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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Številka: 032-13/2019-1 
Datum: 6.11.2019 
 
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 6. in 32. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 

 
s k l i c u j e m 

 
8. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo 

 
v sredo, 13. novembra 2019, ob 16. uri 

v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 
 
 

D N E V N I  R E D: 
 

I. Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta 
II. Volitve in imenovanja (KMVI) 

II.a Imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
II.b Imenovanje predsednika Odbora za gospodarstvo 
II.c Imenovanje člana Odbora za finance 

III. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce (Odbor za urejanje prostora in 
varstvo okolja) 

IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja Za Mlinaričem) (Odbor za 
urejanje prostora in varstvo okolja) 

V. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) in merilih za 
odmero komunalnega prispevka (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja) 

VI. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 
2 Lesce in merilih za odmero komunalnega prispevka (Odbor za urejanje 
prostora in varstvo okolja) 

VII. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce 
(del območja Za Mlinaričem) in merilih za odmero komunalnega prispevka 
(Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja) 

VIII. Osnutek Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica 
(Odbor za šport) 

IX. Osnutek Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v 
občini Radovljica (Odbor za finance) 

X. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in 
dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev (Odbor za šolstvo in otroško 
varstvo) 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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XI. Premoženjsko pravni zadevi (Odbor za finance) 
XI.a Odločitev o razpolaganju nepremičnega premoženja Komunale Radovljica, 
d.o.o. v vrednosti 400.000 EUR 
XI.b Sporazumna določitev pripadajočega zemljišča večstanovanjskemu objektu 

XII. Pobude in vprašanja 
 

 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 

 
 
 

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 
- županu, 
- podžupanu, 
- članicam in članom občinskega sveta, 
- predsedniku nadzornega odbora, 
- predsednikom svetov krajevnih skupnosti, 
- Knjižnici A. T. Linharta Radovljica, 
- direktorici občinske uprave, 
- novinarjem. 

http://www.radovljica.si/
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I 
 

OBČINA RADOVLJICA 
OBČINSKI SVET 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 4.11.2019 
 

Z A P I S N I K 
 
7. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 25. septembra 2019 z začetkom ob 16. uri v 
veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Izidor Arih, Mojca Faganel, Branko Fajfar, Gorazd Fajfar, 
Sabina Felc, Maksimiljan Kalan, Danijel Kašca, Nejc Kliček, Jernej Kolman, Darko Marolt, Neža 
Mezeg, Tina Mrak, Miroslav Pogačar, Breda Poličar, mag. Andrej Potočnik, Mateja Potočnik 
Vilko Praprotnik, Simon Resman, Barbara Sitar, Aljoša Škufca, Sandra Zadnikar. 
 
Opravičeno odsotni: Monika Ažman, Teodora Beton, Vojka Jesenko, Miran Rems, Maruša Šolar 
Čuden, Karmen Vnučec, predsednica Občinske volilne komisije. 
 
Prisotni vabljeni: Janez Reš, predsednik nadzornega odbora, Gregor Remec, predsednik Odbora 
krajevnih skupnosti, Alenka Langus, direktorica občinske uprave, Manca Tomažin, vodja Oddelka 
za splošne zadeve, Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, 
Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in 
prostor, Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami, Maja Stanojević, 
vodja Referata za finance in proračun, mag. Petra Krainer, Domplan d.d., Kranj, Ivo Kejžar, univ. 
dipl. inž. kem., IZS T-0582, Ipsum, okoljske investicije, d.o.o., Marija Hrovat, predsednica 
Krajevne skupnosti Begunje.  
 
Župan je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih straneh.  
 
Ob začetku seje je navzočnost 17 priglasilo svetnic in svetnikov. 
 
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda s točko IX.c Soglasje k osnutku besedila pravnega 
posla (prodajne pogodbe) za prodajo zemljišč na območju gramoznice Graben. Župan je pojasnil, 
da je bilo za gramoznico Graben potrebno še enkrat naročiti cenitev, saj velja določen čas. Ker je 
cenitev prispela po oddaji gradiva za sejo, je bilo gradivo posredovano naknadno po elektronski 
pošti. Statutarno pravna komisija je točko obravnavala, zato je povabil namestnika predsednika, 
da pojasni sklepe komisije. 
 
Nejc Kliček, namestnik predsednika Statutarno pravne komisije, je dejal, da so člani komisije 
sprejeli naslednji sklep: »Ker je občinska uprava prejela revizijo cenitve po sklicu seje občinskega 
sveta, to je 23.9.2019, in je članom sveta gradivo k tej točki bilo izročeno, Statutarno pravna 
komisija ugotavlja, da se skladno s 6. odstavkom 41. člena poslovnika občinskega sveta, lahko 
predlaga razširitev dnevnega reda. Na dnevni red se dodatno uvrsti točka IX.c Soglasje k osnutku 
besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo zemljišč na območje gramoznice 
Graben.«. Sicer pa se predlagani dnevni red potrdi. 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Občinski svet je sprejel predlog za razširitev dnevnega reda s točko IX.c Soglasje k osnutku 
besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo zemljišč na območju gramoznice Graben 
17 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 17 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji  
Dnevni red: 
I. Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta 
II. Pobude in vprašanja 
III. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica 
IV. Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za novo pokopališče v Begunjah 
V. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 

lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) in merilih za odmero 
komunalnega prispevka  

VI. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2019 in poročilo o 
prerazporeditvi proračunskih sredstev za obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019  

VII. Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020-2023  
VIII. Poročila nadzornega odbora 
IX. Premoženjsko pravne zadeve 

IX.a Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica 
IX.b Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo zemljišč 
na Stočju v Kropi 
IX.c Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo zemljišč 
na območju gramoznice Graben 

(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16) 
 
 
K točki I. Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 6. redne seje občinskega sveta. 
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 14) 
 
K točki II. Pobude in vprašanja 
 
Darko Marolt: 

- vprašanje, zakaj se prodajata parceli pod Volčjim hribom, ki naj bi bili namenjeni 
pozidavi. 

Župan je odgovoril, da je bila dražba umaknjena, zato je brezpredmetna in zemljišče ostaja v 
sedanjem stanju, ker je deloma zaščiteno. 
Breda Poličar: 

- vprašanje o višini najemnine, ki jo občina prejema od srednjih šol za najem zunanjih 
igrišč; 

- vprašanje, ali je občina državi ponudila v odkup svoj del lastništva športne dvorane pri 
gostinski šoli. 

Andrej Potočnik: 
- pobuda, naj se svetnikom predstavi vsebina sporazuma v zvezi z nadgradnjo železniške 

proge Kranj – Jesenice, in vprašanje o odzivu investitorja na poziv občinske uprave, da 
projekt oz. projektno dokumentacijo predstavi predstavnikom lokalne skupnosti. 

Župan je povedal, da je bila predstavitev opravljena na zboru krajanov v Podnartu. Do sprejema 
državnega proračuna ne glede na to, da je sporazum podpisan, ni jamstva za njegovo izvedbo. 
Andrej Potočnik: 

- dejal je, da je bila predstavitev v Podnartu zelo splošna. S sporazumom pa so verjetno 
podpisane že konkretne zadeve, zato jih njegova vsebina zanima. 

Maksimiljan Kalan: 
- vprašanje o razpoložljivosti družinskih zdravnikov v radovljiški občini, obravnavi 

fizioterapevtskih uslug ter naboru ukrepov za odpravo zaznanih pomanjkljivosti;  
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- pobuda, da se občinskemu svetu poroča o stanju projekta nadgradnje oz. obnove 
železniške proge pred vsako sejo ter predstavi projekte, ki jih bo občina izvedla 
vzporedno, da predstavniki investitorja in projektantov predstavijo plan nadgradnje 
občinskemu svetu ter na zborih krajanov in da se občinskemu svetu predstavijo predvideni 
ukrepi za zmanjšanje vplivov na zdravje in premoženje ljudi med gradnjo proge;  

- vprašanja o zaporah cest zaradi obnove železniške proge Podnart – Lesce in ukrepih za 
zavarovanje občinskih cest. 

Gorazd Fajfar: 
- ustna pobuda, da se do naslednje seje občinskega sveta pripravi rešitve za problem 

logopeda v vrtcih. Z informacijo o analizi stanja o potrebi logopeda v Vrtcu Radovljica ni 
zadovoljen, saj je na prejšnji seji predlagal samostojno točko dnevnega reda s 
predstavitvijo poročila in rešitev ter sprejemom sklepa. Župan pa je dejal, da sprejemanje 
sklepa ni potrebno in da bo njegova zahteva izpolnjena, vendar ni bila. Prav tako Odbor za 
šolstvo in otroško varstvo, glede na zapisnike, tega poročila oz. informacije ni obravnaval. 
Na seji sveta staršev prejšnji ponedeljek je bilo rečeno, da bo točka glede zaposlitve 
logopeda na današnji seji. Res je svetnikom podana informacija, vendar ni nobene rešitve.  

Branko Fajfar: 
- ustno vprašanje v zvezi z obračunavanjem sejnin svetnikov v letu 2015. Prejeli so 

elektronsko sporočilo zaposlene v računovodstvu, da so v letu 2015 dobili preveč 
izplačane sejnine. Svetniki so izpostavili dodatna vprašanja o zakonski osnovi in o dopisu 
računskega sodišča, kako je naročilo občini obračunavanje sejnin. Kot mu je znano, je 
možno poračunavanje največ za eno leto nazaj. Občinska uprava pa mu je preveč 
nakazano sejnino v letu 2015 poračunala pri zadnji seji, za katero je potem dobil samo 36 
evrov sejnine, ne da bi ga kdo vprašal za soglasje. Glede tega je postavil vprašanja vodji 
Referata za finance in proračun ter direktorici občinske uprave, vendar ni prejel odgovora. 
Zato prosi, da se vsem, ki jim je bila na tak ali drugačen način odvzeta sejnina iz tega 
mandata, le ta poračuna, tako kot se mora. Prosi tudi za odgovor, kako je možno za štiri 
leta nazaj izvesti poračun na osnovi sejnine s 6. seje občinskega sveta. Prosi za pisni 
odgovor in za poračun neizplačanih sejnin v tem mandatu. 

Simon Resman: 
- pobuda, da se na spletni strani občine redno objavlja zapisnike sej svetov krajevnih 

skupnosti. 
Neža Mezeg: 

- ustno vprašanje, kdo skrbi za čistočo na avtobusni postaji v Radovljici in območju za 
njo. Zadnje čase opaža, da je v zelo slabem stanju; 

- ustno vprašanje, kako je s projektom prenove avtobusne postaje v Radovljici. 
Maksimiljan Kalan: 

- glede odgovora na njegovo vprašanje glede parcele 169/1 k.o. Ljubno je občinsko upravo 
zaprosil, naj pripravi, kdaj bo ta parcela zakoličena, da se bo vedelo, kje so meje. Ker ima 
občina namen to parcelo oddati v najem, upa, da vsi vpleteni, ki dele te parcele koristijo 
tudi po 50 in več let, ne bodo prikrajšani. 

Nejc Kliček: 
- pobuda za postavitev uličnega fitnesa v Kropi; 
- pobuda za sanacijo cestišča na vzponu na Stočje z ustreznim odvodnavanjem.  

Tina Mrak: 
- vprašanje o vzdrževanju tematskih poti in višini sredstev za ta namen. 

Jernej Kolman:  
- vprašanja glede sanacije ceste Prezrenje – Spodnja Dobrava, pravnomočnosti parcelacije, 

določitvi odkupne cene zemljišč s prošnjo, da se pripravi točen terminski plan aktivnosti z 
roki in odgovornimi za izvedbe, ter predlogom, da se preveri možnost, da se ob sanaciji 
ceste skozi gozd med Prezrenjami in Spodnjo Dobravo obnovi tudi vodovod, ki je speljan 
ob cesti. 

 
K točki III. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica 
 
Obrazložitev je podala Manca Tomažin, tajnica Občinske volilne komisije.  
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Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejme Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta 
Občine Radovljica. 
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17) 
 
Po sprejetem sklepu je župan svetnika Aljoša Škufco povabil, da zasede svoje mesto.  
 
K točki IV. Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za novo pokopališče v Begunjah 
 
Obrazložitev sta podali Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, in mag. Petra 
Krainer, Domplan d.d., Kranj. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: člani odbora so 
soglasno podprli predlagana sklepa. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o prvih spremembah in 

dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo pokopališče v 
Begunjah. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s 
strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. 

(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki V. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) in merilih za odmero 
komunalnega prispevka 
 
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: obrazložitev je 
dopolnil s podatkom, da bo s sprejetjem tega odloka komunala dobila gradbeno dovoljenja za 
postavitev objektov, ki jih potrebuje za selitev svoje dejavnosti. Oba sklepa sta bila soglasno 
potrjena s strani članov odborov. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo 
(severni del) in merilih za odmero komunalnega prispevka. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb s strani matičnega 
delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.  

(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki VI. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2019 in 
poročilo o prerazporeditvi proračunskih sredstev za obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019 
 
Obrazložitev je podala Maja Stanojević, vodja Referata za finance in proračun. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani so soglasno sprejeli sklep, da se seznanjajo 
s polletnim poročilom in poročilom o prerazporeditvi sredstev. 

 
V splošni razpravi je sodeloval: 

- Branko Fajfar: pri prebiranju zapisnikov Odbora za finance kot matičnega delovnega 
telesa in Odbora krajevnih skupnosti je opazil, da sta oba odbora sklepe sprejela brez 
pripomb. Zato se sprašuje, koliko jih je polletno poročilo sploh prebralo. Podatka, kdo je 
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odgovorna oseba za poslano gradivo, ni našel. Meni, da tega podatka ni, ker ima gradivo 
pomanjkljivosti. Opozoril je na besedilo na strani 146 strani, kjer pod Komunalnimi 
cestami in objekti piše: »Sredstva so bila porabljena za investicije po krajevnih 
skupnostih. Realizacija sredstev na postavkah je bila v vseh krajevnih skupnostih nad 
90%, razen KS Begunje. KS Begunje sredstev ni porabila, ker zaradi nerešenih 
premoženjskih zadev ni izvedla načrtov investicije. Ta sredstva se prenesejo v proračun za 
leto 2019.«. Polletnega poročila ne bo podprl, saj so nekateri podatki samo prekopirani iz 
lanskega leta. 

 
Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročilom o izvrševanju proračuna 

Občine Radovljica v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019.  
2. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročilom o prerazporeditvi sredstev v 

obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019. 
(16 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki VII. Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020-2023 
 
Obrazložitev je podal Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. 
Povedal je, da se je na dan seje dopoldne udeležil sestanka na Direkciji za infrastrukturo, kjer je 
izvedel, da za nadgradnjo železniške proge v državnem proračunu ni sredstev. 
 
Župan je povedal, da so gorenjske občine, ki se jih tiče nadgradnja železniške proge, podpisale 
pismo, naslovljeno predsedniku vlade in ministrici za infrastrukturo. Občina je v projektiranje in 
odkup zemljišč vložila že veliko denarja.  
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: presenečen je nad 
podatkom, da v državnem proračunu ni zagotovljenega denarja za nadgradnjo železniške proge. 
Člani odbora so točko podprli s štirimi glasovi za in enim vzdržanim. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 

- Neža Mezeg je vprašala, ali je bil program usklajen s programi krajevnih skupnosti o 
obnovi krajevnih cest, saj se marsikatera stvar, tako kot na državne, navezuje tudi na 
krajevne ceste. Glede parkirišča za avtodome v Krpinu je vprašala, v kakšnem smislu bo 
parkirišče urejeno, ali bo to PZA, parkirišče, Park&ride sistem, ali bo parkirišče urejeno 
ali zaprto in ali se bo zaračunavala taksa. V programu ni zasledila ceste Podvin – Zapuže. 
Glede na obremenitev zaradi težke mehanizacije, ki se vsakodnevno vozi po tej cesti in se 
zaradi tega tresejo hiše, bi jo bilo dobro umestiti, saj je vsako leto slabše, čeprav se cesta 
redno obnavlja. Ne ve, če je krožno križišče pri Gradnikovi cesti toliko potrebno kot med 
vrtcem in šolo v Lescah.  

- Maksimiljan Kalan je dejal, da je treba dati več poudarka mostu pri gasilskem domu 
proti Ovsišam, na kar opozarjajo tudi krajani. Povedal je, da je nosilnost mostu, ki je pet 
ton, vsaj desetkratno prekoračena vsaj trikrat na dan. Zato si ne predstavlja, kako bo most 
zdržal težko gradbeno mehanizacijo, ki ga bo prečkala v času ureditve ceste proti 
Ovsišam. 

- Mateja Potočnik je prav tako opozorila, da most na Ovsiše ni nikjer omenjen. Glede na 
to, da se bodo tam gradili še podvozi, nadvozi ter čistilna naprava, most je pa že zdaj v 
slabem stanju, bi bilo dobro razmisliti, da se most sanira. Povedala je, da ljudje v Podnartu 
s projektom niso seznanjeni, zato je ponovno prosila, da se izvede njegova razgrnitev in se 
ga krajanom bolj podrobno predstavi. Ljudje, ki živijo tam, kjer bo podvoz, pravijo, da ga 
je na tem mestu nemogoče urediti, saj ga bo zalila reka Lipnica. 

Župan je dejal, da se strinja, da je most treba sanirati, zato bo to preučeno. Glede podvoza so bile 
izdelane študije, ki so dokazale, da ga Lipnica ne bo zalivala.  

- Mateja Potočnik: žal nobene študije še ni videla. Meni, da bi morale biti študije javne 
informacije, saj ljudje, ki živijo na tem območju, o projektih ne vedo nič. Glede obnove 
ceste na Ovsiše jo zanima, od katere do katere hišne številke se bo obnavljala. Na karti je 
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videla označeno, da se bo obnavljala cesta samo na delu Ovsiš, in sicer zgornjem delu, na 
spodnjem pa ne. Zato prosi za zemljevid z načrti, ki naj se ga predstavi krajanom. Na 
zboru krajanov v Podnartu je bilo rečeno, da bo zemljevid objavljen na spletni strani, 
vendar še vedno ni. 

Borut Bezjak je svetnici Mateji Potočnik dejal, da ji projekt lahko pokaže po seji in da je bil 
poslan tudi predsedniku KS Podnart. 

- Mojca Faganel je glede kolesarske poti vprašala, ali se bo gradila dodatno ali se bodo 
samo narisale črte, tako kot so se čez Radovljico, kar ni najbolj varno. 

Borut Bezjak je povedal, da bo po Železniški ulici v Lescah in v podvozu pod železnico potekala 
kolesarska steza in ne bodo narisane črte. 

- Simon Resman podpira župana, da se z razlaganjem, kaj se bo delalo ne gre prehitro v 
javnost oz. krajevne skupnosti, saj je iz primera obnove železnice razvidno, kako hitro 
država ne nameni sredstev za projekt. Dejal je, da bo država varčevala na lokalnih 
skupnostih, tako kot je vedno do sedaj, denarja ne bo, sprejemalo pa se bo plane, projekte, 
ki niso poceni, na koncu pa od tega ne bo nič realiziranega. Občina nobene ceste ne more 
narediti sama, temveč rabi sofinanciranje države, saj imajo občine malo denarja, ceste pa 
so drage. 

- Mateja Potočnik – replika Simonu Resmanu: ne strinja se s Simonom Resmanom, saj 
za pločnik v Podnartu prosijo že več let in je bilo vse vezano na projekt obnove železnice, 
za kar se je sedaj izvedelo, da tega projekta ne bo. Zato je po njenem mnenju treba imeti 
rezervni plan, ali bo občina naredila pločnik ali ne. Glede izgradnje ceste na Ovsiše, ki je 
občinski projekt, je treba občanom na tem območju načrte predstaviti. Prebivalci o tem ne 
vedo nič, zato jim je treba podati informacije na transparenten način in jih ne zavajati.  

Župan je dejal, da se ljudi ne zavaja. Če je bilo tako mišljeno, se bo opravičil. Povedal je, da je 
pred dvema dnevoma podpisal pogodbo z Gorenjsko gradbeno družbo d.d. za Ovsiše v vrednosti 
580.000 EUR. Pojasnil je še, da gre za državno cesto in da država diktira tempo za ta pločnik, ne 
občina. 

- Maksimiljan Kalan je spomnil, da je bilo pri sprejemanju osnutka proračuna kar nekaj 
razprave o cestah, prav tako je bilo takrat opozorjeno, ali je program, ki se ga sprejema na 
tej seji, pripravljen in potrjen. Strinja se z Matejo Potočnik, da so občani premalo 
obveščeni. Dejal je, da je treba gledati tudi na periferijo. Na zboru krajanov v Podnartu se 
je govorilo tudi o cesti v Prezrenjah. Pojasnil je, da se župan res trudi, da bi se zadeva z 
zemljiščem rešila, vendar so tam zamere še izpred druge svetovne vojne in zato ena od 
strank noče dati zemljišča. 

Župan je povedal, da se bo cesta uredila prihodnje leto za 50.000 EUR. 
- Branko Fajfar: pojasnil je, da se je glasovanja na seji Odbora za urejanje prostora in 

varstvo okolja vzdržal, prav tako programa ne bo podprl kot svetnik. Dejal je, da veliko 
cest, ki so v katastrofalnem stanju, ni zajetih v programu. V programu je »želja« za 19 
milijonov EUR, denarja pa ni toliko. Spomnil je, da je župan v Deželanu pred volitvami 
obljubljal 50 km cest v štirih letih, pa takrat ni bilo še nobenega govora o obnovi železnice 
in nobenih zunanjih sredstvih, ki bodo prišla v občino, ampak je obljubljal na osnovi 
tistega, kar občina ima. 

Župan je pojasnil, da je bilo v Deželanu res zapisano 50 km cest, vendar je bilo to mišljeno v 
sodelovanju z državo. 
 
Borut Bezjak je glede krožišča na Gorenjski cesti povedal, da je osnova, da se uredi prometna 
varnost celotnega naselja Gradnikove ceste. Ena od variant je, da se cesta zapre proti Ulici Staneta 
Žagarja, kar bi pomenilo, da bi celo naselje funkcioniralo oz. bilo priključeno na Gorenjsko cesto. 
Razlog je, da se prepreči tranzitni promet po Gradnikovi od Spara proti Gorenjski cesti proti 
bowlingu. Glede parkirišča za avtodome v Krpinu je odgovoril, da je pripravljen projekt; gre za 
odprt sistem, zapornice niso mišljene, vsak lahko parkira, bo pa možnost priklopa elektrike, vode 
in čiščenja stranišč, kar se bo zaračunalo.  
 
Župan je povedal, da bi za cesto Podvin – Zapuže potrebovali približno 2 milijona EUR, ki jih 
občina nima, se pa cesta redno vzdržuje. 
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Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je poudarila, da je bil program razvoja in 
vzdrževanja cest pripravljen na podlagi snemanja stanja cest. Na tej podlagi so postavljene tudi 
prioritete in investicije v samem programu. Povedala je, da je Odbor krajevnih skupnosti program 
obravnaval in se z njim tudi seznanil. 

- Gorazd Fajfar: prosil je, da svetniki po elektronski pošti prejmejo predstavitev Boruta 
Bezjaka, saj je iz nje razvidno veliko več kot iz gradiva. Glede na to, da je bil program 
pripravljen na podlagi snemanja cest in da je bilo na zemljevidih lepo prikazano, kje so 
ceste dobre in kje slabe, je vprašal, zakaj ga svetniki ne prejmejo. Tega na spletni strani ni 
zasledil.  

Župan je dejal, da bodo svetniki prejeli predstavitev. 
- Gorazd Fajfar meni, da bi bilo dobro, da bi svetniki predstavitev prejeli, preden o tem 

odločajo. 
- Branko Fajfar – replika direktorici: direktorico je vprašal, ali so bile posnete vse ceste 

v občini.  
Borut Bezjak je odgovoril, da je bilo posnetih nekaj več kot 200 kilometrov cest. Kategoriziranih 
je sedaj uradno 194,5 kilometra cest in za vse te ceste je narejena tudi ocena poškodovanosti. 
Pojasnil je tudi, da je ta dokument prevelik, da bi ga lahko objavili na spletni strani. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest za 
obdobje 2020 - 2023. 
(15 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17) 
 
K točki VIII. Poročila nadzornega odbora 
 
Obrazložitev je podal Janez Reš, predsednik nadzornega odbora. 
 
V splošni razpravi sta sodelovala: 

- Jernej Kolman: pri poročilu KS Podnart je zasledil, da je krajevna skupnost konec leta 
2018 ažurirala spletno stran, za kar so namenili nekaj čez 700 EUR. Ko je sam pregledal 
njihovo spletno stran, je videl, da je zadnja objavljena novica iz leta 2017, prav tako še 
niso zamenjani podatki o predsedniku KS. Apeliral je, da vse krajevne skupnosti določijo 
skrbnika spletne strani in jih ažurirajo. Če bi KS Podnart objavljala aktualne zapisnike sej, 
bi se lahko krajani bolj seznanili, kaj se v kraju dogaja. 

- Branko Fajfar je glede poročila o opravljenem nadzoru v KS Kamna Gorica v zvezi s 
ceno pokopališke oz. pogrebne dejavnosti, ki naj ne bi bila usklajena z občinskim 
odlokom, povedal, da je bil le ta nazadnje sprejet leta 1997, sklep o najvišjih cenah pa 
sprejema občinski svet. Zato bi bilo po njegovem mnenju pri pregledu treba upoštevati 
občinski odlok, ki govori, da upravljalec pokopališča ustreznemu organu sporoča 
spremembo cene. Sklepi, ki se sprejemajo na občinskem svetu, pa določajo maksimalno 
višino cene. Dejal je, da če svet KS meni, da cene ni treba spreminjati, je pač ne spremeni, 
kar ni v neskladju.  

 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih: 

1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Mošnje za leto 2018, 
2. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Kamna Gorica za leto 2018, 
3. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Podnart za leto 2018, 
4. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica za 

leto 2018. 
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki IX.a Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica 
 
Obrazložitev k vsem trem podtočkam točke IX je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za 
gospodarjenje z nepremičninami. 
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Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so soglasno sprejeli sklepe pri vseh 
treh podtočkah. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepe: 
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 
Šifra K.O. Ime K.O. Parcela Površina Lastnik OPIS 

2164 LANCOVO 1612 263 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849291 

2164 LANCOVO 1619 270 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849297 

2164 LANCOVO 1587/2 30 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849301 

2164 LANCOVO 1588/10 8 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849301 

2164 LANCOVO 1588/3 2740 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849301 

2164 LANCOVO 1588/4 50 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849301 

2164 LANCOVO 1588/6 500 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849301 

2164 LANCOVO 1588/7 54 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849301 

2164 LANCOVO 1588/8 86 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849301 

2164 LANCOVO 1585/1 2218 JAVNO DOBRO 
KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849311 
DEL POLJSKA POT 

2164 LANCOVO 1597/2 31 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849361 

2164 LANCOVO 21/16 84 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849361 

2164 LANCOVO 1590 2625 JAVNO DOBRO 
KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849361 
DEL POLJSKA POT 

2164 LANCOVO 1610 435 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849471 

2164 LANCOVO 1587/1 527 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA CESTA 

2164 LANCOVO 1596/3 76 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA CESTA 

2164 LANCOVO 1622/3 21 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA CESTA 

2164 LANCOVO 21/17 285 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA CESTA 

2164 LANCOVO 1645 49128 JAVNO DOBRO GOZDNA CESTA 

2164 LANCOVO 1107/79 295 JAVNO DOBRO GOZDNA CESTA 

2164 LANCOVO 1447/164 359 JAVNO DOBRO GOZDNA CESTA 

2164 LANCOVO 1447/165 533 JAVNO DOBRO GOZDNA CESTA 

2164 LANCOVO 1580/1 3905 JAVNO DOBRO GOZDNA CESTA 

2164 LANCOVO 1585/3 278 JAVNO DOBRO GOZDNA CESTA 

2164 LANCOVO 871/27 750 JAVNO DOBRO GOZDNA CESTA 

2155 HRAŠE 1404/5 33 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348051 

2155 HRAŠE 1391/12 16 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348033 

2155 HRAŠE 1383/7 91 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348051 

2155 HRAŠE 362/4 1197 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 848071 

2155 HRAŠE 432/196 144 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849542 

2155 HRAŠE 1388/10 8 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849651 

2155 HRAŠE 343/2 344 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849651 

2159 BREZJE 996 3712 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348071 

2159 BREZJE 1009/2 43 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348071 

2159 BREZJE 1009/3 52 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348071 

2159 BREZJE 1010/22 684 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348071 

2159 BREZJE 1010/23 42 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348071 

2159 BREZJE 1010/24 6 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348071 

2159 BREZJE 1013/4 4 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348071 

2159 BREZJE 1013/7 414 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348071 

2159 BREZJE 1034/4 283 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348071 

2159 BREZJE 1034/5 85 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348071 

2159 BREZJE 1034/6 30 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 348071 

2159 BREZJE 1015/1 405 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 349012 

2159 BREZJE 1015/2 25 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 349012 

2159 BREZJE 1015/3 29 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 349012 

2159 BREZJE 1015/4 162 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 349012 
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2159 BREZJE 1004/5 167 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849011 

2159 BREZJE 1037 261 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849011 

2159 BREZJE 1008/1 1941 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849026 

2159 BREZJE 989 5960 JAVNO DOBRO KATEGORIZIRANA CESTA ODSEK 849062 

2159 BREZJE 1001/4 51 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA CESTA 

 ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega pomena, 
ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 

2. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča razglasi za last Občine Radovljica in se na njih zaznamuje javno 
dobro – občinska cesta. 

3. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 
Šifra K.O. Ime K.O. Parcela Površina Lastnik OPIS 

2164 LANCOVO 1581 1319 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1584 1852 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1589 4538 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1615 370 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1616 450 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1636 3724 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/111 1199 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/62 1840 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/63 1103 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/64 366 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/65 210 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/66 578 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/67 147 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/68 90 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/69 445 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/70 250 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/71 1205 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/78 310 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/83 394 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/90 223 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1107/94 567 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1205/15 1170 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1208/30 1143 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 122/34 849 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1447/114 4877 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1447/121 762 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1447/124 2021 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1447/137 5820 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1447/138 2136 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1447/166 1505 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1447/35 2798 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1447/41 3960 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1579/231 1586 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1579/232 1788 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1579/233 2989 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1579/94 2108 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1580/2 2128 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1580/3 205 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1599/5 1671 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1627/2 1536 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 246/108 1841 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 246/109 903 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 870/44 1830 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 870/45 480 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 
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2164 LANCOVO 870/46 1035 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 870/47 2025 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 871/25 235 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 871/26 1225 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 871/28 280 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 871/29 175 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 871/30 990 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 871/31 1820 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2164 LANCOVO 1605 3345 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2164 LANCOVO 1606 1406 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2164 LANCOVO 1607 2777 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2164 LANCOVO 1625 1316 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2164 LANCOVO 1628 4427 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2164 LANCOVO 870/48 450 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 433/37 705 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2155 HRAŠE 433/38 225 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2155 HRAŠE 433/39 245 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2155 HRAŠE 1382/3 390 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA POT 

2155 HRAŠE 1388/9 292 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA POT 

2155 HRAŠE 431/28 92 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA POT 

2155 HRAŠE 431/34 544 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA POT 

2155 HRAŠE 432/130 746 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA POT 

2155 HRAŠE 432/133 231 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA POT 

2155 HRAŠE 432/137 212 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA POT 

2155 HRAŠE 1372/1 399 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 1373/2 633 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 1375/2 183 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 1375/3 843 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 432/117 300 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 432/118 331 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 432/123 473 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 432/128 196 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 432/129 233 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 432/136 540 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 432/157 107 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 432/161 63 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 433/41 215 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 433/42 235 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 433/43 635 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 547/120 142 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 547/27 1786 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2155 HRAŠE 547/28 2085 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2159 BREZJE 988/1 3589 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2159 BREZJE 990 2338 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2159 BREZJE 1000 6111 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2159 BREZJE 1001/1 238 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2159 BREZJE 1001/2 406 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2159 BREZJE 1005 795 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2159 BREZJE 1027/2 292 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2159 BREZJE 1028 301 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2159 BREZJE 1029 469 JAVNO DOBRO GOZDNA POT 

2159 BREZJE 986/5 402 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2159 BREZJE 1003 1083 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2159 BREZJE 1007 752 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2159 BREZJE 1011/1 357 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2159 BREZJE 1012/2 1728 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 
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2159 BREZJE 1013/5 457 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2159 BREZJE 1016 1065 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2159 BREZJE 1017/1 382 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2159 BREZJE 1018/1 429 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2159 BREZJE 1019/1 868 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2159 BREZJE 1020 1629 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2159 BREZJE 1021/1 591 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

2159 BREZJE 1034/7 2962 JAVNO DOBRO POLJSKA POT 

 ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega pomena, 
ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 

4. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča razglasi za last Občine Radovljica in se na njih zaznamuje javno 
dobro – pot. 

5. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 
Šifra K.O. Ime K.O. Parcela Površina Lastnik OPIS 

2164 LANCOVO 1602 604 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1620 1237 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1621 406 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1623 273 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1107/105 63 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1107/107 106 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 126/3 39 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1585/2 862 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1585/4 1603 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1585/5 88 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1588/9 394 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1591/3 1820 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1597/1 350 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1600/1 949 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1609/2 102 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 1622/5 381 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 21/19 40 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 237/13 94 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 237/97 165 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 246/213 154 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 246/214 68 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2164 LANCOVO 57/3 391 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2159 BREZJE 998 759 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2159 BREZJE 1001/3 53 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2159 BREZJE 1012/1 335 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

2159 BREZJE 1027/1 355 JAVNO DOBRO NEKATEGORIZIRANA JAVNA POVRŠINA 

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega pomena, 
ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 

6. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča razglasi za last Občine Radovljica in se na njih zaznamuje javno 
dobro – javna površina. 

(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki IX.b Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo 
zemljišč na Stočju v Kropi 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 

- Darko Marolt je predlagal, da občinski svet sprejme sklep, naj se v primeru neuspešne 
prve dražbe za prodajo zemljišča na območju OPPN za stanovanjsko območje na Stočju 
pri Kropi začne z aktivnostmi za ustanovitev stanovanjske zadruge kooperative za gradnjo 
stanovanjskih hiš. Občina kot svoj vložek vanjo vloži zemljišče, s katerim razpolaga na 



I/12 

območju tega OPPN-ja. Pojasnil je, da je bil leta 2012 sprejet OPPN za to stanovanjsko 
gradnjo, ker so zemljišča v lasti občine in je na njih načrtovana zelo racionalna zasnova 
gradnje objektov, lahko tudi montažne oziroma lesene konstrukcije. Sam meni, da bi bilo 
to območje zelo primerno za organizirano gradnjo v zadružni obliki. Zadruga je, kot 
oblika reševanja stanovanjske problematike, predvidena tudi v Stanovanjskem programu 
Republike Slovenije, prav tako je tovrstna oblika gradnje zelo uveljavljena tudi v tujini. 
Pojasnil je, da so bile v Sloveniji dosedanje aktivnosti usmerjene bolj v raziskavo 
modelov, vendar so podane osnove za realizacijo, kar podpirata tako MOP kot republiški 
stanovanjski sklad. Meni, da je območje zaradi bližine šole, športnih igrišč, bazena 
primerno predvsem za mlade družine.  

- Simon Resman meni, da je prava pot ta, da občina spremeni namembnost svojega 
kmetijskega zemljišča, sprejme OPPN in šele potem zemljišča prodaja. Dejal je, da bi bilo 
verjetno še boljše, če bi občina pred prodajo zemljišč le ta uspela še komunalno opremiti. 
V tem primeru bi jih verjetno lahko prodala po bistveno višji ceni. 

- Jernej Kolman: v obrazložitvi je prebral, da mora pred javno objavo izvedbe postopka 
občinski svet podati soglasje, če gre za vrednost nad 500.000. Zato ga zanima, ali je bila 
na spletni strani www.nepremicnine.net samo poizvedba za to nepremičnino ali se že 
prodaja. Prav tako ga zanima tudi, ali je predviden prihodek od prodaje nepremičnin v 
proračunu za leto 2019 oziroma za katero leto se prihodek predvideva. 

Direktorica občinske uprave je pojasnila, da je bila zadeva res objavljena na spletni strani 
www.nepremicnine.net, pred samim postopkom pa je treba pridobiti soglasje občinskega sveta. 
Glede prihodka proračuna iz naslova prodaje nepremičnin je pojasnila, da je predviden v višini 1,2 
milijona EUR, s tem da je v načrtu programa prodaj več zemljišč in objektov kot v tej vrednosti, 
zato se ne more reči, kaj bo šlo v to ali prihodnje leto. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne 
pogodbe) za prodajo zemljišč na Stočju v Kropi. 
(16 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17) 
 
K točki IX.c Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo 
zemljišč na območju gramoznice Graben 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne 
pogodbe) za prodajo zemljišč na območju gramoznice Graben. 
(17 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
Darko Marolt – proceduralno: občinskemu svetu je predlagal, da pri točki IX.b sprejme njegov 
predlagan sklep, in sicer da se gre v primeru, da po prvi javni dražbi občina s ceno ni zadovoljna, 
v zadrugo. 
Župan je pojasnil, da ni proti sprejemanju predlaganega sklepa, vendar se javna dražba opravi v 
treh fazah. Dejal je, da se najprej prodaja po določeni ceni, v tem primeru 25,70 EUR/m2, nato se 
cena zniža. Povedal je, da se sklep lahko sprejme, vendar se ne strinja se tem, da se gre že v drugi 
fazi v zadrugo.  
Darko Marolt je glede na obrazložitev svoj predlog umaknil. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri. 
 
Zapisala:  
Metka Gaber 
 

Ciril Globočnik 
              ŽUPAN 
 
 

http://www.nepremicnine.net/
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 29.10.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17., 27. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 118. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE ČLANA KOMISIJE ZA  
MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica za člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja imenuje Jerneja Kolmana, zaradi odstopa Marka Toplaka.  
 
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 29.10.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE ČLANA KOMISIJE ZA  
MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 
1. Zakonska podlaga 
 

- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014), v nadaljevanju Statut,  
- Poslovnik o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega 

sveta Občine Radovljica (DN UO št. 206/2015 in št. 209/2016).  
 
2. Obrazložitev 
 
Dne 26.6.2019 je župan obvestil Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju KMVI), da je Mark Toplak odstopil s funkcije člana Občinskega sveta Občine 
Radovljica in obenem tudi kot član KMVI. Člani KMVI so bili z dopisom seznanjeni po 
elektronski pošti dne 27.6.2019.  
 
KMVI je po elektronski in navadni pošti vsem političnim strankam in listam, ki so zastopane 
v Občinskem svetu Občine Radovljica, poslala poziv za kandidacijski postopek za 
imenovanje enega člana KMVI, z rokom do 17.10.2019 do 12. ure.   
 
Do navedenega roka sta prispela naslednja predloga:  

- Jernej Kolman, predlagatelj SDS, OO Radovljica 
- Mojca Faganel, predlagatelj SD, OO Radovljica.  

 
KMVI je na svoji 7. seji dne 28.10.2019 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da 
občinskemu svetu predlaga, da za člana KMVI imenuje Jerneja Kolmana z naslednjo 
obrazložitvijo: Jernej Kolman je občinski svetnik, ki je bil izvoljen na listi SDS; občinski 
svetnik je bil tudi v mandatu 2014 – 2018. Med leti 2010 – 2014 je bil predsednik Nadzornega 
odbora Občine Radovljica ter član različnih delovnih teles občinskega sveta. Je član 
predsedstva Gasilske zveze Radovljica. Zaposlen je v Elanu, kjer je pridobil različne izkušnje 
na različnih delovnih mestih. Delo KMVI mu je poznano, zlasti kot posredovalcu (predsednik 
OO SDS v obdobju med 2011 in 2015) predlogov za delovna telesa, svetov zavodov, 
predlogov za priznanja in drugo.  
 
Mandat članu traja do konca mandata te komisije.   
 
Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
https://www.radovljica.si/objava/62104
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3. Finančne posledice 
 
Pravna podlaga za izplačilo sejnin članom odborov in komisij je Pravilnik o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 
165/2012 – v nadaljevanju Pravilnik). Član odbora za udeležbo na seji delovnega telesa, 
katerega član je, prejme 2,14% mesečne bruto plače župana brez dodatkov na delovno dobo in 
ostalih dodatkov v skladu z zakonom, član za vodenje seje stalnega delovnega telesa pa 
2,26%. Letni znesek sejnin, ki se izplačajo upravičencem po tem Pravilniku, ne sme presegati 
7,5% letne plače župana, brez dodatka za delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu z 
zakonom. 
 
 
Pripravili:  
Monika Sluga,  
višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve 
Manca Tomažin,  
vodja Oddelka za splošne zadeve   
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 29.10.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17., 27. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 118. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

IMENOVANJE PREDSEDNIKA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica za predsednika Odbora za gospodarstvo imenuje 
Aljoša Škufco, zaradi odstopa Marka Toplaka.  
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 29.10.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE PREDSEDNIKA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
 

1. Zakonska podlaga 
 

- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014),  
- Poslovnik o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega 

sveta Občine Radovljica (DN UO št. 206/2015 in št. 209/2016).  
 
2. Obrazložitev 
 
Dne 26.6.2019 je župan obvestil Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju KMVI), da Mark Toplak odstopa s funkcije člana Občinskega sveta Občine 
Radovljica in da odstopa tudi kot predsednik Odbora za gospodarstvo. Člani KMVI so bili z 
dopisom seznanjeni po elektronski pošti dne 27.6.2019.  
 
KMVI je po elektronski in navadni pošti vsem političnim strankam in listam, ki so zastopane 
v Občinskem svetu Občine Radovljica, poslala poziv za kandidacijski postopek za 
imenovanje predsednika Odbora za gospodarstvo, z rokom do 17.10.2019 do 12. ure.   
 
Do navedenega roka sta prispela naslednja predloga:  

- Aljoša Škufca, predlagatelj SDS, OO Radovljica 
- Mojca Faganel, predlagatelj SD, OO Radovljica.  

 
KMVI je na svoji 7. seji dne 28.10.2019 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da 
občinskemu svetu predlaga, da za predsednika Odbora za gospodarstvo imenuje:  
 
Aljoša Škufco z naslednjo obrazložitvijo: je občinski svetnik Občinskega sveta Občine 
Radovljica. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani organizator dela, po poklicu pa že več let 
sistemski inženir in strokovnjak na različnih IT področjih (telekomunikacije, omrežja, baze 
podatkov, grafično in spletno oblikovanje). V svoji petnajstletni poklicni karieri je bil večino 
časa zaposlen v večjih gospodarskih družbah. Nekaj časa pa je bil tudi samostojni podjetnik, 
kjer se je srečal z različnimi vidiki optimizacije financ iz naslova poslovanja. Bil je tudi 
predsednik Nadzornega odbora etažnih lastnikov na Gradnikovi 77-89 ter s projektom 
uspešno razbremenil rezervni sklad etažnih lastnikov. Predlagani kandidat ima bogate 
izkušnje iz gospodarstva, s področja financ kot samostojni podjetnik in  predsednik etažnih 
lastnikov ter bo lahko pomembno prispeval k uspešnemu delovanju Odbora za gospodarstvo.   
 
Mandat predsedniku traja do konca mandata tega odbora.   
 
Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
 
Pravna podlaga za izplačilo sejnin članom odborov in komisij je Pravilnik o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012,  
165/2012 – v nadaljevanju Pravilnik). Član odbora za udeležbo na seji delovnega telesa, 
katerega član je, prejme 2,14% mesečne bruto plače župana brez dodatkov na delovno dobo in 
ostalih dodatkov v skladu z zakonom, član za vodenje seje stalnega delovnega telesa pa 
2,26%. Letni znesek sejnin, ki se izplačajo upravičencem po tem Pravilniku, ne sme presegati 
7,5% letne plače župana, brez dodatka za delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu z 
zakonom. 
 
 
Pripravili: 
Monika Sluga,  
višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve 
Manca Tomažin,  
vodja Oddelka za splošne zadeve   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 29.10.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17., 27. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 118. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

IMENOVANJE ČLANA ODBORA ZA FINANCE 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica za člana Odbora za finance imenuje Aljoša Škufco.  
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 29.10.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE ČLANA ODBORA ZA FINANCE 
 

1. Zakonska podlaga 
 

- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014), v nadaljevanju Statut,  
- Poslovnik o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega 

sveta Občine Radovljica (DN UO št. 206/2015 in št. 209/2016).  
 
2. Obrazložitev 
 
Občinski svet Občine Radovljica je na 5. seji dne 24.4.2019 ugotovil, da je Nevenki Osterc 
mandat prenehal. Občinska volilna komisija je izvedla postopek za nadomestitev članice v 
občinskem svetu, ki je bila tudi članica Odbora za finance. 
 
KMVI je po elektronski in navadni pošti vsem političnim strankam in listam, ki so zastopane 
v Občinskem svetu Občine Radovljica, poslala poziv za kandidacijski postopek za 
imenovanje člana Odbora za finance, z rokom do 17.10.2019 do 12. ure.   
 
Do navedenega roka sta prispela naslednja predloga:  

- Aljoša Škufca, predlagatelj SDS, OO Radovljica 
- Mojca Faganel, predlagatelj SD, OO Radovljica.  

 
KMVI je na svoji 7. seji dne 28.10.2019 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da 
občinskemu svetu predlaga, da za člana Odbora za finance imenuje:  
 
Aljoša Škufco z naslednjo obrazložitvijo: je občinski svetnik Občinskega sveta Občine 
Radovljica. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani organizator dela, po poklicu pa že več let 
sistemski inženir in strokovnjak na različnih IT področjih (telekomunikacije, omrežja, baze 
podatkov, grafično in spletno oblikovanje). V svoji petnajstletni poklicni karieri je bil večino 
časa zaposlen v večjih gospodarskih družbah. Nekaj časa pa je bil tudi samostojni podjetnik, 
kjer se je srečal z različnimi vidiki optimizacije financ iz naslova poslovanja. Dalj časa je bil 
predsednik Nadzornega odbora etažnih lastnikov na Gradnikovi 77-89 ter s projektom 
uspešno razbremenil rezervni sklad etažnih lastnikov. Predlagani kandidat ima bogate 
izkušnje iz gospodarstva in s področja financ kot samostojni podjetnik in  predsednik etažnih 
lastnikov ter bo lahko pomembno prispeval k uspešnemu delovanju Odbora za finance.   
 
Mandat članu traja do konca mandata tega odbora.   
 
Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
 
Pravna podlaga za izplačilo sejnin članom odborov in komisij je Pravilnik o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 
165/2012 – v nadaljevanju Pravilnik). Član odbora za udeležbo na seji delovnega telesa, 
katerega član je, prejme 2,14% mesečne bruto plače župana brez dodatkov na delovno dobo in 
ostalih dodatkov v skladu z zakonom, član za vodenje seje stalnega delovnega telesa pa 
2,26%. Letni znesek sejnin, ki se izplačajo upravičencem po tem Pravilniku, ne sme presegati 
7,5% letne plače župana, brez dodatka za delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu z 
zakonom. 
 
 
Pripravili: 
Monika Sluga,  
višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve 
Manca Tomažin,  
vodja Oddelka za splošne zadeve 
   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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III 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 23.10.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 
06 – TNC 1 in 2 LESCE 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 06 – TNC 1 in 2 LESCE 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 
- Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, 
- Leon Kobetič, Locus d.o.o., Domžale, 
- Iztok Perpar, Locus d.o.o., Domžale. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce. 
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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PREDLOG 
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. list RS, št., 61/2017), 61. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/2007 in spremembe) in 17. člena 
Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 
……. . redni seji dne ……… sprejel 
 

ODLOK 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin  

LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(podlaga in predmet odloka) 

S tem odlokom se na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju sprejme občinski 
podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 06 – TNC (turistično nakupovalni 
center) 1 in 2 Lesce (v nadaljevanju: OPPN). 

 
2. člen 

(sestavni deli OPPN) 
(1) OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge. 
(2) Tekstualni del OPPN vsebuje: 

I. Splošne določbe 
II. Območje OPPN 
III. Opis prostorskih ureditev 
IV. Rešitve načrtovanih objektov in površin ter pogoji in usmeritve za projektiranje in 

gradnjo 
V. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro 
VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine 

in trajnostno rabo naravnih dobrin 
VII. Rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

vključno z varstvom pred požarom 
VIII. Načrt parcelacije 
IX. Etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter drugi posegi in zahteve za izvajanje OPPN 
X. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev 
XI. Prehodne in končne določbe 

(3) Grafični del OPPN obsega: 
List 1.0: Prikaz lege območja OPPN v prostoru; merilo 1:2000 
List 2.0: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro; merilo 1:500 
List 3.1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija obstoječe; 

merilo 1:500 
List 3.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija novo; 

merilo 1:500 
List 4.0: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; merilo 1:500 
List 5.0: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev, potrebnih za 

varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave, obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; merilo 
1:500 

List 6.0: Načrt parcelacije s prikazom javnih površin; merilo 1:500 
(4) Priloge OPPN so: 

- sklep o začetku priprave OPPN, 
- izvleček iz nadrejenega prostorskega akta, 
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- prikaz stanja prostora, 
- geodetski načrt s certifikatom, 
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve (promet in zelene površine v TNC 1, 

oglaševanje v TNC Lesce, prometna študija križišč ob TNC Lesce), 
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 
- obrazložitev in utemeljitev OPPN, 
- povzetek za javnost. 

 
3. člen 

(predmet OPPN) 
(1) Predmet OPPN je celovita prostorska ureditev območja osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 
2 Lesce, ki je v pretežnem delu že pozidano. 
(2) Nove prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so: 

- gradnja trgovsko poslovnega centra (objekt H); 
- ukinitev že predvidenih objektov I in J; 
- gradnja že predvidenih prometnih povezav (zahodni odsek ceste D); 
- ukinitev dela že predvidenih prometnih povezav (vzhodni odsek ceste D) severno od 

ceste C; 
- dograditev komunalne in energetske infrastrukture območja; 
- ureditvi peš in kolesarskih poti, parkirnih površin za obiskovalce ter zelenih in urbanih 

površin območja. 
 

II. OBMOČJE OPPN 
 

4. člen 
(obseg območja OPPN) 

(1) Območje OPPN LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce se nahaja na površinah severno od naselja 
Lesce med obstoječo glavno cesto Ljubljana – Jesenice, lokalno cesto Lesce – Hraše, 
avtocesto Vrba –Peračica ter priključkom na avtocesto v podaljšku obstoječega priključka 
glavne ceste za Bled. 

(2) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora LE 06 (z namensko rabo MO) iz 
veljavnega OPN. 

(3) Ureditveno območje OPPN obsega površine naslednjih zemljiških parcel ali njihovih 
delov v katastrski občini 2155-Hraše: 101/4, 103/2, 105/11, 105/12, 107/13, 107/14, 
107/15, 109/3, 110/1, 111/2, 112, 121/6, 123/1, 123/2, 124/1, 124/3, 125/2, 126/2, 127/3, 
127/4, 128/4, 128/6, 128/7, 130/11, 130/17, 130/24, 130/28, 130/29, 130/3, 130/30, 
130/31, 130/4, 130/42, 130/44, 130/45, 130/5, 130/6, 1383/1, 1383/3, 1383/4, 547/101, 
547/102, 547/103, 547/104, 547/105, 547/106, 547/108, 547/57, 547/62, 547/65, 547/75, 
549/10, 549/11, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 552/11, 552/12, 552/4, 552/6, 552/7, 
552/8, 556/4, 556/5, 556/6 in 556/7. (stanje GURS februar 2019) 

(4) Ureditveno območje OPPN meri 6,76 ha in je natančno določeno v grafičnem delu. 
 

III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV 
 

5. člen 
(funkcija območja s programom objektov) 

(1) Ureditveno območje OPPN se v celoti navezuje na obstoječo prometno infrastrukturo. 
Osnovno dejavnost ureditvenega območja predstavlja oskrba potnikov na obstoječi magistralni 
cesti - bencinski servis in gostinska ponudba, prevladujoča funkcija območja je turistična in 
trgovska, vezana na ponudbo namenjeno ožji in širši regiji. 
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(2) Program območja obsega: 
območje  objekt namembnost tlorisna 

površina 
gradbena 
parcela 

»TNC 1« A gostinstvo, prenočišča, trgovina 900 m² 3.650 m² 
 B bencinski servis (trgovina, gostinstvo, 

avtopralnica, avtomehanična delavnica / 
avtoservis) 

903 m² 4.750 m² 

 C avtosalon, avtoservis, tehnični pregledi, 
gostinstvo 

600 - 920 m² 4.182 – 5.840 m² 

 D avtosalon, avtoservis 1.350 m² 4.700 m² 
 E1 hipermarket 1.670 m² 6.455 m² 
 E2c trgovina, turizem, gostinstvo, 

igralništvo 
200 m² 1,037 m² 

 E2d trgovina, gostinstvo 240 m² 850 m² 
 E2e trgovina, gostinstvo 60 m² enotno z E2d 
 E3 trgovina, gostinstvo 2.000 m² 7.317 m² 
 F trgovina, gostinstvo, avtosalon, 

igralništvo 
432 m² 1.500 m² 

»TNC 2« K trgovina, gostinstvo 2.303 m² 9.874 m² 
 L gostinstvo 407 m² 1.388 m² 
 H trgovina, gostinstvo 6.005 m² 12.244 m² 
(3) Zaradi določitve javnega dobra, se lahko spremenijo velikosti gradbenih parcel. 
(4) V vseh objektih je znotraj opredeljenega gabarita dovoljena ureditev hišniškega stanovanja. 

 
6. člen 

(pogoji glede vrste, lege, velikosti in oblikovanja objektov) 
(1) Objekt A: 

- program: gostinstvo, trgovina, prenočišča 
- tlorisne dimenzije: 24,00 x 38,00 m 
- višinski gabarit: K+ P + 2 (delno 3) do max. višine objekta 14,50 m nad koto pritličja 
- streha: ravna ali več kapna, naklona 30º-40º, s čopi in frčadami 
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vhod na severozahodni strani objekta 
- obvezna izgradnja parkirnih prostorov v kletni etaži 
- na južni strani parkirišča se proti obstoječi stanovanjski hiši postavi ozelenjena 

protihrupna ograja 
(2) Objekt B: 
 I. faza 

- program: bencinski servis (trgovina, gostinstvo, avtopralnica) 
- tlorisne dimenzije: osnovni objekt 12,00 x 24,00 m, nadstrešnica 9,50 x 21,50 m z 

veznim členom z osnovnim objektom 11,50 x 16,50 m 
- višinski gabarit: P 
- streha: ravna s poudarjenim strešnim vencem 
- značilni oblikovni elementi: po tipologiji OMV – ISTRABENZ 
- cisterne za gorivo skupne kapacitete do 300 m³, s ploščadjo za prečrpavanje 
- možnost vgradnje agregata za oskrbo vozil z utekočinjenim plinom 
- parkirišče na severnem robu kompleksa se lahko prekrije z nadstrešnico - kontejner za 

prodajo plina 
 II. faza - prizidek na severni strani bencinskega servisa 

- program: upravni prostori, trgovina, gostinstvo, avtomehanična delavnica / avtoservis 
- višinski gabarit: P + 1 
- tlorisne dimenzije: 13,00 x 15,00 m 
- streha: ravna s poudarjenim strešnim vencem 
- obvezna je prometna navezava na notranjo »cesto A« brez povezave na parkirišče za 

bencinskim servisom 
- dopustna izvedba nadstreškov nad vhodi, max. dimenzij 1,5 m x 3,5 m 
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(3) Objekt C: 
- program: avtosalon, avtoservis, tehnični pregledi, pisarniški prostori, gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 25,00 x 37,00 v I. fazi 19,00 x 37,00 m 
- višinski gabarit: K+P+1 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 

(4) Objekt D: 
- program: avtosalon, avtoservis 
- tlorisne dimenzije: 22,00 – 27,50 x 51,00 m z vogalnim zaključkom r = 10,70 m 
- višinski gabarit: K + P + 1 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- značilni oblikovni elementi: po tipologiji RENAULT, s poudarjenim jugozahodnim 

vogalom 
- obvezna izgradnja parkirišča za minimalno 50 vozil v kletni etaži ali nadstropju 
- dopustne nove gradnje nadstrešnic nad obstoječimi parkirišči 
- nadstrešnice naj bodo enotne oblikovane, maksimalne višine 3,50 m, širine 6,20 m, 

dolžina nadstrešnic se prilagaja številu parkirišč v nizu. Strehe ravne ali v naklonu do 10 
stopinj, z napušči do 0,50 m. 

- za postavitev nadstrešnic, ki bodo od meje sosednjega zemljišča oddaljene manj kot 1,50 
m, je potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča. 

(5) Objekt E1: 
- program: hipermarket (trgovina, gostinstvo) 
- tlorisne dimenzije: 48,00 x 25,00 m 
- višinski gabarit: K + P 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- možnost ureditve servisne dovozne rampe z nadstreškom v širini 5,00 m ob SZ stranici 

objekta 
- možnost ureditve nadstreška vzdolž zahodne stranice in južnega vogala objekta 
- parkirne in zelene površine ter servisni uvozi se prilagodijo zasnovi objekta, pri čemer 

mora biti zagotovljeno minimalno 50 PM, od tega 5% za invalide in zelenica ob »cesti 
C« 

- na SZ delu parcele se predvidi servisni uvoz s »ceste C« 
(6) Objekt E2c: 

- program: trgovina, turizem, gostinstvo, igralništvo 
- tlorisne dimenzije: 20,00 x 10,00 m 
- višinski gabarit: K + P + 1 
- streha: ravna ali enokapna naklona do 20º 
- na gradbeni parceli objekta se zagotovi najmanj 16 parkirnih mest 

(7) Objekt E2d: 
- program: trgovina, gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 7,00 – 18,00 x 18,00 m 
- višinski gabarit: K + P + 2 
- streha: ravna ali več kapna naklona 30º – 40º 
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vogalni del na križišču cest 
- možna je fazna izgradnja objekta, v kolikor se objekt ne izvede v celoti, pa je na mestu 

objekta ali njegovega podzemnega dela dopustna ureditev otroškega igrišča 
(8) Objekt E2e: 

- program: trgovina, gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 5,00 - 10,00 x 8,00 m 
- višinski gabarit: K + P 
- streha: ravna ali več kapna naklona 30º – 40º 
- značilni oblikovni elementi: objekt mora biti v pritličju paviljonsko zasnovan 
- gostinsko teraso na SZ strani objekta E2e je možno prekriti z zimskim vrtom 

maksimalnih tlorisnih dimenzij 4,50 x 10,00 m, ki mora biti v celoti zastekljen in 
oblikovno usklajen z obstoječim objektom. Zimski vrt ima lahko max. višinski gabarit – 
P, najvišja točka ne sme presegati višine kapi obstoječega objekta. 
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(9) Objekt E3: 
- program: trgovina, gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 35,00 x 67,00 m 
- višinski gabarit: K + P + 1 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vhodni del 
- vrste dopustnih posegov: nove gradnje, vključno z dozidavami in rekonstrukcije 

obstoječih objektov. Ob dozidavi je dopustna preureditev parkirnih in manipulativnih 
površin ob objektu. 

(10) Objekt F: 
- program: trgovina, gostinstvo, avtosalon, igralništvo 
- tlorisne dimenzije: 18,00 x 24,00 m 
- višinski gabarit: K + P + 2 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu, v primeru izgradnje avtosalona obvezno 

parkirišče v kletni etaži 
(11) Objekt H: 

- program: trgovina, gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 40,00 do 68,70 x 172,20 m (pri r = 115,25 m) 
- višinski gabarit: K + P (možnost medetaže) 
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja ±0,00 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vhod na J strani objekta, členitev fasadnega ovoja 

na SV in SZ strani, ki zmanjšuje vizualni vtis velikosti stavbe (skladno s predlogom 
fasadnega ovoja št. 00965, z dne 31.05.2019) 

- pretežni del parkirišč se zagotovi v kletni etaži objekta 
- v objektu je potrebno zagotoviti sanitarije za javno uporabo 
- pri objektu je potrebno zagotoviti parkirna mesta za kolesa 
- obvezna ozelenitev roba območja proti avtocesti in priključku na avtocesto z drevesno in 

zvezno grmovno zasaditvijo 
(12) Objekt K: 

- program: trgovina, gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 33,00 x 75,00 m 
- višinski gabarit: P + 1 + možnost medetaže 
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja ±0,00 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- značilni oblikovni elementi: možnost nadstrešnice na JZ in JV strani objekta 
- vrste dopustnih posegov: odstranitev obstoječih objektov, nove gradnje, vključno z 

dozidavami in rekonstrukcijo obstoječih objektov 
(13) Objekt L: 

- program: gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 16,00 x 26,00 m 
- višinski gabarit: P + 1 + možnost medetaže 
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja ±0,00 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- značilni oblikovni elementi: možnost nadstrešnice na JZ strani objekta in poudarjenih 

elementov na fasadi glede na tipologijo objekta 
- pri objektu je potrebno je zagotoviti parkirna mesta za kolesa 

(14) Kota pritličja objektov je največ +15 cm nad dostopno cesto pri vhodu v objekt. Višina 
najvišje točke objektov (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi napravami, ipd.) ne sme 
presegati nadmorske višine 520,00 m.n.m. Tehnični deli objektov morajo biti vključeni v osnovni 
višinski in tlorisni gabarit objekta. 
V primeru večje višine je pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ali enostavne 
objekte potrebno upoštevati vpliv predvidenega posega na okolje z vidika varnosti zračnega 
prometa, predvideti tehnološke rešitve zaznamovanja morebitnih ovir za zračni promet ter 
pridobiti soglasje Uprave RS za civilno letalstvo. Projektna dokumentacija mora vsebovati izjavo 
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o upoštevanju tehniških predpisov, normativov in standardov s področja varnosti zračnega 
prometa. 
(15) Vsi objekti in servisne ter parkirne površine so lahko podkleteni z eno ali dvema kletnima 
etažama do globine največ - 8,00 m pod terenom. 
(16) Kot streha v minimalnem naklonu se smatra streha v naklonu do 10 stopinj. V objektih s 
strmo streho je možna izraba mansarde, v vseh objektih z ravno streho oz. streho v minimalnem 
naklonu pa delna ureditev dodatne etaže ali medetaže. 
(17) Pri načrtovanju novih objektov, njihovih dograditev ali rekonstrukcij je dopustna vgradnja 
elementov oz. naprav za izrabo alternativnih virov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti 
stavb. Dopustna je tudi uporaba alternativnih virov energije za energetsko oskrbo objektov. 

 
7. člen 

(pogoji glede oglaševanja) 
(1) V območju OPPN je dopustno oglaševanje, skladno z veljavnimi občinskimi predpisi na 
področju oglaševanja in skladno z veljavno zakonodajo. Oglaševanje v območju OPPN se izvaja 
na osnovi enotnega koncepta oblikovanja površin in objektov za oglaševanje. 
(2) Dopustno je reklamiranje za lastne potrebe. Izvajanje oglaševalskih dejavnosti ni dovoljeno. 
(3) Objekti za oglaševanje (reklamne table, totemi) naj se locirajo na funkcionalnem zemljišču 
posameznega objekta v smeri dostopov do objektov in naj vizualno ne preglasijo ambienta. Višina 
objektov za oglaševanje, tako samostojnih kot tudi na samih objektih, ne sme presegati venca 
osnovnega objekta. 
(4) Oglaševanje oziroma postavljanje objektov za reklamiranje ob severnem robu območja (v 
smeri proti kulturni krajini) ni dopustno. Obstoječe objekte oglaševanja ob robu območja OPPN, 
ki je obrnjeni proti kulturni krajini, so lastniki dolžni odstraniti. 
(5) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste je, skladno z 
78. členom Zakona o cestah (Ur. list RS, št. 109/10 in spremembe), prepovedano. Ob državnih 
cestah je dovoljeno postavljati le table in napise skladno z določili 77. člena Zakona o cestah (Ur. 
list RS, št. 109/10 in spremembe) in v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. Vse prostorske 
ureditve morajo biti načrtovane v skladu z določbami veljavnega Zakona o cestah in 
podzakonskih aktov. 

 
8. člen 

(javne in druge skupne površine) 
(1) Javne površine ureditvenega območja OPPN so površine internih povezovalnih cest »A«,  
»B«, »C«, »D« in »F« ter povezava ceste »A« s Hraško cesto ter povezava ceste »F«, preko 
krožišča, z glavno cesto Ljubljana – Jesenice. 
(2) Razmejitev javnih površin je prikazana v grafičnem delu na listu številka 5 in 6. 
(3) Skupne površine ureditvenega območja OPPN predstavljajo ceste, pločniki in del zelenih 
površin. 
(4) Na ureditvenem območju je dopustna postavitev ograje ob servisnih površinah pri objektih 
E1 in E3 ter v celoti okoli objektov avtoservisov oz. prodajnih avtomobilskih salonov. 
(5) Dopustna je postavitev nadstrešnic za avtobusna postajališča ob internih cestah in sicer na 
način, ki ne zmanjšuje prometne preglednosti. Nadstrešnice lahko segajo preko pločnika, njeni 
elementi (npr. stebri) pa naj se zagotavljajo na površinah izven pločnika. 
(6) Površine za pešce morajo biti od vozišča in kolesarskih površin ločene v skladu s predpisi, 
ki urejajo zahteve za univerzalno graditev in uporabo objektov. Prehodi čez vozišče morajo biti 
izvedeni na dvignjeni ploščadi ali s poglobljenimi robniki in opremljeni s taktilnimi oznakami. 
(7) V ureditvenem območju je potrebno intenzivno v obliki drevoreda ozeleniti površine ob 
cestah »A«, »C« in »D« ter delno ob priključni cesti območja na državno cesto Vrba – Črnivec. 
(8) Prav tako je potrebno intenzivno ozeleniti parkirne površine med cestama »A« in »C« ter 
servisne površine ob objektih E1, E3, D, H in K. 
(9) Z visokodebelno vegetacijo in grmovno zasaditvijo je potrebno ozeleniti S in SV mejo 
ureditvenega območja, ki je obrnjena proti kulturni krajini. Za objekte K, H, E1, E3 in D mora biti 
urejanje tega roba prikazano v projektni dokumentaciji DGD in PZI. 
(10) Investitorji so dolžni zagotoviti, urediti in vzdrževati zelene površine, grmovnice in drevesa, 
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ki so znotraj njihovih gradbenih parcel in so prikazane v grafičnem delu odloka. 
(11) Zelene površine morajo biti hortikulturno urejene. Rob območja proti avtocesti naj bo 
intenzivno ozelenjen z živo mejo in drevesi, kot je prikazano v grafičnem delu na listu številka 
3.2. 

 
9. člen 

(dopustne dejavnosti) 
(1) V ureditvenem območju OPPN so dopustne naslednje osnovne dejavnosti: trgovske, 
turistične, gostinske, poslovne in storitvene dejavnosti ter dejavnosti splošnega družbenega 
pomena. 
(2) V območju ni dovoljeno izvajanje dejavnosti, ki bi lahko kakorkoli vplivale na letenje letal. 
Prepovedana je uporaba laserjev in drugih svetlobnih virov z emisijami, ki presegajo 50 nW/cm2. 

 
10. člen 

(vrste dopustnih gradenj in objektov) 
(1) V ureditvenem območju OPPN so dopustne: 

- gradnje novih objektov; 
- nadzidave in dozidave objektov; 
- rekonstrukcije objektov; 
- odstranitve objektov; 
- gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na gradbenih parcelah osnovne stavbe, ki 

služijo dejavnostim na teh parcelah oziroma teh dejavnosti ne ovirajo, skladno s soglasji 
upravljavcev javne infrastrukture in izven varovalnih pasov javne infrastrukture. 

(2) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov so v območju prostorskih ureditev, 
določenih s tem OPPN, dopustne gradnje naslednjih stavb: 

- 121 gostinske stavbe 
- 122 upravne in pisarniške stavbe 
- 123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
- 126 stavbe splošnega družbenega pomena 

(3) V območju ni dovoljeno graditi stanovanjskih stavb (11) in industrijskih stavb (125). 
(4) Na celotnem območju OPPN so dopustne gradnje infrastrukture, potrebne za delovanje 
načrtovanega območja. 
(5) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov so v ureditvenem območju OPPN 
dopustne gradnje naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: 

- zbirnih mest za komunalne odpadke; 
- nadstreškov (npr. kolesarnic, senčnic ipd.); 
- komunalnih priključkov; 
- urbane opreme; 
- prefabrikatov kot enostavnih objektov; 
- naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije za lastne potrebe. 

(6) Dopustne so tudi gradnje drugih objektov, če so le ti nujni za delovanje območja OPPN ter 
jih je mogoče umestiti na območja predvidena za gradnjo pod drugimi pogoji tega odloka. Takšni 
objekti ne smejo imeti večjega vpliva na okolje in gospodarsko javno infrastrukturo, kot objekti, 
ki so v območju OPPN že dopustni. 

 
IV. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN TER POGOJI IN 

USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 
 

11. člen 
(merila, pogoji in usmeritve za umeščanje, načrtovanje in oblikovanje objektov) 

(1) Regulacijske linije opredeljuje notranji prometni sistem, vzdolž katerega so locirani objekti. 
Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa 
se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča. Določena je na vzhodni, severni 
in do zahodne strani območja OPPN ob upoštevanju bodoče širitve avtoceste in sicer minimalno 
10,00 m od roba cestnega sveta obojestransko. Navedeni odmik je treba upoštevati tudi pri 
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načrtovanju zunanjih ureditev (npr. prometne površine). Gradbene meje so prikazane v grafičnem 
delu na listu številka 3.1, 3.2, 4, 5 in 6. 
(2) Faktor zazidanosti gradbene parcele (zazidana površina objekta / velikost GP): FZ max = 
0,5. 
(3) Faktor izrabe gradbene parcele (bruto površina objekta nad terenom / velikost GP): FI max 
= 1,5. 
(4) Kota pritličja objektov je največ +15 cm nad dostopno cesto pri vhodu v objekt. Višina 
najvišje točke objektov (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi napravami, ipd) ne sme 
presegati nadmorske višine 520 m.n.m. Tehnični deli objektov morajo biti vključeni v osnovni 
višinski in tlorisni gabarit objekta. 
(5) Vsi objekti in servisne ter parkirne površine so lahko podkleteni z eno ali dvema kletnima 
etažama do globine največ - 8,00 m pod terenom. Podkletitev objektov je dopustna na način, da so 
preprečeni morebitni škodljivi vplivi visokih voda in talne vode. 
(6) Objekta K in L sta samostojna objekta z enotnim priključkom na cesto F. Objekta imata 
lahko deloma ali v celoti skupno parkirišče. Zagotoviti je potrebno vodenje pešcev od ceste F 
mimo objekta L do prometnih površin znotraj skupnega parkirišča. Pri objektih K in L je potrebno 
zagotoviti parkirna mesta za kolesa. 
(7) S pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt K s pripadajočimi parkirnimi mesti preneha 
veljati gradbeno dovoljenje za 2. fazo izgradnje objekta L. 
(8) Kot streha v minimalnem naklonu se smatra streha v naklonu do 10 stopinj. 
(9) Ograje morajo biti na strani, ki meji na javno površino, umaknjene najmanj 1,0 m v parcelo. 
Ostale ograje so lahko postavljene na parcelno mejo, če oba lastnika s tem soglašata. Če lastnika 
ne soglašata, mora biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 0,5 m. 
(10) Ostali enostavni in nezahtevni objekti, ki niso stavbe, morajo biti: 

- od sosednje parcelne meje oddaljeni najmanj 0,5 m, s soglasjem soseda pa lahko segajo 
do parcelne meje; 

- od meje parcele gospodarske javne infrastrukture odmaknjeni najmanj 1,5 m. 
(11) Gradbene meje ne veljajo za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. 
(12) Enostavni in nezahtevni objekti naj z velikostjo, umestitvijo v prostor, konstrukcijo, 
materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi, v prostoru ne izstopajo. 
(13) Načrtovane prostorske ureditve morajo biti skladne s predpisi, ki urejajo zahteve za 
univerzalno graditev in uporabo objektov in z zahtevami SIST ISO 21542 Gradnja stavb – 
Dostopnost in uporabnost grajenega okolja ter SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in 
slabovidne. 

 
12. člen 

(merila, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo javnih cest) 
(1) Javno cestno omrežje ureditvenega območja OPPN sestavljajo interne povezovalne ceste 
»A«, »B«, »C«, »D« in »F«, povezava ceste »A« s Hraško cesto in krožišče s priključkom na 
obstoječo državno cesto R2 – 452. V okviru izvedbe priključka na državno cesto se nanj predvidi 
tudi prometna navezava območja LE 79 (iz veljavnega OPN). 
(2) Uvoz iz državne ceste R2 – 452 obenem služi dostopu do objekta B (bencinski servis) ter 
uvozu preko povezovalne ceste ob bencinskem servisu na cesto »A«. Uvoz iz bencinskega servisa 
preko pretakališča na cesto »A« je dovoljen izključno interni uporabi OMV Istrabenz za potrebe 
dostave goriva. Izvoza s ceste »A« oziroma ostalih površin na območju TNC na območje 
bencinskega servisa oziroma preko bencinskega servisa na cesto R2 – 452 ni dopusten. Izvoz na 
cesto R2 – 452 je namenjen izključno potrebam bencinskega servisa. Območje bencinskega 
servisa, vključno s cestnima priključkoma (uvozom in izvozom) na cesto R2 – 452, mora biti 
urejeno skladno s projektno dokumentacijo ter soglasjem in dovoljenjem Direkcije RS za ceste za 
gradnjo bencinskega servisa ter opremljeno z ustrezno prometno signalizacijo. 
(3) Objekta K in L se lahko prometno navezujeta na cesto »D« s skupnim priključkom. Na 
križišču med izvozom iz območja objektov K + L, priključno cesto v območje TNC, cesto »A« in 
cesto »F«, se križišče uredi tako, da bo zagotovljeno pregledno vodenje prometa v križišču. 
(4) Po izvedbi novega cestnega priključka za območje enote urejanja prostora z oznako LE 79 
se obstoječi priključek objektov K + L opusti in preuredi v peš dostop, območje pa naveže na nov 
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skupni priključek na priključno cesto v območje TNC. Pogoj za izvedbo novega cestnega 
priključka je uskladitev rešitev in pridobitev soglasij s strani lastnikov parcel številka 547/62, 
547/102, 547/103, 547/104, 547/105, 547/106, 547/108 in 547/57 vse k.o. Hraše. 
(5) V primeru kakršnega koli poseganja na območju državne ceste in v njen varovalni pas je 
potrebno pridobiti dodatne pogoje ter soglasje in dovoljenje Direkcije RS za ceste k projektni 
dokumentaciji (DGD in PZI) za izvedbo del še pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege. 
(6) Vse načrtovane ceste morajo biti minimalne širine 2 x 2,75 m, z obojestranskim pločnikom 
širine 1,50 m (izjemoma 1,20 m) in bankino širine 0,50 m. Ob cestnem telesu je minimalno 1,00 
m širok pas cestnega sveta z omejeno lastninsko pravico za potrebe vzdrževanja občinske ceste, 
postavitev prometne signalizacije, javne razsvetljave ipd.. 
(7) Površine namenjene pešcem ter prehodi čez vozišče, morajo biti brez grajenih in 
komunikacijskih ovir, da zagotavljajo varno uporabo vsem funkcionalno oviranim osebam 
neoviran dostop, vstop in uporabo objektov v javni rabi. 
(8) Za vse posege v varovalni pas državne ceste in avtoceste je potrebno pridobiti soglasje 
upravljavca. Varovalni pas avtoceste znaša 40 m, pas širine 7 m pa je namenjen morebitni širitvi, 
postavitvi signalizacije in vzdrževanju avtoceste. 
(9) Zaradi obratovanja avtoceste upravljavec ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred 
hrupom za objekte in njihove funkcionalne površine v obravnavanem območju ali zaščite pred 
morebitnimi drugimi vplivi (kot so npr. prah, vibracije in podobno). 

 
13. člen 

(merila, pogoji in usmeritve za parkiranje, interventne in manipulativne površine) 
(1) Potrebne manipulativne, parkirne in interventne površine morajo biti zagotovljene znotraj 
gradbenih parcel objektov. 
(2) Pri ureditvah mirujočega prometa je potrebno upoštevati določila iz veljavnega 
prostorskega načrta občine oziroma normative glede minimalnega števila parkirnih mest glede na 
namembnost oziroma dejavnosti v stavbah. 
(3) Dimenzije parkirnih mest morajo ustrezati minimalnim pogojem glede na tip vozila in način 
organizacije parkirišča. V skupnem številu parkirišč objektov javnega značaja je potrebno za 
funkcionalno ovirane osebe nameniti vsaj 5% vseh parkirnih mest, ki morajo biti locirani 
neposredno ob vhodih v stavbe in zagotavljati neoviran dostop. 
(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje 
potrebe po istočasnem parkiranju. 
(5) Parkirišča se lahko izvedejo v dveh etažah. Glede na funkcionalne potrebe posameznih 
objektov je možna prilagoditev uvozov. 
(6) Povozne površine morajo biti izvedene nepropustno, v asfaltni izvedbi oziroma tlakovane, 
obrobljene z robniki in opremljene z napravami za zaščito podtalnice pred pronicanjem škodljivih 
snovi (lovilci olj, ločitev padavinske in ostale kanalizacije). Površine za pešce so lahko tlakovane 
ali v asfaltni izvedbi. 
(7) Parkirne površine na nivoju terena je treba zasenčiti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 
PM. 

 
14. člen 

(merila, pogoji in usmeritve za ureditev ostalih površin in krajinske ureditve) 
(1) Na gradbenih parcelah objektov je potrebno zagotoviti minimalno 20% zelenih površin. 
Mednje se upošteva tudi izvedba ekstenzivne zelene strehe na objektu. 
(2) Za urejanje ostalih površin in krajinske ureditve veljajo naslednji pogoji: 

- višina urejenega terena ob načrtovanem objektu mora biti prilagojena najbližjim 
sosednjim zemljiščem; 

- morebitne manjše nivojske razlike se uredijo s primernimi višinskimi premostitvami 
(klančinami, zidci, škarpami, ipd.), ki pa ne smejo predstavljati grajene ovire v sistemu 
peš in kolesarskih površin; 

- ureditve okolice objektov v posamezni urejevalni enoti naj bodo oblikovno skladne; 
- dopustna je postavitev ograj ob servisnih površinah; 
- dopustne so izvedbe klančin za dovoz v kletne prostore ali za dostavo; 
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- dopustno je nadkritje parkirnih prostorov; 
- dopustne so dvoriščne ureditve (terase, nadstrešnice) v izvedbi usklajeni z osnovno 

arhitekturo objektov; 
- na funkcionalnem zemljišču je dovoljena gradnja nadstrešnic za nakupovalne vozičke in 

parkiranje koles; 
- na parkiriščih je dopustna postavitev napajalnih postaj za električna vozila; 
- na funkcionalnem zemljišču posameznega objekta je dopustna postavitev reklamnih 

tabel (totemov) za potrebe objektov v skladu z določbami 7. člena tega odloka; 
- zasaditev okolice objektov naj temelji na rabi avtohtone vegetacije; 
- vzdolž javnih poti se, znotraj gradbenih parcel objektov, zasadi visokodebelna drevesa 

kot je prikazano v grafičnem delu na listu številka 3.2; 
- parkirišča naj se osenčijo z drevjem, zemljišče pod krošnjo dreves naj bo travnato ali 

peščeno oziroma tlakovano z mrežastimi tlakovci in ne polno tlakovano. 
 

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA 
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO 

DOBRO 
 

15. člen 
(zasnova projektnih rešitev gospodarske javne infrastrukture) 

(1) Potek obstoječega in s tem OPPN načrtovanega omrežja gospodarske javne infrastrukture je 
prikazan v grafičnem delu na listu številka 4. 

 
16. člen 

(prometna infrastruktura) 
(1) Ureditveno območje OPPN se napaja preko Hraške ceste in državne ceste R2 – 452/0208 
Lesce-Radovljica v skladu z grafičnim delom. 
(2) Razporeditev prometnih površin, elementi cest (širine, ustrezni radiji, odmiki od objektov) 
in izbrana konstrukcija morajo zagotavljati nemoten dostop interventnih vozil (požar, rušitve), 
vozil za odvoz komunalnih odpadkov in vozil zimske službe. 
(3) Pri dovozih do stavb, ekoloških otokih in prostorih za odlaganje smeti se uredijo spuščeni 
robniki. 
(4) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih 
v varovalnem pasu AC je dopustna le s soglasjem DARS d.d.. 
(5) Zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti onemogočena ali ovirana izvedba rednega 
vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na AC in na njenih 
spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi. 

 
17. člen 

(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Odjemalci se napajajo z električno energijo preko obstoječega oziroma novozgrajenega NN 
kabelskega omrežja iz obstoječe transformatorske postaje 20/0.4 kV; T548, TP TNC LESCE, ki je 
locirana na vzhodnem robu ureditvenega območja OPPN. 
(2) Za potrebe novih ureditev se dogradi podzemno nizko napetostno omrežje. NN priključni 
vodi se izvedejo v podzemni izvedbi ustreznega prereza. 
(3) Merilno priključne omarice morajo biti nameščene na stalno dostopnem mestu. 
(4) Na območju turistično nakupovalnega centra je potrebno zgraditi javno razsvetljavo. 

 
18. člen 

(plinovodno omrežje) 
(1) V ureditvenem območju OPPN se nahaja obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje, 
namenjeno oskrbi obstoječih stavb. 
(2) Na ureditvenem območju OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev distribucijskega 
plinovodnega omrežja. 
(3) Upoštevati je potrebno najmanjše dovoljene odmike nizkotlačnega plinovodnega omrežja 
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od zemeljskih TK inštalacij. 
(4)  Križanja morajo biti izvedena tako, da plinovod poteka pod zemeljskimi TK kabli in TK 
kanalizacijo. 

 
19. člen 

(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje) 
(1) Na ureditvenem območju OPPN se nahaja obstoječe telekomunikacijsko omrežje (tk 
kanalizacija ter optično in bakreno omrežje) Telekoma Slovenije in omrežje KKS Telemach. 
(2)  Na območju OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev telekomunikacijskega omrežja 
do objektov (4 x PVC Ø110). 
(3) Priključna točka za dograditev telekomunikacijskega omrežja je ob severovzhodnem robu 
območja OPPN, pri objektu E1. 
(4) Priključitev objektov na obstoječe KKS omrežje je možna na tehnično določeni točki, ki jo 
definira Telemach d.o.o.. 
(5) Možnost izvedbe cevne KK je, z umestitvijo SFX cevi z dimenzijo ø 110 mm ter ob 
upoštevanju izvedbenih standardov in tehničnih rešitev upravljalca Telemach d.o.o., ob drugih 
telekomunikacijskih vodih, vendar z ločenimi vmesnimi jaški in ločenimi dovodi do posameznih 
stavb. 

 
20. člen 

(vodovod) 
(1) Obstoječe vodovodno omrežje ureditvenega območja OPPN se navezuje na vodovod 
rezervoar Hraše - Lesce ob podvozu Hlebce. Vodovod do območja poteka severno ob sedanji 
magistralni cesti. V ureditvenem območju OPPN je v dveh zankah zgrajena osnovna mreža s 
hidrantnim omrežjem. 
(2) Javni oskrbovalni vodovodni vodi so dimenzije ø 110 mm. Trasa oskrbovalnega vodovoda 
je na delu zemljišča, kjer so pločniki. 
(3) Varovalni pas javnega vodovoda je 2,00 m levo in desno od osi javnega vodovoda. V tem 
območju ni dovoljeno locirati gradbenih objektov in opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja). 
Zagotovljeni morajo biti predpisani odmiki od vodov. 
(4) Vodovodni priključki objektov so v zaščitnih ceveh velikosti DN 100 oz. DN 75. 
(5) Hišni priključki morajo biti izvedeni v betonskih jaških, izven objektov, locirani na 
gradbeni parceli načrtovanega objekta, čim bližje javnemu vodovodu in stalno dostopni. V jaških 
mora biti zagotovljeno merilno mesto za vsakega porabnika. V projektni dokumentaciji morajo 
biti navedene dimenzije priključkov in obračunskih vodomerov. 

 
21. člen 

(hidrantno omrežje) 
(1) Za potrebe gašenja požara se na vodovodno omrežje vgradijo nadzemni hidranti lomljive 
izvedbe. Interno hidrantno omrežje mora biti krožno povezano in vezano na javni vod za 
odjemnim mestom. 
(2) Najmanjša razdalja hidranta od objekta znaša 5,0 m, največja pa 80,0 m. Hidranti so lahko 
medsebojno oddaljeni največ 80,0 m. Natančno razmestitev hidrantov, potrebno količino vode in 
druge rešitve v zvezi z varstvom pred požarom se določi v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

 
22. člen 

(odpadna kanalizacija) 
(1) Na ureditvenem območju OPPN je zgrajen ločen sistem odpadne kanalizacije speljane v 
javno kanalizacijo Studenčice - Hraše - Lesce. Iztok padavinske kanalizacije v kanalski sistem 
javne kanalizacije ni dopusten. 
(2) Varovalni pas javne kanalizacije je 2,00 m levo in desno od osi javne kanalizacije. V tem 
območju ni dovoljeno locirati gradbenih objektov in opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja). 
Zagotovljeni morajo biti predpisani odmiki od vodov. 
(3)  Odpadna kanalizacija iz vseh načrtovanih objektov v ureditvenem območju OPPN se 



III/13 
 

priključi na kanalizacijsko omrežje v območju javnih cest. V projektni dokumentaciji morajo biti 
navedene dimenzije hišnih kanalizacijskih priključkov in revizijskih jaškov, ki morajo biti locirani 
na gradbeni parceli posameznega objekta, čim bližje javnemu vodu kanalizacije. 
(4)  Odpadne komunalne vode iz kletnih prostorov je potrebno s črpanjem speljati v zunanji 
revizijski jašek. 
(5)  Kanalizacija mora biti projektirana vodotesno, iz atestiranih materialov, vključno z 
revizijskimi jaški in priključki. 
(6)  Rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod mora biti načrtovana skladno z 
Zakonom o vodah in skladno s predpisi s področja varstva okolja. Ob odvajanju odpadnih vod je 
potrebno zagotavljati varstvo voda in podtalja ter preprečevati onesnaženje, erodiranje, zamakanje 
ali poplavljanje okoliških površin. 
(7) Če bodo v posameznem objektu nastajale tehnološke odpadne vode (gostinstvo, 
avtopralnica, avto servis), je potrebno projektni dokumentaciji priložiti poročilo o vplivih na 
okolje z opisom tehnološkega postopka, kjer nastaja tehnološka odpadna voda. V tem poročilu je 
potrebno določiti ustreznost odvajanja te tehnološke vode v kanalizacijo in predvideti način 
kontrole (odvzem vzorcev v za to določenih revizijskih jaških) ter ustrezno predhodno očiščenje 
tehnološke odpadne vode pred iztokom v kanalizacijo. 
(8) Odpadne vode iz bencinskega servisa in avtoservisov morajo biti speljane v lokalne čistilne 
naprave tehnoloških vod. 

 
23. člen 

(padavinska kanalizacija) 
(1) Za potrebe odvoda padavinskih vod z območja OPPN se zgradi ločen sistem padavinske 
kanalizacije. Padavinske vode v območju OPPN se v celoti ponikajo. Ponikovalna polja morajo 
biti locirana izven povoznih in manipulativnih površin. 
(2) Padavinske vode iz strešnih površin se speljejo v ponikovalna polja preko peskolovov, iz 
utrjenih, povoznih površin pa preko lovilcev bencina in olj. Ponikanje se zagotavlja ločeno po 
objektih v sklopu gradbene parcele posameznega objekta. 
(3) Za izvedbo padavinske kanalizacije se predvidi uporaba vodotesnih cevi in tipskih 
revizijskih jaškov. Sistem čiščenja padavinskih vod s cest in utrjenih površin je lahko centralen 
(za zadrževalnikom) ali s posameznimi lovilci olj. Lovilci olj morajo biti skladni s standardom 
SIST EN 858-2. 
(4) Padavinske vode z objektov in pripadajočih površin območja OPPN ne smejo biti speljane v 
naprave za odvodnjavanje AC in njenega cestnega sveta. Izvedba odvodnjavanja in novo 
načrtovane ureditve ne smejo poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja AC. 
(5) Padavinska in druga voda s parcel in priključkov ne sme pritekati na državno cesto ali na 
njej zastajati. 

 
24. člen 

(javna razsvetljava) 
(1) V ureditvenem območju OPPN je zgrajeno omrežje javne razsvetljave. Obstoječe omrežje 
javne razsvetljave poteka ob javnih cestah. 
(2) Omrežje se napaja iz nizkonapetostne zanke, ki je vodena v ali tik ob cesti. Predvidi se 
uporaba drogov za svetilke višine do 6,0 m, opremljenih z modernimi svetlobnimi telesi in 
napajanjem reguliranim preko sistema, ki dopušča časovno regulacijo in večstopenjsko 
intenzivnost osvetlitve. 
(3)  Na ureditvenem območju OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev omrežja javne 
razsvetljave. 

 
25. člen 

(ogrevanje) 
(1) Dopustna je uporaba vseh okoljsko sprejemljivih virov energije (plin, toplotne črpalke, 
sončna energija, ipd.). 
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26. člen 
(ravnanje s komunalnimi odpadki) 

(1)  Pri objektih je potrebno načrtovati prostor za ločeno zbiranje frakcij komunalnih 
odpadkov (komunalni odpadki, papir / papirnata embalaža ter steklo / steklena embalaža). 
(2) Prostori za odlaganje oziroma odvoz komunalnih odpadkov morajo biti urejeni v nivoju 
dovozne ceste, brez dvignjenih robnikov, primerno utrjeni in dostopni smetarskim vozilom. 

 
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, 

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN 
 

27. člen 
(ohranjanje narave) 

(1) Na ureditvenem območju OPPN ni evidentiranih zavarovanih območij, naravnih vrednot, 
ekološko pomembnega območja ali posebnega varstvenega območja Natura 2000. 
(2) Ureditveno območje OPPN se nahaja na območju pričakovanih geoloških naravnih vrednot 
Radovljica – Vršaj, zato je potrebno investitorje seznaniti z možnostjo obstoja geoloških naravnih 
vrednot, o katerih morajo v primeru najdbe obvestiti pristojni Zavod za varstvo narave. 
(3) Pri novih linijskih zasaditvah ob javnih cestah in objektih je potrebno izbrati avtohtone 
drevesne in grmovne vrste. Upoštevati je treba omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo 
nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin, v skladu s predpisi s področja zdravstvenega varstva 
rastlin. 
(4) Zaradi varstva biotske raznovrstnosti na širšem območju OPPN se na območje ne sme 
navažati zemlje, ki vsebuje dele invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Ogolele površine se takoj 
po končanih zemeljskih delih ozeleni s travnimi mešanicami, ki vsebujejo semena avtohtonih vrst 
in še najmanj tri leta po končanih delih spremlja morebiten pojav tujerodnih vrst, ki se jih 
nemudoma v celoti (s koreninami) odstrani in uniči. 

 
28. člen 

(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja v vplivnem območju kulturne krajine Studenčice – 
Kulturna krajina (EŠD 23128). 
(2) Za gradnjo in druge posege v prostor, dovoljene s tem odlokom, ni potrebno pridobiti 
kulturno varstvenih pogojev in kulturno varstvenega soglasja pristojnega organa, ker so vse 
rešitve, potrebne zaradi varstvenih režimov kulturne dediščine že določene s tem odlokom. 
(3) Ukrepi za varovanje kulturne krajine: 

- Zaradi omilitve vpliva gradenj v območju OPPN na poglede iz kulturne krajine, ki leži 
severno in severovzhodno od območja OPPN, je na celotnem robu območja, obrnjenem 
proti kulturni krajini, načrtovana zasaditev z visokodebelno vegetacijo. V območju tega 
roba naj se ne načrtuje novih infrastrukturnih vodov. Objekti morajo biti od roba OPPN 
odmaknjeni za vse načrtovane zunanje površine in za zeleni rob območja, na katerem je 
visokodebelna vegetacija. 

(4) Ukrepi za varstvo arheoloških ostalin: 
- Upošteva se arheološki varstveni režim, ki najditelja/ lastnika zemljišča/ investitorja/ 

odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje 
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za 
arheološko najdišče. 

- Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, 
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 
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29. člen 
(tla in podzemne vode) 

(1) Med običajnim obratovanjem na območju OPPN ne bo pomembnih vplivov na tla. 
(2) Tlakovanje parkirnih površin se izvede nepropustno za vodo, olja in gorivo. 
(3) Padavinske vode iz obravnavanega območja je potrebno ponikati, pri čemer morajo biti 
ponikovalna polja locirana izven povoznih in manipulativnih površin. 
(4) Rodovitni del prsti se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih in 
degradiranih tal ter za ureditev zelenih površin. 
(5) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in 
izkopani material pa odpeljati na ustrezno deponijo. 
(6) Na vseh napravah in objektih, kjer obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi je treba 
predvideti tehnične ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi. Prostor v katerem bo 
deponirana nevarna snov mora biti zgrajen kot tesnjena lovilna skleda, z zagotovljeno dodatno 
prostornino za zbiranje celotnega deponiranega volumna v primeru izlitja. 
(7) V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako 
organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgod je treba 
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. 
(8) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da se 
omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih 
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in 
območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji 
ustrezno prikazano in dokazano. 

 
30. člen 
(zrak) 

(1) Pri načrtovanju objektov v območju OPPN je potrebno upoštevati predpise o učinkoviti rabi 
energije v objektih. 
(2) V času gradnje je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe: 

- vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (npr. 
transportne poti, druge odkrite površine, gradbeni materiali, ravnanje z odpadki); 

- pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov; 
- čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, 

tako da ne bo prihajalo do onesnaževanja javnih cest; 
- zmanjšati je treba kakršno koli odmetavanje materiala z večjih višin, nastalega pri 

gradnji; 
- gradbena dela se ne smejo izvajati v vetrovnem vremenu (pri hitrosti vetra večji od 4 

m/s); 
- prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbišču; 
- redno vzdrževanje in pravilno delovanje gradbene mehanizacije. 

 
31. člen 
(hrup) 

(1) Ureditveno območje je opredeljeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom. Dovoljena 
mejna raven hrupa je 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi. Pri načrtovanju objektov je potrebno 
upoštevati veljavno zakonodajo in predpise s tega področja. 
(2) DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nove objekte in 
njihove funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo 
posledica obratovanja avtoceste, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu 
izgradnje le te. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih objektov in funkcionalnih površin je 
obveznost investitorjev novih posegov. 
(3) Za varstvo pred hrupom v času gradnje in obratovanja je treba izvajati naslednje omilitvene 
ukrepe: 

- na manipulativnih površinah se ne smejo zadrževati tovorna vozila s prižganimi motorji; 
- gradbena dela se izvajajo le v dnevnem času delovnikov od 7. do 18. ure in ob sobotah 
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od 7. do 15. ure, v nedeljo in v prazničnem dnevu gradbenih del ni dovoljeno izvajati; 
- omejiti zelo hrupna opravila na najkrajši možni čas; 
- razmestiti hrupno gradbeno opremo (kompresorji in generatorji) na tak način, da bo čim 

bolj oddaljena in obrnjena proč od najbližjih stanovanjskih stavb; 
- uporabiti gradbeno opremo, tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo s čim manjšo 

emisijo hrupa – pri tem je treba upoštevati pravilnik o emisiji strojev, ki se uporabljajo 
na prostem; 

- postaviti polne kovinske gradbiščne ograje okoli gradbišča (visoke najmanj 2 m); 
- redno vzdrževati gradbeno opremo in mehanizacijo; 
- uporaba električnega toka iz omrežja za pogon opreme pri gradbenih delih, kjer je to 

mogoče. 
 

32. člen 
(ravnanje z gradbenimi odpadki) 

(1) Glede ravnanja z odpadki je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe: 
- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali 

začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja; 
- investitor mora zagotoviti med seboj ločeno zbiranje gradbenih odpadkov; 
- investitor mora zagotoviti, da nevarne gradbene odpadke odstranjujejo za to pooblaščena 

podjetja; 
- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu 

gradbenih odpadkov; 
- investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom 

izvajanja gradbenih del. 
 

33. člen 
(zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja) 

(1) Osvetljevanje območja (dovozne ceste, parkirišča, objekti) se zmanjša na najnižjo raven 
oziroma se območij, za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, ne osvetljuje. 
(2) Za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja je treba upoštevati še naslednje usmeritve: 

- za osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo 
svetlobo in ne oddajajo UV spektra; 

- svetilke naj bodo nepredušno zaprte in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad 
vodoravnico; 

- med 23:00 in 5:00 uro se zmanjša osvetljenost vseh javnih in skupnih površin tako, da se 
del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost. 

(3) Celotna osvetlitev v območju OPPN mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in 
svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja, Ur. list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). 
(4) Prepovedana je uporaba laserjev in drugih svetlobnih virov z emisijami, ki presegajo 50 
nW/cm2. 
(5) Večje steklene površine ne smejo biti postavljene pod takim kotom, da bi odboj sončne 
svetlobe od njih oviral varno izvajanje letalskih operacij. 

 
34. člen 

(elektromagnetno sevanje) 
(1) Stavbe, v katerih se stalno ali začasno zadržujejo ljudje, morajo biti načrtovane izven 
elektroenergetskega koridorja. 

 
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 

DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
 

35. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 

(1)  Območje OPPN ni erozivno in plazovito ter se ne nahaja znotraj poplavno ogroženih 
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območij. 
(2)  Pred projektiranjem objektov je potrebno določiti nivo podtalnice in nadaljnje načrtovanje 
prilagoditi ugotovitvam. 
(3)  Z izbiro konstrukcije, dimenzioniranjem in načrtovanjem stavb je treba zagotoviti 
odpornost na porušitev, pri čemer je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,175 g. 
(4)  Z upoštevanjem predpisanih standardov (SIST EN 1991-4) je potrebno zagotoviti 
skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov. 
(5) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro 
ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja 
nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega: 

- nadzor tehnične usposobljenosti vozil gradbene mehanizacije; 
- nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj; 
- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi iz obstoječih utrjenih 

površin in objektov; 
- nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov. 

 
36. člen 

(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom) 
(1) Potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Zgrajeno mora biti 
protipožarno hidrantno omrežje z ustreznim številom hidrantov. Minimalna potrebna količina 
vode se določi v skladu s predpisi o požarni varnosti v stavbah in tehničnih normativih za 
hidrantno omrežje za gašenje požarov. Za potrebe gašenja požara se v območju OPPN izvede 
krožno mrežo z nadtalnimi hidranti. Najmanjša razdalja hidranta od stavbe znaša 5,0 m, največja 
pa 80,0 m. Hidranti so lahko medsebojno oddaljeni največ 80,0 m. Natančno razmestitev 
hidrantov, potrebno količino vode in druge rešitve v zvezi z varstvom pred požarom se določi v 
fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
(2) S projektno dokumentacijo in gradnjo je potrebno zagotoviti odmike med objekti ali 
potrebne protipožarne ločitve in zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri 
požaru ter dostop, dovoz in delovne površine za intervencijska vozila, ki morajo biti v skladu s 
SIST DIN 14090. 
(3) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrževane tako, da njihova konstrukcija ob 
požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, kot je za posamezno skupino objektov 
določeno s predpisi o požarni varnosti objektov. 
(4) Pri projektiranju objektov je treba upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana: 

- s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in 
tehnoloških postopkov (kurilno olje, utekočinjen naftni plin); 

- z možnostjo širjenja požara med posameznimi območji. 
(5) Vhodi v objekte zunaj območja bencinskega servisa v katerih je več kot 50 ljudi, morajo biti 
od virov nevarnosti na bencinskem servisu, kot so točilne naprave, centralna polnilna omara, 
nadzemni rezervoarji, črpalno merilne naprave za razvoz goriva in skladišče jeklenk 
utekočinjenega naftnega plina, oddaljeni vsaj 30 m. 

 
VIII. NAČRT PARCELACIJE 

 
37. člen 

(načrt parcelacije) 
(1) Parcelacija se izvede v skladu z načrtom parcelacije, ki je določena in prikazana v 
grafičnem delu na listu številka 6. 
(2) Dopustna je delitev parcel za gradnjo javnih površin. 
(3) Dopustna je delitev parcel za potrebe gradnje objektov in omrežij gospodarske 
infrastrukture ali za potrebe urejanja pravic zaradi njihove gradnje. 
(4) Dopustna je delitev parcel za izvedbo posameznih etap gradnje. 
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IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV TER DRUGI POGOJI IN 
ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 

 
38. člen 

(etapnost gradnje) 
(1) Objekti v območju OPPN se lahko gradijo etapno. Gradnja objektov v posamezni etapi 
lahko poteka sočasno z izgradnjo gospodarske infrastrukture, pri čemer je potrebno: 

- pred ali sočasno z izdajo gradbenega dovoljenja za objekt posamezne etape pridobiti 
gradbeno dovoljenje za vso, z OPPN načrtovano, gospodarsko javno infrastrukturo 
potrebno za priključevanje posamezne etape; 

- pred ali sočasno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za posamezni objekt mora biti 
pridobljeno uporabno dovoljenje za gospodarsko javno infrastrukturo na območju 
priključevanja objekta in le ta predana v upravljanje pristojnemu upravljavcu. 

(2)  Izgradnja prometne infrastrukture, vključno z izgradnjo priključkov na obstoječo 
prometno mrežo, se prilagaja prometnim razmeram vezanim na izgradnjo avtoceste ob 
obravnavanem območju ter na njeno izgradnjo vezanih priključkov in prilagoditev obstoječega 
cestnega omrežja. 

 
39. člen 

(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(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. Ob gradnji poškodovane infrastrukturne vode morajo takoj obnoviti. 

(2)  Investitorji so dolžni poravnati stroške že zgrajene komunalne opreme v skladu z 
Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Radovljica in stroške načrtovane nove komunalne opreme v skladu s Programom 
opremljanja za območje OPPN. 
(3) Investitorji so dolžni financirati izvedbo priključevanja območja na prometno omrežje pred 
in po izgradnji avtoceste. 
(4) Pred pričetkom gradnje so investitorji dolžni pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske 
infrastrukture zaradi uskladitve posegov in zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite vodov ter 
nadzora nad izvajanjem del. 
(5) Investitorji so dolžni izdelati in izročiti upravljavcu posamezne vrste gospodarske 
infrastrukture projekt izvedenih del, izdelan v skladu z navodili upravljavca, v analogni in 
digitalni obliki (grafika v DWG, DXF ali SHP formatu). 
(6) Pred pričetkom gradnje so investitorji skupaj z upravljavci dolžni evidentirati stanje 
prometnih površin, zelenic, hodnikov za pešce in ostalih površin v okolici območja OPPN, ter na 
podlagi ugotovitev zagotoviti ukrepe za ustreznost teh površin za povečano obremenitev v času 
gradnje in obratovanja načrtovanih ureditev na območju OPPN (ojačitev nosilnosti, določitev 
prometnega režima, ipd.). 
(7) Po končani gradnji so investitorji skupaj z upravljavci dolžni zagotoviti povrnitev teh 
površin v prvotno stanje oziroma zagotoviti ustreznost teh površin za namene, predvidene z 
načrtovanimi ureditvami. 
(8) Investitorji so dolžni na začetku gradbenih del skrbno odstraniti in deponirati plodno 
zemljo, ter jo uporabiti za urejanje zelenih površin na območju OPPN. 
(9) Obveznost investitorjev je tudi izvedba vseh ukrepov za varstvo okolja in normalno rabo 
načrtovanih objektov. 
(10) Investitorji so dolžni poravnati stroške potrebnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov. 
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X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH 
IN TEHNIČNIH REŠITEV 

 
40. člen 

(velikosti dopustnih odstopanj) 
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja v okviru določb od 2. do 6. odstavka tega 
člena. 
(2) Odstopanja pri izgradnji komunalnih naprav niso možna. Dopustne so spremembe oz. 
prilagoditve tras posameznih vodov in lokacij objektov gospodarske infrastrukture zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora, če so usklajene s soglasjem upravljavca 
infrastrukture. Dopustne so tudi delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi 
upravljavcev gospodarske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v 
končno fazo končne ureditve posameznega omrežja gospodarske infrastrukture. 
(3) Odstopanja v opredeljenih programih so dopustna, če gre za enako ali manjšo obremenitev 
prostora, kot jo predstavlja predviden program. V okviru programov trgovskih objektov je 
dopustna ureditev drugih poslovnih dejavnosti, kot so banke, zavarovalnice, predstavništva in 
turistične agencije. 
(4) Na območju ni dovoljeno urejati stanovanjskih površin razen hišniških stanovanj. 
(5) Dopustna so odstopanja tlorisnih dimenzij objektov navzgor do +5 %. Omejitev odstopanja 
navzdol tako glede tlorisnih dimenzij kot višinskega gabarita ni, možna je tudi fazna realizacija 
celotnega tlorisnega ali višinskega gabarita, pri čemer je zaradi členitve objekta možna le delna 
izraba celotnega tlorisa. Pri odstopanjih ne sme biti prekoračena opredeljena gradbena meja. 
Površine, ki v posamezni fazi gradnje ne bodo izrabljene oziroma še niso urejene v skladu z 
OPPN, je možno urediti kot parkirne površine, zelenice ali otroško igrišče. 
(6) Zaradi medsebojne uskladitve numeričnih in grafičnih podatkov za zakoličbo se lahko 
izvede uskladitev geodetskih koordinat zakoličbe, zaradi ugotovljenega premika pri geolociranju 
objekta v koordinatni sistem, pri čemer se ohrani grafično prikazana izhodiščna točka zakoličbe. 

 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
41. člen 

(prenehanje veljavnosti prostorsko izvedbenih aktov) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji izvedbeni akti: 

- Zazidalni načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza (ZN TNC 1; DN UO, št. 
47/2004 in spremembe); 

- Občinski podrobni prostorski načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza 
(OPPN TNC 2; DN UO, št. 116/2009 in spremembe); 

- Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično 
nakupovalni center Lesce – 2. faza in Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto (OPPN TNC 2 in 
TNC priključek; DN UO, št. 239/2018). 

 
(2) Če je vloga za izdajo gradbenega ali uporabnega dovoljenja vložena pred uveljavitvijo tega 
odloka, se lahko, v kolikor je to za stranko ugodneje, rešuje na podlagi podrobnih prostorskih 
aktov, veljavnih ob vložitvi vloge. 

 
42. člen 

(vpogled) 
(1) OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti 
Radovljica. 

 
43. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 
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44. člen 
(začetek veljavnosti) 

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – 
Uradne objave. 
 
Številka: 3505-0001/2018 
Datum:                               
 
 Ciril Globočnik 
 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 23.10.2019 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA 

OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 06 – TNC 1 in 2 LESCE 
 

1. Zakonska podlaga 
 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/17) 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 

108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 
– odl. US, 14/15 - ZUUJFO) 

 
2. Obrazložitev 

 
Predmet obravnave je Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 06 – 
TNC 1 in 2 Lesce. Zemljišče leži na severovzhodnem robu Lesc. Območje je v Prostorskem redu 
občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št. 159/2012 in spremembe) opredeljeno kot 
osrednje površine – MO, z oznako LE 06, MO, OPPN. Območje je večinoma pozidano, razen na 
severovzhodnem delu. 
 
Na območju celotne prostorske enote so bili v času priprave Sklepa o začetku priprave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 
Lesce (objava v DN UO, št. 239/2018, z dne 6. april 2018) veljavni trije izvedbeni akti, in sicer 
Zazidalni načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza (ZN TNC 1), Občinski podrobni 
prostorski načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza (OPPN TNC 2) in Občinski 
podrobni prostorski načrt za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno 
cesto (OPPN TNC priključek), nato je bil sprejet Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza in 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce 
na regionalno cesto (DN UO, št. 239/2018 z dne 6. april 2018), s katerim sta se oba OPPN-ja 
združila v en prostorski dokument. 
 
Prejeta je bila pobuda podjetja MM Omikron d.o.o. za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN 
TNC 2 na severozahodnem nepozidanem delu. Pobudnik želi možnost izgradnje trgovskega 
centra s pripadajočimi manipulativnimi površinami. Območje TNC 1 in TNC 2 je enoten, 
večinoma tudi že izgrajen kompleks, zato je smiselno, da se vsa določila združijo v en prostorski 
dokument. Predlagana pobuda se tako ne vodi kot postopek spremembe OPPN TNC 2, temveč 
kot priprava enotnega prostorskega dokumenta OPPN za celotno območje sedaj dveh veljavnih 
izvedbenih aktov. V novem OPPN se za že pozidana območja smiselno povzame določila iz 
veljavnih izvedbenih aktov. Za zemljišče, ki je predmet pobude, pa se pripravijo nova določila in 
pogoji.  
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Območje OPPN predstavlja celo prostorsko enoto na severovzhodnem delu Lesc z oznako LE 06, 
MO, OPPN. Nova določila se pripravi za del približno 1,25 ha, ki je še nepozidan. Vsa zemljišča 
so v k.o. Hraše. Površina celotnega OPPN znaša približno 6,7 ha. 
 
Prostorskega načrtovalca Locus d.o.o. je izbral pobudnik. Pripravljen je bil osnutek OPPN. V 
skladu s sklepom o začetku priprave (DN UO, št. 240/2018) so bili pristojni nosilci urejanja 
prostora pozvani, da posredujejo svoje smernice za načrtovanje v roku 30 dni. Od 31. avgusta 
2018 do vključno 1. oktobra 2018 je potekala javna razgrnitev, 13. septembra 2018 pa je bila v 
prostorih Občine Radovljica javna obravnava dopolnjenega osnutka.  
 
Osnutek OPPN je bil sprejet na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Radovljica dne 19. 
septembra 2018. Do pripomb z javne obravnave in javne razgrnitve so bila dne 1. februarja 2019 
sprejeta stališča. 
 
Izdelan je bil predlog na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave, ki je 
bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev njihovih mnenj. Predlog OPPN 
oziroma predlog za nadaljevanje postopka sprejema Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce je bil posredovan v 
obravnavo Občinskemu svetu Občine Radovljica na 5. redni seji, dne 24. aprila 2019, vendar ga 
občinski svet ni sprejel.  
 
Lastnik zemljišča, podjetje MM Omikron, Investicijska družba d.o.o., je v mesecu maju 2019 
podal pobudo za ponovno obravnavo osnutka OPPN na seji občinskega sveta. Osnutek OPPN je 
bil skladno z razpravo na 5. redni seji občinskega sveta dopolnjen in spremenjen. V osnutku ni 
bilo več predvidene dozidave objekta Casino Tivoli. V predvidenem objektu H so na novo 
predvidena parkirišča v kletni etaži. 
 
Spremenjen in dopolnjen osnutek OPPN je bil ponovno javno razgrnjen od 14. junija 2019 do 
vključno 15. julija 2019, javna obravnava je bila dne 20. junija 2019. Javno naznanilo (objavljeno 
v DN UO, št. 258/2019) z razgrnjenim gradivom je dostopno na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/196879. Spremenjen in dopolnjen osnutek OPPN je bil ponovno 
obravnavan in sprejet na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Radovljica dne 19. junija 2019. Do 
pripomb s ponovne javne obravnave in javne razgrnitve so bila dne 1. avgusta 2019 zavzeta 
stališča. 
 
Izdelan je bil predlog na podlagi sprejetih stališč do pripomb s ponovne javne razgrnitve in 
obravnave, ki je bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev njihovih 
mnenj. 
 

3. Finančne posledice 
 
Izdelavo prostorskega akta financira pobudnik predvidene prostorske ureditve in za proračun 
Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
Pripravila:  
Tanja Frelih Egart, udia  

 
 Staša Čelik Janša l.r. 

Vodja Referata za okolje in prostor 
 
PRILOGE: 
- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca 
- stališča do pripomb 
- grafični del  

https://www.radovljica.si/objava/196879
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VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 
 

I. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM PROSTORSKIM 
NAČRTOM 

Predmet projekta je izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce (v nadaljevanju: OPPN). 
Območje je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju: PRO; DN UO, št. 159/2012 
in spremembe) opredeljeno kot osrednje površine – MO, z oznako LE 06, MO, OPPN. 
Območje je večinoma pozidano, razen na severovzhodnem delu. Na območju celotne 
prostorske enote so trenutno veljavni trije izvedbeni akti, in sicer: 

- Zazidalni načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza (v nadaljevanju ZN 
TNC 1) 

- Občinski podrobni prostorski načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza (v 
nadaljevanju OPPN TNC 2) 

- Občinski podrobni prostorski načrt za priključek Turistično nakupovalnega centra 
Lesce na regionalno cesto (v nadaljevanju OPPN TNC priključek). 

 
Območje TNC 1 in TNC 2 je enoten, večinoma tudi že zgrajen kompleks, zato se je Občina 
Radovljica odločila, da je smiselno, da se vsa določila združijo v en prostorski dokument. 
 
Predmetni OPPN torej predstavlja nadomestitev vseh odlokov, ki veljajo na območju 
načrtovanja, s skupnim enotnim odlokom za celotno območje načrtovanja, hkrati pa so z 
novim OPPN načrtovane tudi nove prostorske ureditve (na severovzhodnem delu območja 
načrtovanja) in nekatere spremembe prostorskih ureditev. 
 
V novem OPPN se za že pozidana območja smiselno povzame določila iz veljavnih izvedbenih 
aktov. Za zemljišče, ki je predmet pobude, pa se pripravijo nova določila in pogoji. 
 
Območje je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju: PRO; DN UO, št. 159/2012 
in spremembe) opredeljeno kot osrednje površine – MO, z oznako LE 06, MO, OPPN. 

II. OBMOČJE NAČRTOVANJA 

Območje načrtovanja OPPN LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce se nahaja na površinah severno od 
naselja Lesce med obstoječo glavno cesto Ljubljana – Jesenice, lokalno cesto Lesce – Hraše, 
avtocesto Vrba – Peračica ter priključkom na avtocesto v podaljšku obstoječega priključka 
glavne ceste za Bled. 

Ureditveno območje OPPN obsega površine naslednjih zemljiških parcel ali njihovih delov v 
katastrski občini 2155-Hraše: 101/4, 103/2, 105/11, 105/12, 107/13, 107/14, 107/15, 109/3, 
110/1, 111/2, 112, 121/6, 123/1, 123/2, 124/1, 124/3, 125/2, 126/2, 127/3, 127/4, 128/4, 
128/6, 128/7, 130/11, 130/17, 130/24, 130/28, 130/29, 130/3, 130/30, 130/31, 130/4, 
130/42, 130/44, 130/45, 130/5, 130/6, 1383/1, 1383/3, 1383/4, 547/101, 547/102, 547/103, 
547/104, 547/105, 547/106, 547/108, 547/57, 547/62, 547/65, 547/75, 549/10, 549/11, 
549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 552/11, 552/12, 552/4, 552/6, 552/7, 552/8, 556/4, 
556/5, 556/6 in 556/7. (stanje GURS februar 2019) 

Ureditveno območje OPPN meri 6,76 ha in je natančno določeno v grafičnem delu. 
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III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV 

Strokovna rešitev, ki je podlaga izdelavi sprememb in dopolnitev OPPN, je bila izdelana na 
osnovi idejne zasnove investitorja ter vseh robnih pogojev, ki so izhajali iz že izvedene 
oziroma načrtovane prometne ureditve ter zazidave robnih kompleksov. Poleg tega so bile 
pri pripravi osnutka in dopolnjenega osnutka upoštevane tudi smernice pristojnih nosilcev 
urejanja prostora, ki so jih le ti podali v postopkih priprave prejšnjih aktov na obravnavanem 
območju in še posebej smernice izdane v tem postopku priprave OPPN. 

Nove prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so: 
- gradnja trgovsko poslovnega centra (objekt H); 
- ukinitev že predvidenih objektov I in J; 
- gradnja že predvidenih prometnih povezav (zahodni odsek ceste D) 
- ukinitev dela že predvidenih prometnih povezav (vzhodni odsek ceste D) severno od 

ceste C; 
- dograditev komunalne in energetske infrastrukture območja; 
- ureditvi peš in kolesarskih poti, parkirnih površin za obiskovalce ter zelenih in 

urbanih površin območja. 
Pričujoči akt je bil tudi večkrat usklajevan z investitorji in Občino Radovljica. Ob tem je bila 
posebna pozornost namenjena: 

- prometni ureditvi potrebni za nove gradnje na območju OPPN ter njihov vpliv na 
obstoječe prometne ureditve; 

- urejanju zelenih površin ob priključku na avtocesto, saj območje oziroma avtocesta 
leži na meji oziroma v vplivnem območju kulturne krajine Studenčica (EŠD 23128); 

- potrebnim odmikom od obstoječih zazidav oziroma drugih prostorskih ureditev; 
- urejanju ostalih območij z javno gospodarsko infrastrukturo (peš in kolesarske poti, 

komunalne in energetske infrastrukture, zelene površine); 

 

Ker OPPN obravnava celotno, pretežno že pozidano območje, so v odloku povzeti vsi 
programi (objekti) v območju OPPN. Program območja obsega: 

Območje  Objekt Namembnost 

»TNC 1« A gostinstvo, prenočišča, trgovina 

 B bencinski servis (trgovina, gostinstvo, avtopralnica, 
avtomehanična delavnica / avtoservis) 

 C avtosalon, avtoservis, tehnični pregledi, gostinstvo 

 D avtosalon, avtoservis 

 E1 hipermarket 

 E2c trgovina, turizem, gostinstvo, igralništvo 

 E2d trgovina, gostinstvo 

 E2e trgovina, gostinstvo 

 E3 trgovina, gostinstvo 

 F trgovina, gostinstvo, avtosalon, igralništvo 
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Območje  Objekt Namembnost 

»TNC 2« K trgovina, gostinstvo 

 L gostinstvo 

 H trgovina, gostinstvo 
Za vsak objekt so predpisani podrobni prostorski izvedbeni pogoji, z minimalno navedbo 
programa, tlorisnih in višinskih gabaritov, gradbene parcele, strehe ter drugih nujno 
potrebnih prostorskih izvedbenih pogojev (npr. enostavni in nezahtevni objekti, kleti, 
parkirišča, priključki, uvozi, dostopi, značilni oblikovni elementi ipd.). 

Posebej so podani pogoji za urejanje javnih in drugih skupnih površin in pogoji za 
oglaševanje. 

IV. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN TER POGOJI IN 
USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 

V 11. členu in v grafičnem delu so opredeljene tudi regulacijske linije, vzdolž katerih so 
locirani objekti in ki jih opredeljuje notranji prometni sistem. Določeni so maksimalni faktor 
zazidanosti gradbene parcele FZ max = 0,5 in maksimalni faktor izrabe gradbene parcele FI 
max = 1,5. Določena je kota pritličja objektov glede na okoliške urejene površine ter 
maksimalna višina objektov ter pogoji za podkletitev. Določeni so tudi pogoji za 
priključevanje na javno cestno omrežje, parkiranje in ukrepe trajnostne mobilnosti. Posebej 
so določeni odmiki od javnih površin in drugi odmiki, tudi za enostavne in nezahtevne 
objekte in posebej za ograje. 
V 12. členu in predvsem v grafičnem delu so opredeljena merila, pogoji in usmeritve za 
projektiranje in gradnjo javnih cest. Za vse javne ceste so predpisani prečni profili ter 
določen način priključevanja na primarno omrežje in medsebojnega povezovanja javnega 
cestnega omrežja. Natančno so opredeljeni tudi dostopi do stavb ter posebnosti pri rabi 
določenih prometnic (oskrba, intervencija) ter posebnosti pri pridobivanju pogojev in soglasij 
upravljavcev prometne infrastrukture. 
V 13. členu in v grafičnem delu so opredeljena merila, pogoji in usmeritve za parkiranje, 
interventne in manipulativne površine. Potrebne manipulativne, parkirne in interventne 
površine morajo biti zagotovljene znotraj gradbenih parcel objektov. Določeni so normativi 
za parkiranje, ki se navezujejo na Prostorski red občine. V skupnem številu parkirišč objektov 
javnega značaja je potrebno za invalide nameniti vsaj 5% vseh parkirnih mest. Poleg 
normativov za število parkirnih mest, so določene tudi dimenzije parkirnih mest, ustrezno 
število parkirnih mest za funkcionalno ovirane in način izvedbe parkirišč. Opredeljeno je tudi, 
da je treba parkirne površine na nivoju terena zasenčiti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 
PM. 
V 14. členu in v grafičnem delu so opredeljena merila, pogoji in usmeritve za ureditev ostalih 
površin in krajinske ureditve. Na gradbenih parcelah objektov je potrebno zagotoviti 
minimalno 20% zelenih površin. Določeni so še drugi pogoji za urejanje ostalih površin in 
krajinske ureditve, kot so: višina urejenega terena ob načrtovanem objektu, ureditve okolice 
objektov, ograje ob servisnih površinah, klančine, gradnja enostavnih objektov, reklamiranje, 
zasaditve ipd. Posebej so podani pogoji za ureditve v varovalnem pasu prometnic. 
Določbe iz že sprejetih odlokov, ki bodo z obravnavanim odlokom nadomeščene, se 
ohranjajo. Dopolnjujejo se določbe za prometne ureditve na podlagi novo načrtovanih 
prostorskih ureditev. Dopolnjujejo se tudi pogoji glede ureditev zelenih površin. 
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V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA 
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO 
DOBRO 

V V. poglavju odloka in še posebej v grafičnem delu je opredeljena zasnova projektnih rešitev 
gospodarske javne infrastrukture. 

Posebej so podani izvedbeni pogoji po posamični vrsti gospodarske javne infrastrukture: 

- prometna infrastruktura (16. člen) 
- elektroenergetsko omrežje (17. člen) 
- plinovodno omrežje (18. člen) 
- telekomunikacijsko in kabelsko omrežje (19. člen) 
- vodovod (20. člen) 
- hidrantno omrežje (21. člen) 
- odpadna kanalizacija (22. člen) 
- padavinska kanalizacija (23. člen) 
- javna razsvetljava (24. člen) 
- ogrevanje (25. člen) 
- ravnanje s komunalnimi odpadki (26. člen) 

Določbe iz že sprejetih odlokov, ki bodo z obravnavanim odlokom nadomeščene, se 
ohranjajo oziroma dopolnjujejo na podlagi načrtovanih ureditev in smernic nosilcev 
urejanja prostora. 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, 
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN 

V VI. poglavju odloka in še posebej v grafičnem delu so opredeljene rešitve in ukrepi za 
varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih 
dobrin. 

Posebej so podani izvedbeni pogoji po posamičnem področju: 

- ohranjanje narave (27. člen) 
- ohranjanje kulturne dediščine (28. člen) 
- tla in podzemne vode (29. člen) 
- zrak (30. člen) 
- hrup (31. člen) 
- ravnanje z gradbenimi odpadki (32. člen) 
- zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja (33. člen) 
- elektromagnetno sevanje (34. člen) 

Določbe iz že sprejetih odlokov, ki bodo z obravnavanim odlokom nadomeščene, se 
ohranjajo oziroma dopolnjujejo na podlagi načrtovanih ureditev in smernic nosilcev 
urejanja prostora. 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

V 35. in 36. členu odloka in grafičnem delu so opredeljene rešitve in ukrepi za obrambo in 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom. 
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Določbe iz že sprejetih odlokov, ki bodo z obravnavanim odlokom nadomeščene, se 
ohranjajo oziroma dopolnjujejo na podlagi načrtovanih ureditev in smernic nosilcev 
urejanja prostora. 

VIII. NAČRT PARCELACIJE 

Parcelacija se izvede v skladu z načrtom parcelacije, ki je določena in prikazana v grafičnem 
delu. Predvsem se zagotovijo potrebne javne površine za korekcijo zavijalnih radijev v 
križiščih cest in uvedbo javnega potniškega prometa. 

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV TER DRUGI POGOJI IN 
ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 

Določila so opredeljena v 38. in 39. členu odloka. Objekti v območju OPPN se lahko gradijo 
etapno. Izgradnja prometne infrastrukture, vključno z izgradnjo priključkov na obstoječo 
prometno mrežo, se prilagaja prometnim razmeram vezanim na izgradnjo avtoceste ob 
obravnavanem območju ter na njeno izgradnjo vezanih priključkov in prilagoditev 
obstoječega cestnega omrežja. 

X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN 
TEHNIČNIH REŠITEV 

V 40. členu obravnavanega odloka so povzete določbe iz že sprejetih odlokov, hkrati pa je 
dodano določilo, da je možno površine, ki v posamezni fazi gradnje ne bodo izrabljene 
oziroma še niso urejene v skladu z OPPN, urediti kot parkirne površine, zelenice ali otroško 
igrišče. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

So opredeljene v XI. poglavju obravnavanega odloka, s katerim se nadomesti obstoječe 
odloke, ki veljajo na območju načrtovanja. 

XII. UPOŠTEVANJE SMERNIC: 

S strani naslednjih pristojnih nosilcev urejanja prostora smo prejeli smernice, ki so bile 
upoštevane pri pripravi dopolnjenega osnutka oz. predloga podrobnega prostorskega načrta. 

 

1 Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, 

Dunajska 48, 1000 Ljubljana 

CPVO vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 35409-269/2018/2 z dne: 28.6.2018 

 prejeto: 29.6.2018 opomba: odločba; CPVO ni 
potrebno izvesti 
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2 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 

Vojkova 61, 1000 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 350-170/2018-2-DGZR z dne: 26.6.2018 

 prejeto: 26.6.2018 opomba: smernice 

 

3 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 350-96/2018-2 z dne: 22.6.2018 

 prejeto: 27.6.2018 opomba: smernice 

 

4 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 35020-156/2018-2 z dne: 1.8.2018 

 prejeto: 3.8.2018 opomba: smernice 

 

5 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za 
letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 350-9572018/4-
00201644 

z dne: 10.7.2018 

 prejeto: 12.7.2018 opomba: smernice 

 

6 Direkcija RS za infrastrukturo, Območje Kranj, Ručigajeva 3, 4000 Kranj 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 37167-1702/2018-3 
(1501) 

z dne: 2.7.2018 

 prejeto: 10.7.2018 opomba: smernice 

 

7 DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 351/D-13/18-
PTPP/VD-1838 

z dne: 2.7.2018 
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 prejeto: 4.7.2018 opomba: smernice 

 

8 Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 35012-134/2018/2 z dne: 16.7.2018 

 prejeto: 17.7.2018 opomba: smernice 

 

9 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, 

Tomšičeva 7, 4000 Kranj 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: / z dne: / 

 prejeto: / opomba: gradivo za smernice MK 

 

10 Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 622732 z dne: 21.6.2018 

 prejeto: 26.6.2018 opomba: smernice s CD 

 

11 Telekom Slovenije d.d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana - Kranj, 

Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 20.6.2018 

 št.: 17610201-
00111201806200010 

z dne: 26.7.2018 

 prejeto: 31.7.2018 opomba: smernice 

 

12 Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 98/2018 sm z dne: 5.7.2018 

 prejeto: 6.7.2018 opomba: smernice 

 

13 Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: ObRadovljica66/18-
DK 

z dne: 22.6.2018 

 prejeto: 27.6.2018 opomba: smernice 
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14 Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: RAD-S1880/18-
B.Zupančič 

z dne: 13.7.2018 

 prejeto: 17.7.2018 opomba: pozitivno mnenje 

 

15 Občina Radovljica, Referat za infrastrukturo, 

Gorenjska 19, 4240 Radovljica 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 15.6.2018 

 št.: 3505-0010/2018-2 z dne: 19.7.2018 

 prejeto: 19.7.2018 opomba: smernice 
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XIII. DOPOLNITEV PROSTORSKEGA AKTA ZARADI SPREMENJENIH 
INVESTICIJSKIH NAMER 

PIA je že bil javno razgrnjen in sicer od 31.8.2018 do 1.10.2018 z javno obravnavo dne 
13.9.2018. Ob spremembi investicijskih namer, opustitev predvidene dograditve igralnega 
salona (objekt F) in nove zasnove pri ureditvi trgovsko poslovnega centra (objekt H), je bil 
prostorski akt posredovan v ponovno javno razgrnitev (od 14.06.2019 do 15.07.2019) in 
javno obravnavo (20.06.2019). 

Opis predlagane nove prostorske ureditve, ki se načrtuje na severovzhodnem nepozidanem 
delu območja OPPN: 

• Območje novega trgovsko poslovnega centra (objekt H) se prometno naveže na cesti 
»D« in »F«. Tipični prečni profil ceste »D« se zagotovi v širini minimalno 9,2 m 
(dvosmerno vozišče širine 6,0 m z obojestranskim pločnikom širine 1,6 m). Ob cesti se 
uredi drevoredni pas. Niveleta ceste se prilagodi obstoječim cestam na katere se 
naveže. 

• Program objekta H obsega trgovino in gostinstvo. 
• Tlorisne dimenzije od 40,00 m do 68,70 m x 172,20 m (pri r = 115,25 m) 
• Višinski gabarit K+P (z možnostjo medetaže). Višina objekta do 12 m nad koto 

pritličja. 
• Streha ravna ali v minimalnem naklonu. 
• Poudarjen vhod na južni strani objekta s členitvijo fasadnega ovoja na SV in SZ strani, 

ki zmanjšuje vizualni vtis velikosti stavbe. 
• Potrebne manipulativne, parkirne in interventne površine morajo biti zagotovljene 

znotraj gradbene parcele objekta. Pretežni del parkirišč se zagotovi v kletni etaži 
objekta. 

• V objektu se zagotovi sanitarije za javno uporabo, ob objektu pa parkirna mesta za 
kolesa. 

• Ob severnem in severovzhodnem robu območja se med objektom H in avtocestnim 
priključkom zagotovi zeleno bariero (z drevesi in grmovnicami ozelenjen pas širine 5 
m). 

• Na območju novega trgovsko poslovnega centra (objekt H) je dopustno urediti 
postajo za avtomatizirano izposojo koles. 
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Prikaz predloga prostorskih ureditev OPPN za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 
Lesce (kontura predvidenega trgovskega poslovnega centra - rdeče). 

 
Slika 1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija novo 

 

 
Slika 2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – prerezi novo 

 

Prikaz predloga nove zasnove trgovsko poslovnega centra (MID Bau GmbH, št. zasnove 
00965_002-27.pln, dne 23.05.2019) 
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Slika 3: Trgovsko poslovni center – tloris pritličja 

 
Slika 4: Trgovsko poslovni center – tloris kleti 

Prikaz predloga fasadnega ovoja (MM OMIKRON Investicijska družba d.o.o., št. 00965, dne 
31.05.2019) 
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Slika 5: Trgovsko poslovni center – fasade 

 

 

 
Slika 6: Trgovsko poslovni center – vizualizacija 
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XIV. DOPOLNITEV AKTA V SKLADU S SPREJETIMI STALIŠČI DO PRIPOMB IN 
PREDLOGOV 

Pri pripravi predloga OPPN za prostorske ureditve znotraj ureditvenega območja LE 06 – TNC 
1 in 2 Lesce je bil obravnavani akt dopolnjen v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in 
predlogov, ki so bili podani v času javne razgrnitve (od 14.06.2019 do 15.07.2019) in javne 
obravnave (20.06.2019). 

Predlog je, glede na javno razgrnjen dopolnjeni osnutek, dopolnjen v grafičnem delu: 

- s premestitvijo parkirnih mest za invalide ob objektu H na manj obremenjena mesta 
oziroma primernejšo lokacijo; 

- z umestitvijo postaje za avtomatizirano izposojo koles ob objektu H, katera bo 
dopolnjevala sistem trajnostnega pristopa, ki se načrtuje v Občini Radovljica. 

XV. MNENJA PRISTOJNIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

Predlog OPPN je bil posredovan naslednjim nosilcem urejanja prostora in nanj pridobljena 
pozitivna mnenja. 

 

2 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 

Vojkova 61, 1000 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 350-170/2018-2-DGZR z dne: 26.6.2018 

 prejeto: 26.6.2018 opomba: smernice 

MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: 350-170/2018-6-DGZR z dne: 12.3.2019 

 prejeto: 12.3.2019 opomba: 8.3.2019 e-pošta - 
dopis za popravek 
besedila; 

pozitivno mnenje 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 8.8.2019 

 št.: 350-170/2018-8-DGZR z dne: 12.8.2019 

 prejeto: 13.8.2019 opomba: pozitivno mnenje 

 

3 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 350-96/2018-2 z dne: 22.6.2018 

 prejeto: 27.6.2018 opomba: smernice 
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MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: 350-96/2018-3 z dne: 19.3.2019 

 prejeto: 21.3.2019 opomba: pozitivno mnenje 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 8.8.2019 

 št.: 350-9672018-5 z dne: 9.8.2019 

 prejeto: 13.8.2019 opomba: pozitivno mnenje 

 

4 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 35020-156/2018-2 z dne: 1.8.2018 

 prejeto: 3.8.2018 opomba: smernice 

MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: 35024-19/2019-2 z dne: 10.4.2019 

 prejeto: 15.4.2019 opomba: pozitivno mnenje 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 8.8.2019 

 št.: 35024-119/2019-2 z dne: 9.8.2019 

 prejeto: 13.8.2019 opomba: pozitivno mnenje 

 

5 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za 
letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana  

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 350-9572018/4-
00201644 

z dne: 10.7.2018 

 prejeto: 12.7.2018 opomba: smernice 

MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: 350-16/2019/3-
00201644 

z dne: 12.3.2019 

 prejeto: 14.3.2019 opomba: pozitivno mnenje 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 8.8.2019 

 št.: 350-16/2019/8-
02011763 

z dne: 18.9.2019 

 prejeto: 19.9.2019 opomba: pozitivno mnenje 
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6 Direkcija RS za infrastrukturo, Območje Kranj, Ručigajeva 3, 4000 Kranj 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 37167-1702/2018-3 
(1501) 

z dne: 2.7.2018 

 prejeto: 10.7.2018 opomba: smernice 

MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: 37167-1702/2018-8 
(1501) 

z dne: 17.4.2019 

 prejeto: 19.4.2019 opomba: 15.4.2019 dopolnitev; 

pozitivno mnenje 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 8.8.2019 

 št.: 37167-170272018-10 
(1501) 

z dne: 19.8.2019 

 prejeto: 17.9.2019 opomba: 29.8.2019 dopolnitev; 

pozitivno mnenje 

 

7 DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 351/D-13/18-
PTPP/VD-1838 

z dne: 2.7.2018 

 prejeto: 4.7.2018 opomba: smernice 

MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: 7.0.2./D-13/18-
PTPP/VD-1971 

z dne: 15.3.2019 

 prejeto: 18.3.2019 opomba: pozitivno mnenje 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 8.8.2019 

 št.: 7.0.2./D-13/18-
PTPP/VD-2072 

z dne: 19.9.2019 

 prejeto: 20.9.2019 opomba: 6.9.2019 dopolnitev; 

pozitivno mnenje 

 

8 Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 35012-134/2018/2 z dne: 16.7.2018 

 prejeto: 17.7.2018 opomba: smernice 
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MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: 35012-134/2018/8 z dne: 9.4.2019 

 prejeto: 9.4.2019 opomba: 8.4.2019 usklajevanje z 
MK po e-pošti; 

pozitivno mnenje 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 8.8.2019 

 št.: 35012-134/2018/10 z dne: 28.8.2019 

 prejeto: 28.8.2019 opomba: pozitivno mnenje 

 

9 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, 

Tomšičeva 7, 4000 Kranj 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: / z dne: / 

 prejeto: / opomba: gradivo za smernice MK 

MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: / z dne: / 

 prejeto: / opomba: pregled gradiva z MK 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 8.8.2019 

 št.: / z dne: / 

 prejeto: / opomba: mnenje izda MK 

 

10 Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 622732 z dne: 21.6.2018 

 prejeto: 26.6.2018 opomba: smernice s CD 

MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: 627285 z dne: 26.3.2019 

 prejeto: 28.3.2019 opomba: pozitivno mnenje 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 23.9.2019 povratnica: 24.9.2019 

 št.: 630185 z dne: 30.9.2019 

 prejeto: 2.10.2019 opomba: pozitivno mnenje 
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11 Telekom Slovenije d.d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana - Kranj, 

Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 20.6.2018 

 št.: 17610201-
00111201806200010 

z dne: 26.7.2018 

 prejeto: 31.7.2018 opomba: smernice 

MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: 17610201-
00111201902280006 

z dne: 13.3.2019 

 prejeto: 15.3.2019 opomba: pozitivno mnenje 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 8.8.2019 

 št.: 17610201-
00111201908080008 

z dne: 2.9.2019 

 prejeto: 4.9.2019 opomba: pozitivno mnenje 

 

12 Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: 98/2018 sm z dne: 5.7.2018 

 prejeto: 6.7.2018 opomba: smernice 

MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: 98/2018-2019/ M z dne: 11.3.2019 

 prejeto: 14.3.2019 opomba: pozitivno mnenje 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 8.8.2019 

 št.: 98/2018-2019/ M2 z dne: 23.8.2019 

 prejeto: 26.8.2019 opomba: pozitivno mnenje 

 

13 Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: ObRadovljica66/18-DK z dne: 22.6.2018 

 prejeto: 27.6.2018 opomba: smernice 

MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: ObRadovljica_m71/19-
DK 

z dne: 5.3.2019 

 prejeto: 14.3.2019 opomba: pozitivno mnenje 
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PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 8.8.2019 

 št.: ObRadovljica_m76/19-
DK 

z dne: 23.8.2019 

 prejeto: 27.8.2019 opomba: pozitivno mnenje 

 

14 Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 

 št.: RAD-S1880/18-
B.Zupančič 

z dne: 13.7.2018 

 prejeto: 17.7.2018 opomba: pozitivno mnenje 

MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 28.2.2019 

 št.: RAD-S1932/19-
B.Zupančič 

z dne: 11.3.2019 

 prejeto: 13.3.2019 opomba: pozitivno mnenje 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 8.8.2019 

 št.: RAD-S1978/19-
B.Zupančič 

z dne: 14.8.2019 

 prejeto: 19.8.2019 opomba: pozitivno mnenje 

 

15 Občina Radovljica, Referat za infrastrukturo, 

Gorenjska 19, 4240 Radovljica 

SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 15.6.2018 

 št.: 3505-0010/2018-2 z dne: 19.7.2018 

 prejeto: 19.7.2018 opomba: smernice 

MNENJE vloga: 25.2.2019 povratnica: 27.2.2019 

 št.: 3505-0006/2019-2 z dne: 3.4.2019 

 prejeto: 3.4.2019 opomba: pozitivno mnenje 

PONOVNO 
MNENJE 

vloga: 7.8.2019 povratnica: 7.8.2019 

 št.: 3505-0014/2019-6 z dne: 25.10.2019 

 prejeto: 25.10.2019 opomba: pozitivno mnenje 

 

 
 

Pripravil: 
LOCUS d.o.o., Domžale  
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
 

STALIŠČA DO PRIPOMB MED PONOVNO JAVNO RAZGRNITVIJO  
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  

ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 06 – TNC 1 IN 2 LESCE   
(14.6.2019 do 15.7.2019, javna obravnava v Radovljici 20.6.2019) 

 
Legenda: 
PP – pripomba po pošti, KP O/KS – knjiga pripomb Občina Radovljica/KS Lesce, JO – javna 
obravnava, OP – seja odbora, OS – seja občinskega sveta 
 
   Pripomba/Stališče 
1 PP / Po pošti ni prispela nobena pripomba. 

 
2 JO 

 
/ Na javni obravnavi ni bilo udeležencev. 

3 KP
O 

/ V Knjigi pripomb ni bilo vpisov. 
 
 

4 KP
KS 

/ V Knjigi pripomb ni bilo vpisov. 
 
 

5 OP Odbor za urejanje 
prostora in varstvo 
okolja 
 

Predsednik Odbora je povabil poročevalca, da 
obrazloži osnutek odloka. Predstavnik podjetja 
Locus, Iztok Perpar je predstavil vsebino osnutka 
OPPN. Član Odbora Jernej Kolman je vprašal kako je 
z načrtovanimi parkirišči, opazil je namreč različne 
podatke o številu parkirišč pred objektom. Iztok 
Perpar je razložil, da se podatki ne razlikujejo, le v 
gradivu je priložena idejna zasnova, ki je bila v 
OPPN s strani načrtovalca prečiščena, zato je v 
OPPN pred objektom 46 parkirišč. Staša Čelik Janša 
je poudarila, da gre za osnutek odloka in poteka javna 
razgrnitev, v času katere se zbirajo pripombe in 
predlogi. 
 
Odbor je soglasno sprejel sklepa: 
1. Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja 
sprejema Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 
06 – TNC 1 in 2 Lesce. 
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame 
stališče do pripomb s strani matičnega delovnega 
telesa in iz razprave na občinskem svetu. 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Stališče: Pripomba je že upoštevana. 
 
Obrazložitev: 
Pripomba se nanaša na pogoje ureditev za objekt 
»H«. 
11. odstavek 6. člena odloka v 7. alineji določa 
»pretežni del parkirišč se zagotovi v kletni etaži 
objekta«, 13. člen odloka pa določa ostala merila, 
pogoje in usmeritve za parkiranje, interventne in 
manipulativne površine. Pri realizaciji ureditev je 
potrebno upoštevati tekstualni in grafični del odloka 
OPPN. 
Idejna zasnova (MID Bau GmbH, št. 00965_002-
27.pln, z dne 23.05.2019), ki je med prilogami OPPN, 
torej predstavlja zgolj eno izmed strokovnih podlag 
na katerih temeljijo rešitve. 
 

6 OS Odbor za urejanje 
prostora in varstvo 
okolja, predsednik 
Simon Resman  
 

Člani odbora so s tremi glasovi ZA in enim 
vzdržanim osnutek odloka potrdili. 
 
Stališče: Priprava in zavzetje stališč predstavljata 
realizacijo sklepa. 
 

7 OS Branko Fajfar - je spomnil, da je že prejšnjo sejo razpravljal in 
opozarjal na prometno ureditev. Podkletitev se mu zdi 
dobra, vendar se ne strinja s samo prometno 
ureditvijo dostopa, saj gre izvozna cesta točno skozi 
parkirišče za invalide. Meni, da je potrebno izvoz in 
uvoz zagotoviti mimo parkirišč na zunanjem delu. 
Dejal je, da je pri Qlandiji v Kranju na izvozu in 
uvozu v podzemno garažo rondo, ki je ločen od 
parkirišč na nivoju. 
 
Stališče: Pripomba se smiselno upošteva. 
 
Obrazložitev: 
Prometne ureditve so sicer skladne z veljavnimi 
normativi in standardi s področja urejanja prometa, 
vendar smo preučili možnost premestitve parkirnih 
mest (za invalide) na manj obremenjena mesta in 
poiskali primernejšo lokacijo. Hkrati smo, v funkciji 
trajnostnega pristopa, v območje umestili postajo za 
avtomatizirano izposojo koles, ki bo lahko 
dopolnjevala sistem, ki se načrtuje. 
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Slika 1: Izrez iz lista št. 3.2 »Prikaz umestitve 
načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija 
novo« grafičnega dela OPPN 
 

8 OS Mateja Potočnik - že na prejšnji seji je glasovala proti, ker meni, da je 
v Radovljici zadosti trgovskih centrov. Takrat je v 
razpravi omenila ekološko tržnico, župan ji je 
odgovoril, naj si gre ogledati radovljiško tržnico, ki si 
jo je, in meni, da ta ekološka tržnica ni ravno v ponos. 
Izvedela je tudi, da vsi kmetje nimajo prostora, da bi 
tam prodajali. Zato še vedno vztraja pri tem, da bi 
morali v Radovljici urediti ekološko tržnico s 
sanitarijami, mizami in streho. Glasovala bo proti 
osnutku odloka. 
 
Stališče: Pripomba se smiselno upošteva. 
 
Obrazložitev: 
Občina je sicer zainteresirana, da investitor domačim 
pridelovalcem uredi ekološko tržnico v tem tržno 
zanimivem območju. Ekološko tržnico je v primeru 
potreb oziroma interesa, po predhodnem dogovoru z 
investitorjem, možno urediti tudi v delu predvidenega 
objekta »H«. 
 

9 OS Občinski svet je sprejel naslednja sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek 

Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 
1 in 2 Lesce. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame 
stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s strani 
matičnega delovnega telesa in iz razprave na 
občinskem svetu. 

 
Stališče: Priprava in zavzetje stališč predstavljata 
realizacijo sklepa. 
 

 
Številka: 3505-0001/2018                                          Ciril GLOBOČNIK 
Datum: 1.8.2019                                                                   ŽUPAN 
 



navezava na daljinsko
kolesarsko pot

12.00m

67.00m

D

A

E2d

C

F

E2c

35.00m

55.00m

K+P+1

K+
P+

1

R=
10

.7
0m

51
.00

m

22.00-27.50m
18.00m

7m

18.00m

38
.0

0m

24.00m

K+P+2

16PM

10m

K+P+2

72PM

25PM

65PM

20PM

13PM
8PM

11
PM

4PM
c e s t a    C

27m

10PM

za kamione

dosto
p do sta

novanjsk
e h

iše

28
PM

10
PM

6PMK+P+1

K+P+2

18.00m

24
.0

0m

P

37.00m

6.
00

 +
 1

9.
00

m

24
.00

m

12.00m

15.00m

K+P+1

P11
PM

17PM

32PM

6PM

K+P+1

c e s t a    B

3PM

P+1

21
.5

0m

9.50m

9P
M

I faza

10m 8m

II faza
K+P 5mE2e

3m

24PM

24PM

12PM

E3

DOV
OZN

A R
AMP

A

E1
K+P

48.00m25.00m

B

C

4PMza kamione
P11

PM

32PM

6PM
c e s t a    A

3PM

P+1

9P
M

I fazaII faza

10PM

TP

avtobusno postajališč
e

TNC 1.faza

TNC 2.faza

ŠOTOR

I faza

P+1II faza

L

c e s t a    D

(r = 115.25m)

172.20m

12.90m

37.00m
40.00m

68.70m

67.70m

K+P 
h do 12m

P+1

h do 12m

26.00m

16.00m

75.00m

33.00m

H

KP+1

možen izvoz

dostop za pešce

dostop za pešce

18

8

4

9

9

uv
oz

 v
 g

ar
až

o

iz
vo

z 
iz

 g
ar

až
e

ko
le

sa

gra
db

ena
 m

eja

48 PM

gradbena meja

13
PM

7P
M

c e s t 
a    F

predvideni PR

regionalna cesta R2-452/0208 Lesce-Radovljica

predvidena kolesarska povezava

avtocesta A2

18
.30

m

114.00m

5 m6 m

2,5 m

2

2

1

1

3,3
 m

5 m

6 m

7,8 m

5 
m

22PM

koles

izposoja

pr
er

ez
 1

-1

pr
er

ez
 2

-2

p o v e z o v a l n a
c e s t a

   p r i k l j u č e k   AC

c e s t a   F

MEJA OPPN gradbena meja

varovalni pas AC

E1
50

8,3
5

H
h 

do
 1

2m

ma
x. 

52
0,0

0
1

meja DLN za AC

50
5,0

0

51
0,0

0

51
5,0

0

52
0,0

0
1

51
0,0

0

50
5,0

0

51
5,0

0

52
0,0

0

meja DLN za AC

50
8,2

0
50

7,7
0

50
7,5

5
50

7,6
5

K
+P

E3
E2

c
50

8,2
0

50
8,3

5
50

8,1
0

50
8,1

0
50

5,1
8

50
8,2

5
50

8,1
0

6
.
5

5
.
4

7
.
9

5
.
0

3
.
1

   a v t o c e s t a   A2

varovalni pas AC

K
2

2
51

0,0
0

50
5,0

0
50

5,0
0

L
50

8,3
5

50
8,1

2
50

8,0
0

50
8,2

0
50

8,3
5

50
7,6

5
50

7,5
0

50
7,6

5
H

h 
do

 1
2m

50
8,3

5

51
5,0

0

52
0,0

0

51
0,0

0

51
5,0

0

52
0,0

0

c e s t a   D 50
7,5

0

meja DLN za AC MEJA OPPN

gradbena meja

meja DLN za AC

ma
x. 

52
0,0

0

50
8,0

5
50

7,9
0

4
.
4

7
.
4

7
.
8

50 m0 m

Krovni projekt

Naziv projekta

Pripravljavec

Pobudnik / Naročnik

Izdelovalec

Odgovorni vodja

Številka projekta

Faza

Datum

Vsebina risbe

Merilo

List številka

Občina Radovljica

Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale

Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - ureditvena situacija novo

1 : 500
3.2

2525 m

Občinski podrobni prostorski načrt

MM Omikron d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana

Tomaž Kmet univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-0957

1607

Legenda

Izračun površin

Zemljiško knjižni prikaz

Zelene površine

Obstoječ nadstrešek

1.0 Območje OPPN 67.605 m²

Obstoječ gostinski vrt

Območje OPPN

Meja območja TNC 1. faza

S

Meja območja TNC 2. faza in TNC priključek

Obstoječ objekt

Predviden objekt

Predviden nadstrešek

Vhod, Dostop

Dostop za pešce

Gradbena meja

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN
LE 06 -TNC 1 IN 2 LESCE

Datum izdelave geodetskega načrta: maj 2018

Meja območja DLN za AC na odseku Vrba - Černivec (Peračica)

Krajinske ureditve

s prerezoma 1-1 in 2-2

Usklajen predlog
Oktober 2019
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IV 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 28.10.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN  
LE 01 - LESCE (DEL OBMOČJA ZA MLINARIČEM) 

 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo  
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 01 – LESCE  

(DEL OBMOČJA ZA MLINARIČEM) 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 
- Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, 
- Maj Juvanec, Delavnica d.o.o., Vrhnika. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog za nadaljevanje postopka 
sprejema Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih 
površin LE 01 – Lesce (del območja Za Mlinaričem). 
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja Za 
Mlinaričem). 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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PREDLOG 
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur. l. RS, št, 61/17), 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 svoji 
……. . redni seji dne ……… sprejel 
 
 

ODLOK 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin  

LE 01 – Lesce (del območja Za Mlinaričem) 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen  
(predmet odloka) 

 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih 
površin LE 01 – Lesce (del območja za Mlinaričem) - (v nadaljevanju: OPPN). 
(2) Ta odlok določa prostorske ureditve, pogoje za gradnjo novih objektov ter gradnjo 
komunalne infrastrukture. 
(3) OPPN je izdelalo podjetje Delavnica d.o.o., pod številko projekta 019/2017, oktober 2019. 
 

2. člen  
(pomen izrazov) 

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 
1. bruto tlorisna površina (BTP) je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim, 
izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836; izračun BTP vključuje površine pod 
točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda; 
2. gabarit stavbe pomeni višino in tloris stavbe na terenu; višinski gabarit stavbe pomeni 
višino stavbe; tlorisni gabarit stavbe pomeni površino prve etaže stavbe na terenu; 
3. terasna etaža (T) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad vencem stavbe in 
neposredno pod ravno ali poševno streho z naklonom do 8º. BTP terasne etaže ne sme 
presegati 70% BTP zadnje etaže pod vencem stavbe; 
4. raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem 
sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije; 
5. zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem (intenzivna ali 
ekstenzivna zelena streha); 
6. venec stavbe je konstrukcijski element na zunanjem obodu stavbe v ravnini stropa zadnje 
cele etaže, neposredno pod podstrešjem, mansardo ali teraso; 
7. gradbena meja (GM) je gradbena črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa 
se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji. Gradbeno 
mejo lahko presegajo balkoni, napušči in nadstreški nad vhodi, komunalni priključki, 
parkirišča in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja. 
 

3. člen  
(namen prostorske ureditve) 

 
Prostorska ureditev je namenjena ureditvi območja, ki pretežno zavzema travnik med ježo 
zgodovinskega jedra Lesc in železniško postajo Lesce Bled. Načrtuje se pozidava z objekti s 
pretežno večstanovanjskimi in osrednjimi dejavnostmi. Ureja se tudi za območje potrebna 
komunalna, energetska in prometna infrastruktura.  
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4. člen  
(sestavni deli OPPN) 

 
Sestavni deli OPPN so: 
Besedilo odloka in  
grafični del OPPN, ki obsega naslednje grafične načrte: 
 
1. Izsek iz kartografskega dela PRO Radovljica M 1:5.000 
2. Izsek iz Zazidalnega načrta M 1:1.000 
3. Geodetski posnetek z območjem OPPN M 1:1.000 
4. Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:2.500 
5. Ureditvena situacija M 1:500 
6. Prometno tehnična situacija M 1:1.000 
7. Zbirni načrt komunalne infrastrukture M 1:1.000 
8. Varovanje okolja ter varstvo pred nesrečami  M 1:1.500 
9. Parcelacija in javno dobro M 1:1.000 
 

5. člen  
(priloge OPPN) 

 
Priloge OPPN so: 
1. izvleček iz PRO Radovljica, 
2. prikaz stanja v prostoru, 
3. strokovne podlage, 
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN, 
6. povzetek za javnost, 
7. spis postopka priprave in sprejemanja. 
 
 

II. OBMOČJE OPPN 
 

6. člen  
(območje OPPN) 

 
(1) Območje OPPN v Lescah je omejeno z Železniško ulico, Alpsko cesto, izrazito 
geomorfološko ježo in obstoječimi stanovanjskimi stavbami v Rožni dolini. 
(2) Območje OPPN obsega del prostorske enote LE 01. 
(3) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 
15/10, 16/1, 16/2, 20/1, 20/3, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/11, 20/12, 20/15, 20/17, 20/19, 
20/20, 23/1, 25/1, 34/1, 34/11, 1390/5, vse v katastrski občini (2155) Hraše (stanje parcel 
september 2018). 
(4) Površina območja OPPN je 2,1 ha. 
(5) Območje OPPN je razdeljeno na 5 prostorskih enot (PE).  
(6) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega dela OPPN. 
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III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA 
 

7. člen  
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora) 

 
(1) Območje, ki ga obravnava OPPN, predstavlja večji nepozidan travnik ter manjši sklop 
obstoječih objektov ob Železniški ulici. Travnik predstavlja zadnje večje nepozidano območje 
v središču Lesc. 
(2) Zazidalni načrt iz leta 1983 (s spremembami) na tem mestu predvideva vzpostavitev 
avtobusne postaje, osrednji del travnika proti ježi je nepozidan - zgolj z vzpostavitvijo peš 
povezave. 
(3) V letih od sprejetja Zazidalnega načrta se je zlasti prometna slika v Lescah bistveno 
spremenila. Zgradila se je avtocesta Ljubljana – Jesenice ter priključek nanjo, ki je direktno 
navezan na cesto proti Bledu in Bohinju. Posledično je »stara« glavna cesta Jesenice - 
Ljubljana postala regionalna cesta, zlasti z izgradnjo priključka ceste iz Lipniške doline nanjo 
pred leti. Omenjene prometne preureditve na širšem območju Lesc so pomembno 
razbremenile Alpsko cesto skozi Lesce, ki je izgubila večino svojega tranzitnega oz. 
prometnega karakterja. 
(4) Zaradi ugodne prometne lege se je v Lescah začel razvijati »nov« trgovsko storitveni 
center, ob avtocestnem uvozu, imenovan TNC. Ta pomembno vpliva na urbanistični razvoj 
osrednjega območja Lesc. Skozi urbanistično programsko študijo Lesce - osrednje območje 
(Delavnica d.o.o., Stvar d.o.o., 2016) se je preverilo in določilo usmeritve za razvoj tudi 
predmetnega območja. Avtobusno postajališče se ohranja in razvija na mestu čim bliže 
železniški postaji, kot intermodalna točka, skupaj z vzpostavitvijo parkirišča parkiraj in se 
pelji (P + R) nasproti obravnavanega območja, med železnico in Železniško ulico. Ob 
Železniški ulici se krepi mestne funkcije oz. javni ter pol javni progam. Območje »travnika« 
pod ježo se nameni za fino strukturirano večstanovanjsko zazidavo visoke kvalitete. Lovi se 
ravnotežje med razvojem ter ohranjanjem vsaj delno odprtega prostora in vizualnega stika 
med ježo z zgodovinskim robom vaškega jedra nad njo ter železnico. 
(5) Nova zazidava spreminja rob obstoječih objektov Železniška ulica 1, 3 in 3a na eni strani 
ter rob naselja Rožna dolina na drugi strani. Na ti dve območji sicer ni neposrednih vplivov, 
bodo pa posredni, kot je sprememba razgleda, sosednjega programa. Zlasti bodo vplivi med 
gradnjo (hrup, prašni delci).  
(6) Zazidava današnjega odprtega prostora pod ježo oz. med železniško progo in robom 
zgodovinskega jedra vasi bo delno spremenila vizualno dojemanje roba naselja in dojemanje 
ježe iz Železniške ulice. Urbanistično je nova zidava načrtovana tako, da se preko osrednjega 
območja še vedno ohranja vizualni pogled na ježo. Zahteva po vzpostavitvi javne poti preko 
tega območja bo omogočila fizični stik in dojemanje tega prostora, kot prehodnega tudi v 
bodočnosti. 
(7) Nove kapacitete, ki se načrtujejo s tem OPPN bodo nekoliko povečale obremenitve javne 
infrastrukture. Zaradi osrednje lege območja v Lescah ne bo bistvenega vpliva. Javna 
infrastruktura v okolici je dovolj razvita, da nanjo ne bo bistvenih vplivov. 
(8) Gospodarska javna infrastruktura v območju ter okolici je že zgrajena ali se načrtuje (npr. 
rekonstrukcija Železniške ulice) ter večinoma ustrezna tudi za novo načrtovane ureditve. 
Delno se jo dopolnjuje ter oblikuje nove koridorje za bodoče potrebe. 
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IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE, OBLIKOVALSKE IN PROMETNO-
TEHNIČNE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV 

 
8. člen  

(dopustni posegi) 
 
(1) Dopustni posegi so: 
– priprava stavbnega zemljišča (zlasti izkopi, nasutja, utrjevanja, predobremenitve, izravnave, 
odvodnjavanje), 
– gradnja novega objekta in prizidava objekta, 
– rekonstrukcija objekta, 
– odstranitev objektov in naprav, 
– sprememba namembnosti, 
– vzdrževanje objekta, 
– začasne ureditve. 
(2) Posegi, določeni v prejšnjem odstavku, razen odstranitve objektov, so dopustne samo na 
zakonito zgrajenih objektih. 
(3) Prizidani del objekta je treba priključiti na obstoječe komunalne priključke objekta h 
kateremu se izvaja prizidava. 
 

9. člen  
(dopustni objekti in dejavnosti) 

 
(1) V prostorski enoti PE1 (uvoz) so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 

– 21120  Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste: občinske 
ceste 
– 32120 Urbana oprema. 

(2) V prostorski enoti PE2 (novi hiši) so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 
– 11100 Enostanovanjske stavbe 
– 11210 Dvostanovanjske stavbe 

do 50% neto tlorisne površine objekta je lahko namenjene tudi: 
– 12203 Druge poslovne stavbe 
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
– 12301 Trgovske stavbe. 

(3) V prostorski enoti PE3 (pod ježo) so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 
Objekta 3 in 6: 

– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenočišča 
– 12201 Stavbe javne uprave 
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
– 12203 Druge poslovne stavbe 
– 12301 Trgovske stavbe 
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12620 Muzeji in knjižnice 
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante. 
Vsaj polovica tlorisnih površin v pritličju, orientiranih proti Železniški ulici, mora biti 
obvezno namenjena javnemu programu. 

Objekti 4, 5, 7 in 8: 
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe 

V pritličju lahko tudi: 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
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– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
– 12203 Druge poslovne stavbe 
– 12301 Trgovske stavbe 
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante 

do 30% neto tlorisne površine posameznega stanovanja je lahko namenjene tudi: 
– 12203 Druge poslovne stavbe 

na celotnem območju PE3: 
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo 

otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi in parki, trgi. 
(4) V prostorski enoti PE4 (Mrak) so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 

– 11100 Enostanovanjske stavbe 
– 11210 Dvostanovanjske stavbe 
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenočišča 
– 12201 Stavbe javne uprave 
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
– 12203 Druge poslovne stavbe 
– 12301 Trgovske stavbe 
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12620 Muzeji in knjižnice 
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante. 

(5) V prostorski enoti PE5 (Mlinarič) so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 
– 11100 Enostanovanjske stavbe 
– 11210 Dvostanovanjske stavbe 
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenočišča 
– 12201 Stavbe javne uprave 
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
– 12203 Druge poslovne stavbe 
– 12301 Trgovske stavbe 
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12620 Muzeji in knjižnice 
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante 
– 21122 Samostojna parkirišča. 

V obstoječih kapacitetah (obsega ni dovoljeno povečati) 
– 1251 Industrijske stavbe. 

(6) Na celotnem območju OPPN so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste, intervencijske poti in 

gozdne ceste 
– 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna 

(dostopovna) komunikacijska omrežja 
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: ograje, oporni 

zidovi…  
– 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin. 
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10. člen  
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve) 

 
(1) Prostorska enota PE1 (uvoz) je namenjena skupnemu dostopu do PE4 in PE5 ter razširitvi 
Železniške ulice. 
(2) Prostorska enota PE2 (novi hiši) je namenjena za zidavo dveh eno oziroma dvo-
stanovanjskih objektov, ki tvorita zaključek zidave Rožne Doline.  
(3) Prostorska enota PE3 (pod ježo) predstavlja osrednje območje namenjeno za 
večstanovanjske objekte ter pol javni oziroma javni program ob Železniški ulici. Tipologija je 
fino strukturirana, dve vrsti objektov sta razpostavljeni tako, da tvorita obsežnejši skupni 
prostor med njima (zeleni vrt), preko katerega se odpira pogled na ježo in rob zgodovinskega 
jedra Lesc. 
(4) Prostorska enota PE4 (Mrak) zavzema obstoječi objekt družine Mrak. Lahko se ohranja ali 
namesto njega zgradi nov objekt v podobnih tlorisnih gabaritih. 
(5) Prostorska enota PE5 (Mlinarič) zavzema kompleks družine in Mesarije Mlinarič, 
kateremu se omogoči blag prostorski razvoj z manjšimi dozidavami ter preoblikovanjem 
oziroma racionalizacijo dvorišča. 
 

11. člen  
(dopustne kapacitete objektov in ureditve) 

 
(1) V prostorski enoti PE1 (uvoz) se ureja prometna in druga komunalna infrastruktura. 
(2) V prostorski enoti PE2 (novi hiši) se lahko znotraj gradbene meje (GM) postavijo objekti, 
s podolgovatim tlorisnim gabaritom v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi členjen 
v obliki črke »L« in »T« pod pogojem, da je osnovni krak prepoznavno daljši od drugega. 
Višinski gabarit stavbe je lahko do P + 1 + M oziroma P + 1 + T. Višina kapi je največ 5,50 m 
oz. višina venca 11,00 m nad raščenim terenom. Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom 
v smeri daljše stranice oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega naklona v primeru 
členjenega tlorisa. Štirikapne (oziroma večkapne) strehe in členjene strešine niso dovoljene. 
Naklon streh je v razponu od 38° do 45° ali so ravne (tehnični naklon do 8°). Delež odprtih 
bivalnih površin mora biti najmanj 40%. Faktor zazidanosti (FZ) sme biti največ 0,35.  
(3) V prostorski enoti PE3 (pod ježo) se lahko novi objekti gradijo na območju predvidenem 
za nove objekte, določenem v grafičnem delu OPPN. Tlorisni gabarit mora slediti členjenji 
zasnovi. Višinski gabarit stavb je lahko do P + 2 + T. Višina venca je največ 14,50 m nad 
raščenim terenom. Strehe so ravne (tehnični naklon do 8°) in morajo biti ozelenjene. V 
objektih št. 4, 5, 7 in 8 je lahko med 8 in 12 stanovanj. Površine za mirujoči promet se ne 
smejo urejati na nivoju parterja. 
(4) V prostorski enoti PE4 (Mrak) se lahko obstoječi objekt prizida do 20% prostornine 
osnovnega objekta. Oblika in naklon strehe se ne sme spremeniti, razen frčadnega dela nad 
glavnim vhodom, ki je lahko drugače oblikovan. V primeru odstranitve obstoječega objekta se 
lahko znotraj gradbene meje (GM) postavi objekt, s podolgovatim tlorisnim gabaritom v 
razmerju stranic vsaj 1:1,6. Višinski gabarit stavbe je lahko do P + 1 + M. Višina kapi je 
največ 5,50 m nad raščenim terenom merjeno pri glavnem vhodu. Streha je simetrična 
dvokapnica s slemenom v smeri daljše stranice. Naklon streh je v razponu od 38° do 45°. 
Največji tlorisni gabarit je 240 m2. 
(5) V prostorski enoti PE5 (Mlinarič) se lahko obstoječi objekti prizidajo do 10% prostornine 
osnovnega objekta. Prizidek mora biti gabaritno analogen osnovnemu objektu. 
(6) Pri vseh objektih se lahko zgradi ena kletna etaža pod gabaritom objekta, v PE3 (pod ježo) 
pa znotraj območja za kletno etažo določenega v grafičnem delu OPPN. 
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12. člen  
(oblikovanje objektov) 

 
(1) Če ni v tem členu drugače določeno, veljajo sledeča merila za vse načrtovane objekte: 
Strešna kritina je sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno 
steklo in steklu podobni brezbarvni materiali ali izvedba zelene strehe). Ne glede na druga 
določila imajo nadstreški lahko tudi ravno streho v tehničnem naklonu do 8°. Svetleče kritine 
niso dovoljene. Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene 
oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni 
strehi morajo biti vse frčade enakega tipa. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme 
presegati 1/3 dolžine te strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah 
oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s frčadami, 
zgornja vrsta odprtin pa le s strešnimi okni. Frčade na dvokapnih strehah ne smejo biti višje 
od slemena osnovne strehe, naklon strehe na klasičnih frčadah mora biti enak naklonu 
osnovne strehe. Linija slemena in kapi mora teči nad oziroma pod strešnim pomolom 
neprekinjeno. Strešna okna so dovoljena, vgrajena morajo biti tako, da ležijo v ravnini 
strešine v skladu s tehnologijo oken. Fotovoltaične celice in sončni sprejemniki so lahko 
položeni na strešino oz. so del strešine v kolikor niso vidni v vedutah na dediščino. 
(2) Objekti v PE3 (pod ježo) morajo biti enovito oblikovani. Terasna etaža mora biti za 
najmanj 3,00 m umaknjena iz ravnine fasad napram osrednjemu delu območja (zeleni vrt). 
(3) Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih objektov z dvokapno streho so 
dopustni na zatrepu tako, da se raztezajo po celi širini zatrepa. Stolpiči, večkotni in okrogli 
(krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni.  
(4) Fasade stavb morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih materialov v beli ali v drugih 
svetlih barvnih tonih. Vsiljive, izstopajoče, neavtohtone barve fasad in fasadne obloge iz 
umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene. Lahko so izvedene iz naravnih 
materialov, kot sta naravni kamen in les.  
(5) Ravne strehe površine nad 50 m² morajo biti izvedene kot zelene strehe. 
(6) Na fasadah stavb so dopustni objekti za označevanje za potrebe programov v stavbah, ki 
ne smejo imeti površine večje kot 5 m². Skupna površina objektov za označevanje in 
oglaševanje ne sme imeti površine več kot 5 % vsake fasade objekta, višina objektov za 
označevanje ne sme presegati venca objekta. 
 

13. člen  
(oglaševanje) 

 
(1) Oglaševanje v območju OPPN je dopustno skladno z veljavnimi občinskimi predpisi, ki 
urejajo področje oglaševanje ter skladno z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi. 
(2) Objekti za oglaševanje se locirajo v smeri dostopov – vhodov v objekte. Vizualno ne 
smejo preglasiti ambienta ter arhitekture objektov. 
(3) Oglaševanje usmerjeno proti zgodovinskemu jedru Lesc (Alpski cesti) ni dopustno. 
 

14. člen  
(krajinska ureditev) 

 
(1) Osrednje območje v PE3 (pod ježo) med obema linijama objektov se oblikuje kot skupni 
ali individualni vrt (v nadaljevanju: zeleni vrt). Ureditve ne smejo presegati višine 70 cm 
(ograje, drugi elementi) tako, da se ohranja vizualni pregled nad prostorom (iz Železniške 
ulice proti ježi oziroma robu zgodovinskega jedra Lesc). Višinska omejitev velja tudi za žive 
meje in podobne hortikulturne ureditve. Na tem območju je dovoljeno zasaditi zgolj do štiri 
(4) posamezna drevesa, ki bistveno ne ovirajo prej omenjenega pogleda. 
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(2) Ureditve na območju zelenega vrta so namenjene skupnostnim ureditvam (prostori za 
druženje prebivalcev, za skupne aktivnosti… ) ali individualnim zelenim površinam 
(vrtovi… ) stanovalcev v objektih v PE3. 
(3) Preko območja zelenega vrta je potrebno vzpostaviti vsaj 3,0 m široko pot, ki je vedno in 
ob vsakem času dostopna vsem občanom – namenjena je bodočemu prehodu na vrh ježe za 
pešce, kolesarje in podobno. 
(4) Na območju zelenega vrta je potrebno urediti javno dostopno otroško igrišče za potrebe 
vseh okoliških prebivalcev, s površino najmanj 300 m2. Namenjeno in urejeno naj bo za igro 
otrok vseh starostnih skupin, opremljeno s kvalitetnimi igrali in parkovno opremo. Lahko je 
zasnovano v sklopu celotne ureditve javnega dela zelenega vrta (razpršeno). 
(5) Zemljišča ob predvidenih objektih se namenijo kvalitetni zunanji ureditvi zelenih površin, 
ureditvi parkirišč, dovozov, manipulativnih in servisnih površin. 
(6) Preko območja PE5 mora biti omogočen dostop do z zazidalnim načrtom načrtovanega 
objekta na parceli št. 11/1, k.o. Hraše – razen če se predmetnemu objektu ne zagotovi 
drugačen dostop na javno cesto (s soglasjem upravljavca ceste). 
(7) Zasaditve v območju prometnic ne smejo ovirati preglednosti na cesti. Pri zasaditvi je 
potrebno upoštevati zahtevane odmike od komunalnih vodov, korenine ne smejo segati v 
območje infrastrukture. 
(8) Izbor rastlin mora upoštevati rastne razmere in mora biti prilagojen lokalnim klimatskim 
razmeram. 
(9) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in 
izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno 
ureditev zelenih površin. 
 

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

 
(1) Na celotnem območju OPPN so kot enostavni ali nezahtevni objekti dopustni tudi 
naslednji objekti oziroma dejavnosti: 

– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice 
– 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti: samo vkopani zadrževalniki in 

podobni objekti za akumulacijo vode za lokalne potrebe 
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo bazen 

za kopanje 
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: samo ograje, 

transparentna (>50%) največ do višine 180cm, netransparentna največ do 
višine 120 cm; v območjih, kjer je potrebno zagotavljati prometno-varnostno 
preglednost, največ do višine 70 cm nad niveleto vozišča 

– 32120 Urbana oprema. 
(2) Višina enostavnih in nezahtevnih v PE3 (pod ježo), na območju zelenega vrta (med obema 
linijama objektov), ne sme presegati 70 cm. Izjema so igrala na otroškem igrišču. 
(3) Nezahtevni objekti in enostavni objekti za lastne potrebe se lahko postavljajo v okviru 
gradbene parcele obstoječega legalno zgrajenega objekta v skladu s predpisi o vrstah objektov 
glede na zahtevnost, upoštevati pa je treba še naslednje: 
- oblikovanje: streha dopolnilnih objektov mora biti enakega naklona kot osnovni objekt ali 

ravna (do 8˚), 
- material: enostavni objekti morajo biti leseni ali leseni s kovinsko konstrukcijo oziroma 

zidani, 
- fasada: biti mora lesena ali barvana oz. ometana v barvah, skladnih z barvo osnovnega 

objekta; kovinska konstrukcija je lahko tudi v temnih barvah. 
(4) Na območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov in 
priključevanje legalno zgrajenih objektov na gospodarsko javno infrastrukturo. 
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(5) Ograje, škarpe in podporni zidovi morajo biti od utrjene bankine ceste oddaljeni najmanj 
1,5 m, oziroma najmanj 0,5 m na meji s hodnikom za pešce (pločnikom), če je le-ta zgrajen. 
Če je odmik manjši od 1,5 m je treba pridobiti soglasje upravljavca ceste. 
(6) Žive meje se ne štejejo kot ograje, morajo pa biti zasajene od meje toliko, da ne motijo 
sosednje posesti, od roba ceste pa toliko, da ne ovirajo preglednosti in prometne varnosti 
(najmanj 0,5 m od utrjene bankine, pločnika… ). Predpisana je uporaba avtohtonih rastlinskih 
vrst. 
 

16. člen  
(odmiki stavb od sosednjih zemljišč) 

 
Lega objektov na parceli, namenjeni gradnji, mora upoštevati sledeče odmike: 
- Odmiki stavb so določeni s pozicijo in z gradbeno mejo v grafičnem delu OPPN. 
- Objekti (prizidave, rekonstrukcije) morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni za 
najmanj 2,0 metra. 
- Enostavni in manj zahtevni objekti, razen ograj, morajo biti od meja sosednjih parcel 
oddaljeni najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni, če so za njih pridobljena pisna 
soglasja lastnikov sosednjih parcel. 
- Ograje (razen ograj ob javnih cestah) se lahko postavijo 0,5 m do meje sosednjih parcel, 
vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje parcele. Ograje se lahko gradi tudi na meji 
parcel, če se lastniki parcel, ki jih razmejujejo, o tem pisno sporazumejo. 
- Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih parcel tako, da ni motena sosednja 
posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji. 
- Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni 
svetlobnotehnični in požarnovarnostni pogoji. 
- V primeru rekonstrukcije ali odstranitve in nove (nadomestne) gradnje na mestu legalno 
zgrajenih objektov v enakih ali manjših tlorisnih in vertikalnih gabaritih z isto namembnostjo 
ali namembnostjo z manjšimi vplivi na okolje, soglasje lastnika sosednje parcele v zvezi z 
odmiki ni potrebno. 
- Gradnja novih objektov, vključno z nadzidavami in dozidavami, mora biti od cestnega telesa 
javnih cest oddaljena kot določa gradbena meja. Če gradbena meja ni določena mora biti 
gradnja novih objektov od cestnega telesa javnih cest oddaljena najmanj 5,0 metrov oziroma v 
skladu s področnimi predpisi. Odstopanje od tega določila je možno s soglasjem upravljavca 
ceste. 
 

17. člen  
(objekti, predvideni za odstranitev) 

 
Vsi objekti oziroma deli objektov znotraj območja OPPN se lahko odstranijo. 
 
 

V. NAČRT PARCELACIJE 
 

18. člen  
(načrt parcelacije) 

 
(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele:  
1. prostorska enota PE1 (uvoz): 
− p1: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s 
parcelno številko 20/3 in 20/15, obe katastrska občina Hraše (2155). Površina meri 49 m²,  
− p2: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s 
parcelno številko 20/17 in 23/1, obe katastrska občina Hraše (2155). Površina meri 258 m²,  
2. prostorska enota PE2 (novi hiši): 
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− p3: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele 
zemljišč s parcelno številko 20/19 in 25/1, obe katastrska občina Hraše (2155). Površina meri 
637 m²,  
− p4: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele 
zemljišč s parcelno številko 20/9, 25/1, 20/19, 20/8, vse katastrska občina Hraše (2155). 
Površina meri 529 m²,  
− p5: parcela, namenjena gradnji gospodarske infrastrukture, obsega dele zemljišč s parcelno 
številko 20/9 in 20/19, obe katastrska občina Hraše (2155). Površina meri 28 m²,  
3. prostorska enota PE3 (pod ježo): 
− p6: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s 
parcelno številko 34/11 in 34/1, obe katastrska občina Hraše (2155). Površina meri 132 m²,  
− p7: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s 
parcelno številko 20/19, 20/20 in 25/1, obe katastrska občina Hraše (2155). Površina meri 283 
m²,  
− p8: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega 
zemljišča s parcelno številko 20/7, 20/6, 16/1, 15/7, 15/8, 20/20 in dele zemljišč s parcelno 
številko 25/1, 20/19, 20/8, 34/11, 34/1, 23/1, 15/5 in 15/6, vse katastrska občina Hraše (2155). 
Površina meri 14.442 m²,  
4. prostorska enota PE4 (Mrak): 
− p9: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele 
zemljišč s parcelno številko 20/3 in 20/15, obe katastrska občina Hraše (2155). Površina meri 
918 m²,  
5. prostorska enota P5 (Mlinarič): 
− p10: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega 
zemljišča s parcelno številko 20/1, 20/12, 20/11, 16/2, 20/5, 1390/5, 15/10, 15/9 in dele 
zemljišč s parcelno številko 20/17, 23/1, 15/5 in 15/6, vse katastrska občina Hraše (2155). 
Površina meri 3.820 m². 
Velikosti parcel so informativne oziroma grafične. 
(2) Če ni drugače določeno se parcele, namenjene gradnji, lahko delijo na manjše parcele, 
vendar mora velikost in oblika parcele upoštevati oziroma zagotoviti: 
− predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele (FI), 
− predpisan delež odprtih bivalnih površin, 
− odmike od parcelnih mej, odmike od gradbene meje in podobno, 
− namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, 
− možnost priključitve na infrastrukturne vode, objekte in naprave, 
− omejitve uporabe zemljišča, 
− spremljajoče dejavnosti osnovnemu objektu (nezahtevni in enostavni objekti, parkirni 
prostori, manipulativne površine), 
− predpisane intervencijske dostope in površine za gasilska in druga reševalna vozila, 
− potrebne odmike ali požarne ločitve za omejevanje širjenja požara na sosednje parcele v 
skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah. 
(3) Parcelacija je razvidna iz grafičnega dela OPPN. 
(4) Gradbeno parcelo za objekt 1 predstavlja p3, za objekt 2 p4, za objekte 3 do 8 pa p8. Če se 
objekti 3 do 8 gradijo v različnih etapah se gradbena parcela znotraj p8 prilagodi posamezni 
gradbeni etapi. Za objekte 9 do 11 se lahko upošteva obstoječe gradbene parcele oz. se 
določijo glede na namen posega. 
 

19. člen  
(javne površine) 

 
(1) Površine, namenjene javnemu dobremu, obsegajo parcele, namenjene gradnji javnih cest 
in dostopov v območju OPPN. Javnemu dobremu so namenjene parcele z oznakami p1, p2 in 
p7. 
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(2) Površine, namenjene javnemu dobremu, merijo 541 m². 
(3) Površine, namenjene javnemu dobremu, so določene v grafičnem delu OPPN. 
(4) Ne glede na določila tega člena, zavzemajo površine namenjene javnemu dobremu tudi 
parcelo ali del parcele ob Železniški ulici, če se kadarkoli ob rekonstrukciji ceste območje 
hodnika za pešce ali drug element ceste pomakne v območje tega OPPN. 
 

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
 

20. člen  
(etapnost izvedbe prostorske ureditve) 

 
(1) Izvajanje ureditev lahko poteka v poljubnih etapah, razen: 
- objekt 3 mora biti zgrajen pred ali istočasno kot objekta 4 in 5, 
- objekt 6 mora biti zgrajen pred ali istočasno kot objekta 7 in 8, 
- pred oz. istočasno z izgradnjo objektov v PE3 je potrebno zgraditi vodovodno in 
kanalizacijsko omrežje javnega značaja, 
- pred oziroma istočasno z izgradnjo objektov v PE2 in PE3 je potrebno vzpostaviti 
transformatorsko postajo in zagotoviti napajanje z nje. 
(2) Vsaka etapa mora izpolnjevati zahteve iz tega OPPN (kot npr. zadostno število parkirnih 
mest, izgradnja in priključevanje na komunalno infrastrukturo, ...) ter ne sme tehnično ali 
ekonomsko oteževati izgradnje celote. 
 
 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE 
DEDIŠČINE 

 
21. člen  

(celostno ohranjanje kulturne dediščine) 
 
(1) Območne OPPN ne leži znotraj nobene registrirane enote kulturne dediščine. 
(2) Območje OPPN meji na severo vzhodni strani na kulturno dediščino Lesce- Vaško jedro, 
naselbinska dediščina (EŠD 1 0032). Preko Železniške ulice se nahajata še objekt Železniška 
ulica 4 (hotel Legat) ter objekt železniške postaje Lesce (leto izgradnje1870) s kraljičino 
čakalnico (leto izgradnje 1936), ki so ščiteni kot kulturna dediščina (EŠD). 
(3) Ureditve  v območju OPPN je potrebno načrtovati tako, da bodo spoštljive do sosednjih 
objektov varovane kulturne dediščine in oblikovno ne bodo nižali kvalitete prostora. 
(4) Za zagotavljanja vizualnega pogleda na ježo ter rob vaškega jedra se ohranja nemoten 
pogled v PE3 preko zelenega vrta na ježo. 
(5) V primeru odkritja arheoloških ostalin oziroma elementov kulturne dediščine je 
najditelj/lastnik/odgovorni vodja del zavezan, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu 
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki 
situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. 
 
 
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER 

OHRANJANJA NARAVE 
 

22. člen  
(zaščita narave) 

 
(1) Območje OPPN se ne nahaja v območju zavarovanih območij, območju Natura 2000, 
naravnih vrednot ali območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
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(2) Ob gradnji objektov in naprav se uporabljajo takšne tehnične rešitve, ki ne predstavljajo 
pasti za živali, oziroma se po gradnji, če se kot take izkažejo, z dodatnimi ukrepi odpravljajo. 
(3) Večje steklene površine, predvsem površine z odbojem od zelenih površin oziroma dreves 
naj bodo z namenom preprečevanja trkov ptic in drugih živali opremljene z razpoznavnimi 
znaki ali linijami oziroma drugimi rešitvami, ki bodo odvračale nalete živali. 
 

23. člen  
(varstvo vode in podtalnice) 

 
(1) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih 
območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in 
izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese, 
omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja 
vodnih in obvodnih ekosistemov. 
(2) Odtoke iz utrjenih povoznih in parkirnih površin je potrebno ustrezno urediti, tako, da ne 
bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode.  
(3) Odvajanje padavinskih voda je treba urediti tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan 
odtok padavinskih voda z utrjenih in strešnih površin (zadrževalniki, zelene strehe… ). 
(4) V času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako 
organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod, 
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in 
pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo 
izliva v tla in vodotok. 
(5) V projektu za izvedbo je treba predvideti rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode 
(uporaba različnih tehnoloških rešitev, kot so npr. reciklaža vode, zapiranje krogotokov, 
ponovna uporaba odpadne kopalne vode, montaža varčnih pip in wc kotličkov, uporaba 
padavinske vode za sanitarno vodo ali zalivanje zelenic). 
 

24. člen  
(varstvo zraka) 

 
(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov 
in umazanega zraka iz nadzemnih delov stavbe je treba speljati nad strehe stavb oziroma 
nemoteče za sosednje uporabnike. 
(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi 
filtri v skladu z zakonskimi zahtevami. 
(3) V času odstranitve objektov in gradnje je treba preprečevati nekontrolirano prašenje. 
Nekontroliran raznos materialov z gradbišča je treba preprečevati tako, da se: 
– skrajša transportne poti na najmanjšo možno mero, 
– čisti vozila pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine, 
– material transportnih vozil prekriva, 
– kadar prekrivanje ni mogoče, se sipke materiale vlaži, 
– sipke materiale skladišči proč od stanovanjskih območij, 
– ugaša motorje v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši 
čas. 
 

25. člen  
(varstvo tal in rastlin) 

 
V času gradbenih del: 
– se morajo posegi v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal, 
– po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli, 
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– za začasne prometne in gradbene površine se morajo prednostno uporabljati obstoječe 
infrastrukturne in druge manipulativne površine, 
– na območju gradbišča, transportnih in manipulativnih površin je potrebno zagotoviti 
zbiranje in odstranjevanje odpadne embalaže, ki vsebuje še ostanke hidroizolacijskih 
materialov ter drugih sredstev, s katerimi se izvajajo gradbena dela, 
– na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih 
snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode, 
omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla, 
– rodovitni del tal, ki se odstrani zaradi gradbenih posegov, se naj v čim večji meri uporabi za 
sanacijo degradiranih površin na drugih območjih oziroma za končno ureditev zelenih 
površina na območju OPPN, 
- na nestabilnih in pogojno stabilnih površinah je treba predvideti rešitve za zavarovanje in 
stabilizacijo, s katerimi bo zagotovljena ustrezna stopnja stabilnosti terena. 
 

26. člen  
(zaščita pred hrupom) 

 
(1) Območje se nahaja v III. stopnji varstva pred hrupom. Pri trenutnem stanju je preseganje 
mejnih vrednosti hrupa za stanovanjske objekta omejeno na razdaljo približno 25 metrov od 
osi cest, ki obkrožajo območje. V nadgradnje železniške proge s povečano zmogljivostjo se na 
jugovzhodnem delu območja ta pas razširi na razdaljo približno 50 m od Železniške ceste. 
Območje je preseganja mejnih vrednosti za III. stopnjo je prikazano v grafičnem delu OPPN. 
(2) Stanovanjske objekte je potrebno načrtovati izven območij s preseženimi mejnimi 
vrednostmi ravni hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom oz. z ustrezno razporeditvijo in 
orientiranostjo varovanih prostorov v stavbi, v katerih se ljudje zadržujejo dlje časa (npr. 
spalnice, dnevne sobe, otroške sobe, bivalne kuhinje ipd.). Če to zaradi zasnove ni možno so 
dopustni ukrepi zmanjšanja vplivov hrupa na varovane prostore stavb (pasivna zaščita), v 
skladu s predpisom, ki ureja zaščito pred hrupom v stavbah (ustrezna zvočna izolacijo 
zunanjih ločilnih elementov z upoštevanjem predvidenih ravni hrupa v okolju ter z 
razporeditvijo in orientacijo varovanih prostorov v stavbah,   za hrup občutljivi prostori se 
projektirajo na tihi fasadi oziroma na fasadi, ki ne gleda proti železnici). 
(3) Protihrupni ukrepi se lahko zagotavljajo tudi izven območja OPPN (protihrupna ograja 
neposredno ob zunanjem tiru železniške proge, zeleni pas… ) 
(4) Vsi novi morebitni viri hrupa na območju OPPN morajo biti skladni s predpisom, ki ureja 
mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju. 
(5) Zavezanec za izvedbo protihrupnih ukrepov je lokalna skupnost in investitor posegov na 
obravnavanem območju. 
(6) Med gradnjo je potrebno upoštevati, da smejo hrupna gradbena dela potekati le v dnevnem 
času, med 7. in 18. uro. 
 

27. člen  
(svetlobno onesnaženje) 

 
(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja. 
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali 
premikajočih. 
 

28. člen  
(ukrepi v času gradbenih del) 

 
Splošni omilitveni ukrepi, katere je potrebno upoštevati v času gradnje so: 
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– na gradbišču je potrebno zagotoviti potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo, da se 
prepreči onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih 
goriv ali drugih nevarnih snovi, 
– obstoječe cestno omrežje, ki ga bo uporabljal gradbiščni transport je pred pričetkom gradnje 
potrebno pregledati, med gradnjo vzdrževati in po končani gradnji vzpostaviti v prvotno 
stanje, 
– lokacija naprav, ki povzročajo vibracije in hrup naj bo primerno izbrana tako, da bodo vplivi 
na objekte in človeka minimalni, 
– stalno je potrebno zagotavljati odvodnjavanje gradbenih jam in kontrolirano odvodnjavanje 
površinskih voda, 
– delovne naprave in stroje je potrebno ob neuporabi izključiti, 
– ob izvajanju zemeljskih del je potrebno preprečiti morebitno prašenje v smeri proti 
poseljenim območjem. 
 
 

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
29. člen  

(potresna nevarnost) 
 
(1) Obravnavana lokacija se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije 0,175 pospeška tal 
(g). Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost. 
(2) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitev prve plošče nad kletjo tako, da 
zadrži rušenje objektov nanjo, če to zahtevajo veljavni predpisi. 
 

30. člen  
(druga ogrožena območja in nevarnosti) 

 
(1) Po razpoložljivih podatkih območje OPPN ne leži znotraj območij ogroženih zaradi 
erozivnosti in plazovitosti terena. 
(2) V času gradnje je treba upoštevati možnost razlitja snovi. Zaradi navedenega je treba 
upoštevati naslednje ukrepe: 
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije, 
– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj, 
– nadzor nad ravnanjem z gradbenimi odpadki, odpadno embalažo. 
 

31. člen  
(ukrepi za varstvo pred požarom) 

 
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti: 
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja, 
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov, 
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila, 
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za stavbe, če to zahtevajo požarni 
predpisi, izdelati študijo požarne varnosti oziroma zasnovo požarne varnosti. 
(3) Intervencijske poti in površine: stavbe v območju OPPN so za intervencijska vozila 
dostopne po cestah v območju OPPN ter internih dostopih do objektov. 
(4) Hidrantno omrežje: požarna zaščita je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem. Če 
pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja, mora investitor zgraditi požarni bazen ali 
zagotoviti ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi. 
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(5) Odmiki: z izbranimi materiali je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na 
sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v 
skladu s požarnimi predpisi. Odmiki od parcelnih mej ali protipožarne ločitve objektov 
morajo preprečevati možnost širjenja požara na sosednje objekte. Pri določanju odmikov ali 
protipožarnih ločitev je treba upoštevati predpise o požarni varnosti v stavbah in predpise o 
požarnovarnostnih odmikih ali požarnih ločitvah za druge objekte. Če odmiki ne zagotavljajo 
predpisanih požarnovarnostnih zahtev, je treba načrtovati protipožarne ločitve v skladu s 
predpisi o požarni varnosti v stavbah. 
(6) Evakuacijske poti: v projektni dokumentaciji je treba predvideti način varne evakuacije iz 
stavb v območju OPPN na proste površine ob njih in dalje do cest na območju OPPN.  
 
 

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 
JAVNO INFRASTRUKTURO IN JAVNO DOBRO 

 
32. člen  

(splošni pogoji za komunalno in energetsko opremljanje) 
 
(1) Zasnova komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture se mora navezovati 
na obstoječo javno infrastrukturo v okolici. Zagotovljen mora biti odvoz komunalnih 
odpadkov. Dopustna je izvedba telekomunikacijskega (TK) omrežja različnih operaterjev ter 
morebitne druge infrastrukture. 
(2) Objekte na območju OPPN je potrebno priključiti na cestno, vodovodno, kanalizacijsko in 
elektroenergetsko omrežje. 
(3) Lokacija za prevzem komunalnih odpadkov za objekte v PE3 (pod ježo) mora biti 
neposredno ob Železniški ulici, dostopna za komunalna vozila ter umeščena vizualno ne 
izpostavljeno.  
(4) Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora potekati usklajeno. 
(5) Dopustne so začasne ureditve, ki pa morajo biti usklajene z upravljavci javnih 
infrastrukturnih omrežij. 
 

33. člen  
(pogoji zaradi bližine železniške proge) 

 
(1) Na oddaljenosti približno 40 metrov od roba območja OPPN poteka os skrajnega tira 
glavne železniške proge št. 20 Ljubljana - Jesenice - drž. meja, na območju postaje Lesce- 
Bled. 
(2) Upoštevati je potrebno omejitve in določila, ki veljajo za posege v varovalni progovni pas 
obstoječe železniške proge. Za vsako gradnjo v varovalnem progovnem pasu železniške proge 
je potrebno pridobiti projektne pogoje oz. pozitivno mnenje h projektni dokumentaciji s strani 
upravljavca javne železniške infrastrukture. 
(3) Pri gradnji objektov v varovalnem progovnem pasu železniške proge upravljavec ne 
prevzema nikakršne finančne ali druge odgovornosti zaradi posledic hrupa, vibracij in ostalih 
vplivov prometa na obstoječi oz. bodoči načrtovani železniški progi. 
(4) V primeru gradnje objektov, komunalnih in drugih infrastrukturnih objektov v bližini 
železniške proge je potrebno izvesti zaščitne ukrepe proti učinkom blodečih tokov, ki jih 
povzročajo enosmerni vlečni sistemi železnice. Upravljalec železniške infrastrukture ne 
odgovarja za morebitne posledice in poškodbe zaradi vpliva blodečih tokov na kovinskih 
napravah in objektih investitorjev v bližini tirov. 
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34. člen  
(pogoji za prometno urejanje) 

 
(1) Po jugo-zahodnem robu območja poteka Železniška ulica št. 349061, ki je predvidena za 
rekonstrukcijo in razširitev. V sklopu tega OPPN se omogoča dodatna razširitev oz. 
preoblikovanje cestnega profila na robu PE2, PE3, PE1 in PE4. 
(2) Javne oz. poljavne površine v območju OPPN se lahko neposredno navežejo na hodnik za 
pešce oziroma površine Železniške ulice. 
(3) Objekti v PE3 (pod ježo) imajo dva glavna prometna priključka na javno cesto, ki vodita 
neposredno do klančine v podzemno parkirno etažo. 
(4) Ob »zunanji« strani objektov v PE3 (pod ježo) poteka peš/interventna pot, ki je glavna peš 
in kolesarska napajalna pot za dostop do objektov. Preko teh dveh poti mora biti omogočen 
neoviran dostop do zemljišč na ježi za lastnike in njihovo kmetijsko mehanizacijo. 
(5) Zagotoviti je potrebno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu, opremljenost 
cest s prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence v prometu pravočasno 
opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa, načrtovanje, usklajeno z 
najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili 
za presojo upravičenosti njihove graditve. 
(6) Posegi v varovalni pas občinske ceste ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in 
prometa na njej, njene potencialne širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja 
njenega videza oziroma motiti rednega vzdrževanje ceste idr. 
(7) Meteorne in druge odpadne vode ne smejo pritekati na ceste ali na njej zastajati in ne 
smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa. 
(8) Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, primarne peš in kolesarske površine, 
parkirni prostori in druge površine morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran 
dostop ter vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi. Stavbe morajo biti grajene 
brez ovir v skladu z zakonodajo s tega področja. 
(9) Vsi priključki morajo biti izvedeni preko spuščenega robnika tik ob vozišču in brez 
poglobitve pločnika. 
(10) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ne smejo postavljati v preglednem polju, 
pregledni bermi in preglednostnem prostoru tangiranega območja cest in cestnih priključkov. 
Prav tako ne v območju cestnih priključkov oz. križišč. 
(11) Usmerjanje do objektov oziroma vsebin je dopustno skladno z državnim oz. občinskim 
predpisom, ki ureja to področje. 
(12) Za posege v varovalni pas občinske ceste je potrebno pridobiti projektne pogoje 
upravljavca ceste, ki jih je treba upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobiti 
pozitivno mnenje k projektnim rešitvam. 
 

35. člen  
(priključevanje na javno cesto)  

 
(1) Za potrebe priključevanja objektov v PE4 (Mrak) in PE5 (Mlinarič) se uporablja obstoječ 
skupni cestni priključek v PE1 na Železniško ulico, ki se lahko preoblikuje. 
(2) Novi priključki se lahko izvedejo le na mestih prikazanih v grafičnem delu OPPN. 
Priključka za uvoz v podzemno parkirno etažo sta v nivoju cestišča, priključki interventnih 
poti so podrejeni niveleti in tlakovanju hodnika za pešce. 
(3) Priključki interventnih poti na občinsko cesto se lahko izvedejo ne glede na prikazane 
pozicije v grafičnih načrtih.  
(4) Objekta v PE2 (novi hiši) se priključujeta s skupno traso preko »peš/interventne poti« za 
objekte 3, 4 in 5. 
(5) Z Zazidalnim načrtom načrtovani novi objekt na parceli s št. 11/1 k.o. Hraše mora imeti 
omogočen dostop na javno cesto preko PE5 (Mlinarič) in skupnega priključka Mrak/Mlinarič 
v PE1. 
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(6) Manipulacijske površine ob uvozih oziroma parkiriščih morajo biti dimenzionirane in 
urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na občinsko cesto. 
(7) Cestni priključek in njegova neposredna okolica ob cesti morata biti urejena tako, da je 
zagotovljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno. 
 

36. člen  
(mirujoči promet)  

 
(1) Površine, potrebne za mirujoči promet, se za objekte zagotavljajo na lastnih zemljiščih. 
(2) Za potrebe objektov oziroma posameznih delov objekta, je treba zagotoviti najmanjše, 
vendar ne več kot največje število parkirnih mest, kot je določeno v aktualnem Prostorskem 
redu občine. Za objekte oziroma dejavnosti, ki niso definirane, se uporabi normative, ki se 
uporabljajo v Občini Radovljica oziroma na državnem nivoju. 
(3) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje 
potrebe po istočasnem parkiranju. 
(4) 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 zdravstveno oskrbo, 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, mešano rabo 
parkirišč glede na namembnost objektov in pričakovano zasedenost v najbolj obremenjenem 
delu dneva. Mobilnostni načrt na podlagi mnenja za promet pristojnega dela občinske uprave 
potrdi župan. 
(5) Pri rekonstrukciji obstoječega objekta se parkirni normativi iz tega člena ne uporabljajo, 
pod pogojem, da se ohrani obstoječe število parkirnih mest. 
(6) V podzemni parkirni etaži je potrebno zagotoviti vsaj pet (5) mest z napravo za napajanje 
električnih avtomobilov. 
(7) Če je v objektu treba zagotoviti več kot 10 parkirnih mest, je na parcelah, namenjenih 
gradnji, treba na vsaki 2 parkirni mesti za osebna motorna vozila zagotoviti eno dodatno 
parkirno mesto za kolesa. 
(8) Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogočati priklepanje koles. Nestanovanjske 
stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno kolesarnico za zaposlene in za 
obiskovalce. 
(9) Če je v objektu treba zagotoviti več kot 20 parkirnih mest, je na parcelah, namenjenih 
gradnji, treba od števila parkirnih mest za osebna motorna vozila zagotoviti dodatnih 5 % 
parkirnih mest za druga enosledna vozila. 
(10) Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti. 
Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim 
bolj enakomerno v zelenih raščenih pasovih. 
 

37. člen  
(peš in kolesarski promet)  

 
(1) Glavna peš in kolesarska os poteka ob Železniški ulici na robu območja OPPN. 
(2) Preko zelenega vrta v PE3 je obvezna ureditev vsaj 3,0 metre široke peš ter kolesarske 
povezave. Lahko je zasnovana tudi kot kombinirana površina. 
(3) Glavni peš in kolesarski dostop do objektov v PE3 je preko peš/interventne poti ob robu 
objektov. Minimalna širina mora biti 3,0 metre. 
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(4) Prehode med različnimi višinami oziroma površinami je treba izvesti brez višinskega 
preskoka. 
 

38. člen  
(intervencijske poti in površine)  

 
(1) Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z veljavnim standardom. 
Intervencijske vozne poti zunaj vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno 
tlakovanje in ozelenitev. 
(2) Intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene tako, da je po njih mogoča vožnja 
gasilskih vozil z osno obremenitvijo do 10 ton. 
(3) Intervencijske poti morajo ohranjati predpisan svetli profil, drevesa, urbana oprema in 
druge grajene oziroma nepremične ovire ne smejo posegati vanj. 
 

39. člen  
(vodovod) 

 
(1) Za oskrbo objektov v PE3 (pod ježo) se zgradi nov povezovalni vodovod Ductil DN 125 
ob Železniški ulici, ki se na obeh straneh naveže na obstoječe vodovodno omrežje. 
Oskrbovalni vodovod za objekte v PE3 se priključi na prej omenjeni povezovalni vodovod in 
poteka pod dostopnima/intervencijskima cesta. Od njega se izvedejo posamezni priključki za 
vsak objekt. 
(2) Objekti v PE2 (novi hiši), PE4 (Mrak) in PE5 (Mlinarič) se priključijo na obstoječe 
vodovodno omrežje. 
(3) Voda za gašenje je v primeru požara zagotovljena iz obstoječega in predvidenega javnega 
vodovodnega omrežja ter hidrantov. 
(4) Varovalni pas javnega vodovoda sega dva metra levo in desno od osi. V tem območju ni 
dovoljeno locirati gradbenih objektov in opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja), razen s 
soglasjem upravljavca. 
(5) Za nov vodovod je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, ki jo pregleda in potrdi 
upravljavec javnega vodovoda. Upravljavcu mora investitor odstopiti en izvod projektne 
dokumentacije. 
(6) Investitor mora prenesti lastništvo komunalne opreme javnega značaja v last Občine 
Radovljica skladno z vnaprej dogovorjenimi pogoji med investitorjem in Občino Radovljica. 
 

40. člen  
(kanalizacija) 

 
(1) Ob Železniški ulici poteka transportni vod javne kanalizacije, na katerega se priključuje 
kanalizacijski zbirnik, ki oskrbuje objekte v območju OPPN. Objekti v PE2 (novi hiši), PE4 
(Mrak) in PE5 (Mlinarič) se priključujejo direktno na obstoječi vod, objekti v PE3 (pod ježo) 
se priključujejo na kanalizacijski zbirnik. 
(2) Meteorna in cestna kanalizacija ne sme biti priključena na zbirno kanalizacijo, ki bo/je 
priključena na javni transportni kanal. 
(3) Varovalni pas javne kanalizacije sega dva metra levo in desno od osi. V tem območju ni 
dovoljeno locirati gradbenih objektov in opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja), razen s 
soglasjem upravljavca.  
(4) Za kanalizacijo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, ki jo pregleda in potrdi 
upravljavec javne kanalizacije. Upravljavcu mora investitor odstopiti en izvod projektne 
dokumentacije. 
(5) Investitor mora prenesti lastništvo komunalne opreme javnega značaja v last Občine 
Radovljica skladno z vnaprej dogovorjenimi pogoji med investitorjem in Občino Radovljica. 
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41. člen  
(meteorna kanalizacija) 

 
(1) Padavinske vode (s strešnih in utrjenih površin) obravnavanega območja je treba ponikati, 
pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. 
(2)  V čim večji možni meri je potrebno zmanjšati hipni odtok padavinskih voda z urbanih 
površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v 
površinske odvodnike (zelene strehe, zadrževalniki… ), pri tem se ne sme poslabšati kakovost 
recipienta. 
(3) Meteorna kanalizacija se ne sme priključiti na zbirno javno kanalizacijo. 
 

42. člen  
(plinovod) 

 
(1) Po območju OPPN se zgradi novo plinovodno omrežje. Na obstoječ sistem se priključi na 
cesti Rožna dolina. 
(2) Vsi novi objekti se lahko priključijo na omrežje zemeljskega plina za uporabo pri kuhanju, 
ogrevanju, pripravi tople sanitarne vode, tehnologiji in hlajenju. 
 

43. člen  
(električna energija) 

 
(1) Za potrebe objektov v PE2 (novi hiši) in PE3 (pod ježo) se v območju OPPN zgradi novo 
kabelsko transformatorsko postajo (TP). V območju se zagotoviti ustrezno lokacijo za 
izgradnjo nove TP s stalnim dostopom z javnih površin. 
(2) Zgradi se srednje-napetostno (SNO) omrežje med novo TP ter TP 532 Lesce Merkur. 
(3) Za potrebe napajanja objektov v PE2 (novi hiši) in PE3 (pod ježo) oz. za območje Rožne 
doline se od nove TP zgradi elektro-kabelsko kanalizacijo za srednje napetostno (SNO) ter 
nizko-napetostno (NNO) omrežje. Za potrebe objektov v PE3 lahko NNO poteka znotraj 
kletnega gabarita objektov. 
(4) Objekti v PE4 (Mrak) in PE5 (Mlinarič) se priključujejo na obstoječe NNO omrežje. 
(5) Razdelilne oziroma priključno merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin. 
Njihove lokacije bodo določene v projektu elektrifikacije območja.  
(6) Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zakoličiti elektroenergetske vode. Kjer se bodo 
gradbeni posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je potrebno 
predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma predvideti njihovo 
zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih 
vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska. 
(7) Vsa morebitna dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko 
opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja. 
 

44. člen  
(telekomunikacije) 

 
(1) Na obravnavanem območju sta zgrajeni dve telekomunikacijski omrežji (Telekom 
Slovenije, d.d. in Telemach d.o.o.). Ti obstoječi omrežji je treba zaščititi, prestaviti ali 
dograditi za potrebe priključitve. V primeru prestavitve tras telekomunikacijskih omrežij je 
potrebno rekonstrukcijo kabelskih kanalizacij načrtovati celovito, skupaj z ostalimi napravami 
komunalne javne infrastrukture in ustreznimi medsebojnimi odmiki. 
(2) Priključitev stavb je možna na obe telekomunikacijski omrežji, skladno s tehničnimi 
pogoji upravljavca posameznega omrežja. 
(3) Ob gradbenih posegih v varovalnih pasovih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe za 
varovanje in zaščito telekomunikacijskih naprav. Zahteve za zaščito in varovanje 
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posameznega omrežja določi upravljavec na osnovi vložene zahteve za izdajo projektnih 
pogojev. 
 

45. člen  
(javna razsvetljava) 

 
(1) Javne površine v oziroma na robu območja OPPN je treba ustrezno osvetliti z javno 
razsvetljavo. 
(2) Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske učinkovitosti in 
varstva pred vsiljeno svetlobo. 
(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v območju OPPN mora 
biti zadostna, enakomerna in nebleščeča. 
 
 

XI. ODSTOPANJA IN DRUGI POGOJI TER ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 
 

46. člen  
(odstopanja) 

 
(1) Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so: 
1. parcelacija: 
− pri mejah parcel, namenjenih gradnji, so dopustna odstopanja do ±1,0 m, 
− pri mejah parcel, namenjenih gradnji cest, so dopustna odstopanja do ±2,0 m zaradi 
prilagoditve dejansko izvedenemu profilu ceste, kar posledično vpliva tudi na površine teh in 
sosednjih parcel, 
2. tlorisni gabariti stavb: 
− pozicija v grafičnem delu OPPN določenih novih objektov ima toleranco do ±2,0 m, 
− pozicija objekta št. 4 se v osi med objektom št. 3 in 5 lahko spremeni za do 8 m, 
− dimenzija v grafičnem delu OPPN določenih novih objektov ima toleranco do ±1,0 m, 
− gradbeno mejo lahko presegajo oziroma se onkraj nje gradijo uvozi v kletne etaže, tudi 
kadar so nadkriti, ter prostori za infrastrukturo (TP, prezračevalni jaški in podobno). 
(2) V primeru, da se zaradi uporabe prejšnjega odstavka, razdalja do sosednjih zemljišč 
zmanjša na manj kot 4,0 m, je potrebno pridobiti pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča. 
(3) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, karakteristik, 
objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo 
boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo 
poslabšati prostorskih, oblikovnih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju 
z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja 
zadevajo oziroma upravljavci posameznega voda. 
(4) Do končnih ureditev načrtovanih z OPPN so dopustne začasne parterne ureditve, zlasti 
ureditve zunanjega prostora: zelene površine, tlakovane površine, površina za mirujoči 
promet… Tudi za začasne ureditve je potrebno pridobiti soglasja nosilcev urejanja prostora, ki 
jih zadevajo.  
 

47. člen  
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 

 
Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zagotavljanje kakovosti 
bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti: 
- promet med gradnjo je treba organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabša 

in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju, 
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- zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih 
vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji 
poškodovani, 

- na stroške investitorja je treba zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, 
pripadajočih ureditev in naprav, 

- zemljišče, poškodovano v času gradnje, je treba v najkrajšem možnem času sanirati in 
zatraviti oziroma zasaditi z lokalno značilnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. 

 
48. člen  

(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev) 
 
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na območju dopustni naslednji posegi: 
- odstranitev naprav in objektov, 
- vzdrževalna dela, 
- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN, 
- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne v območju OPPN, 
- postavitve začasnih objektov (za prireditve), 
- rekonstrukcije. 
 
 

XII. KONČNE DOLOČBE 
 

49. člen  
(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov) 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati, na območju veljavnosti tega OPPN, naslednji 
prostorski izvedbeni akt: 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Center Lesce (UVG, št. 19/83, 17/87, 
25/96, 48/99, 17/00 in DN UO, št. 1/10, 21/02, 98,08, 123/10, 128/10, 150/11, 157/12). 
 

50. člen  
(vpogled) 

 
OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica. 
 

51. člen  
(nadzor) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 
 

52. člen  
(začetek veljavnosti) 

 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – 
Uradne objave. 
 
 
 
   Številka: 3505-0008/2015      
   Datum:  
 Ciril Globočnik 
 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 28.10.2019 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 01 – LESCE  
(DEL OBMOČJA ZA MLINARIČEM) 

 
 

1. Zakonska podlaga 
 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/17) 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 

108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO) 

 
2. Obrazložitev 

 
Predmet obravnave je nov OPPN za površino v centru Lesc. Zemljišče je v Prostorskem redu 
Občine Radovljica (PRO) opredeljeno kot del prostorske enote LE, 01, MO, OPPN (MO – 
osrednje površine). Ureja se z veljavnim Odlokom o Zazidalnem načrtu Center Lesce (ZN), 
kjer spada v »3. Območje za Mlinaričem«.  
 
Občina Radovljica je prejela pobudo lastnikov zemljišč za spremembo določil odloka o ZN 
na površini približno 6800 m2, z namenom gradnje 10 enostanovanjskih objektov. 
Pripravljena je bila Idejna zasnova z naslovom Ureditev osrednjih površin v centru Lesc 
(Delavnica d.o.o., št. 012/2016, november 2016). V idejni zasnovi je bilo izdelanih več 
variant pozidave, kot strokovna podlaga za izdelavo novega OPPN je bila izbrana varianta št. 
9. Zemljišče leži na robu območja, ki se ureja z ZN, zato se lahko izvzame iz območja 
urejanja z ZN in zanj sprejme nov OPPN.  
 
Površina je omejena z Železniško ulico, Alpsko cesto, izrazito geomorfološko ježo in 
obstoječimi stanovanjskimi stavbami v Rožni dolini. Velikost je ~ 2,1 ha. Zemljišče se nahaja 
v k.o. Hraše. 
 
Prostorski načrtovalec je bil izbran skladno z zakonodajo o javnem naročanju. Pripravljen je 
bil osnutek OPPN. V skladu s sklepom o začetku priprave (DN UO, št. 227/2017) so bili 
pristojni nosilci urejanja prostora pozvani, da posredujejo svoje smernice za načrtovanje v 
roku 30 dni. Zaradi zahtev smernic Ministrstva za kulturo se je iz območja OPPN izvzel del, 
ki predstavlja vaško jedro, naselbinsko dediščino, Lesce (EŠD 1 0032); sprejete in objavljene 
so bile spremembe in dopolnitve sklepa o začetku priprave (DN UO, št. 241/2018).  
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Od 14. septembra 2018 do vključno 15. oktobra 2018 je potekala javna razgrnitev, v sredo, 
26. septembra 2018 je bila javna obravnava dopolnjenega osnutka. Javno naznanilo 
(objavljeno v DN UO, št. 246/2018) z gradivom je dostopno na naslednji povezavi  
https://www.radovljica.si/objava/151833.  
 
Osnutek OPPN je bil sprejet na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Radovljica dne 19. 
septembra 2018. Do pripomb z javne obravnave in javne razgrnitve so bila dne 29. maja 2019 
sprejeta stališča. 
 
Izdelan je bil predlog na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave, ki je 
bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev njihovih mnenj.  
 
Izdelan je bil predlog na podlagi sprejetih stališč do pripomb s ponovne javne razgrnitve in 
obravnave, ki je bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev njihovih 
mnenj. 
 
Predlaga se sprejem sklepa za nadaljevanje postopka sprejema odloka, skladno z 2. 
odstavkom 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica, ki med drugim določa, 
da v primeru, da postopki o predlaganih splošnih aktih občine niso zaključeni do prenehanja 
mandata članov sveta, občinski svet v novi sestavi na predlog župana odloči, da bo postopek 
za sprejem splošnega akta nadaljeval. 
 

3. Finančne posledice 
 
Izdelava prostorskega akta se financira iz proračuna Občine Radovljica.  
 
 
Pripravila:  
Tanja Frelih Egart, udia 
 

 

 Staša Čelik Janša l.r. 
Vodja Referata za okolje in prostor 

 
 
 
 
 
PRILOGE: 
- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca 
- stališča do pripomb 
- grafični del 
 
  

https://www.radovljica.si/objava/151833
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VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 
 
Območje 
Ureditveno območje danes zavzema nepozidan travnik med ježo zgodovinskega jedra Lesc in 
železniško postajo Lesce Bled. Omejeno je z ježo, kompleksom Mlinarič, Železniško ulico ter 
robom zazidave Rožne doline. Obsega 2,1 ha. 
Območje predstavlja (zadnje) večje nepozidano območje v samem središču Lesc, ki je po 
Prostorskem redu občine (PRO) namenjeno za osrednjo namensko rabo. 
 

 
 
Namen 
Načrtuje se pozidava z objekti s pretežno večstanovanjskimi in osrednjimi dejavnostmi. Ureja 
se tudi za območje potrebna komunalna, energetska in prometna infrastruktura. Delno se 
ohranja večja zelena površina v osrednjem območju ter pogled na ježo in rob zgodovinskega 
jedra Lesc. 
Celotno območje OPPN meri 2,1 ha. 
 
Historiat 
Območje danes ureja Zazidalni načrt za osrednje območje Lesc, ki je bil sprejet leta 1983 ter 
kasneje večkrat spremenjen. Na robu »travnika« ob Železniški ulici predvideva avtobusno 
postajo, notranji del »travnika« proti ježi pušča nepozidan z izjemo javne poti, ki vodi preko 
območja in po ježi. 
Za območje Železniške ulice, ki meji neposredno na predmetno območje je bil leta 2010 
sprejet OPPN, ki določa profil rekonstruirane ceste. (spodaj prikaz rešitve iz ZN in OPPN 
Železniška ulica, Ržišnik Perc). 
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Strokovne podlage 
Zaradi bistveno spremenjenih razmer v prostoru od leta 1983 (izgradnja avtoceste, TNC, …) 
je občina leta 2016 naročila relativno obsežne strokovne podlage, ki so preverile celotno 
območje med ježo in železniško progo v Lescah (od predmetnega območja, železniške, 
avtobusne postaje, križanja železnice in Alpske ceste, vključno z območjem nogometnega 
igrišča). Strokovne podlage so, vsaj do neke mere, analizirale spremenjene okoliščine in 
predlagale prostorske rešitve. Predlagano je izven nivojsko križanje alpske ceste in železnice z 
»nizkim« profilom. Formiranje močne prometno prestopne točke med železnico in avtobusno 
postajo ob samo železniški postaji ter navezava na P+R parkiriščem med Železniško ulico in 
železnico. Del Železniške ulice med postajo in novim podvozom se krepi z umirjenim peš in 
avtobusnim prometom ter centralnimi dejavnostmi. 
Znotraj celotnih Lesc predstavlja to območje pomemben potencial za razvoj naselja, ki mora 
biti skladen s pomembnostjo območja, vidikom kulturne dediščine ter izrabe prostora v 
središču naselja. 
Predmetno območje se tako sprosti potrebe po avtobusni postaji ter nameni za javne in pol 
javne funkcije ob sami Železniški ulici. Notranjost območja, zaradi kvalitetne lokacije v 
središču Lesc, se nameni za večstanovanjsko gradnjo. 
Kot najbolj primerna zasnova je bila prepoznana fina struktura, ki se prilagaja okoliški 
strukturi (robu individualne enostanovanjske zazidave Rožne doline na eni strani ter objektom 
Mrak/Mlinarič na drugi strani).V osrednjem območje se »ohranja« večje odprta zelena 
površina, ki ohranja vizualni stik z ježo ter pogled na rob vaškega jedra Lesc. 
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(Stvar d.o.o. in Delavnica d.o.o.) 
 

(Delavnica d.o.o.) 
 
 
Ključne rešitve 
OPPN na urbanističnem nivoju določa kapacitete in pogoje za načrtovane objekte, na osnovi 
strokovnih podlag. Ob robu Rožne doline sta predvidena dva enostanovanjska objekta, kot 
zaokrožitev območje Rožne doline. Osrednji del današnjega »travnika« se pozida z dvema 
linijama  objektov ob robu ter večjo zeleno površino v sredini. Objekti so fino strukturirani in 
razdeljeni na 6 objektov. Dva objekta ob Železniški ulici imata poslovno javni karakter, 4 
objekti v notranjosti so večstanovanjski. Eno jedro (stopnice/dvigalo) napaja med 8 in 12 
stanovanj, ki so praviloma večjih dimenzij. Etažnost je P+2+terasne etaža, predvidena je 
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ozelenjene ravna streha. Takšni višinski gabarit ne presega višine ježe ter je ne presega 
bistveno višine okoliških objektov (slemen). 
Vseh 6 objektov povezuje enotna podzemna parkirna etaža, ki se preko dveh ramp napaja z 
Železniške ulice. Na terenu sta po dve peš dostopni poti do objektov, ki služita tudi kot 
intervencijski dostop (ter dostop do dveh enostanovanjskih objektov). 
Osrednje območje se ureja kot individualni ali skupnostni zeleni vrt za stanovalce. Zaradi 
čuvanja pogleda proti ježi je omejena višina ograj in drugih elementov na 70 cm. V OPPN je 
zahteva da se po sredini območja spelje pot in uredi otroško igrišče, ki je dostopno za vse. 
Na območju Mlinarič se dopušča manjše prizidave, takisto na območju Mrak. Za območje 
Mrak je dodano dopuščena odstranitev ter novogradnja podobno velikega objekta (plus ena 
etaža), ki pa se mora bolj odmakniti od ceste. 
 

 
 
Obrazložitev 
koncept 
Zasnova, ki sloni na izdelanih strokovnih podlagah, postavlja nove objekte na južni in severni 
rob današnjega travnika, tako da objekti dejansko zaključujejo enostanovanjsko zazidavo 
Rožne doline na eni strani, na drugi pa začenjajo mestno strukturo s centralnimi dejavnostmi. 
Osrednji prostor med tema linijami ostaja nepozidan in odprt. S tem se ohranja dobršen del 
vedute na ježo in staro vaško jedro z zvonikom nad ježo. Poleg vizualne odprtosti in 
povezanosti se načrtuje tudi nova peš povezava preko tega prostora. 
 
Območje je razdeljeno na 5 prostorskih enot (PE), ki obsegajo logične sklope območja in za 
katere so določene enotne rešitve. 
 
PE1 (uvoz) 
PE1 zavzema majhno območje skupnega uvoza z javne ceste do območja PE4 (Mrak) in PE5 
(Mlinarič). Vključuje tudi prostor za skupni komunalni program, kot je eko otok in podobno. 
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PE2 (novi hiši) 
Južni rob območja OPPN zapolnjujeta dva novo načrtovana stanovanjska objekta. Za njiju 
veljajo glede velikosti, oblikovanja in izrabe podobna določila kot za tak tip stanovanjske 
gradnje drugje v Lescah. 
 
PE3 (pod ježo) 
Osrednje območje se pozida s šestimi stolpiči členjene zasnove. Po trije so locirani ob južnem 
ter severnem robu območja, vmes je večji odprti prostor, poimenovan zeleni vrt. 
Objekti so etažnosti P + 2 + terasna etaža, členjenega tlorisnega gabarita in z ravno streho. 
Vertikalna členjenost se kreira z zamikom terasne etaže. Po dva sklopa objekta se združujeta s 
skupnim jedrom (stopnišče, dvigalo). 
Objekta ob Železniški ulici sta centralnih dejavnosti, štirje objekti v notranjosti so 
stanovanjski. V vsakem sklopu objekta je praviloma po eno večje stanovanje na etažo ali dve 
manjši stanovanji. V posameznem stolpiču je lahko od 8 do 12 stanovanj. 
Med linijami objektov je večja odprta zelena površina, ki ohranja poglede in vizualno 
povezanost ježe in vaškega jedra z Železniško ulico. Območje, zeleni vrt, je namenjen 
individualni ali skupnostni rabi stanovalcev območja OPPN. Zaradi zagotavljanja 
preglednosti nad prostorom je na tem območju omejena višina ograj in drugih elementov. 
Preko zelenega vrta mora biti speljana pot ter urejeno otroško igrišče. Oboje dostopno vsem 
občanom ob vsakem času. 
Pod objekti ter delno pod zelenim vrtom je kletna parkirna etaža, ki je namenjena parkiranju 
ter shrambam za vse objekte v PE3. Največje število stanovanj in površin nestanovanjskega 
programa je omejeno tudi z dopustno kapaciteto podzemne parkirne etaže. 
 
PE4 (Mrak) 
Obstoječi objekt družine Mrak je možno rekonstruirati ter v manjši meri prizidati. Lahko pa 
se tudi odstrani ter zgradi nov objekt. Za le-tega velja, da mora biti približno enakega 
razmerja ter velikosti kot sedanji objekt. Lahko ime eno etažo več, P + 1 + M. Zaradi 
varovanja koridorja ob Železniški ulici se mora od ceste nekoliko odmakniti v notranjost. 
Obstoječi in nov objekt imata lahko centralne dejavnosti ali pa sta stanovanjska. 
 
PE5 (Mlinarič) 
Območje poslovnega in zasebnega kompleksa družine Mlinarič se bistveno ne spreminja. 
Dopuščene so rekonstrukcije ter manjše prizidave, kot funkcionalna zaokrožitev. 
 
 
Komunalna ureditev 
Območje se priključuje na obstoječo javno komunalno infrastrukturo, ki se jo delno dogradi. 
Vzdolž Železniške ulice se poveže vodovodno omrežje ter nanj izvede nove priključke. 
Kanalizacijsko omrežje v Železniški ulici omogoča priključitev novih objektov. Za potrebe 
elektro napajanaj se postavi nova transformatorska postaja, ki se napaja iz vira na alpski cesti 
(za Sparom) ter napaja tudi obstoječe uporabnike v Rožni dolini. Vzpostavitev TP je pogoj za 
gradnjo novih objektov. Z območja Alpske ceste napelje tudi plinovodno omrežje. Z izjemo 
krajših priključnih odsekov v območju OPPN ni javnih cest. 
 
 
 

Pripravil: 
Delavnica d.o.o., Vrhnika 

Maj Juvanec, udia 
 

  



IV/30 
 

 
OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
 

STALIŠČA DO PRIPOMB MED JAVNO RAZGRNITVIJO  
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  

ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 01 – LESCE  
(DEL OBMOČJA ZA MLINARIČEM) 

(14.9.2018 do 15.10.2018, javna obravnava v Radovljici 26.9.2018) 
 
 
Legenda: 
PP – pripomba po pošti, KPR/KS – knjiga pripomb Občina Radovljica/KS Lesce, JO – javna 
obravnava, OP/KS – seja odbora, OS – seja občinskega sveta 
 
 
   Pripomba/Stališče 
1 PP Odvetniška 

pisarna, Miro 
Senica in 
odvetniki, 
d.o.o., 
Barjanska cesta 
3, p.p. 1945, 
1001 Ljubljana 

Pišemo vam po pooblastilu naših strank … v zvezi z javno 
razgrnitvijo in javno obravnavo Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 01 - 
Lesce (v nadaljevanju: OPPN za Mlinaričem). 
  
Uvodoma pojasnjujemo, da sta naši stranki solastnika 
nepremičnin z naslednjimi ID oznakami: parcele 2155 
20/3, parcele 2155 20/15, parcele 2155 20/16, parcele 
2155 20/21, parcele 2155 20/20, parcele 2155 25/1, 
parcele 2155 20/19, parcele 2155 20/7, parcele 2155 20/8 
in parcele 2155 20/6, vse k.o. 2155 - HRAŠE, ki so med 
drugim predmet urejanja v OPPN za Mlinaričem. Naši 
stranki izpostavljata, da so bile prve pobude za spremembo 
zazidalnega načrta za območje, ki je predmet urejanja v 
OPPN za Mlinaričem, dane že leta 1995 in do leta 2015 
tudi večkrat ponovljene, predvsem z namenom rešitve 
stanovanjskega problema. Na predstavitvi dopolnjenega 
osnutka pred javno razgrnitvijo OPPN za Mlinaričem, ki je 
potekala dne 06.09.2018 v prostorih občine Radovljica, se 
je izkazalo, da gradnji v OPPN za Mlinaričem predvidenih 
objektov, na svojih parcelah nasprotujeta … lastnik 
nepremičnin z ID oznakama: parcela 2155 34/1 in parcela 
2155 34/11 ter …, lastnica nepremičnin z ID oznakama: 
parcela 2155 15/7 in parcela 2155 15/8. 
 
Predmetni osnutek OPPN za Mlinaričem v obliki kot je 
predlagan, ne omogoča celovite rešitve stanovanjskega 
problema, saj bi bilo potrebno v konkretnem primeru 
poleg javnega interesa upoštevati tudi potrebe naših strank.  
 
Naši stranki vsled zgoraj navedenega skladno z določbo 2. 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si


IV/31 
 

odstavka 112. člena Zakona o urejanju prostora (v 
nadaljevanju: ZUreP-2) v povezavi s 1. odstavkom 119. 
člena ZUreP-2 ter na podlagi 5. točke Javnega naznanila 
št. 3505-0008/2015 z dne 30.08.2018, podajata na 
dopolnjeni osnutek OPPN-ja za Mlinaričem naslednje 
pripombe in predloge:  
 
- želita, da se prostorska enota PE2 (novi hiši) s parcelama 
p3=665m2 in p4=615m2 (kot sta opredeljeni v 2. točki 1. 
odstavka 18. člena osnutka odloka OPPN za Mlinaričem) 
poveča za še eno parcelo v velikosti vsaj 600m2 ter za še 
en dodaten objekt (P+l+M/T) na tej parceli, katerega se 
umesti za objektom 2 gledano iz smeri Železniške ulice. 
Za zagotovitev nove parcele naj prostorska enota PE3 (pod 
ježo) - objekt 3, objekt 4 in objekt 5 ter pešpot in dostop za 
vozila premakne nekoliko navzgor v levo. 
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Predmetno območje se ureja z enotnim 
konceptom in skladno z namensko rabo prostora. Znotraj 
le-te so lahko prilagoditve glede na mikro pogoje lokacije, 
v tem primeru zaključek dela roba zazidave Rožne doline z 
redkejšo pozidavo, kot v osrednjem območju. Predlagana 
sprememba bi, med drugim, zmanjšala osrednje zeleno 
območje, ki omogoča vizualni stik z ježo in zgodovinskim 
jedrom, zato ni sprejemljiva. 
 
- želita, da se na prostorski enoti PE3 (pod ježo) objekt 4 
prestavi bližje objektu 3, tako da bo v celoti načrtovan na 
zemljiščih v lasti naših strank (zaradi morebitnega 
nasprotovanja predlaganemu OPPN lastnika na sosednji 
parceli); 
 
Stališče: Pripomba se smiselno delno upošteva. 
Obrazložitev: V sklopu OPPN je predvidena nova 
parcelacija (komasacija), ki prilagodi lastniško strukturo 
predvideni zazidavi (in ne obratno). Premik predlaganega 
objekta, z zadostnim odmikom od sedanje parcelne meje 
drugega lastnika, bi povzročil premajhen odmik med 
objektoma 3 in 4, ki imata različen program. 
Prilagodijo se možna odstopanja do te mere, da ne 
porušijo enovitega prostorskega koncepta. S tem se  
omogoči lažjo realizacijo glede na kompleksno lastniško / 
interesno stanje. 
 
- želita, da se v četrtem odstavku 10. člena (zazidalna 
zasnova in zasnova zunanje ureditve) za besedo 
»gabaritih« doda besedilo »ali dovoli dozidava 
obstoječega objekta«; 
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva, ker je v odloku to že 
zagotovljeno. 
Obrazložitev: V 11. členu, 4. odstavek, je dopuščena 
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prizidava obstoječega objekta. 
 
- želita, da se v četrtem odstavku 11. člena (dopustne 
kapacitete objektov in ureditve) dovoljeni delež prizidave 
spremeni na 20% prostornine osnovnega objekta; 
 
Stališče: Pripomba se upošteva. 
Obrazložitev: Za zagotavljanje večje možnosti prilagoditve 
oziroma razvoja obstoječega objekta je povečan delež za 
prizidavo utemeljen. 
 
- želita, da se iz četrtega odstavka 18. člena osnutka odloka 
OPPN za Mlinaričem izvzame parcela p6 (kar bo 
pomenilo, da se parcelo lahko drobi), ter da se iz 
prostorske enote PE3 (pod ježo) črtata objekta 5 in 8 (oba 
P+2+T). Slednja sta namreč predvidena na parcelah … in 
…, ki pa nasprotujeta sprejemu OPPN za Mlinaričem ter 
gradnji objektov 5 in 8. 
 
Stališče: Pripomba se delno upošteva. 
Obrazložitev: Zaradi zahtevne lastniške strukture in 
interesov se dopusti drobljenje (parceliranje) parcel. Za 
objekta 5 in 8 se določa možna etapnost izgradnje, tako da 
se lahko ostale objekte izvede neovirano, tudi brez izvedbe 
omenjenih dveh objektov. 
 
Naši stranki sta namreč že večkrat predlagali, da bi se jima 
na predmetnem območju omogočila gradnja treh 
stanovanjskih objektov (objekt za … z družino, objekt za 
… z družino in objekt za njenega najstarejšega sina …), s 
čimer bi bila še vedno ohranjena predvidena struktura z 
OPPN zasnovanega območja za Mlinaričem - na robu bi 
tako ostajala individualna enostanovanjska zazidava 
Rožne doline na eni strani in objektom Mrak/Mlinarič na 
drugi strani, v osrednjem območju pa se bo še vedno 
ohranila zelena površina, ki bo ohranjala vizualni stik z 
ježo ter pogledom na rob vaškega jedra Lesc. Izvedba 
zgoraj navedenih predlogov bo našima strankama 
omogočila, da bosta uredila stanovanjsko problematiko ter 
hkrati odpravila nasprotovanje nekaterih lastnikov 
obstoječemu osnutku predloga OPPN za Mlinaričem. V 
kolikor do zgoraj predlaganih popravkov ne bo prišlo, 
bosta …, lastnik nepremičnin z ID oznakama: parcela 
2155 34/1 in parcela 2155 34/11 ter …, lastnica 
nepremičnin z ID oznakama: parcela 2155 15/7 in parcela 
2155 15/8, tudi ob morebitnem sprejetju predlaganega 
OPPN za Mlinaričem nasprotovala prodaji svojih 
predhodno navedenih nepremičnin, kar bi pomenilo, da 
kljub sprejetemu OPPN za Mlinaričem zgoraj predlaganih 
objektov ne bi bilo mogoče zgraditi. V takšnem primeru bi 
bil OPPN za Mlinaričem zgolj »črka na papirju«, ki je ne 
bi bilo mogoče udejanjiti, kar pa zagotovo ni skladno z 
namenom za katerega se sprejemajo občinski podrobni 



IV/33 
 

prostorski načrti. 
 
Stališče: Gre za obrazložitev pripomb. 
 

2 PP Krajevna 
skupnost Lesce, 
Alpska cesta 58, 
4248 Lesce 

Svet KS se je seznanil s predlogom pozidave območja Za 
Mlinaričem.  
 
Sklep 7. točke 17. redne seje Sveta KS Lesce, z dne 
21.9.2018: 
- Svet KS Lesce nasprotuje predlaganemu OPPN. 
- Predlog je v nasprotju z razvojnimi plani KS Lesce. 
- Gradnja večstanovanjskih objektov je planirana za 
Centrom. 
- Kakršnakoli sprememba OPPN tega območja, bi morala 
določiti novo lokacijo avtobusne postaje, parkirišč in 
upoštevati podvoz pod železniško progo. 
 
(Priloga: Pripombe in predlogi OPPN za območje 
osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja za 
Mlinaričem)) - Prepis priloge: 
 
 
PREDLOG:  
 
Postopek sprejemanja OPPN za območje osrednje 
površine LE 01 - Lesce (del območja za Mlinaričem) naj 
se prekine, podrejeno: Občinski svet Občine Radovljica 
naj predloga ne sprejme.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Postopek priprave OPPN se nadaljuje, saj 
argumenti za ustavitev postopka ne temeljijo na 
objektivnih argumentih, ki zadevajo predmetno območje, 
in ki bi prevladali nad argumentom, da se za predmetno 
območje določijo izvedbeni prostorski pogoji in s tem 
omogoči razvoj območja iz sedanjega travnika v program 
centralnih dejavnosti. 
Odločitev o obravnavi, sprejetju ali ne sprejetju OPPN je 
v pristojnosti občinskega sveta. 
 
Povzetek utemeljitve:  
Kakršno koli načrtovanje na območju ZN Center Lesce 
mora obravnavati celotno območje in ne samo manjše 
njegove dele in pred sprejemom kakršnih koli 
urbanističnih planov za območje PE 01 morajo biti 
sprejete nadomestne rešitve za avtobusno postajo in 
podvoz pod železnico. 
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Prostorski red občine, ki je krovni 
prostorski dokument za celotno občino in je sestavljen tudi 
iz strateškega dela, določa za vsa območja v občini enaka 
pravila, kdaj se lahko izdela OPPN za posamezno 
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območje. Za širše območje so bile izdelane strokovne 
podlage, ki obravnavajo tako prostor avtobusne postaje 
kot podvoz pod železnico.  
 
OPPN LE 01 ukinja lokacijo bodoče avtobusne postaje v 
Lescah, ob dejstvu, da po veljavnem ZN Center Lesce 
postane sedanja lokacija avtobusne postaje neuporabna, 
ker ni možno obračanje (priključitev pri Majdneku zaradi 
poglobitve Alpske ceste ne bo več možna) in vračanje 
nazaj na Alpsko cesto, na kateri je predvidena poglobitev 
pod železnico proti Bledu.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Predmetni OPPN ukinja rezervat za 
avtobusno postajo. Strokovne podlage obravnavajo in 
pokažejo (dokažejo) funkcioniranje obstoječe oz. 
rekonstruirane avtobusne postaje. 
 
Veljavni Občinski prostorski red – OPR omogoča 
spremembe ZN Center Lesce. A kakršna koli sprememba 
mora biti taka, da ne poslabša oz. da ne onemogoča 
uresničitev veljavnih urbanističnih rešitev. Predlagani 
OPPN za LE 01 povzroči poslabšanje oz. celo nezmožnost 
uresničitve veljavnih urbanističnih rešitev v preostalem 
delu ZN Center Lesce (avtobusna postaja, podvoz pod 
železnico) in bistveno poslabšuje pogoje bivanja za ostalo 
naselje (avtobusna postaja, podvoz).  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Predmetni OPPN obravnava in določa 
izvedbene pogoje zgolj za predmetno območje, kjer je 
danes na pretežnem delu travnik. Na zahodnem robu sta 
dva sklopa objektov (Mrak, Mlinarič). Predlagani OPPN 
ne spreminja določil veljavnega ZN na ostalih območjih in 
posledično ne more onemogočati z ZN dopuščenih izvedb. 
Predlagana sprememba je možna, ker bi se lahko 
zagotavljalo avtobusna parkirna mesta na širšem območju 
železniške postaje. 
 
Razlage, pa tudi predlogi (ukinitev rezervata za avtobusno 
postajo) v OPPN LE 01 prejudicirajo bodoče urbanistične 
rešitve, sklicujoč se na neke idejne zasnove, ki so bile 
menda izdelane v letu 2016 in so prebivalcem Lesc in 
javnosti povsem neznane ter kot je že v OPPN za LE 01 
napisano niso bile nikjer sprejete. Problem pa je, da 
posegajo v status sedaj veljavnega ZN Center Lesce na 
najbolj nevralgični točki podvoza pod železnico ter 
namigujejo na poslabšanje sedanjega prometnega režima 
(samo za osebna vozila)  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 
61/17) je krovni zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje v 



IV/35 
 

državi. Med drugim tudi določa kateri dokumenti se 
razgrnejo, kako je vključena javnost in kdo dokumente 
sprejema. Obstoječi avtobusni postajališči zagotavljata 
ustrezno, hitro prestopanje med železniškim in avtobusnim 
javnim prevozom, v širšem območju je zagotovljeno tudi 
veliko parkirišč za osebna vozila. 
 
Urbanistična rešitev OPPN LE 01 je v nasprotju s 
sprejetim dokumentom: Dolgoročni razvojni  
plan KS Lesce, ki ga je sprejel svet KS Lesce in ki v OPP 
LE 01 niti ni omenjen, kot da ga ni.  
Predlagana rešitev v OPPN PE 01 je v nasprotju z 
omenjenim planom KS Lesce. Možno je, da  
ga avtorji sploh ne poznajo, ali ga namerno spregledajo, 
poznan pa je občinski upravi.  
Gradnja večstanovanjskih objektov je v Lescah 
predvidena na območju za družbenim centrom, v ostalem 
delu naselja so predvidene le zgostitve individualne 
gradnje.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 
61/17) je krovni zakon, ki med drugim določa hierarhijo 
prostorskih dokumentov.  
 
Urbanistični in arhitekturni predlogi v predlogu OPPN LE 
01 so nesprejemljivi (moderni terasasti bloki z ravnimi 
strehami na veduti starega vaškega jedra). Neustrezno 
predlaganje parkiranja, vse pod zemljo, brez dostopa z 
vozili do objektov in brez obračališč za intervencijska in 
komunalna vozila.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Predlagani so fino strukturirani objekti, ki 
so po tlorisnih gabaritih podobni objektom na sosednjih 
območjih. Tudi višinsko so zasnovani tako, da tvorijo most 
med individualno strukturo družinskih hiš Rožne doline ter 
bolj mestno strukturo, ki se začenja na zahodnem robu 
območja (Mlinarič, …). Predvidene so terasne etaže s 
terasami ter z ravno streho na najvišji etaži. S tem se 
manjša volumen objektov, posledično tudi izpostavljenost 
v vedutah oz. višinskem gabaritu Lesc. Veduto na ježo in 
rob zgodovinskega jedra se v večji meri ohranja z 
razporeditvijo objektov na rob predmetnega območja in 
kreiranjem večje zelene površine v osrednjem območju.  
Parkiranje se ureja v kletni etaži, da se zmanjšuje količina 
»pločevine« na terenu ter da se pušča čim večji odprt 
prostor za zelene površine. Dostopi do vseh objektov (tudi 
za dostavo) in interventne poti so omogočene in prikazane 
v dokumentu. Potekajo na višini terena. Umeščanje 
parkirnih mest v kletne etaže je bila v drugih območjih že 
predlagana s strani Krajevne skupnosti Lesce. 
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Nesprejemljivo je obravnavanje tako majhnega območja, 
ne da bi se celovito reševalo probleme območja, ki ga 
obsega ZN Center Lesce.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Glej stališča v zgornjih točkah. 
 
Dejavnosti hotelskih storitev za kratkotrajno bivanje 
»hostli« ni utemeljena in je nesprejemljiva.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: V Prostorskem redu občine je za to območje 
določena namenska raba »osrednje površine« (MO). 
Ker konkreten program za objekte ni znan in ker je želja, 
da se v območju središča Lesc omogoči čim širši nabor 
»centralnih dejavnosti« je v OPPN dopuščen kar najširši 
nabor dejavnosti (za objekte neposredno ob Železniški 
ulici).  
 
Širša utemeljitev:  
 
Avtobusna postaja in podvoz pod železnico  
 
Obravnavano območje je eno od najpomembnejših 
centralnih območij kraja Lesce, ki je med najhitreje 
rastočimi naselij v Sloveniji po drugi svetovni vojni, kar je 
povzročilo ob obsežni industrijski trgovski in stanovanjski 
gradnji veliko nerešenih prometnih problemov. 
Pričakovati je, da se bo kraj še razvijal in širil na obrobju, 
zato je za njegove infrastrukturne in upravne namene treba 
ohraniti centralne površine kakršna je obravnavana LE 01. 
Veljavni ZN Center Lesce je bil v preteklosti namenoma 
sprejet za širše območje, zato, da je bila poleg stanovanje 
gradnje, šole, vrtca, in druge družbene infrastrukture 
dobro premišljena tudi prometna ureditev, predvsem 
križanja železnice in Alpske ceste. Zato je nesprejemljivo 
brez upoštevanja celote obravnavati posamične del kot je 
n. pr. LE 01, ker tak pristop posega v temeljno prometno 
ureditev kraja (podvoz pod železnico), oziroma jo 
poslabša in ne rešuje novo nastalih problemov, če bi bil 
OPPN LE 01 sprejet (avtobusna postaja).  
 
Povsem nesprejemljivo je, da se avtorji obravnavanega 
OPPN sklicujejo na idejno zasnovo zahodnega 
centralnega območja Lesc (Stvar d.o.o., leto 2016) - str 
17, poglavje 3.2.3., ki nima nikakršnega veljavnega 
pravnega statusa, ni bila nikoli javno objavljena, o njej ni 
v Lescah bilo nobene obravnave, in ni bila nikoli sprejeta 
na pristojnem organu. Ob naštetem pa je v nasprotju z 
veljavnim urbanističnim dokumentom ZN Center Lesce. 
Navedeno je pomembno zato, ker omenjeni dokument 
podvoz Alpske ceste pod Železniško progo rešuje tako, da 
ga nameni samo prometu z osebnimi avtomobili, nerešeno 
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pa pušča avtobusno postajo, kjer se kot je razumeti po 
Železniški ulici, mimo Majdneka v bodoče ne da več 
peljati. Na sedanji avtobusni postaji pa avtobusi tudi ne 
morejo obrniti. Ponovno se omenja enosmerni promet, ki 
že sam po sebi povzroča nepotrebne prometne zagate. 
Tudi sicer bi bilo o omenjeni idejni zasnovi treba opraviti 
temeljito javno razpravo v Lescah, preden bi jo lahko šteli 
za kakršno koli osnovo bodočemu načrtovanju.  
 
Veljavni ZN Center Lesce ima predvideno avtobusno 
postajo na območju LE 01 (Za Mlinaričem) zato, ker po 
zgraditvi podvoza pod železniško progo po Alpski cesti 
priključek Železniške na Alpsko pri gostilni Majdnek ne 
bo več možen, na sedanji lokaciji avtobusne postaje pa 
obračanje avtobusov ni možno z namenom, da bi se vrnili 
na Alpsko cesto in naprej proti Bledu. Dokler se ne določi 
nova lokacija avtobusne postaje v Lescah in prometno 
povezavo avtobusov v smeri Bled in Radovljica ni 
sprejemljivo spreminjati sedaj veljavni ZN Center Lesce, 
kar pa se s predlaganim OPPN za LE 01 predlaga, brez 
rešitve za avtobusno postajo in podvoz pod železnico proti 
Bledu.  
 
V mandatu 2010-2014 je bila izdelana študija križanja 
železnice in Alpske ceste v Lescah (naročnik so bili 
pristojni republiški organi). Študija je bila izdelana v več 
variantah in obravnavana tudi v svetu KS Lesce. Ena 
izmed variant je omogočala križanje Železniške ulice, 
namesto Alpske ceste. To varianto je podprl tudi svet KS 
Lesce in o tem obvestil pristojne, s predlogom, da se takoj 
temu primerno spremeni ZN Center Lesce in po tej 
varianti nadaljuje projektiranje drugega tira skozi Lesce.  
 
Poglobitev Železniške ulice pod železniško progo 
omogoča ohranitev avtobusne postaje na sedanji lokaciji 
in je ugodnejša, ker bi bila poglobitev Alpske ceste zaradi 
njene nivelete zahtevnejša (večja višinska razlika). 
Kakršno koli križanje pod železniško progo v Lescah ne 
sme poslabšati sedanjega prometnega režima, ki mora 
omogočati promet vseh vozil (ne samo osebnih). Lesce so 
žal z železnico razdeljen kraj, pri čemer sta na obeh 
polovicah pomembne javne in stanovanjske funkcije. 
Gradnja drugega tira skozi Lesce je dejstvo in je samo 
vprašanje časa, kdaj se bo zgodila. Zato morajo biti v 
veljavnih urbanističnih dokumentih veljavno predvidene 
konkretne rešitve, sicer bo majhen kraj kot so Lesce drugi 
tir preprosto »povozil« in kraj bo ostal razpolovljen brez 
podvoza.  
 
V 7. členu predloga Odloka so nedokazane trditve o tem, 
da je Alpska cesta skozi Lesce izgubila večino svojega 
tranzitnega oz. prometnega karakterja. Trditev je poleg 
tega še neresnična. Res je, da prometne rešitve mimo 
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Lesce prispevajo k razbremenitvi prometa skozi kraj, a še 
zdaleč ne tako, da bi lahko utemeljili trditev iz odloka. 
Poleg tega ni razumljivo, zakaj je take trditve sploh treba 
pisati v odlok. Edina resnica je, da je Alpska cesta edina 
prometnica, ki povezuje dva dela kraja Lesce in je v zelo 
velikem obsegu še vedno, zelo verjetno pa bo tudi v 
bodoče uporabljana tudi za tranzitni promet.  
 
Že iz navedenih razlogov je treba postopek sprejemanja 
OPPN za LE 01 zaustaviti. Kakršna koli urbanistična 
rešitev za območje LE 01 mora biti obravnavana za 
območje, ki ga pravno veljavno trenutno obravnava ZN 
Center Lesce, zato, da le lahko celovito obravnavajo vse 
veljavne urbanistične funkcije območja (poudarek na 
prometu). 
 
PODREJENI PREDLOGI IN STALIŠČA:  
 
Gradnja večstanovanjskih objektov v Lescah in 
individualna gradnja  
 
Lesce so edina večja KS v občini Radovljica, ki ima v 
urbanističnih dokumentih zagotovljen prostor za gradnjo 
več stanovanjskih objektov (blokov). To je lokacija med 
Družbenim Centrom, Vrtcem in glavno regionalno cesto 
v smeri proti severu. Prostor je za tako gradnjo primeren 
tudi zato, ker v neposredni bližini vrtec, šola, trgovska 
oskrba, družbeni center, športne naprave, otroško igrišče 
ipd. Gradnja več stanovanjskih objektov kjer koli drugod 
kraju je nesprejemljiva, ker je vsaka lokacija slabša in 
poslabšuje trenutne bivalne razmere v kraju (promet, 
parkiranje, koncentracije prebivalstva ipd).  
 
Ostali deli naselja so namenjeni individualni gradnji in 
zgostitvi poselitve. Zato po vsebini tisti deli OPPN za LE 
01, ki obravnavajo možne posege ob obstoječih objektih 
niso v nasprotju z veljavnim ZN Center.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Prostorski red občine Radovljice je krovni 
prostorski dokument, ki določa predmetno območje, kot 
območja osrednjih površin (MO). Predmetno območje je 
danes pretežno nepozidan travnik v centralnem območju 
Lesc, ki je že zaradi tega kvalitetno vpet v javno 
infrastrukturo naselja (šola, vrtec, železniška postaja, 
avtobusna postaja, …) 
Predmetni OPPN je prostorski dokument, ki je 
hierarhično podrejen prostorskemu redu občine in je 
hierarhično enakovreden drugim izvedbenim prostorskih 
aktom (zazidalni načrti, lokacijski načrti, …). Na 
območju, kjer bo veljal OPPN, bo sedanji ZN 
razveljavljen oz. nadomeščen z OPPN. 
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Morebitne razlage, da imajo lastniki zemljišč legitimno in 
legalno pravico zahtevati tako pozidavo, kot si jo želijo ne 
vzdržijo. Prednostno je treba upoštevati javni interes, še 
posebej na centralnih površinah. Ko je zadovoljen javni 
interes pa je nujno, da se upošteva tudi privatnega. Če na 
nekem zemljišču ni taka gradnja, kot si jo lastnik želi to ne 
pomeni njegovega oškodovanja. Ima to kar je imel prej.  
 
Urbanizem in arhitektura predloga OPPN LE 01  
 
Kot že napisano več stanovanjski objekti v območje LE 
01 ne sodijo. Posebej pa ne objekti - bloki z ravno streho 
in stopničasto gradnjo. Pogled na območje iz juga proti 
severu je najbolj  
značilna veduta starega dela Lesce poleg tiste iz smeri 
letališča proti Triglavu. To veduto ni sprejemljivo 
obremeniti z modernimi kockastimi objekti in ravnimi 
strehami. Kakršna koli pozidava bi morala slediti 
tradicionalni arhitekturi, ki bi manj negativno vplivala na 
omenjeno veduto.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Ohranjanje vedute oz. vizualnega stika med 
Železniško ulico in ježo ter robom (sicer zelo 
degradiranega) zgodovinskega jedra je eno izmed 
osnovnih konceptov zasnove. Veduta oz. vizualno odprtost 
se zagotavlja z razporeditvijo objektov »na rob« in 
kreiranjem večjega odprtega zelenega prostora v 
osrednjem območju. Objekti so gabaritno fino 
strukturirani, višinsko prilagojeni okoliškim objektom. 
Območje oblikujemo v današnjem času, pod ježo (višinsko 
pod zgodovinskim jedrom), z oblikovanjem, ki je sodobno 
(izraz današnjega časa) in je hkrati seveda spoštljivo do 
kvalitetne stare (tradicionalne) arhitekture. Nikakor pa ne 
kopiramo dobesedno starih vzorcev, zlasti, ker 
zagotavljamo program oz. vsebine, ki so drugačne od teh 
na sedanjem južnem robu zgodovinskega jedra. 
 
 
Dopustnost objektov in dejavnosti  
 
9. člen odloka  
 
Objekta 3 in 6  
Povsem nesprejemljiva je dejavnost 1211 Hotelske in 
podobne stavbe (kratkotrajna nastanitev) in 12120 Druge 
gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo 
mladinska prenočišča (9. člen, objekt 3 in 6). V Lescah sta 
trenutno dva objektna za mladinska prenočišča »hostla«, ki 
sploh nista mladinska, ampak za kogarkoli. Oba sta nastala 
v obstoječih objektih, oba sta brez parkirišč in obiskovalci 
obeh zasedajo parkirišča, ki jih že sicer v Lescah močno 
primanjkuje (ob cerkvi, ob osnovni šoli, nelegalno ob 
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Alpski cesti nad Mlinaričem). V Lescah ni sprejemljivo, 
kjer koli po kraju dopuščati »hostle« brez vzporedne 
infrastrukture, razen morda v bivšem gostišču Legat, kjer 
pa bi bilo veliko primerneje, da bi bil manjši hotel. 
Nadaljnji razvoj turizma v smeri »hostlov« je napaka.  
 
Stališče: Pripomba se delno upošteva. 
Obrazložitev: V OPPN je za objekte ob Železniški ulici 
dopuščena kar najširša namenska raba, ki tvori program 
»osrednjega območja«. Za vsak program bo potrebno 
zagotoviti pogoje, tudi zadostno število parkirnih mest na 
»lastni parceli«. Za vse programe v predmetnem OPPN 
velja, da morajo, skladno z določili za parkirne normative 
iz PRO (ki veljajo za celotno občino) zagotoviti parkirna 
mesta na lastnem območju. 
 
Objekti 4, 5, 6, 7  
Navedba, da so objekti 4, 5, 7, 8 lahko tri in 
večstanovanjske stavbe je nesprejemljiva. V drugem delu 
akta je zapisano, da imajo objekti lahko osem do dvanajst 
stanovanj. Sicer pa v LE 01 večstanovanjska gradnja ni 
primerna razen v smislu manjše dopolnitve z namenom 
boljšega izkoriščanja prostora v objektih, ki so sicer 
javnega značaja.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Zaradi lokacije in vrednosti prostora v 
Lescah je smiselno na območju načrtovati gostoto, ki je 
primerna za središče naselja, ne pa »redke« 
enostanovanjske gradnje. Večja koncentracija omogoča 
kreiranje večjega zelenega prehodnega prostora v 
osrednjem delu in s tem ohranjaje vedute.  
 
Na videz všečna urbanistična rešitev z zelenimi 
površinami in otroškim igriščem je v bistvu mešanje 
javnega in stanovanjskega programa, kar zaradi vpliva 
javnega programa predstavlja nižji stanovanjski standard. 
To v Lescah ni potrebno, ker je za večstanovanjsko 
gradnjo predvideno veliko boljša lokacija za Centrom.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Osrednji koncept zazidave je, da se ohranja 
oz. kreira zelena površina v osrednjem območju, ki 
omogoča vizualni stik (pogled) z Železniške ulice proti ježi 
in robu zgodovinskega jedra. S to rešitvijo se usklajujejo 
različni interesi. Pomembno pa je tudi, da se s 
stanovanjskim programom zagotavlja odprtost, 
osvetljenost, stik z naravo, kar gradi kvaliteto prostora oz. 
bivanja. 
 
Prostorska enota PE5 (Mlinarič)  
Pri dopustnih objektih in dejavnostih naj se izloči navedba 
"V obstoječih kapacitetah (obsega ni dovoljeno povečati)". 
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Prišlekom omogočamo dejavnosti, ki jih niti ne 
potrebujejo, domačinu pa bi omejili opravljanje obrtne 
dejavnosti, s katero si zagotavlja eksistenco. Mlinarič je že 
omejen z 10% možnostjo povečanja objektov in ni potrebe 
po nadaljnjem omejevanju.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev:  
Določilo »(obsega ni dovoljeno povečati)« se nanaša na 
dejavnost »1251 Industrijske stavbe«. V prostorskem redu 
občine (ki velja za celotno občino) je določeno, da se 
rabe, ki so v neskladju z namensko rabo (recimo 
proizvodnja v območju osrednjih površin) ne smejo 
povečevati, lahko pa se ohranjajo. Če se želi določiti 
drugačno dikcijo, je potrebno najprej spremeniti 
prostorski red občine - PRO. 
 
Poleg tega je nelogično, da bi se objekt, ki je predviden 
neposredno ob Alpski cesti prometno povezoval preko 
območja LE 01. Ob morebitni spremembi ZN Center 
Lesce, bi morala biti predvidena za omenjeni objekt edina 
logična povezava z Alpsko cesto.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Ta objekt ni v območju predmetnega OPPN 
in s tem OPPN ne moremo spremeniti pogojev 
prometnega priključevanja. Takšna prometna rešitev, kot 
jo je za ta objekt predvidel ZN, se ohranja tudi v 
predmetnem OPPN. V veljavnem ZN je predvideno 
napajanje za načrtovani novi stanovanjski objekt v 
križišču Železniška / Alpska (Mlinarič) z Železniške ulice. 
 
11. člen odloka  
 
Ravne strehe  
Ravne strehe so nesprejemljive. Zaradi zaščite vedute 
starega jedra vasi bi bile sprejemljive samo strme strehe v 
naklonu od 35 do 40 stopinj.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Oblikovanje streh stremi k minimalizaciji 
vpliva ne veduto. Skupaj z ostalim oblikovanjem ustvarja 
pogoje za kvalitetno sodobno arhitekturo (torej 
arhitekturo, ki odraža čas v katerem bo nastala) in 
ohranja spoštovanje do okoliške strukture.  
 
Parkiranje  
Povsem nerealno je pričakovanje, da je možno površine za 
mirujoči promet (sem sodi tudi parkiranje) rešiti samo pod 
zemljo. Nekaj tega bi moralo biti tudi v neposredni bližini 
objektov, vsaj nekaj za dnevne obiskovalce. To je še 
posebej pomembno, ker je v vseh objektih dopustna tudi 
dejavnost javnega značaja.  
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Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Zaradi želje zagotoviti čim večje zelene 
površine, je celotno parkiranje urejeno pod zemljo. Glede 
na program bo potrebno zagotoviti zadostno število 
parkirnih mest znotraj območja OPPN (v kletni etaži), tudi 
za dnevne obiskovalce. 
 
Ker se predlog OPPN PE 01 ukvarja samo z majhnim 
delom ZN Center Lesce, povsem zanemarja problematiko 
parkiranja v povezavi z železniško postajo (avtomobili 
tistih, ki se vozijo iz širšega območja v službo z vlakom so 
parkirani povsod po Lescah in ves dan zasedajo na 
nedovoljen način parkirišča. Podoben problem so 
parkiranja obiskovalcev »hostlov«. Tudi zato je 
nesprejemljivo tako parcialno urbanistično načrtovanje za 
manjše dele sicer že tako ali tako ne zelo velikega območja 
kot ga obravnavan ZN Center Lesc.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: OPPN je prostorsko omejen in za programe 
znotraj svojega območja določa zahteve za parkirna 
mesta, skladno s standardi iz PRO, ki veljajo za celotno 
Občino. Predmetni OPPN ne posega v prometne ureditve 
in prometne kapacitete na druga območja, ne tista, ki so v  
ZN, ne v druga. 
 
18. člen odloka  
 
Parcelacija  
Omejevanje parcelacije na najmanj 100 m2 je nepotrebno, 
sicer pa neutemeljeno. V praksi bi se lahko izkazalo, da je 
potrebna tudi manjša parcelacija.  
 
Stališče: Pripomba se upošteva. 
Obrazložitev: Zaradi bolj zahtevnega 
lastniško/interesnega stanja se umaknejo omejitve glede 
parcelacije in s tem omogoča lažjo realizacijo. 
 
34. člen 
 
Dostopi z vozili do objektov 
Kot je razumeti predlog OPPN je promet z vozili 
predviden samo v pod zemeljske garaže. Nerealno je, da 
do vhoda do objekta ni možen dovoz tudi na površini 
(dostava, selitev, invalidi, intervencije ipd). Praksa je 
pokazala, da se v takih primerih pojavijo nasilne vožnje in 
parkiranje po zelenicah.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: V OPPN je jasno določena in prikazana 
dostopna pot, ki pelje do vseh vhodov objektov na 
območju OPPN in je namenjena za dostavo in za 
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intervencijo. 
 
36. člen odloka  
 
Parkiranje  
Omenjena možnost spreminjanja parkirnih površin z 
»mobilnimi načrti« ni sprejemljiva, ker omogoča radikalno 
spreminjanje urbanizma območja po postopku, ki ni javen 
in daje pooblastila neposredno županu. Kakršen koli 
urbanistični načrt mora že v osnovi zagotoviti potrebno 
število parkirnih mest glede na predvidene dejavnosti v 
objektih. Šele potem se lahko rešujejo podrobnosti z 
»mobilnimi načrti«. Predlagana rešitev dokazuje, da je 
program dejavnosti tako nedorečeno naveden, da ne 
omogoča dovolj določne rešitve za mirujoči promet, 
predvsem za parkiranje. Ena od možnosti je, da se 
predvidijo rezervati za parkirišča, da se ve kaj so osnovne 
prostorske omejitve. To je še toliko bolj pomembno, ker 
dosedanji postopki dokazujejo, da so predlagatelji 
odločeni izpeljati vse postopke do sprejemanja OPPN 
kljub odločnemu nasprotovanju Sveta KS Lesce, ki do 
sedaj ni bil vključen, v kot je očitno, večletno nastajanje 
raznih osnutkov in predlogov. Ob tem bi se dalo zelo 
poglobljeno utemeljiti trditev, da je najnižji nivo lokalne 
samouprave to so ljudje združeni v Krajevni skupnosti 
povsem odrinjen od dogajanj, ki odločilno vplivajo na 
njihove pogoje življenja.  
 
Stališče: Pripomba se smiselno upošteva. 
Obrazložitev: Možnost določanja potrebnih normativov za 
mirujoči promet z mobilnostnim načrtom je dopuščena za 
javne objekte v Prostorskem redu občine Radovljica in 
velja za vsa območja v občini. 
Za pripravo mobilnostnega načrta pa morajo biti 
izpolnjeni določeni pogoji, ki jih predpisuje zakonodaja in 
prostorski red, prav tako je določena metodologija 
priprave mobilnostnega načrta, ki ga pripravijo ustrezno 
usposobljeni strokovnjaki prometne stroke.  
 
Pobudniki in plačniki predloga OPP PE 01  
Primerno pregledno bi bilo, da bi predlog OPPN PE 01 
vseboval tudi informacijo kateri od lastnikov so dali 
pobudo za predlagano urbanistično planiranje, ker bi to 
omogočilo neposreden dialog med zainteresiranimi 
krajani, ki živijo v istem okolju in imajo podobne interese. 
Kot je znano gre v celoti za privatna zemljišča in je zato 
tudi pomembno kdo plačuje stroške za večletno 
urbanistično načrtovanje, to bi omogočilo objektivno 
presojo interesov in nadzor nad porabo javnega denarja za 
ta v primerjavi s podobnimi primeri.  
 
Stališče: Pripomba se upošteva. 
Obrazložitev: Priprava OPPN se je začela na pobudo 
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Mrak. Naročnik predmetnega OPPN je Občina 
Radovljica. Pred sprejetjem sklepa o začetku priprave 
OPPN so bili vsi lastniki na območju povabljeni na 
predstavitev variantnih rešitev predlagane prostorske 
ureditve.  
 

3 KPO … Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje osrednjih površin LE – 01 Lesce (del območja za 
Mlinaričem) predvideva pozidavo 8 objektov in en 
nadomestni objekt. Predvidena je blokovska stanovanjska 
gradnja 6 objektov, trietažnih objektov s pomembnim 
delom zelene površine. Navedeni predlog OPPN je velik 
odklon od prvotnega občinskega načrtovanja prostora, ki 
je predvideval v prvi vrsti in večinsko javno gradnjo, torej 
gradnjo javnih objektov (avtobusna postaja, …). 
Blokovska gradnja stanovanjskih javnih objektov je 
predvidena in planirana na zgornji terasi naselja Lesc, na 
zahodni strani in nikakor ni primerno, da se 
najfunkcionalnejša površina v centralnem delu Lesc ob 
železniški postaji pozida s stanovanjskimi objekti. Ta 
prostor naj ostane rezerviran za večinsko pozidavo javnih 
objektov. Spreminjanje občinskih prostorskih aktov, in to 
korenitih, vsakih 10 let ni primerno. Ne strinjam se z 
blokovsko stanovanjsko gradnjo na osrednji površini LE 
01 – Lesce in še sorazmerno visoko (P + 2 + T).  Zato 
predlagam občinskim svetnikom, da predlagani OPPN LE 
01 – Lesce ne sprejmejo in ohranijo prostor za leške 
vitalnejše namene. 
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Predmetni prostor je v Prostorskem redu 
občine Radovljice namenjen za osrednje površine (MO). 
Sedaj veljavni izvedbeni prostorski akt (ZN) za predmetno 
območje ne definira programa oz. določa avtobusno 
postajo na robu območja. S tem OPPN se tudi za to 
območje določajo izvedbeni pogoji, skladno z namensko 
rabo določeno v PRO, kot jo (že dolgo) za to območje 
določa strateški prostorski akt.  
 

4 KPO … Predlog OPPN-ja za območje osrednjih površin LE 01 – 
Lesce (del območja za Mlinaričem) se meni kot solastniku 
zemljišč na omenjenem območju zdi popolnoma 
sprejemljiv. 
Naj navedem, da je trenutno vrisano avtobusno 
postajališče na omenjenem območju (moji zemlji) v 
zazidalnem načrtu že od leta 1983, vendar se v 35-ih letih 
še nihče ni odločil, da se dejansko potrebuje avtobusno 
postajališče in bi si ga tudi kdo želel. Povsem jasno je, da 
ni nikakršne potrebe po novem avtobusnem postajališču v 
Lescah, prav tako pa si tega ne želi nihče v okolici, niti ne 
lastniki parcel na katerih je vrisana. 
Krajevna skupnost nasprotuje spremembi na omenjenem 
območju (moji zemlji) že vse od leta 1995. V letih 1995 pa 
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do danes oz. do leta 2015 smo podali že več pobud za 
spremembo planov, vendar so bile naše pobude vedno 
zavrnjene. Predvsem zaradi neodobravanja s strani 
Krajevne skupnosti Lesce. Sprva z utemeljevanjem, da se 
na omenjenem območju ohrani »zeleni pas« za naše 
zanamce, kasneje z razlogom, da se ohrani območje za 
centralne dejavnosti Lesc. Sedaj je v tem predlogu OPPN-
ja v objektih dopustno narediti – izvajati OGROMNO 
različnih centralnih dejavnosti, vendar očitno tudi temu 
nasprotuje Krajevna skupnost Lesce, ki ji nikoli ni dovolj. 
V kolikor si tako močno želijo našega zemljišča jim ga z 
veseljem prodamo oz. menjamo za drugo zemljišče, kjer 
bomo lahko končno gradili hišo in po 23-ih letih rešili 
stanovanjski problem treh družin. Prav zaradi rešitve 
stanovanjskega problema mene, moje sestre in njenega 
najstarejšega sina se zavzemamo za spremembo OPPN-ja 
že od leta 1995. Torej po dolgih 23-ih letih zaviranja in 
nasprotovanja predvsem s strani Krajevne skupnosti in 
neuresničitve njihovih planov iz leta 1983, za kar so imeli 
čas 35 let, si sedaj zaslužimo pravico in dovoljenje za 
gradnjo hiš, stanovanjskih objektov in prodajo zemljišča, 
saj vsa ta leta to zemljišče za nas predstavlja le veliko 
finančno breme (davek in urejanje), saj zemljišča ne 
moremo prodati, oz. ga nihče ne želi kupiti, ker je na njem 
že 35 let vrisana avtobusna postaja. 
V kolikor je težava pri višini vrisanih objektov v 
predlaganem OPPN-ju, mislim, da je glede tega vsekakor 
možna rešitev z zmanjšanjem višine večstanovanjskih 
objektov. 
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Pripomba v delu zmanjšanja višine 
stanovanjskih objektov se ne upošteva, ker gre za osrednje 
območje naselja in je smiselno zgoščevati program. Zaradi 
ohranjanja vedute na ježo ima območje nizko stopnjo 
zazidanosti, z nižanjem višine, bi se še dodatno zmanjšal 
izkoristek tega kvalitetnega prostora. 
 

5 KPO … 
 
 
 
 
 

Kot solastnica parcele, kjer se predlaga OPPN Le 01 
(območje za Mlinaričem) se popolnoma strinjam s 
predlogi in pobudami mojega brata … . Tudi sama želim 
rešiti stanovanjski problem zase ali za svoja sinova in se 
rešiti vseh stroškov kar se tiče te parcele. 
 
Stališče: Glej stališče na pripombo št. 4. 
 

6 KPO … Kot mati sina …  in hčerke … se s tem predlogom novega 
zazidalnega načrta na območju za Mlinaričem popolnoma 
strinjam in upam, da bosta tako lahko rešila svoj 
stanovanjski problem. 
Mislim, da sem ko sta bila sin in hči še mladoletna dovolj 
sodelovala in dovolila vse posege, ki jih je potrebovala 
krajevna skupnost ali občina pri gradnji okoli naše hiše. 
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Tudi sosedom sem omogočila dostop do hiše in njihove 
dejavnosti (mesarije) tudi parkirni prostor. 
Upam, da se bo vsa ta dobrota enkrat vrnila in se bo ta 
zazidalni načrt sprejel saj že 35 let želimo, da se nekaj 
zgodi na tem območju. 
 
Stališče: Podano je mnenje oz. stališče, ki ne predstavlja 
konkretne pripombe, do katere bi se lahko opredelilo. 
 

7 KPKS … S predlagano rešitvijo in gradnjo blokov se ne strinjam, 
sem lastnik k.o. Hraše parc. št. 34/1 njiva in 34/11 
travnika. 
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: S predmetnim OPPN se na izvedbenem 
nivoju določajo ureditve, ki so skladne s Prostorskim 
redom občine Radovljice. Ker na predmetnih parcelah ne 
gre za ureditve javnega značaja (kot so npr. ceste in 
podobno) daje predmetni OPPN lastniku možnost oz. 
priložnost izvedbe dopuščenih objektov, nikakor pa ne 
obveze, če lastniki tega ne želijo. 
 

8 KPKS …  
Sem lastnica parcel na zadevnem območju. S predlagano 
zazidavo se ne strinjam! 
 
Stališče: Glej stališče na pripombo št. 7. 
 

9 KPKS … Sem lastnik več parcel na omenjenem območju OPPN (Za 
Mlinaričem). S predlagano pozidavo območja se ne 
strinjam! 
 
Stališče: Glej stališče na pripombo št. 7. 
 

10 KPKS Mesarija 
Mlinarič d.o.o., 
Lesce 

Podjetje je lastnik več parcel na zadevnem območju 
predlagane spremembe OPPN (Za Mlinaričem). S 
predlagano pozidavo se ne strinja! 
 
Stališče: Glej stališče na pripombo št. 7. 
 

11 KPKS Krajevna 
skupnost Lesce, 
Alpska 58, 4248 
Lesce  
(Podpredsednica 
Sveta KS Lesce, 
Tatjana Justin) 
 

Enaka pripomba kot poslana po pošti (pod št. 2). 
 
Stališče: Glej stališče na pripombo št. 2. 
 

12 JOR … -  je vprašal ob 3D predstavitvah, kakšne so predvidene 
velikostih objektov. 
- je vprašal, koliko je načrtovanih parkirišč na stanovanje. 
Ali bo parkiranje za potrebe tega območja, rešeno znotraj 
območja. Kaj je s parkiriščem zunaj območja, za 
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železnico? 
- kako je z etapnostjo in rekonstrukcijo Železniške ceste. 
Železniška cesta ni del tega načrta, vendar jo je predhodno 
potrebno urediti. Niti en tovornjak ne sme peljati, dokler 
se cesta ne uredi. Skeptičen je tudi glede višine gradnje in 
glede urejanja javnih površin. Kdo bo lastnik javnih 
površin v tem območju. 
- je povedal, da ne nasprotuje vsemu. Všeč mu je, da je pri 
sosedu načrtovan trikotnik, na katerem so predvidene 
manjše stanovanjske hiše.  
 
Stališče: Gre za vprašanja. 
Obrazložitev:  
Na vprašanja so bila podana pojasnila oz. odgovori na 
javni obravnavi. Pisni odgovor: 
- V PE2 sta predvideni dve stanovanjskih hiši, do etažnosti 
P+1+M oz. P+1+T. V PE3 je predvidenih 6 objektov 
etažnosti P+2+T z največ 12 stanovanji na objekt oz. 
osrednjimi površinami ob Železniški ulici. 
- Parkiranje za potrebe programov v OPPN je rešeno 
znotraj območja. Na stanovanje je potrebno zagotoviti 
toliko PM, kot jih določa veljavni PRO za celotno občino, 
to je 2PM/stanovanje ter 1 PM/10 stanovanj. Parkirišče 
ob železnici ni predmet tega OPPN. 
 
Stališče: Gre za vprašanje za območje, ki se ureja z 
drugim prostorskim aktom. 
Obrazložitev: 
- Pripomba, da je potrebno urediti Železniško ulico pred 
gradnjo v predmetnem območju je upoštevana, Občina 
ima pripravljen projekt za izvedbo, pripravlja se še projekt 
za porušitev dela objekta Rožna Dolina 2 in ureja še 
zadnje lastniške zadeve.     
 

13 JOR … 
 

- je vprašal, kje bo avtobusna postaja, če ne bo več 
rezervata za avtobusno postajo. 
- ga je zanimalo, koliko je sploh prostora za avtobusno 
postajo. 
- je opozoril, da so krajani Rožne doline proti blokovski 
gradnji, so proti večstanovanjski gradnji. 
- je vprašal, kako je z gradnjo drugega tira. Območje se 
načrtuje tik pred gradnjo drugega tira. 
- je vprašal, zakaj ni javna obravnava v Lescah. 
 
Stališče: Gre za vprašanja. 
Obrazložitev: 
Na vprašanja so bila podana pojasnila oz. odgovori na 
javni obravnavi.  
Pisni odgovor: 
- Po strokovnih podlagah, ki so osnova za načrtovanje 
tega OPPN se predvidi razširitev in ureditev avtobusne 
postaje ob objektu železniške postaje. 
- Prostor za avtobusno postajo je prikazan v strokovnih 
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podlagah in je v primeru uresničitve koncepta zadosten. 
- Lokacija oz. kvaliteta predmetnega območja narekuje 
višjo izrabo prostora, kot bi bila zgolj enostanovanjska 
gradnja. 
- Območje je dovolj odmaknjeno od železnice, da ne ovira 
morebitne širitve železniške proge. K OPPN bodo mnenje 
(soglasje) podali tudi upravljavci železnice (SŽ, 
ministrstvo). Gradnja drugega tira za enkrat ni aktualna. 
- Javne obravnave prostorskih dokumentov se vodijo v 
prostorih Občine Radovljica. Javna razgrnitev pa poteka 
tudi na sedežu Krajevne skupnosti, kjer se v Knjigo 
pripomb lahko vpišejo pripombe. 
 

14 JOR Tatjana Justin 
 

- je izpostavila problem parkiranja, ter vprašala, kako bo 
rešeno parkiranje. 
- je povedala, da je Krajevna skupnost Lesce proti 
OPPNju, ter da bodo naknadno poslana vsa pojasnila in 
argumenti, zakaj je proti. 
- je pojasnila, da bo KS posredovala svoje pripombe in 
predloge v roku javne razgrnitve. Predpogoj za 
načrtovanje na tem območju je tudi ureditev Železniške 
ulice. 
 
Stališče: Stališča so podana pri pisnih pripombah 
Krajevne skupnosti Lesce pod št. 2. 
 

15 JOR … 
 

- zanimalo ga je, kakšne argumente ima krajevna skupnost. 
- je povedal, da si njegova družina že 25 let prizadeva za 
ureditev tega območja. Že leta nazaj si je želel zidati hišo, 
vendar so bili interesi krajevne skupnosti vedno proti. Je 
mnenja, da če bi se začela urejati na tem mestu avtobusna 
postaja, bi bili ljudje še 5x bolj proti. 
- je vprašal, kaj želi krajevna skupnost na tem območju. 
- je vprašal, kakšno bo nadaljevanje postopka priprave 
OPPN glede na to, da vsi nasprotujejo osnutku OPPN: 
Mlinarič, Prešern, krajevna skupnost… 
- je pripomnil/vprašal, kako bi izdelali OPPN, da bi se 
načrtovane ureditve izognile lastnikom, ki nasprotujejo. 
 
Stališče: Gre za vprašanja.  
Obrazložitev: 
Na vprašanja so bila podana pojasnila oz. odgovori na 
javni obravnavi.  
Pisni odgovor: 
- Predsednica Krajevne skupnosti Lesce je povedala, da 
bodo pripravili pisne pripombe. 
- Postopek za sprejemanje prostorskih aktov (tudi OPPN) 
je določen v prostorski zakonodaji (ZPNačrt, Zurep-2); do 
pripomb v času javne razgrnitve se pripravi in sprejme 
stališča, na osnovi stališč do pripomb korigiran prostorski 
akt se pošlje v mnenja oz. soglasja pristojnim 
mnenjedajalcem. Z vsemi nosilci urejanja prostora 
(mnenjedajalci) usklajen akt se predlaga v obravnavo in 
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sprejem občinskemu svetu. Če občinski svet odlok 
prostorskega akta sprejme, se odlok objavi in uveljavi, kot 
določeno v odloku. 
- Načelo urejanja prostora je, da se ureja celovito, zato 
tudi predmetnega območja ni moč kvalitetno urejati zgolj 
na posameznih parcelah posameznih lastnikov. 
 

16 OP Odbor za 
urejanje 
prostora in 
varstvo okolja 

Poročevalec Maj Juvanec je obrazložil osnutek odloka, 
strokovne podlage, iz katerih je izhajala priprava osnutka 
odloka, lastniško strukturo in interese lastnikov. V 
razpravi sta tako Andrej Golčman kot Marko Smrekar 
predlagala, da se območje ob Železniški ulici – dva 
objekta nameni bolj javnemu programu. Marko Smrekar je 
predlagal da se v Lescah pripravi okrogla miza. Drugih 
pripomb in predlogov ni bilo.  
 
Stališče: Pripomba se upošteva. 
Obrazložitev:  
V odloku se določi, da se vsaj polovica tlorisnih površin 
pritličja objektov 3 in 6 ob Železniški ulici nameni 
javnemu programu. 
 
Odbor je soglasno sprejel sklepa:  
- Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja predlaga 
sprejem osnutka Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 01 - 
Lesce (del območja Za Mlinaričem).  
- Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja predlaga, da 
se pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz 
javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz 
razprave na občinskem svetu.  
 
Stališče: Stališča do vseh pripomb so zavzeta in sestavni 
del tega dokumenta. 
 

17 OS Odbor za 
urejanje 
prostora in 
varstvo okolja, 
predsednik 
Tomislav 
Kržišnik 

imeli so pripombo glede zadnjih dveh objektov ob 
Železniški ulici, soglasno so podprli predlagana sklepa. 
 
Stališče: Glej stališče na pripombo št. 16. 
 

18 OS Branko Fajfar, 
LKS 

Svetniška skupina osnutka ne bo podprla, nasprotujejo mu 
tudi prebivalci in krajevna skupnost, saj je najprej treba 
rešiti podvoz pod železniško progo. Ko je poslušal Maja 
Juvanca, da se bo širila cesta, je razumel, da je s tem 
mišljen še en vozni pas, vendar je mišljena kolesarska 
steza, kar ne šteje za širitev ceste. Promet v Lescah je že 
sedaj zelo gost, ve se, kakšne so kolone ob spuščenih 
zapornicah, nihče pa se ne vpraša, kakšen šele bo promet, 
ko bo zgrajenih še šest večstanovanjskih stavb. 
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
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Obrazložitev: Območje križanje Alpske ceste in železniške 
proge ni predmet tega OPPN. Rekonstrukcijo Železniške 
ulice ureja že sprejet in veljavni OPPN ter projektna 
dokumentacija na njegovi osnovi. Vsaka nova gradnja 
generira določen prometni tok. Predmetno območje se ne 
priključuje neposredno na Alpsko cesto in nima 
neposrednega vpliva na »kolone«. Ustrezno se napaja 
preko Železniške in Dežmanove ulice na regionalno cesto 
in avtocesto. 
 

19 OS Anita Vidic Povedala je, da se mnenja krajevne skupnosti ni niti malo 
upoštevalo. Prebrala je sklep KS, ki se glasi: »Svet 
krajevne skupnosti nasprotuje spremembi Zazidalnega 
načrta Lesce Center, območje med Železniško ulico za 
Mlinaričem z namenom individualne stanovanjske 
gradnje, saj je navedeno zemljišče v okviru dolgoročnega 
razvoja Lesc namenjeno izključno za centralne dejavnosti 
kraja. Svet krajevne skupnosti poziva občino, da podpre 
stališče krajevne skupnosti in si prizadeva za menjavo 
omenjenega zemljišča z lastnikom, s čimer bi rešila tudi 
njihovo eksistenčno situacijo.«. Po njenem mnenju bi bilo 
lahko to območje v centru Lesc namenjeno kateri drugi 
zadevi. Ne strinja se, da so na tem območju opredeljeni 
bloki, ki bodo, glede na to, da je travnik dokaj majhen, 
zelo veliki. S povečanjem števila prebivalcev se bo 
pokazal problem s cesto, vrtcem.  
 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: Pripomba KS je podana pod št. 2 in do nje 
zavzeto stališče.  
Območje je v prostorskem aktu določeno kot območje za 
osrednje površine (MO), večina dejavnosti je dopustnih, 
odvisno od mikro lokacije. V obeh objektih ob Železniški 
ulici se vsaj polovica tlorisnih površin pritličja nameni 
javnemu programu.  
Predvideni so strukturirani objekti etažnosti P+2+T, ki so 
gabaritno prilagojeni obstoječim objektom v okolici. 

 
20 OS Gorazd Fajfar Je povedal, da že od kar je svetnik, posluša, da je ta lokacija 

v osrčju Lesc namenjena za potencialno novo avtobusno 
postajo. Radovljiška avtobusna postaja je samo še prehodna, 
saj v Radovljici za novo ni več prostora. Zanima ga, zakaj 
naenkrat takšen preobrat, zato naj se župan oz. občinska 
uprava javno opredelita do tega osnutka odloka in 
odgovorita, kakšen je sploh še javni oz. občinski interes za to 
območje. Zanima ga kje, če se sploh bo, predvidela nova 
lokacija za avtobusno postajo, če se ta opusti.  

 
Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: V strokovnih podlagah je načrtovana 
ohranitev obeh avtobusnih postajališč neposredno ob 
stavbi železniške postaje. Predvidena je možnost za 
razširitev avtobusne in železniške postaje s parkirišči ob 
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objektu železniške postaje z neposredno navezavo na 
načrtovan podhod pod železniško progo. Ker je takšna 
rešitev z vidika kvalitete javnega prometa (kratke 
prestopne poti) in racionalnejše izvedbe ustreznejša, ni 
potrebe po gradnji avtobusne postaje s parkiriščem na 
način, kot je predvidena v sedaj veljavnem ZN. 
 

21 OS Darko Marolt Je dejal, da bi kot predsednik društva, ki deluje na tej 
lokaciji, moral pozdraviti gradnjo blokov, saj bi bilo najbrž 
tam več otrok in s tem več članov društva, vendar se 
pridružuje predhodnikom, da je treba poslušati ljudi in 
krajevno skupnost.  
 
Stališče: Pripomba se smiselno upošteva. 
Obrazložitev: Na območju se načrtuje gradnja skladno z 
namensko rabo iz prostorskega reda občine (PRO). 
 

21 OS Teodora Beton Se strinja, da je treba poslušati prebivalce Lesc, je pa treba 
poskrbeti tudi za vaško jedro in stare hiše, ki propadajo, ter 
večjo kvaliteto življenja v Lescah, zato odlok podpira. 
 
Stališče: V pripombi je izraženo stališče. 
 

22 OS Simon Resman Se strinja, da je treba upoštevati mnenje KS Lesce in 
krajanov. Ne verjame, da se na tem območju da projektirati 
avtobusno postajališče, saj je navezava mimo Gorenjke in 
naprej proti Merkurju nemogoča. Čudi ga, da dve točki pri 
obravnavi pozidave »Za Merkurjem« ni bilo govora o 
preobremenjenosti železniškega prehoda. Dejal je, da je bilo 
v preteklosti zelo pomembno, kdo v Lescah je podal kakšen 
predlog, ravno zato je ta prostor tudi ostal nepozidan, ker so 
predloge dajali »napačni« ljudje. 
 
Stališče: V pripombi je izraženo stališče. 
 

23 OS Branko Fajfar – 
replika Simonu 
Resmanu 

Pri spremembah načrta za stanovanjsko gradnjo »Za 
Merkurjem« niso nasprotovali, ker je bilo povedano, da gre 
za spremembe v zvezi s kolesarsko stezo, določbe glede 
objektov pa so bile sprejete že prej. Kdo je sedanji 
predlagatelj in kdo je bil predlagatelj prej, ne ve, posluša pa 
ljudi iz Lesc, ki govorijo, da takšna gradnja ne sodi v ta 
prostor.  
 
Stališče: V pripombi je izraženo stališče. 
 

24 OS Anita Vidic – 
replika Simonu 
Resmanu 

Povedala je, da je z načrtom predvidenih 48 stanovanj, »Za 
Merkurjem« pa so bili včasih predvideni bloki, čemur so 
nasprotovali, zdaj pa je tam predvidena individualna gradnja, 
s čimer se strinja. 
 
Stališče: V pripombi je izraženo stališče. 
 

25 OS Miran Rems se strinja z mnenjem, da je potrebno poslušati Leščane, 
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vendar se tokrat ne govori o železniškem podhodu. Zamenjati 
travnik za avtobusno postajo je gotovo rešitev, ker se večina 
Leščanov vozi z avtobusom in potrebujejo veliko avtobusno 
postajo. Pripravljalca tega predloga je razumel, da gre za 
navezavo na zgodovinsko jedro z novo dozidavo in 
individualne hiše so težko jedro nekega zaselka. Če KS 
načrtu nasprotuje, sam ne bo glasoval za, vendar dvomi, da 
gre za mnenje vseh prebivalcev Lesc in da si na tem travniku 
želijo veliko avtobusno postajo in parkirišče za avtobuse 
namesto trinadstropnih blokov. Stališča KS Lesce ne razume, 
se pa z njim strinja. 
 
Stališče: V pripombi je izraženo stališče. 
 

26 OS Tomislav 
Kržišnik 

Je dejal, da je treba misliti tudi na lastnike teh zemljišč, da 
imajo sredi Lesc mogoče še zadnjo kvalitetno parcelo, na njej 
pa se ne sme postaviti hiše. Gradnje in sklepe, da se je lahko 
zidalo na Plani in Trati, so predlagali ravno Leščani, tako je 
zbegan, zakaj so za ta majhen del proti. 
 
Stališče: V pripombi je izraženo stališče. 
 

27 OS Branko Fajfar – 
replika 

Za obravnavano območje je sprejet prostorski načrt za 
avtobusno postajo, danes pa se za isto območje sprejema 
drug prostorski načrt, zato ga zanima, ali bosta veljavna oba 
prostorska akta, ali je treba naprej razveljaviti prejšnjega in 
nato sprejeti novega. Sam ne nasprotuje, da bi na tem 
območju kdo želel zidati hišo, nekaj drugega pa je postaviti 
šest blokov, kar ni več osebni interes, temveč bi nekdo 
stanovanja rad prodal in pri tem veliko zaslužil.  
 
Stališče: Pripomba se obrazloži. 
Obrazložitev: S sprejetjem novega OPPN se hkrati 
razveljavi prejšnji ZN na območju, kjer začne veljati novi 
OPPN. 
 

28 OS Ciril Globočnik, 
župan 

Župan je pojasnil, da so bili lastniki predlagatelji že v leta 
2010. Obravnavani predlog je stroka pripravljala dve leti, 
zato se ne more strinjati z ugotovitvami gospoda Fajfarja, da 
je nad projektanti. Prostorski načrt je usklajen s Slovenskimi 
železnicami, z avtobusno postajo in podhodom za pešce ter 
kolesarje, ki je načrtovan v letu 2020, ko bo proga pol leta 
zaprta. Svetniki lahko podajo pripombe, da je število 
stanovanj preveliko, da bo gostota takšna, kot jo želijo. 
Pripombe bodo upoštevane na strokovni ravni s projektanti, 
lastniki in krajevno skupnostjo. 
 
Stališče: V pripombi je izraženo stališče. 
 

29 OS Gorazd Fajfar Pri osnutku bi moralo biti prikazano, kako bo to izgledalo v 
prihodnosti in kako naj bi se rešilo, ne pa da župan na koncu 
pove, kaj vse je že dogovorjeno. Primerno bi bilo, da se 
osnutek umakne, pripravi naj se popolno gradivo s podatki, 
kaj bo s podhodom, prehodom in z avtobusno postajo. 
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Stališče: Pripomba se ne upošteva. 
Obrazložitev: OPPN se pripravlja za določeno in jasno 
zamejeno območje, ki ne vključuje območja železniške 
postaje. V obrazložitvi OPPN in prilogah je vključeno in 
prikazano tudi gradivo strokovnih podlag za ta OPPN, ki 
obravnava železniško in avtobusno postajo. 
 

30 OS Nevenka Osterc Povedala je, da se strinja z gospodom Fajfarjem in da 
Leščani točno vedo, kaj hočejo imeti v svojem okolju. 
Krajevna skupnost se s krajani posvetuje in tako tudi odloča. 
Promet je že zdaj zelo zgoščen, težave so z zapornicami in po 
njenem mnenju taki bloki ne sodijo v to okolje, zato je treba 
upoštevati KS in krajane. 
 
Stališče: V pripombi je izraženo stališče. 
 

31 OS Branko Fajfar Župana je opozoril, da sta v občinskem svetu dva svetnika s 
priimkom Fajfar. Pojasnil je, da ni napadel stroke, temveč je 
podal pripombe na razlago, da se širi cesta in da bo zraven 
narejena kolesarska steza. Župan pa je kasneje povedal, da se 
bo delal podhod za pešce in kolesarje in bo zato železniška 
proga zaprta pol leta, prehod čez železnico pa bo ostal enak. 
Zato je treba svetnikom podati celovito predstavitev. Sam ni 
obremenjen z nobenim lastništvom. Župana je opozoril, naj 
mu ne očita nečesa, česar ni govoril, saj niti z besedo ni 
omenil, kdo je lastnik, temveč je govoril o problemih, ki 
bodo nastali, kar ima kot svetnik pravico. Župan ne sme 
odreagirati do svetnika na tak način, zato bi bilo lepo, da se 
opraviči. 
 
Stališče: V pripombi je izraženo stališče. 
 

32 OS Občinski svet je sprejel naslednja sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek 

Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja 
Za Mlinaričem). 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče 
do pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega 
delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. 

 
Stališče: Priprava in zavzetje stališč predstavljata 
realizacijo sklepa. 
 

 
 
Številka: 3505-0008/2015 Ciril GLOBOČNIK 
Datum: 29. maj 2019 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 15.10.2019  
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH 

ZEMLJIŠČ OBMOČJA OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA 
CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO (SEVERNI DEL) IN MERILIH ZA 
ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 118/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
OBMOČJA OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA CENTRALNO 

ČISTILNO NAPRAVO (SEVERNI DEL) IN MERILIH ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo,  
- Ivo Kejžar, univ. dipl. inž. kem., IZS T-0582, Ipsum, okoljske investicije, d. o. o.. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo 
(severni del) in merilih za odmero komunalnega prispevka. 

 
 
 

 
Ciril Globočnik l.r. 

ŽUPAN 
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PREDLOG 
 
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17; ZureP-2), Uredbe o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka 
(Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na _______. seji dne _____________ sprejel 
 

ODLOK 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega načrta za 
Centralno čistilno napravo (severni del) in merilih za odmero komunalnega prispevka  

 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 

S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za Centralno čistilno napravo 
(severni del) (DN UO, št. 63/2006, 254/2019) (v nadaljevanju: OLN) sprejme Program opremljanja 
stavbnih zemljišč - v nadaljevanju: program opremljanja, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum d.o.o., št. 
proj. 51-106/19, oktober 2019. 
 

2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 

 
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del. 
(2) Tekstualni del programa opremljanja vsebuje: 

- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme, 
- investicije v gradnjo komunalne opreme, 
- obračunska območja za posamezno vrsto komunalne opreme, 
- izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne 

opreme, 
- preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 parcele in na m2 bruto tlorisne 

površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme, 
- podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 

(3)  Grafični del programa opremljanja vsebuje: 
- grafični izris obravnavane komunalne opreme, 
- grafični izris obračunskih območij po posameznih vrstah komunalne opreme. 

 
3. člen 

(pomen izrazov) 
 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 
1.  Komunalna oprema so: 

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po 
predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 

- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 
površine. 

2.  Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja 
priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. 

3.  Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem, pridobivanje zemljišč in 
gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju. 

4.  Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov 
posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo 
komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov za 
novo komunalno opremo. 
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5.  Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za 
plačilo komunalnega prispevka plača Občini Radovljica. 

6.  Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 
priključuje na komunalno opremo ali povečuje bruto tlorisno površino objekta ali spreminja 
njegovo namembnost. 

7.  Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov 
in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami. 

8.  Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na 
katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo 
takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. 
Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe. 

9.  Bruto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu 
SIST ISO 9836.  

 
II. KOMUNALNA OPREMA 

 
4. člen 

(komunalna oprema) 
 

Na območju bo urejena naslednja nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura: 
- cestno omrežje s cestno razsvetljavo, 
- vodovodno in hidrantno omrežje, 
- kanalizacija komunalne odpadne vode, 
- kanalizacija padavinske odpadne vode, 
- elektroenergetsko omrežje s transformatorskimi postajami, 
- telekomunikacijsko (TK) omrežje. 

 
III. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 

 
5. člen 

(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
 

(1) Izgradnja komunalne opreme je predvidena v dveh fazah.  
(2) Rok za začetek gradnje 1. faze komunalne opreme je oktober 2020. Rok za predajo komunalne 

opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na 1. fazo komunalne opreme je december 
2020.  

(3) Rok za začetek gradnje 2. faze komunalne opreme je junij 2021. Rok za predajo komunalne 
opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na 2. fazo novo komunalne opreme je 
december 2021.  

 
IV. OBRAČUNSKO OBMOČJE 

 
6. člen 

(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme) 
 
(1) Obračunsko območje za novo komunalno opremo se nahaja znotraj ureditvenega območja OLN. 
(2) V obračunskem območju za vodovod in kanalizacijo komunalnih odpadnih vod so zajete vse 

gradbene parcele in bruto tlorisne površine objektov OLN. Skupna površina gradbenih parcel tega 
obračunskega območja je 27.751 m2. Skupna bruto tlorisna površina objektov tega obračunskega 
območja je 9.078 m2. 

(3) V obračunskem območju za ceste z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem (kanalizacija 
padavinske odpadne vode) so zajete gradbene parcele in bruto tlorisne površine objektov 2-13, S1 
in S2. Objekta 1 in U nista zajeta v to obračunsko območje, saj se priključita neposredno na 
obstoječo lokalno cesto št. 349081 - Savska cesta. Skupna površina gradbenih parcel tega 
obračunskega območja je 21.947 m2. Skupna bruto tlorisna površina objektov tega obračunskega 
območja je 7.928 m2. 
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V. OBRAČUNSKI STROŠEK INVESTICIJE V NOVO KOMUNALNO OPREMO 
 

7. člen 
(skupni in obračunski stroški) 

 
(1) Skupni stroški investicije v novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo 

znašajo 1.345.852 EUR in obsegajo stroške za pridobitev in pripravo zemljišč, stroške za gradnjo 
nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na območju OLN in stroške 
za priklop obravnavane komunalne opreme izven območja OLN. 

(2) Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo znašajo 1.171.602 EUR.  
(3) V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek izgradnje elektroenergetskega, in 

telekomunikacijskega omrežja, ki ne spadata med obvezne lokalne gospodarske javne službe 
varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra.  

(4) Obračunski stroški za ceste z javno razsvetljavo in kanalizacijo padavinskih odpadnih vod 
(odvodnjavanje javnih cest) zajemajo 22% davek na dodano vrednost (DDV). Obračunski stroški 
kanalizacije komunalne odpadne vode, vodovodnega in hidrantnega omrežja, priprave in 
pridobivanja zemljišč so brez DDV. 

 
VI. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE 

 
8. člen 

(osnove za odmero) 
 
(1) Osnova za odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na 

obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije v novo komunalno opremo na 
območju in višina obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo, na katero se območje 
priključuje. 

(2) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške investicije, za posamezno 
vrsto komunalne opreme, preračuna na m2 gradbene parcele objekta (CpN(ij)) in m2 bruto tlorisne 
površine objekta (CtN(ij)) 

(3) Obračunski stroški izgradnje posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m2 parcele 
(CpN(ij)) in na m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN(ij)), so: 
 

 

Parcela 
objekta 
CpN(ij) 

[EUR/m2] 

Bruto tlorisna 
površina objekta 

CtN(i,j) 
[EUR/m2] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 6,23 17,24 
2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME     

CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA 34,48 95,45 
KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD 4,56 12,62 
KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 3,21 9,81 
VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 3,21 9,81 

SKUPAJ 51,69 144,93 
 

VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

9. člen 
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka) 

 
(1) Zavezanec za plačilo dela komunalnega prispevka za investicijo v novo komunalno opremo (v 

nadaljevanju zavezanec) je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, povečuje bruto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. 

(2) Delež površine parcele (DpN) in delež bruto tlorisne površine objekta (DtN) pri izračunu 
komunalnega prispevka znašata DpN : DtN = 0,7 : 0,3. 

(3) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem 
obračunskem območju z določeno komunalno opremo (CpN(ij)) in stroški opremljanja 
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kvadratnega metra bruto tlorisne površine objekta v določenem obračunskem območju z določeno 
komunalno opremo (CtN(ij)) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo enkrat letno ob 
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za 
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«. 

(4) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja, 
indeksacija pa se opravi zadnji dan v koledarskem letu. 

(5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja 
v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, na kateri se nahaja objekt, za katerega se 
odmerja komunalni prispevek, na podlagi dokazil o plačilih. 

(6) Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
 

VIII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

10. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 

 
(1) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način: 

KPnova (ij) = (AGP * CpN(ij) * DpN) + (ASTAVBA * CtN(ij) * DtN) 
pri čemer je: 

KPnova(ij) - znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme 
na posameznem obračunskem območju 

AGP - površina gradbene parcele stavbe (m2) 
ASTAVBA - bruto tlorisna površina stavbe (m2) 
DpN - delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo; 
CpN(ij) - stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove 

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, 
CtN(ij) - stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove 

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju 
DtN - delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo, 
i - posamezna vrsta nove komunalne opreme; 
j - posamezno obračunsko območje 

(2) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, 
nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni bruto tlorisna površina stavbe, se za izračun 
komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega odstavka. Upošteva se razliko med 
izračunom komunalnega prispevka po načrtovani spremembi in izračunom pred načrtovano 
spremembo. Pri odmeri se upošteva že plačan komunalni prispevek.  

(3) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani spremembi manjša od višine komunalnega 
prispevka pred načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri morebitni večkratni 
rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se upošteva bruto tlorisna površina največje stavbe, za 
katero je bil plačan komunalni prispevek. 

 
11. člen 

(pogodba o opremljanju) 
 
V primeru, da komunalno opremo gradi investitor, ki je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
po tem odloku, se z njim sklene pogodba o opremljanju, s katero se uredijo obveznosti med občino in 
investitorjem.  
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IX. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA  
 

12. člen 
(postopek odmere komunalnega prispevka) 

 
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi 

za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ali po uradni dolžnosti. 

(2) Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. 
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. 

 
13. člen 

(odmera komunalnega prispevka za objekta, ki nista v obračunskem območju za ceste) 
 
Za objekta 1 in U, ki nista zajeta v obračunsko območje za ceste z javno razsvetljavo in 
odvodnjavanjem, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme (ceste z javno razsvetljavo in 
odvodnjavanjem padavinske odpadne vode) obračuna po veljavnem odloku programa opremljanja 
stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje občine Radovljica. 

 
14. člen 

(komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo) 
 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se zavezancu odmeri v skladu z veljavno 
uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka ter v 
skladu z veljavnim občinskim odlokom.  

 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
15. člen 

(vpogled v Program opremljanja) 
 
Program opremljanja s prilogami iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Radovljica. 

 
16. člen 

(prenehanje veljavnosti) 
 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu komunalnega opremljanja zemljišč 
za gradnjo v območju lokacijskega načrta Centralna čistilna naprava (severni del) (DN UO, št. 64/06).   

 
17. člen 

(veljavnost odloka) 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne 
objave. 
 
Številka: 007-9/2019  
Datum: 

 
Ciril Globočnik 

          ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 15.10.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
OBMOČJA OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA CENTRALNO 
ČISTILNO NAPRAVO (SEVERNI DEL) IN MERILIH ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Zakonsko podlago predstavljajo določbe Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – 
ZUreP-2), ki v 153. členu predpisuje, da se stavbna zemljišča s komunalno infrastrukturo 
opremljajo na podlagi programa opremljanja. 
 
Vsebina programa opremljanja je določena z Uredbo o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 
34/19) in s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07 in 
61/17 – ZUreP-2 in 20/19). 
 
2. Obrazložitev  
 
Osnutek odloka je občinski svet obravnaval na 7. redni seji 25.9.2019. Na predloženo gradivo 
ni bilo pripomb. Z izdelovalcem programa opremljanja smo ponovno preučili možni terminski 
plan izvedbe. Glede na trenutno stanje ocenjujemo, da je ob sklenitvi pogodbe o opremljanju, 
komunalno opremo možno izvesti v naslednjih rokih:  
 
1. izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. fazo – 6 mesecev – 

konec aprila 2020; 
2. pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projekta za izvedbo za 1. fazo – naslednje 3 

mesece – konec julija 2020; 
3. izvedba javnega naročila za 1. fazo – naslednje tri mesece – konec oktobra 2020; 
4. gradnja 1. faze – 3 mesece – konec decembra 2020. 
 
Za drugo fazo bo sklenjena pogodba o opremljanju. Ocenjujemo, da bo pogodba sklenjena do 
30.6.2020. Z gradnjo komunalne opreme bi začeli v juniju 2021, zemljišča pa komunalno 
opremili do konca leta 2021.  
 
Glede na osnutek odloka so v predlogu naslednje dopolnitve: 

- dodana sta drugi in tretji odstavek 5. člena odloka, ki opredeljujeta terminski plan 
izvedbe, 

- dodan je 13. člen, ki bolj natančno opredeljuje odmero komunalnega prispevka na 
enem od dveh obračunskih območij. 
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3. Finančne posledice 
 
Če bi Občina Radovljica v celoti komunalno opremila območje, bi skupni stroški znašali 
1.345.852 EUR. Ker Občina Radovljica ne razpolaga s potrebnimi sredstvi, je predvidena 
izgradnja v dveh fazah ter sklepanje pogodb o opremljanju z lastniki zemljišč oziroma 
investitorji na območju OLN. 
 
Poleg stroškov za novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo se 
investitorjem na območju OLN odmeri tudi komunalni prispevek za obstoječo komunalno 
opremo, in sicer se odmeri v skladu z:  

- Odlokom o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (DN UO, 
št. 200/15) in  

- Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (DN UO, št. 
200/15). 
 

Ocenjena vrednost komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, za vse objekte 
na območju opremljanja, na podlagi zgoraj navedenih izhodišč znaša 330.302,38 EUR. 
 
 
 
 

  Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

 
Priloge: 

- Program opremljanja – elaborat,  
- grafična priloga 
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22..  UUvvoodd  
22..11  PPooddaattkkii  oo  iizzddeelloovvaallccuu  iinn  nnaarrooččnniikkuu  

22..11..11  PPrriipprraavvlljjaavveecc  oobbččiinnsskkeeggaa  iizzvveeddbbeenneeggaa  pprroossttoorrsskkeeggaa  aakkttaa  
Občina Radovljica 

Gorenjska cesta 19 

4240 Radovljica 

 

Župan: Ciril Globočnik 

Matična številka: 5883466000   

ID št. za DDV: SI 67759076 

 

t. 04 537 23 00 

e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si 

splet: http://www.radovljica.si/ 

22..11..22  IIzzddeelloovvaalleecc  pprrooggrraammaa  oopprreemmlljjaannjjaa  
Ipsum, okoljske investicije, d. o. o. 

Ljubljanska cesta 72 

1230 Domžale 

 

Odgovorna oseba: Ivo Kejžar 

Matična številka: 1924982 

ID št. za DDV: SI 43967604 

 

t. (01) 724 40 55 

f. (01) 724 40 54 

e-pošta: info@ipsum.si 

splet: http://www.ipsum.si 

22..22  OOzzaaddjjee  iinn  nnaammeenn  pprrooggrraammaa  oopprreemmlljjaannjjaa  

Predmet Elaborata - program opremljanja stavbnih zemljišč je območje OLN, ki ga ureja Odlok o 

Občinskem lokacijskem načrtu za Centralno čistilno napravo (severni del) (DN UO, št. 63/2006, 

254/2019) (v nadaljevanju OLN). V skladu z veljavnimi predpisi je elaborat program opremljanja 

stavbnih zemljišč podlaga za pripravo programa opremljanja, ki se ga sprejme kot odlok na 

občinskem svetu. 

 

Območje OLN je namenjeno gradnji proizvodno - servisnih objektov. Dopustne dejavnosti so 

industrijske, obrtne, komunalne, servisne ter tiste storitvene, ki so v funkciji oskrbe zaposlenih v 

območju OLN, oziroma Centralne čistilne naprave Radovljica in Zbirnega centra Radovljica. 

 

Območje OLN obsega površino 3,27 ha. Leži južno od naselja Radovljica, tik ob območju čistilne 

naprave Radovljica. 

 

Za realizacijo prostorske ureditve je na obravnavanem območju potrebna izgradnja nove komunalne 

opreme in druge gospodarske javne infrastrukture (GJI). 
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S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne opreme in druge 

gospodarske javne infrastrukture (GJI), okvirno določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s 

pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija 

opremljanja. 

 

Program opremljanja tako določa usklajevanje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s 

komunalno infrastrukturo za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje, za omogočanje 

možnosti priključevanja na komunalno infrastrukturo in služi kot podlaga za odmero komunalnega 

prispevka. 

 

Program opremljanja sprejme ali zavrne občinski svet. Program lahko zavrne, če ta ni v skladu s 

predpisi oziroma, če stroški niso prikazani realno. Komunalna infrastruktura se lahko financira iz 

proračuna občine, iz sredstev fizičnih in pravnih oseb, ki sklenejo pogodbo o opremljanju in iz 

drugih virov. 

 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka so obračunska območja, stroški komunalne opreme, 

preračun stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 

Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja 

priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Komunalni 

prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in opremljenost stavbnega 

zemljišča s komunalno opremo ter glede na bruto tlorisno površino objekta in njegovo namembnost 

oziroma glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 

 

22..33  PPooddllaaggee  zzaa  iizzddeellaavvoo  pprrooggrraammaa  oopprreemmlljjaannjjaa  

22..33..11  PPoojjaassnniilloo  kk  vvsseebbiinnii  pprrooggrraammaa  oopprreemmlljjaannjjaa  
Program opremljanja se izdela na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – ZUreP-

2), ki v 153. členu predpisuje, da se stavbna zemljišča s komunalno infrastrukturo opremljajo na 

podlagi programa opremljanja, v skladu z določili Uredbe o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19)   

in na podlagi Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07 in 61/17 – 

ZUreP-2 in 20/19). 

 

Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom (153. člen Zakona o urejanju prostora, Ur. l. 

RS, št. 61/17 – ZUreP-2). Občina posreduje sprejeti program opremljanja ministrstvu 

najpozneje v 15 dneh po njegovi uveljavitvi. 

 

V skladu s 157. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – ZUreP-2); lahko občina 

sklene z investitorjem načrtovane prostorske ureditve pogodbo o opremljanju. Investitor se 

obveže, da bo sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava 

graditi, če je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. Šteje se, da je 

investitor na ta način v naravi poravnal del komunalnega prispevka za izvedbo komunalne opreme, 

ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo 

obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil novo zgrajeno 

komunalno opremo. Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem, če ima sprejet 
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program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno 

opremo na območju celotne občine. 

Če pogodba o opremljanju zajema finančne obremenitve investitorja, ki bi jih sicer morala 

prevzeti občina, se obremenitve odštejejo investitorju od predpisanih dajatev občini, kar se 

določi s pogodbo o opremljanju. 

 

22..33..22  PPrreeddppiissii  
- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – ZUreP-2); 

- Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)  

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB1, 66/06 Odl.US, 112/06 Odl.US, 

70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16); 

- Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 

in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18); 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18); 

- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 

prispevka (Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19)    

- Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18)  

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07, 61/17 – ZUreP-2, 

20/19); 

22..33..33  UUppoošštteevvaannii  vveelljjaavvnnii  pprroossttoorrsskkoo  iizzvveeddbbeennii  aakkttii  
Pri izdelavi elaborata Program opremljanja so bili upoštevani sledeči veljavni prostorsko izvedbeni 

akti: 

- Odlok o prostorskem redu Občine Radovljica (DN UO, Št. 159/2012)  in Odlok o četrtih 

spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, Št. 

233/2017) 

- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Centralno čistilno napravo (severni del) (DN UO, 

št. 63/2006, 254/2019) 

- tekstualni in kartografski del OLN; 

- Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za Centralno 

čistilno napravo (severni del) (DN UO, št. 254/2019) 

- tekstualni in kartografski del OLN; 

 

22..44  OOppiiss  oobbmmooččjjaa  oopprreemmlljjaannjjaa  iinn  nnaaččrrttoovvaannee  pprroossttoorrsskkee  uurreeddiittvvee  nnaa  
oobbmmooččjjuu  oopprreemmlljjaannjjaa  

22..44..11  LLookkaacciijjaa  oobbmmooččjjaa    
Območje Občinskega lokacijskega načrta se nahaja v Občini Radovljica in obsega območje, 

omejeno na severu in vzhodu z javno cesto do centralne čistilne naprave (ČN) in bližnjega 

peskokopa oz. separacije, na jugu z območjem centralne čistilne naprave, na zahodu pa z gozdnimi 

površinami. Območje je v obstoječem stanju gozd.  

 

Območje OLN obsega naslednje parcele v k. o. 2157 Predtrg: (parcele so povzete po Geodetskem 

načrtu, št. GN_140_02-17, Geonaris d.o.o., maj 2019) 700/24, 770/23, 770/22, 770/21, 770/19, 

770/18, 770/16, 770/14, 770/15, 770/17, 770/20, 770/12, 770/11, 770/9, 770/13. 
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Slika 1: Prikaz lege območja OLN (zelena obroba – meja območja) 

(vir: gis.iobcina.si, maj 2019) 

 

Površina ureditvenega območja OLN znaša 3,27 ha. 

 

22..44..22  NNaaččrrttoovvaannee  pprroossttoorrsskkee  uurreeddiittvvee  
Območje OLN je namenjeno gradnji proizvodno - servisnih objektov pod pogoji, določenimi v 

Odloku o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Centralno 

čistilno napravo (severni del) (DN UO, št. 254/2019). Dopustne dejavnosti so industrijske, obrtne, 

komunalne, servisne ter tiste storitvene, ki so v funkciji oskrbe zaposlenih v območju OLN, 

oziroma Centralne čistilne naprave Radovljica in Zbirnega centra Radovljica. 
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Slika 2: Prikaz načrtovane ureditve znotraj območja OLN (oranžno obarvano – predvideni objekti)  

(vir: Ureditvena situacija OLN, Prima d.o.o., november 2017) 

 

Na območju je načrtovanih 16 novih objektov, z določenimi maksimalnimi gabariti. V nadaljevanju 

podajamo podatke, povzete iz odloka. 

 

Tabela 1: Maksimalni gabariti objektov na območju OLN 

Št. 

stavbe 

Dopustna etažnost 

stavbe 

Širina 

stavbe 

[m] 

Dolžina 

stavbe 

[m] 

Bruto tlorisna 

površina stavb 

[m2] 

1 K+P+3 12,5 30 488 

2 K+P+3 11,5 23 344 

3 K+P+3 11,5 23 344 

4 K+P+3 11,5 23 344 
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Št. 

stavbe 

Dopustna etažnost 

stavbe 

Širina 

stavbe 

[m] 

Dolžina 

stavbe 

[m] 

Bruto tlorisna 

površina stavb 

[m2] 

5 K+P+3 14 23 419 

6 K+P+3 15 15 293 

7 K+P+3 15 15 293 

8 K+P+3 15 15 293 

9 K+P+3 15 30 585 

10 K+P+3 15 30 585 

11 K+P+3 15 25 488 

12 K+P+3 15 30 585 

13 K+P+3 12 22 (16,5) 343 

14 K+P+3 12,4 77 1.241 

15 K+P+3 12,4 77 1.241 

16 K+P+3 10 51 663 

SKUPAJ BRUTO TLORISNA POVRŠINA STAVB 8.546 

OPOMBA:  

- Po dogovoru z občino se upošteva povprečna etažnost, 1,3 etaže, za vse predvidene objekte 

na območju OLN. 

 

Za določene objekte je dovoljeno zgraditi nadstrešnice v obsegu, ki so navedeni v Odloku. Višina 

nadstrešnic je enaka ali nižja, kot višina osnovnega objekta. Dovoljeni maksimalni višinski gabariti 

objektov so 12 m, merjeno od kote utrjenega terena pred uvozom na gradbeno parcelo do kote 

zaključka (venca) obodnega zidu. V nadaljevanju podajamo bruto tlorisne površine nadstrešnic. 

 

Tabela 2: Maksimalni gabariti nadstrešnic na določenih objektih, na območju OLN 

Št. 

stavbe 

Širina 

nadstrešnice 

[m] 

Dolžina 

nadstrešnice 

[m] 

Bruto 

tlorisna 

površina  

[m2] 

2 11,5 11,5 132 

3 11,5 11,5 132 

4 11,5 11,5 132 

13 9 15 135 

SKUPAJ BRUTO TLORISNA POVRŠINA 532 

 

Splošni pogoji oblikovanja objektov na območju OLN 

Zelene površine so del gradbenih parcel posameznih objektov oziroma javnih cest. Obsegajo 

brežine, ki povezujejo različne nivoje terena, ter zelenice znotraj gradbenih parcel objektov ter ob 

javnih cestah. Na območju zelenic (brežin in zelenih pasov ob cesti) so dopustne tudi ureditve javne 

energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja zvez. 

 

Dovoljeno je pokriti odjemno mesto za odpadke v površini do 12 m2. 
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Dovoljeni so tudi naslednji pomožni infrastrukturni objekti: Priključki na distribucijsko NN 

elektroenergetsko omrežje, priključki na plinovodno omrežje, priključki za vročevod, priključki na 

telekomunikacijsko omrežje, vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, ekološki otok, cestni 

priključek. 

 

Dovoljena je gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov. 

 

Pri urejanju gradbene parcele je potrebno zagotoviti potrebno število parkirnih mest glede na 

namembnost in zmogljivost objekta, skladno z določili PRO in drugih predpisov. 

Parkirna mesta morajo biti zagotovljena na gradbeni parceli objekta. V kolikor znotraj gradbene 

parcele ni možno zagotoviti zadostnega števila parkirnih mest, je potrebno skleniti pogodbo z 

lastnikom druge gradbene parcele znotraj območja OLN (če ima glede na svojo dejavnost višek 

parkirnih mest), o najemu manjkajočih parkirnih mest. Najem mora veljati za celotno dobo 

obratovanja dejavnosti. 

 

Združevanje sosednjih objektov in gradbenih parcel 

Dovoljeno je združevanje parcel in objektov. Združen objekt, enako kot posamičen, ne smejo 

presegati gradbene meje, določene v grafičnem delu. V primeru združevanja se ustrezno prilagodi 

komunalna in prometna ureditev. Zemljišče, namenjeno izgradnji ceste “B”, se lahko pripoji 

gradbenim parcelam objektov, a le od linije obvezne izgradnje ceste “B”, ki je za oba kraka 

prikazana v grafičnem delu. 

 

Prometna in komunalna ureditev 

V primeru združevanja objektov se prometna ureditev lahko prilagodi potrebam, ob pozitivnem 

mnenju pristojne službe Občine Radovljica. 

 

Območje se prometno navezuje na obstoječo javno Savsko cesto, ki z Radovljico povezuje čistilno 

napravo in peskokop - separacijo. 

 

Objekti 2-12 ter S1 in S2 imajo neposreden uvoz iz ceste B. Objekta 1 in U imata neposredna uvoza 

iz obstoječe Savske ceste, ki poteka po severnem robu območja OLN. Uvozi so široki 6,0 m, z 

dodatno razširitvijo v eni smeri za uvoz kamionov. 

Uvozi na parcele se lahko uredijo tudi drugače, glede na funkcionalne potrebe investitorja ter ob 

pozitivnem mnenju pristojne službe Občine Radovljica. 

 

Novi objekti morajo biti priključeni na predvideno vodovodno, elektroenergetsko in 

telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih 

upravljavcev komunalnih vodov. Na območju posega v prostor je potrebno zgraditi javno 

kanalizacijsko omrežje. 

 

Pri izvedbi in obnovi komunalne in energetske infrastrukture so možne spremembe tras in mesta 

priključevanja zaradi ustreznejših in racionalnejših rešitev, v primeru da so te usklajene s pogoji 

upravljavcev komunalnih naprav. 

 

22..44..33  PPoovvrrššiinnaa  ggrraaddbbeenniihh  ppaarrcceell  ssttaavvbb  
Skupna površina ureditvenega območja OLN znaša 3,27 ha. V spodnjih tabelah so navedene 

površine gradbenih parcel stavb. Celotno območje OLN predstavlja obračunsko območje, zato so 
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navedene površine vseh gradbenih parcel stavb, ki se nahajajo na območju OLN. Obračunsko 

območje je zmanjšano za vsoto javnih površin (ceste, zelenice). 

 

Površina in seznam gradbenih parcel je povzeta po Geodetskem načrtu, št. GN_140_02-17, 

Geonaris d.o.o., maj 2019. Celotno območje OLN je velikosti 32.709,00 m2. 

 

 

Tabela 3: Površina gradbenih parcel stavb 

Z. št.  Št. parcele 

Površina 

gradbenih 

parcel stavb 

[m2] 

1 770/24 

27.751 

2 770/23 

3 770/22 

4 770/21 

5 770/19 

6 770/18 

7 770/16 

8 770/14 

9 770/15 

10 770/17 

11 770/20 

12 770/10 

13 770/11 

14 770/9 

15 770/13 

 

Vse parcele so k.o. 2157 Predtrg. 

 

22..44..44  BBrruuttoo  ttlloorriissnnaa  ppoovvrrššiinnaa  ssttaavvbb  nnaa  oobbmmooččjjuu  
V spodnjih tabelah so navedene bruto tlorisne površine stavb znotraj območja OLN. Upoštevana je 

povprečna etažnost stavb – 2 etaži in ne maksimalna dopustna etažnost, ki izhaja in OLN. 

 

Tabela 4: Ocenjena bruto tlorisna površina stavb z nadstrešnicami 

Št. 

stavbe 
Etažnost stavbe 

Bruto tlorisna 

površina stavb 

[m2] 

1 Objekti od 1-13,S1,S2,U 8.546 

2 Nadstrešnice za objekte: 2-4, 13 532 

SKUPAJ BRUTO TLORISNA POVRŠINA 9.078 
OPOMBE: 
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-  Največji dopustni tlorisni gabariti in etažnost predvidenih stavb in površina nadstrešnic, so določeni 

z OLN. 

  

Skupna površina gradbenih parcel predvidenih stavb na območju OLN znaša 27.751,00 m2. 

Ocenjena bruto tlorisna površina objektov znaša 9.078,00 m2 (skupaj bruto tlorisna površina 

stavb in nadstrešnic).  

 

Tabela 5: Predvidene javne površine 

Funkcionalna celota/enota Površina javnih 

parcel [m2] 

Cesta A in B na območju OLN (parcela 770/12, k.o. 

Predtrg) 

(sistem požiralnikov s peskolovom in  ponikalnicami 

vzdolž ceste v javnih zelenicah) 

 

4.978,00 

 

Predvidene javne površine v območju urejanja OLN zajemajo cestni koridorji, ki vključujejo tudi 

zelene površine in površine za ureditev ponikovalnih jarkov. Površina javnih parcel na območju 

OLN je 4.978,00 m2. 

22..44..55  OObbssttoojjeeččaa  uurreeddiitteevv  kkoommuunnaallnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree  
Na območju OLN ni obstoječe komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture (GJI), 

ki bi omogočala predvidene prostorske ureditve, zato bo potrebno urediti: 

− komunalno opremo 

o cestno omrežje s cestno razsvetljavo, 

o vodovodno in hidrantno omrežje, 

o kanalizacija komunalne odpadne vode, 

o kanalizacija padavinske odpadne vode. 

− drugo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI): 

o elektroenergetsko omrežje, 

o telekomunikacijsko (TK) in KTV omrežje. 

 

V obračunske stroške komunalnega opremljanja, ki so osnova za izračun višine komunalnega 

prispevka ni zajeta izgradnja elektroenergetskega, telekomunikacijskega omrežja (TK) in 

KTV omrežja. Ta omrežja niso del lokalne gospodarske javne infrastrukture oz. komunalne 

opreme. Ureditev teh omrežij na območju urejanja je v programu opremljanja opisana in 

prikazana v grafičnem delu. 

Izvedba omrežja cestne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške pod postavko cest. 

Omrežje cestne razsvetljave ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 

predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur. l. RS, št. 109/10, 

48/12, 36/14, 46/15, 10/18). 
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33..  NNoovvaa  kkoommuunnaallnnaa  oopprreemmaa  nnaa  oobbmmooččjjuu  OOLLNN  
33..11  CCeessttnnoo  oommrreežžjjee  iinn  cceessttnnaa  rraazzssvveettlljjaavvaa  

Območje OLN se prometno navezuje na obstoječo lokalno cesto št. 349081 - Savska cesto, ki z 

Radovljico povezuje čistilno napravo in peskokop - separacijo. 

 

V primeru združevanja objektov na območju OLN se prometna ureditev lahko prilagodi potrebam, 

ob pozitivnem mnenju pristojne službe Občine Radovljica. 

 

Na območju OLN sta predvideni dve novi javni cesti, ki sta označeni kot cesta A in cesta B. Cesta 

B je krožna dvosmerna cesta, ki služi za prometno navezavo objektov 2-13, S1 in S2. Cesta A je 

dvosmerna cesta, ki povezuje cesto B z obstoječo lokalno cesto št. 349081 -  Savska cesta, ki poteka 

ob severovzhodnem robu območja OLN. Na cesto B  se preko parcele št. 3 naveže obstoječa gozdna 

pot. Objekta 1 in U pa se priključita neposredno na obstoječo lokalno cesto št. 349081 -  Savska 

cesta.  

 

Po OLN so predvideni naslednji profili obeh cest: 

 

cesta A: 

− Zelenica 

− hodnik za pešce 

− vozišče 

− zelenica 

Skupna širina ceste A -  do 15,0 m 

 

cesta B: 

− zelenica 

− hodnik za pešce 

− vozišče 

− zelenica 

Skupna širina ceste B -  do 10,0 m 

 

V primeru združevanja parcel v območju parcel 02-12 se lahko del ceste “B” ukine. 

 

Ocena vrednosti predvidene ceste je bila narejena s temi tehničnimi lastnostmi: 

- dolžina ceste 410 m1 

- izkopi cesta 4,6 x 1,05 x 0,70 = 3.381 m3 

- tampon 0,25 m = 1.207 m3 

- zasip gramoz 0,45 cm = 2.170 m3 

- asfalt 11156- 7817 = 3.339 m2 

- asfalt pločnik = 497 m2 

- zelenice = 835 m2 

- robniki 480+350-90 = 740 m 

- robniki kocke = 331 m1. 

 

Izkop hriba do nivoja ceste: 
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- izkop hriba (2.278 + 6.569) x 0,5 x 9,50 = 42.023 m3 

Na območju OLN je predvideno novo cestno omrežje, skupne dolžine 410 m.  

 

Cestna razsvetljava 

 

Izvedba omrežja cestne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške. V skladu z ZUreP-2 

cestna razsvetljava ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava predpisan 

sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah Ur. l. RS, št. 109/10, 48/1, 36/14, 46/15 in 

10/18). 

 

Ob predvidenih cestah na območju OLN se izvede javna razsvetljava v kanalizaciji javne 

razsvetljave s kandelaberskimi svetilkami. Svetilke bodo razporejene na razdalji ca. 30-45 m. 

 

Na območju OPNN se bo uredilo 415 m cestne oz. javne razsvetljave. 

33..22  VVooddoovvooddnnoo  iinn  hhiiddrraannttnnoo  oommrreežžjjee  

Vodovod se izvede na celotnem območju OLN v predvidenih cestah. Vodovodna oskrba območja 

se zagotavlja s priključitvijo na obstoječi vodovodni sistem DN150, ki poteka južno ob obstoječi 

javni cesti. Trasa novega oskrbovalnega vodovoda za območje OLN se načrtuje vzdolž cest A in B. 

Vodomerni jaški za individualne potrebe se locirajo znotraj posamezne gradbene parcele. Za 

varstvo pred požarom je predvidena izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.  

 

Vodovod se zgradi iz cevi iz nodularne litine (duktil) ali iz drugega ustreznega materiala. 

 

Na območju urejanja z OLN, vključno z navezavo na obstoječ vodovod, se bo uredilo 495 m 

vodovodnega in hidrantnega omrežja in ca. 9 hidrantov. 

33..33  KKaannaalliizzaacciijjaa  kkoommuunnaallnnee  ooddppaaddnnee  vvooddee  

Komunalne odpadne vode z območja OLN se spelje v kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je 

predvidena na celotnem območju OLN. Naveže se jo na kanalizacijski vod, ki poteka preko 

območja OLN in ki odvaja odpadne in padavinske vode iz okoliških naselij proti centralni čistilni 

napravi. Trasa zbirne interne kanalizacije je predvidena po krožni dvosmerni interni cesti B ter cesti 

A. Na ta priključek bodo priključeni vsi objekti, ki se načrtujejo na območju OLN. 

 

Za odvajanje odpadnih voda se zgradi ločena kanalizacija komunalnih odpadnih vod (fekalna 

kanalizacija). 

 

Kanalizacija komunalnih odpadnih vod se bo izvedla iz PVC cevi ali drugega ustreznega materiala. 

Enako velja tudi za revizijske jaške. 

 

Na območju urejanja z OLN, vključno z navezavo na obstoječo kanalizacijsko omrežje, se bo 

uredilo 405 m kanalizacije komunalnih odpadnih vod. 

33..44  KKaannaalliizzaacciijjaa  ppaaddaavviinnsskkiihh  ooddppaaddnniihh  vvoodd  

Kanalizacija padavinskih odpadnih vod na območju OLN ni predvidena. 
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Odvodnjavanje padavinskih odpadnih voda s strešnih površin se izvede preko peskolovov v 

ponikovalnice, odvodnjavanje padavinskih odpadnih voda z utrjenih površin funkcionalnih zemljišč 

(manipulativnih in parkirnih površin) pa v ponikovalnice (preko lovilcev olj, če so potrebni v skladu 

s predpisi, ki urejajo varstvo okolja).  

 

Način čiščenja padavinskih odpadnih voda pred ponikanjem, se natančneje določi v fazi 

projektiranja objektov, glede na tehnologijo, ki se bo izvajala. Meteorne vode se glede na 

predvideno obremenitev ponikajo čim bliže mestu nastanka.  

Za odvodnjavanje cest se predvidi sistem požiralnikov s peskolovom in ponikalnicami vzdolž ceste 

v javnih zelenicah. 

 

Na območju urejanja z OLN ni predvidena kanalizacija padavinske odpadne vode, sistem 

odvodnjavanja se uredi v dolžini 410 m vzdolž celotne javne ceste. 

33..55    EElleekkttrrooeenneerrggeettsskkoo  oommrreežžjjee  

Na območju se bo v predvidenih cestah, uredila NN elektroenergetska kanalizacija. Nizko 

napetostno (NN) elektroenergetsko omrežje se bo priključilo na obstoječo TP T366, ki se nahaja v 

bližnji okolici. 

 

Poleg tega je znotraj območja OLN predviden prostor za novo transformatorsko postajo. NN 

omrežje se izvede v kabelski obliki z omaricami za vsak objekt posebej. Napeljava javne 

razsvetljave se razpelje po vseh cestah naselja v talni izvedbi. Od lokacije nove transformatorske 

postaje se predvidi podzemni visokonapetostni vod po robu območja OLN proti jugozahodu, do 

južnega vogala parcele 5. 

 

V sklopu ureditve OLN se bo uredilo 650 m NN elektroenergetskega omrežja.  

 

Elektroenergetsko omrežje je v programu opremljanja prikazano, stroški izvedbe so upoštevani v 

skupnih, ne pa tudi v obračunskih stroških ter s tem posledično tudi ne v komunalnem prispevku. 

Stroške, ki lahko nastanejo občini v zvezi z izvedbo in ali prestavitvijo elektroenergetskega omrežja 

se uredi v skladu z določili Pravilnika o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo 

elektroenergetskega omrežja (Ur. l. RS, št. 93/08 in 61/17 – ZUreP-2). 

33..66    TTeelleekkoommuunniikkaacciijjsskkoo  oommrreežžjjee  ((TTKK))  iinn  ooppttiiččnnoo  oommrreežžjjee  

Telefonsko kabelsko kanalizacijo je potrebno zgraditi skladno z "Navodilom za graditev kabelske 

kanalizacije iz PE cevi s profilirano zunanjo in gladko notranjo površino" (Ur. glasilo telekoma 

Slovenije št. 4, z dne 27. 10. 2000), cevi za gradnjo kanalizacije pa morajo biti izdelane skladno z 

navodilom "Tehničnimi pogoji za polietilenske zaščitne cevi in cevi za kabelsko kanalizacijo s 

profilirano zunanjo in gladko notranjo površino" (Ur. glasilo telekoma Slovenije št. 4, z dne 27. 10. 

2000). 

 

V sklopu ureditve OLN se bo v cestnih koridorjih, uredilo 375 m telekomunikacijskega (TK) oz. 

KTV omrežja, ki se bo priključilo na najbližji priključek TK omrežja. 

 

Telekomunikacijsko omrežje in optično omrežje sta v programu opremljanja prikazani, stroški 

izvedbe so prikazani v skupnih stroških, niso pa upoštevani v obračunskih stroških ter s tem 
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posledično v komunalnem prispevku, saj ne gre za obvezno lokalno gospodarsko javno službo oz. 

omrežje, na katerega je obvezen priklop. 

 

33..77  RRaavvnnaannjjee  zz  ooddppaaddkkii  

Odpadki se zbirajo individualno znotraj posamezne gradbene parcele, odjemno mesto se locira ob 

javni cesti znotraj gradbene parcele. Na območju se ravnanje z odpadki uredi skladno z veljavnimi 

predpisi v sklopu predvidenih objektov.  

Območje za eko - otok v območju urejanja OLN ni predvideno. 
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44..  PPooddllaaggee  zzaa  ooddmmeerroo  kkoommuunnaallnneeggaa  pprriissppeevvkkaa  nnaa  
oobbmmooččjjuu  nnaaččrrttoovvaannee  iinnvveessttiicciijjee  

44..11  OObbrraaččuunnsskkoo  oobbmmooččjjee  

44..11..11  OObbrraaččuunnsskkoo  oobbmmooččjjee  zzaa  vvooddoovvoodd  iinn  kkaannaalliizzaacciijjoo  kkoommuunnaallnniihh  ooddppaaddnniihh  vvoodd  
Skupna površina ureditvenega območja OLN znaša ca. 3,27 ha. Vsota površin gradbenih 

parcel stavb na območju OLN znaša 27.751 m2. Gradbene parcele stavb so hkrati tudi 

obračunsko območje za vodovod in kanalizacijo komunalnih odpadnih vod na območju 

urejanja. Ocenjena bruto tlorisna površina vseh objektov znaša 9.078 m2. 

44..11..22  OObbrraaččuunnsskkoo  oobbmmooččjjee  zzaa  cceessttee  zz  jjaavvnnoo  rraazzssvveettlljjaavvoo  iinn  ooddvvooddnnjjaavvaannjjeemm  
Na območju OLN sta predvideni dve novi javni cesti, ki sta označeni kot cesta A in cesta B. Cesta 

B je krožna dvosmerna cesta, ki služi za prometno navezavo objektov 2-13, S1 in S2. Cesta A je 

dvosmerna cesta, ki povezuje cesto B z obstoječo lokalno cesto št. 349081 -  Savska cesta, ki poteka 

ob severovzhodnem robu območja OLN. Na cesto B  se preko parcele št. 3 naveže obstoječa gozdna 

pot. Objekta 1 in U pa se priključita neposredno na obstoječo lokalno cesto št. 349081 -  

Savska cesta in zato nista zajeta v to obračunsko območje. 

 

Gradbene parcele stavb oz. objektov iz prejšnjega odstavka so hkrati tudi obračunsko 

območje za ceste z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem (kanalizacija padavinskih odpadnih 

vod oz. meteorna kanalizacija) na območju urejanja. Vsota površin gradbenih parcel stavb za 

obravnavano obračunsko območje znaša 21.947 m2 (glej sledečo tabelo 6). Ocenjena bruto 

tlorisna površina objektov tega obračunskega območja (objekti 2-13, S1 in S2) znaša 7.928 m2. 

 

Tabela 6: Površina gradbenih parcel stavb za obračunsko območje za ceste s cestno razsvetljavo in 

odvodnjavanjem 

Z. št.  Št. parcele 

Površina 

gradbenih 

parcel stavb 

[m2] 

1 770/24 

21.947 

2 770/23 

3 770/22 

4 770/21 

5 770/19 

6 770/18 

7 770/16 

8 770/14 

9 770/15 

10 770/17 

11 770/20 
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Z. št.  Št. parcele 

Površina 

gradbenih 

parcel stavb 

[m2] 

12 770/10 

13 
770/11 – del 

(objekta S1 

in S2) 

14 770/9 

 

Vse parcele so k.o. 2157 Predtrg. 

 

Tabela 7: Bruto tlorisna površina stavb za obračunsko območje za ceste s cestno razsvetljavo in 

odvodnjavanjem 

Št. stavbe 

Bruto tlorisna 

površina stavb 

[m2] 

2 344 

3 344 

4 344 

5 419 

6 293 

7 293 

8 293 

9 585 

10 585 

11 488 

12 585 

13 343 

14 1.241 

15 1.241 

SKUPAJ 7.396 

Nadstreški 532 

Skupaj bruto 

tlorisna površina 
7.928 

OPOMBA:  

- V tabeli so zajeti objekti 2-13, S1 in S2 (brez objekta 1 in U) 

- Po dogovoru z občino se upošteva povprečna etažnost, 1,3 etaže, za vse predvidene objekte 

na območju OLN. 
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44..22  SSkkuuppnnii  iinn  oobbrraaččuunnsskkii  ssttrroošškkii  iinnvveessttiicciijjee  

Za posamezno investicijo se ovrednotijo stroški investicije na območju OLN in stroški investicije v 

komunalno infrastrukturo izven območja urejanja, ki so neposredno povezani z izvedbo. Skupni in 

obračunski stroški po vrstah komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture so 

ocenjeni na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove opreme, 

ki je po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe. Navedeno 

oceno je pripravil izdelovalec programa opremljanja stavbnih zemljišč. 

 

Ovrednotijo se tudi stroški obstoječe komunalne infrastrukture. Stroški načrtovanih investicij in 

stroški za obremenitev komunalne opreme izven območja urejanja so skupni stroški. Skupni stroški 

se določijo po posameznih vrstah komunalne infrastrukture, ki je predmet načrtovane investicije. 

 

Skupni stroški se financirajo iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države in iz 

drugih virov. Občina določi delež skupnih stroškov, ki se financirajo s komunalnim prispevkom. Ta 

delež predstavlja obračunske stroške. 

 

Obračunski stroški komunalne opreme se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih 

prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance. Vsota vseh komunalnih prispevkov, ki se bodo 

po oceni zbrali, predstavlja obračunske stroške. 

 

Tabela 8: Obračunski stroški pridobivanja in priprave zemljišč 

  količina €/enoto vrednost [€] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ       

1. javne površine (cestni koridorji) 4.978 m2 15 74.670 € 

2. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 
     

1. geodetski načrt in parcelacija 1 kos 7.000  7.000 € 

2. projektna dokumentacija ureditve 

komunalne  infrastrukture 
1 kos 55.000 55.000 € 

    

SKUPAJ brez DDV    136.670 € 

 

Tabela 9: Obračunski stroški predvidenih investicij v cestno omrežje in cestno razsvetljavo 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 Nova cesta (cesta A in cesta B) 410 m / 557.989 € 

2 Javna razsvetljava [m1] 415 m 150 62.250 €   

 SKUPAJ brez DDV   620.239 € 

 DDV 22 %   136.453 € 

 SKUPAJ z DDV   756.692 € 

 

Tabela 10: Obračunski stroški predvidenih investicij v kanalizacijo komunalnih odpadnih vod 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 Fekalna kanalizacija DN 250 405 m 220 89.100 €   

  SKUPAJ brez DDV     89.100 € 
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Tabela 11: Obračunski stroški predvidenih investicij v kanalizacijo padavinskih odpadnih vod 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 
Sistem požiralnikov s peskolovom in 

ponikalnicami vzdolž ceste v javnih zelenicah 410 m 220 82.000  € 

  SKUPAJ brez DDV    82.000 € 

 DDV 22 %   18.040 € 

 SKUPAJ z DDV   100.040 € 

 

 

Tabela 12: Obračunski stroški predvidenih investicij v vodovodno in hidrantno omrežje 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 Vodovodno omrežje  495 m 180 89.100  € 

  SKUPAJ brez DDV    89.100 € 

 

 

Tabela 13: Obračunski stroški predvidenih investicij v ravnanje z odpadki (eko-otok) 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 Eko-otok  0 kos 2.500 0 € 

  SKUPAJ brez DDV    0 € 

 

 

Tabela 14: Obračunski stroški predvidenih investicij v elektroenergetsko omrežje 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 

NN – elektroenergetsko omrežje na območju 

OLN 650 m 170 110.500  € 

    SKUPAJ brez DDV    110.500 € 

 

 

Tabela 15: Obračunski stroški predvidenih investicij v telekomunikacijsko (TK) omrežje in KTV 

omrežje 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 

TK – telekomunikacijsko omrežje in KTV 

omrežje 375 m 170 63.750  € 

  SKUPAJ brez DDV    63.750 € 

 

 

Tabela 16: Skupni stroški predvidenih investicij v komunalno opremo in drugo GJI 

Investicije vrednost [€] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 136.670 € 

2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME / 

CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA 756.692 € 

KANALIZACIJA ODPADNE KOMUNALNE VODE 89.100 € 

ODVODNJAVANJE ODPADNIH PADAVINSKIH VODA 100.040 € 
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Investicije vrednost [€] 

VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 89.100 € 

RAVNANJE Z ODPADKI (EKO-OTOK) 0 € 

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 110.500 € 

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 63.750 € 

   

SKUPNI STROŠKI 1.345.852 € 

 

Tabela 17: Obračunski stroški predvidenih investicij v komunalno opremo 

Investicije vrednost [€] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 136.670 € 

2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME / 

CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA 756.692 € 

KANALIZACIJA ODPADNE KOMUNALNE VODE 89.100 € 

ODVODNJAVANJE ODPADNIH PADAVINSKIH VODA 100.040 € 

VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 89.100 € 

   

OBRAČUNSKI STROŠKI 1.171.602 € 

 

Skupni stroški investicije v komunalno opremo in drugo gospodarska javno infrastrukturo (GJI) 

znašajo 1.345.852 €. Obračunski stroški investicij v novo komunalno opremo na območju 

znašajo 1.171.602 € in ne vključujejo stroškov izgradnje elektroenergetskega in 

telekomunikacijskega omrežja, ki ne spadajo med omrežja za izvajanje obveznih lokalnih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste, javna 

parkirišča in druge javne površine). 

44..33  PPrreerraaččuunn  oobbrraaččuunnsskkiihh  ssttrroošškkoovv  zzaa  nnoovvoo  kkoommuunnaallnnoo  oopprreemmoo  nnaa  
mmeerrsskkee  eennoottee  

44..33..11  OObbrraaččuunnsskkii  ssttrroošškkii  nnaa  eennoottoo  mmeerree  zzaa  nnoovvoo  kkoommuunnaallnnoo  oopprreemmoo  
Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo so skupaj s stroški za obstoječo 

komunalno opremo na območju (oz. priklop na obstoječo komunalno opremo ob območju) osnova 

za izračun komunalnega prispevka. Za potrebe izračuna komunalnega prispevka se obračunske 

stroške investicij preračuna na enoto mere (skupno površino parcel novih objektov in skupno bruto 

tlorisno površino novih objektov). 
 

Program opremljanja v merilih za odmero komunalnega prispevka določa razmerje, s katerim 

izračunava delež komunalnega prispevka, ki se ga obračunava glede na površino gradbene parcele 

stavbe in delež, s katerim se obremeni bruto tlorisna površina objekta s komunalnim prispevkom. 

Na obravnavanem območju bo to razmerje 0,7 : 0,3. To pomeni, da se s prvim deležem vpliva na 

višino komunalnega prispevka cena opremljanja m2 gradbenih parcel stavb, z drugim deležem pa 

vpliva na višino komunalnega prispevka ceno opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta. 
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Tabela 18: Cena opremljanja m2 gradbene parcele stavbe z novo komunalno opremo 

 
Površina parcel 

[m2] 

Obračunski stroški 

[€] 

CpN(ij) 

[€/m2] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 21.947 136.670 € 6,23 

2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME / / / 

CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA 21.947 756.692 € 34,48 

KANALIZACIJA PADAVINSKE ODPADNE VODE 21.947 100.040 € 4,56 

KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 27.751 89.100 € 3,21 

VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 27.751 89.100 € 3,21 

 SKUPAJ 1.171.602 € 51,69 

Opomba: 

Objekt 1 in U ne sodita v obračunsko območje za ceste s cestno razsvetljavo in odvodnjavanjem 

padavinskih odpadnih vod, saj bosta imela neposredni priključek na obstoječo lokalno cesto št. 

349081 -  Savska cesta. Zaradi navedenega sta dve obračunski območji. Komunalni prispevek za 

cesto za ta dva objekta se obračuna po veljavnem odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Radovljica. 

 

Tabela 19: Cena opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta z novo komunalno opremo 

 
NETO površina 

objektov [m2] 

Obračunski stroški 

[€] 

CtN(ij) 

[€/m2] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 7.928 136.670 € 17,24 

2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME /  / 

CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA 7.928 756.692 € 95,45 

KANALIZACIJA PADAVINSKE ODPADNE VODE 7.928 100.040 € 12,62 

KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 9.078 89.100 € 9,81 

VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 9.078 89.100 € 9,81 

 SKUPAJ 1.171.602 € 144,93 

Opomba: 

Objekt 1 in U ne sodita v obračunsko območje za ceste s cestno razsvetljavo in odvodnjavanjem 

padavinskih odpadnih vod, saj bosta imela neposredni priključek na obstoječo lokalno cesto št. 

349081 -  Savska cesta. Zaradi navedenega sta dve obračunski območji. Komunalni prispevek za 

cesto za ta dva objekta se obračuna po veljavnem odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Radovljica. 

44..33..22  NNaaččiinn  oobbrraaččuunnaa  kkoommuunnaallnneeggaa  pprriissppeevvkkaa  
Višina komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se izračuna po formuli: 

 

KPnova (ij) = (AGP * CpN(ij) * DpN) + (ASTAVBA * CtN(ij) * DtN) 

 

pri čemer je: 

KPnova(ij) - znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju 

AGP - površina gradbene parcele stavbe (m2) 

ASTAVBA - bruto tlorisna površina stavbe (m2) 

DpN - delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo; 

CpN(ij) - stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove 

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, 

CtN(ij) - stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove 

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju 
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DtN - delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno 

opremo, 

i - posamezna vrsta nove komunalne opreme; 

j - posamezno obračunsko območje; 

 

Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. l. 

RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) določa, da se podrobnejša merila določi v programu 

opremljanja stavbnih zemljišč. 

 

44..44  UUppoošštteevvaannjjee  vvllaaggaannjj  iinnvveessttiittoorrjjeevv  vv  iizzggrraaddnnjjoo  kkoommuunnaallnnee  oopprreemmee  
nnaa  ppooddllaaggii  sskklleennjjeennee  ppooggooddbbee  oo  oopprreemmlljjaannjjuu  

V kolikor se investitor in občina s pogodbo o opremljanju v skladu s 157. členom Zakona o 

urejanju prostora dogovorita, da bo investitor sam zgradil in financiral novo predvideno komunalno 

opremo, ki je predmet tega programa opremljanja, se šteje, da je na ta način v naravi poravnal tisti 

del komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, ki jo je zgradil. V tem primeru se 

investitorju priznana vlaganja po pogodbi o opremljanju upoštevajo pri odmeri komunalnega 

prispevka za novo predvideno komunalno opremo. 

 

S programom opremljanja je predvideno, da se lahko med investitorjem pozidave in občino sklene 

pogodba o opremljanju za fazno izgradnjo komunalne opreme v kateri bodo podrobneje opredeljene 

vse medsebojne obveznosti. V tem primeru se bodo investitorju pri odmeri komunalnega prispevka 

na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju, upoštevala njegova vlaganja v izgradnjo komunalne 

opreme na območju OLN. 

 

Z izvedbo opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z določili pogodbe o 

opremljanju bo investitor v naravi plačal del komunalnega prispevka za novo načrtovano 

komunalno opremo. 

44..55  OOppeerraacciioonnaalliizzaacciijjaa  pprrooggrraammaa  oopprreemmlljjaannjjaa  

44..55..11  NNaaččiinn  iizzbboorraa  iizzvvaajjaallccaa  vv  pprriimmeerruu,,  ddaa  jjee  nnoossiilleecc  iizzvveeddbbee  oobbččiinnaa  
Naročilo za gradnjo bo oblikovano po postopku - Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 

14/18). Način oddaje naročila za gradnjo je odvisna od vrednosti sklopa, ki se oddaja z javnim 

naročilom in sicer, če je: 

- nižja od vrednosti, ki je določena v takrat veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike 

Slovenije, potem se oddaja po postopku za naročilo male vrednosti. 

- večja od te vrednosti, potem gre za javno naročilo za gradnjo. 

 

Pri naročanju storitev ali nabavi blaga je največja vrednost naročila po postopku oddaje naročila 

male vrednosti prav tako določena v istem zakonu.   

 

Izvajalec gradbenih del bo izbran skladno z veljavno zakonodajo. 

 

Pri tem je smiselno uporabiti kriterije, ki postavljajo domnevo, da je izvajalec tehnično in finančno 

sposoben izvesti javno naročilo. 
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Od ponudnika naj se zahteva tudi garancija za dobro izvedbo del in sicer: 

• vodovod       10 let (1,5 % varščina za popravila), 

• odpadna komunalna kanalizacija  10 let (2 % varščina za popravila), 

• padavinska kanalizacija     3 leta (1 % varščina za popravila), 

• ceste, hodniki za pešče in tlakovanje, 

vključno z asfaltiranjem     3 leta (5 % varščina za popravila), 

• elektroenergetsko omrežje (VN in NN del, 

napeljava za cestno razsvetljavo)   10 let (2 % varščina za popravila), 

• cestna razsvetljava –  svetilke s sijalkami 

in prižigališče      3 leta (2% varščina za popravila) 

• stavbe      5 let (2% varščina za popravila). 

 

44..55..22  PPrriikklljjuuččeevvaannjjee  uuppoorraabbnniikkoovv  kkoommuunnaallnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree  
Hišni priključek bo investitor financiral sam, priključki pa bodo izvedeni skladno s tehničnimi 

predpisi, ki določajo način priključevanja na javno komunalno infrastrukturo. Praviloma priključke 

izvede izvajalec ustrezne gospodarske javne službe. 
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55..  TTeerrmmiinnsskkii  nnaaččrrtt  
Izgradnja komunalne opreme je predvidena v 2 fazah. V 1. Fazi bo za zgrajena komunalna oprema 

za potrebe izgradnje objektov 1, 10, 13, S1, S2 in U. Terminski načrt za 1. fazo, je: 

1. Pridobitev DGD dokumentacije za 1. fazo – 6 mesecev – konec aprila 2020. 

2. Pridobitev GD in izdelava PZI za 1. fazo – naslednje 3 mesece – konec julija 2020. 

3. izvedba JN za 1. fazo – naslednje tri  mesece – konec oktobra 2020. 

4. gradnja 1. faze – 3 mesece – konec decembra 2020. 

 

Za 2. Fazo bo sklenjena pogodba o opremljanju z ostalimi investitorji. Komunalna oprema bo v 

celoti zgrajena do leta 2023. 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 4.11.2019  
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH 

ZEMLJIŠČ OBMOČJA OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN 
LE 06 – TNC 1 IN 2 LESCE IN MERILIH ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 118/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
OBMOČJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 

OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 06 – TNC 1 IN 2 LESCE IN MERILIH ZA 
ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo,  
- Ivo Kejžar, univ. dipl. inž. kem., IZS T-0582, Ipsum, okoljske investicije, d. o. o.. 

 
PREDLOG SKLEPOV: 
 

1.  Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce in merilih za 
odmero komunalnega prispevka. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb s strani 
matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.  

 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OSNUTEK  
 
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17; ZureP-2), Uredbe o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19 – 
popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine 
Radovljica na _______. seji dne _____________ sprejel 
 

ODLOK 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce 
in merilih za odmero komunalnega prispevka  

 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 

S tem odlokom se skladno z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce (DN UO, št. ___/2019) (v nadaljevanju: OPPN), sprejme 
Program opremljanja stavbnih zemljišč - v nadaljevanju: program opremljanja, ki ga je izdelalo 
podjetje Ipsum d.o.o., št. proj. 53-106/19, oktober 2019. 
 

2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 

 
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del. 
 
(2) Tekstualni del programa opremljanja vsebuje: 

- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme, 
- investicije v gradnjo komunalne opreme, 
- obračunska območja za posamezno vrsto komunalne opreme, 
- izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne 

opreme, 
- preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 parcele in na m2 bruto tlorisne 

površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme, 
- podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 
 

(3)  Grafični del programa opremljanja vsebuje: 
- grafični izris obravnavane komunalne opreme, 
- grafični izris obračunskih območij po posameznih vrstah komunalne opreme. 

 
3. člen 

(pomen izrazov) 
 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 
 
1.  Komunalna oprema so: 

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po 
predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 

- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 
površine. 

2.  Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja 
priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. 

3.  Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem, pridobivanje zemljišč in 
gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju. 
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4.  Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov 
posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo 
komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov za 
novo komunalno opremo. 

5.  Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za 
plačilo komunalnega prispevka plača Občini Radovljica. 

6.  Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 
priključuje na komunalno opremo ali povečuje bruto tlorisno površino objekta ali spreminja 
njegovo namembnost. 

7.  Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov 
in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami. 

8.  Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na 
katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo 
takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. 
Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe 

9.  Bruto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu 
SIST ISO 9836.  

 
II. KOMUNALNA OPREMA 

 
4. člen 

(komunalna oprema) 
 

Na območju bo urejena naslednja nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura: 
- cestno omrežje s cestno razsvetljavo, 
- vodovodno in hidrantno omrežje, 
- kanalizacija komunalne odpadne vode, 
- kanalizacija padavinske odpadne vode, 
- elektroenergetsko omrežje, 
- telekomunikacijsko (TK) omrežje 
- plinovodno omrežje. 

 
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE 

 
5. člen 

(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme) 
 
(1) Obračunsko območje za novo komunalno opremo se nahaja znotraj ureditvenega območja OPPN. 

 
(2) V obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme so zajete vse gradbene parcele 

in bruto tlorisne površine objektov v OPPN. Skupna površina gradbenih parcel tega obračunskega 
območja je 59.605 m2. Skupna bruto tlorisna površina objektov tega obračunskega območja je 
41.941 m2. 

 
 

IV. OBRAČUNSKI STROŠEK INVESTICIJE V NOVO KOMUNALNO OPREMO 
 

6. člen 
(skupni in obračunski stroški) 

 
(1) Skupni stroški investicije v novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo 

znašajo 2.061.917 EUR in obsegajo stroške za pridobitev in pripravo zemljišč ter stroške za 
gradnjo nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na območju OPPN. 

 
(2) Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo znašajo 1.920.507 EUR.  
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(3) V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek izgradnje elektroenergetskega, 
telekomunikacijskega in plinovodnega omrežja, ki ne spadajo med obvezne lokalne gospodarske 
javne službe varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra.  

 
(4) Obračunski stroški za ceste z javno razsvetljavo in kanalizacijo padavinskih odpadnih vod 

(odvodnjavanje javnih cest) zajemajo 22% davek na dodano vrednost (DDV). Obračunski stroški 
kanalizacije komunalne odpadne vode, vodovodnega in hidrantnega omrežja, priprave in 
pridobivanja zemljišč so brez DDV. 

 
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE 

 
7. člen 

 
(1) Osnova za odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na 

obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije v novo komunalno opremo na 
območju in višina obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo, na katero se območje 
priključuje. 
 

(2) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške investicije, za posamezno 
vrsto komunalne opreme, preračuna na m2 gradbene parcele objekta (CpN(ij)) in m2 bruto tlorisne 
površine objekta (CtN(ij)) 

 
(3) Obračunski stroški izgradnje posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m2 parcele 

(CpN(ij)) in na m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN(ij)), so: 
 

 

Parcela 
objekta 
CpN(ij) 

[EUR/m2] 

Bruto tlorisna 
površina objekta 

CtN(ij) 
[EUR/m2] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 11,29 16,22 
2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME / / 
- CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA in 

KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD 18,57 26,67 

- KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 0,50 0,72 
- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 1,86 2,68 

SKUPAJ 32,22 46,29 
 
 

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

8. člen 
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka) 

 
(1) Zavezanec za plačilo dela komunalnega prispevka za investicijo v novo komunalno opremo (v 

nadaljevanju zavezanec) je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, povečuje bruto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. 
 

(2) Delež površine parcele (DpN) in delež bruto tlorisne površine objekta (DtN) pri izračunu 
komunalnega prispevka znašata DpN : DtN = 0,5 : 0,5. 
 

(3) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem 
obračunskem območju z določeno komunalno opremo (CpN(ij)) in stroški opremljanja 
kvadratnega metra bruto tlorisne površine objekta v določenem obračunskem območju z določeno 
komunalno opremo (CtN(ij)) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo enkrat letno ob 
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za 
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gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«. 

 
(4) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja, 

indeksacija pa se opravi zadnji dan v koledarskem letu. 
 

(5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka lahko 
uveljavlja v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, na kateri se nahaja objekt, za 
katerega se odmerja komunalni prispevek, na podlagi dokazil o plačilih. 
 

(6) Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
 

VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

9. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 

 
(1) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način: 

KPnova (ij) = (AGP * CpN(ij) * DpN) + (ASTAVBA * CtN(ij) * DtN) 
 
pri čemer je: 

KPnova(ij) - znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme 
na posameznem obračunskem območju 

AGP - površina gradbene parcele stavbe (m2) 
ASTAVBA - bruto tlorisna površina stavbe (m2) 
DpN - delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo; 
CpN(ij) - stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove 

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, 
CtN(ij) - stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove 

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju 
DtN - delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo 
i - posamezna vrsta nove komunalne opreme 
j - posamezno obračunsko območje 

 
(2) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, 

nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni bruto tlorisna površina stavbe, se za izračun 
komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega odstavka. Upošteva se razliko med 
izračunom komunalnega prispevka po načrtovani spremembi in izračunom pred načrtovano 
spremembo. Pri odmeri se upošteva že plačan komunalni prispevek.  

 
(3) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani spremembi manjša od višine komunalnega 

prispevka pred načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri morebitni večkratni 
rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se upošteva bruto tlorisna površina največje stavbe za katero 
je bil plačan komunalni prispevek. 

 
10. člen 

(pogodba o opremljanju) 
 
V primeru, da komunalno opremo gradi investitor, ki je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
po tem odloku, se z njim sklene pogodba o opremljanju, s katero se uredijo obveznosti med Občino 
Radovljica in investitorjem.  
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VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA  
 

11. člen 
(postopek odmere komunalnega prispevka) 

 
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi 

za odmero komunalnega prispevka priloži dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
ali po uradni dolžnosti. 
 

(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se zavezancu odmeri v skladu z veljavno 
uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka 
ter v skladu z veljavnim občinskim odlokom. 
 

(3) Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. 
 
(4) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. 

 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
12. člen 

(vpogled v Program opremljanja) 
 
Program opremljanja s prilogami iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Radovljica. 

 
 

13. člen 
(veljavnost odloka) 

 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za zazidalno območje Turistično nakupovalni center Lesce – I. faza (UO, št. 11/2001, 30/2003). 
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - 

Uradne objave. 
 
 
Številka: 007- 0012/2019 
Datum:  
 

 
Ciril Globočnik  

           ŽUPAN 
 
 



VI/7 
 

 
OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 4.11.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
OBMOČJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 

OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 06 – TNC 1 IN 2 LESCE IN MERILIH ZA 
ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Zakonsko podlago predstavljajo določbe Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – 
ZUreP-2), ki v 153. členu predpisuje, da se stavbna zemljišča s komunalno infrastrukturo 
opremljajo na podlagi programa opremljanja. 
 
Vsebina programa opremljanja je določena z Uredbo o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 
34/19) in s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07 in 
61/17 – ZUreP-2 in 20/19). 
 
2. Obrazložitev  
 
Postopek sprejemanja programa opremljanja stavbnih zemljišč območja OPPN za območje 
osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce in merilih za odmero komunalnega prispevka se 
izvaja v skladu z novim Zakonom o urejanju prostora in novo Uredbo o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka. 
 
Območje OPPN se nahaja na površinah severno od naselja Lesce med obstoječo glavno cesto 
Ljubljana – Jesenice, lokalno cesto Lesce – Hraše, avtocesto Vrba – Peračica ter priključkom 
na avtocesto, v podaljšku obstoječega priključka glavne ceste za Bled in obsega površino 6,76 
ha. Območje OPPN se deli na območje TNC 1 (južni del) in TNC 2 (severni del). 
 
Večina gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI) na celotnem območju OPPN je 
že izvedena. Ta program opremljanja se v osnovi pripravlja zaradi predvidene GJI, ki se bo 
gradila zaradi nove pozidave na skrajnem severnem delu območja OPPN. Zaradi 
sorazmernosti stroškov, se upošteva že obstoječa komunalna oprema, na katero se bo 
predviden objekt priklopil, in predvidena GJI, ki se bo gradila zaradi dodatnih potrebnih 
kapacitet infrastrukture in zaradi nove prometne ureditve na uvozu v območje. 
 
Za posamezno investicijo se ovrednotijo stroški investicije na območju OPPN in stroški 
investicije v komunalno infrastrukturo izven območja urejanja, ki so neposredno povezani z 
izvedbo. 
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Skupni in obračunski stroški predvidenih investicij po vrstah komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture so ocenjeni na podlagi stroškov, ki so po višini enaki 
stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove opreme, ki je po zmogljivostih in namenu podobna 
obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe. Navedeno oceno je pripravil izdelovalec 
programa opremljanja stavbnih zemljišč. 
 
Del skupnih stroškov predstavlja vrednost že izvedene komunalne opreme na območju OPPN. 
Te vrednosti posamezne komunalne opreme, so povzete iz Pogodbe o ureditvi medsebojnih 
odnosov pri opremljanju stavbnega zemljišča v območju ZN za turistično nakupovalni center 
Lesce – 1. faza (TNC 1). 
 
Program opremljanja zajema: 
− komunalno opremo 

o cestno omrežje s cestno razsvetljavo, 
o vodovodno in hidrantno omrežje, 
o kanalizacija komunalne odpadne vode, 
o kanalizacija padavinske odpadne vode. 

− drugo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI): 
o elektroenergetsko omrežje, 
o telekomunikacijsko (TK) in KTV omrežje. 
o plinovodno omrežje. 

 
Skupni stroški predvidenih investicij v komunalno opremo in drugo GJI  vrednost [EUR]  
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ  672.995 EUR  
2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME   

CESTE, CESTNA RAZSVETLJAVA, PADAVINSKA 
KANALIZACIJA 

1.106.620 EUR  

KANALIZACIJA ODPADNE KOMUNALNE VODE  29.860 EUR  
VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE  111.032 EUR 
RAVNANJE Z ODPADKI (EKO-OTOK)  0 EUR  

3. DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA  
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE  36.442 EUR  
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE  73.839 EUR  
PLINOVODNO OMREŽJE 31.129 EUR 

OBRAČUNSKI STROŠKI 1.+2. 1.920.507 EUR  
SKUPNI STROŠKI 1.+2.+3. 2.061.917 EUR  
 
Skupni stroški investicije v komunalno opremo in drugo gospodarska javno infrastrukturo 
znašajo 2.061.917 EUR. 
Obračunski stroški investicij v novo komunalno opremo na območju znašajo 1.920.507 EUR.  
 
V obračunske stroške komunalnega opremljanja, ki so osnova za izračun višine komunalnega 
prispevka, ni zajeta izgradnja elektroenergetskega, telekomunikacijskega in plinovodnega 
omrežja, ki ne spadajo med omrežja za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste in druge javne površine). 
 
Za potrebe izračuna komunalnega prispevka se obračunske stroške investicij preračuna na 
enoto mere (skupno površino parcel novih objektov in skupno bruto tlorisno površino novih 
objektov). 
 
Skupna površina gradbenih parcel predvidenih stavb na območju OPPN znaša 59.605,00 m2. 
Ocenjena bruto tlorisna površina objektov znaša 41.491,00 m2. 
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Gradbene parcele stavb so hkrati tudi obračunsko območje za vse vrste komunalne opreme na 
območju urejanja. 
 
Razmerje med deležem komunalnega prispevka, ki se ga obračunava glede na površino 
gradbene parcele in deležem, s katerim se obremeni bruto tlorisna površina objekta s 
komunalnim prispevkom, se določi na 0,5 : 0,5. 
 
Cena opremljanja 1m2 gradbene parcele stavbe z novo komunalno opremo znaša 32,22 EUR. 
Cena opremljanja 1m2 bruto tlorisne površine objekta z novo komunalno opremo znaša 
46,29 EUR. 
 
Investitor lahko v primeru sklenitve pogodbe o opremljanju delno ali v celoti poravna 
komunalni prispevek v naravi. 
 
V skladu z določbami tega odloka pa bo investitorjem ob pridobivanju gradbenega dovoljenja 
odmerjen tudi komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, in sicer na podlagi 
veljavnega občinskega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica 
in Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica, ki določata obseg 
komunalne opreme in merila za odmero komunalnega prispevka. 
 
3. Finančne posledice 
 
Po podatkih pobudnikov spremembe OPPN je na območju predvidena novogradnja večjega 
trgovskega centra. Predvideni novi objekt – v OPPN prikazan kot objekt H – bo zgrajen na 
gradbeni parceli velikosti 12.200 m2 in bo obsegal 9.600 m2.  
 
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo po tem programu opremljanja – po 
Programu opremljanja stavbnih zemljišč območja OPPN za območje osrednjih površin LE 06 
– TNC 1 in 2 Lesce - bo za takšen objekt znašal 420.000 EUR. 
 
Poleg tega se investitorju na območju OPPN odmeri tudi komunalni prispevek za obstoječo 
komunalno opremo, in sicer se odmeri v skladu z veljavnim splošnim občinskim odlokom: 
Odlokom o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (DN UO, št. 
200/15) in Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (DN UO, 
št. 200/15). Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo za takšen objekt bo znašal 
290.000 EUR. 
 
 
 

  Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

Priloge: 
- Program opremljanja – elaborat,  
- grafična priloga 
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2. Uvod 

2.1 Podatki o izdelovalcu in naročniku 

2.1.1 Pripravljavec občinskega izvedbenega prostorskega akta 

Občina Radovljica 
Gorenjska cesta 19 
4240 Radovljica 
 
Župan: Ciril Globočnik 
Matična številka: 5883466000   
ID št. za DDV: SI 67759076 
 
t. 04 537 23 00 
e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si 
splet: http://www.radovljica.si/ 

2.1.2 Izdelovalec programa opremljanja 

Ipsum, okoljske investicije, d. o. o. 
Ljubljanska cesta 72 
1230 Domžale 
 
Odgovorna oseba: Ivo Kejžar 
Matična številka: 1924982 
ID št. za DDV: SI 43967604 
 
t. (01) 724 40 55 
f. (01) 724 40 54 
e-pošta: info@ipsum.si 
splet: http://www.ipsum.si 

2.2 Ozadje in namen programa opremljanja 

Predmet Elaborata - program opremljanja stavbnih zemljišč je območje OPPN, ki ga ureja Odlok o 
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce 
(v nadaljevanju OPPN). V skladu z veljavnimi predpisi je elaborat program opremljanja stavbnih 
zemljišč podlaga za pripravo programa opremljanja, ki se ga sprejme kot odlok na občinskem svetu. 
 
Območje OPPN obsega površino 6,76 ha. Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora LE 06 (z 
namensko rabo MO) iz veljavnega OPN. Nahaja se na površinah severno od naselja Lesce med 
obstoječo glavno cesto Ljubljana – Jesenice, lokalno cesto Lesce – Hraše, avtocesto Vrba – Peračica 
ter priključkom na avtocesto, v podaljšku obstoječega priključka glavne ceste za Bled. 
 
Območje OPPN se deli na območje TNC 1 (južni del OPPN) in TNC 2 (severni del OPPN). Večina 
gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI) na celotnem območju OPPN je že izvedeno. 
Ta program opremljanja se v osnovi pripravlja zaradi predvidene GJI, ki se bo gradila zaradi nove 
pozidave na skrajnem severnem delu območja OPPN. Zaradi sorazmernosti stroškov, se upošteva že 
obstoječa komunalna oprema, na katero se bo predviden objekt priklopil in predvidena GJI, ki se bo 
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gradila zaradi dodatnih potrebnih kapacitet infrastrukture in zaradi nove prometne ureditve na uvozu 
v območje. 
 
S sprejemom akta OPPN je predvidena celovita prostorska ureditev območja osrednjih površin LE 06 – 
TNC 1 in 2 Lesce, ki je v pretežnem delu že pozidano. Ureditveno območje OPPN se v celoti navezuje 
na obstoječo prometno infrastrukturo.  
 
Na območju OPPN so dopustne naslednje osnovne dejavnosti: trgovske, turistične, gostinske, 
poslovne in storitvene dejavnosti ter dejavnosti splošnega družbenega pomena. 
 
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture (GJI), okvirno določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s 
pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija 
opremljanja. 
 
Program opremljanja tako določa usklajevanje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s 
komunalno infrastrukturo za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje, za omogočanje možnosti 
priključevanja na komunalno infrastrukturo in služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. 
 
Podlaga za odmero komunalnega prispevka so obračunska območja, stroški komunalne opreme, 
preračun stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja 
priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Komunalni prispevek 
se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in opremljenost stavbnega zemljišča s 
komunalno opremo ter glede na bruto tlorisno površino objekta in njegovo namembnost oziroma 
glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 
 

2.3 Podlage za izdelavo programa opremljanja 

2.3.1 Pojasnilo k vsebini programa opremljanja 

Program opremljanja se izdela na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – ZUreP-
2), ki v 153. členu predpisuje, da se stavbna zemljišča s komunalno infrastrukturo opremljajo na 
podlagi programa opremljanja, v skladu z določili Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o 
izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19)   in na 
podlagi Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07 in 61/17 – 
ZUreP-2 in 20/19). 
 
Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom (153. člen Zakona o urejanju prostora, Ur. l. 
RS, št. 61/17 – ZUreP-2). Občina posreduje sprejeti program opremljanja ministrstvu 
najpozneje v 15 dneh po njegovi uveljavitvi. 
 
V skladu s 157. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – ZUreP-2); lahko občina 
sklene z investitorjem načrtovane prostorske ureditve pogodbo o opremljanju. Investitor se obveže, 
da bo sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, če 
je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. Šteje se, da je investitor 
na ta način v naravi poravnal del komunalnega prispevka za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam 
zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že 
zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil novo zgrajeno komunalno opremo. 
Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program opremljanja in 
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podlage za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne 
občine. 
Če pogodba o opremljanju zajema finančne obremenitve investitorja, ki bi jih sicer morala 
prevzeti občina, se obremenitve odštejejo investitorju od predpisanih dajatev občini, kar se 
določi s pogodbo o opremljanju. 
 
Program opremljanja sprejme ali zavrne občinski svet. Program lahko zavrne, če ta ni v skladu s 
predpisi oziroma, če stroški niso prikazani realno. Komunalna infrastruktura se lahko financira iz 
proračuna občine, iz sredstev fizičnih in pravnih oseb, ki sklenejo pogodbo o opremljanju in iz drugih 
virov. 

2.3.2 Predpisi 

- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – ZUreP-2); 
- Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)  
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB1, 66/06 Odl.US, 112/06 Odl.US, 

70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16); 
- Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 

in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18); 
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18); 
- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. 
l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19)    

- Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18)  
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07, 61/17 – ZUreP-2, 

20/19); 

2.3.3 Upoštevani veljavni prostorsko izvedbeni akti 

Pri izdelavi elaborata Program opremljanja so bili upoštevani sledeči veljavni prostorsko izvedbeni 
akti: 
- Odlok o prostorskem redu Občine Radovljica (DN UO, Št. 159/2012)  in Odlok o četrtih 

spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, Št. 
233/2017) 

- Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 
06 – TNC 1 in 2 Lesce, Locus d.o.o., oktober 2019 
- tekstualni in kartografski del OPPN; 

 

2.4 Opis območja opremljanja in načrtovane prostorske ureditve na 

območju opremljanja 

2.4.1 Lokacija območja  

Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja v Občini Radovljica in obsega 
območje na površinah severno od naselja Lesce med obstoječo glavno cesto Ljubljana – Jesenice, 
lokalno cesto Lesce – Hraše, avtocesto Vrba – Peračica ter priključkom na avtocesto, v podaljšku 
obstoječega priključka glavne ceste za Bled. Območje je v obstoječem stanju pretežno že pozidano.  
 
Območje OPPN obsega naslednje parcele v k. o. 2155 Hraše: 101/4, 103/2, 105/11, 105/12, 107/13, 
107/14, 107/15, 109/3, 110/1, 111/2, 112, 121/6, 123/1, 123/2, 124/1, 124/3, 125/2, 126/2, 127/3, 
127/4, 128/4, 128/6, 128/7, 130/11, 130/17, 130/24, 130/28, 130/29, 130/3, 130/30, 130/31, 130/4, 
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130/42, 130/44, 130/45, 130/5, 130/6, 1383/1, 1383/3, 1383/4, 547/101, 547/102, 547/103, 547/104, 
547/105, 547/106, 547/108, 547/57, 547/62, 547/65, 547/75, 549/10, 549/11, 549/4, 549/5, 549/6, 
549/7, 549/8, 552/11, 552/12, 552/4, 552/6, 552/7, 552/8, 556/4, 556/5, 556/6 in 556/7. Parcele so 
povzete po OPPN. 
 

 
Slika 1: Prikaz lege območja OPPN (zelena obroba – meja območja) 

(vir: gis.iobcina.si, oktober 2019) 

 
Površina ureditvenega območja OPPN znaša 6,76 ha. 
 

2.4.2 Načrtovane prostorske ureditve 

Na podlagi prostorskega akta OPPN je predvidena celovita prostorska ureditev območja osrednjih 
površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce, ki je v pretežnem delu že pozidano. S sprejemom OPPN je 
predvidena pozidava skrajnega severnega dela ureditvenega območja, ureditev krožišča na uvozu s 
ceste Lesce – Hraše ter ureditev dodatne gospodarske javne infrastrukture. 
 
Na območju OPPN so dopustne naslednje osnovne dejavnosti: trgovske, turistične, gostinske, 
poslovne in storitvene dejavnosti ter dejavnosti splošnega družbenega pomena. 
 
Na območju OPPN so dopustne gradnje naslednjih stavb: 
- 121 gostinske stavbe 
- 122 upravne in pisarniške stavbe 
- 123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
- 126 stavbe splošnega družbenega pomena 
V območju ni dovoljeno graditi stanovanjskih stavb in industrijskih stavb. 
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Slika 2: Prikaz načrtovane ureditve znotraj območja OPPN  

(rdeče šrafirano – nov predviden objekt)  
(vir: Ureditvena situacija OPPN, Locus d.o.o., oktober 2019) 

 
Nove prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so: 

- gradnja trgovsko poslovnega centra (objekt H) ; 
- ukinitev že predvidenih objektov I in J (predvidena objekta na območju objekta H); 
- gradnja že predvidenih prometnih povezav (zahodni odsek ceste D); 
- ukinitev dela že predvidenih prometnih povezav (vzhodni odsek ceste D) severno od ceste 

C; 
- dograditev komunalne in energetske infrastrukture območja; 
- ureditvi peš in kolesarskih poti, parkirnih površin za obiskovalce ter zelenih in urbanih 

površin območja. 
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Tabela 1: Maksimalni gabariti stavb na območju OPPN – južni del 

Št. 
stavbe 

Namembnost 
Dopustna 
etažnost 
stavbe* 

Tlorisna 
površina* 

[m] 

Št.  

etaž* 
Bruto tlorisna  
površina stavb 

[m2] 

A gostinstvo, prenočišča, 
trgovina 

K+ P + 2 
(delno 3) 900 4 3.600 

B bencinski servis 
(trgovina, gostinstvo, 

avtopralnica, 
avtomehanična delavnica 

/ avtoservis) 

P 903 1 903 

C avtosalon, avtoservis, 
tehnični pregledi, 

gostinstvo 
K+ P + 1 920 3 2.760 

D avtosalon, avtoservis K+ P + 1 1350 3 4.050 

E1 hipermarket K+ P 1670 2 3.340 

E2c trgovina, turizem, 
gostinstvo, igralništvo 

K+ P + 1 200 3 600 

E2d trgovina, gostinstvo K + P + 2 240 4 960 

E2e trgovina, gostinstvo K+ P 60 2 120 

E3 trgovina, gostinstvo K+ P + 1 2000 3 6.000 

F trgovina, gostinstvo, 
avtosalon, igralništvo 

K + P + 2 432 4 1.728 

SKUPAJ BRUTO TLORISNA POVRŠINA STAVB  24.061 

*OPOMBE: Največji dopustni tlorisni gabariti in etažnost predvidenih stavb in površina nadstrešnic, so 
določeni z OPPN. Bruto tlorisne površine so ocenjene na podlagi podatkov iz OPPN. 
 
Tabela 2: Maksimalni gabariti stavb na območju OPPN – severni del 

Št. 
stavbe 

 

Namembnost 

Dopustna 
etažnost 
stavbe* 

Tlorisna 
površina* 

[m] 

Št.  

etaž* 

Bruto tlorisna 
površina stavb 

[m2] 

H  
trgovina, gostinstvo 

K+P  
(možnost 
medetaže) 

6.005 2 12.010 

K  
trgovina, gostinstvo 

P + 1 
(možnost 
medetaže) 

2.303 2 4.606 

L  
gostinstvo 

P + 1 
(možnost 
medetaže) 

407 2 814 

SKUPAJ BRUTO TLORISNA POVRŠINA STAVB  17.430 

*OPOMBE: Največji dopustni tlorisni gabariti in etažnost predvidenih stavb in površina nadstrešnic, so 
določeni z OPPN. Bruto tlorisne površine so ocenjene na podlagi podatkov iz OPPN. 
 
Splošni pogoji oblikovanja objektov na območju OPPN 
Zaradi določitve javnega dobra, se lahko spremenijo velikosti gradbenih parcel. 
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Pri načrtovanju novih objektov, njihovih dograditev ali rekonstrukcij, je dopustna vgradnja elementov 
oz. naprav za izrabo alternativnih virov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. 
Dopustna je tudi uporaba alternativnih virov energije za energetsko oskrbo objektov. 
 
Parkirne površine na nivoju terena je treba zasenčiti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 PM. 
 
Dopustna je postavitev nadstrešnic za avtobusna postajališča ob internih cestah in sicer na način, ki 
ne zmanjšuje prometne preglednosti. Nadstrešnice lahko segajo preko pločnika, njeni elementi (npr. 
stebri) pa naj se zagotavljajo na površinah izven pločnika. 
 
Na gradbenih parcelah objektov je potrebno zagotoviti minimalno 20% zelenih površin. Mednje se 
upošteva tudi izvedba ekstenzivne zelene strehe na objektu. 
 
V ureditvenem območju je potrebno intenzivno v obliki drevoreda ozeleniti površine ob cestah A, C 
in D ter delno ob priključni cesti območja na državno cesto Vrba – Črnivec. 
Prav tako je potrebno intenzivno ozeleniti parkirne površine med cestama A in C ter servisne površine 
ob objektih E1, E3, D, H in K. Z visokodebelno vegetacijo in grmovno zasaditvijo je potrebno 
ozeleniti S in SV mejo ureditvenega območja, ki je obrnjena proti kulturni krajini.  
 
Skladno z Odlokom o OPPN je določena višina najvišje točke objektov (vključno z antenami, 
dimniki, klimatskimi napravami, ipd.), ki ne sme presegati nadmorske višine 520,00 m.n.v. 
 
Etapnost izvedbe 
 
Objekti v območju OPPN se lahko gradijo etapno. Gradnja objektov v posamezni etapi lahko poteka 
sočasno z izgradnjo gospodarske infrastrukture. 
 
Prometna in komunalna ureditev 
 
Območje se prometno napaja preko Hraške ceste in regionalne ceste R2-452/0208 Lesce – 
Radovljica. 
Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v 
varovalnem pasu avtoceste je dopustna le, s soglasjem DARS d.d. 
 
Skladno z OPPN morajo biti vse načrtovane ceste minimalne širine 2 x 2,75 m, z obojestranskim 
pločnikom širine 1,50 m (izjemoma 1,20 m) in bankino širine 0,50 m. Ob cestnem telesu je minimalno 
1,00 m širok pas cestnega sveta z omejeno lastninsko pravico za potrebe vzdrževanja občinske ceste, 
postavitev prometne signalizacije, javne razsvetljave ipd. 
 
Novi objekti morajo biti priključeni na predvideno vodovodno, elektroenergetsko in 
telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih 
upravljavcev komunalnih vodov.  
 

2.4.3 Površina gradbenih parcel stavb 

Skupna površina ureditvenega območja OPPN znaša 6,76 ha. V spodnjih tabelah so navedene 
površine gradbenih parcel stavb. Celotno območje OPPN predstavlja obračunsko območje, zato so 
navedene površine vseh gradbenih parcel stavb, ki se nahajajo na območju OPPN (TNC 1 in 2). 
Obračunsko območje je zmanjšano za vsoto javnih površin (ceste, zelenice). 
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Površina in seznam gradbenih parcel je povzeta po Predlogu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
za območje osrednjih površin LE 06 – TNC1 in 2 Lesce, Locus d.o.o., oktober 2019.  
 
Tabela 3: Površina gradbenih parcel stavb na območju TNC 1 

Z. št.  

 

Objekt 

 

Površina  

gradbenih parcel stavb 

[m2] 

1. A 3.650 

2. B 4.750 

3. C 5.840 

4. D 4.700 

5. E1 6.455 

6. E2c 1.037 

7. E2d 850 

8. E2e 
Parcela skupna z objektom 

E2d 

9. E3 7.317 

10. F 1.500 

 Skupaj 36.099 

OPOMBA: Površina gradbenih parcel je povzeta po OPPN. 
 
Tabela 4: Površina gradbenih parcel stavb na območju TNC 2 

Z. št.  

 

Objekt 

 

Površina  

gradbenih parcel stavb 

[m2] 

1. K 9.874 

2. L 1.388  

3. H 12.244 

 Skupaj 23.506 

OPOMBA: Površina gradbenih parcel je povzeta po OPPN. 
 

2.4.4 Bruto tlorisna površina stavb na območju 

V spodnjih tabelah so navedene bruto tlorisne površine stavb znotraj območja OPPN. V površinah so 
zajete tudi morebitne nadstrešnice, ki so dovoljene v skladu za OPPN za posamezno stavbo. 
 
Tabela 5: Ocenjena bruto tlorisna površina stavb  

Št. stavbe Etažnost stavbe 
Bruto tlorisna površina stavb 

[m2] 

1 Objekti na območju TNC 1 24.061 

2 Objekti na območju TNC 2 17.430 

SKUPAJ BRUTO TLORISNA POVRŠINA 41.491 
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OPOMBE: Največji dopustni tlorisni gabariti in etažnost predvidenih stavb in površina nadstrešnic, so 
določeni z OPPN. 

  
Skupna površina gradbenih parcel predvidenih stavb na območju OPPN znaša 59.605,00 m2. 
Ocenjena bruto tlorisna površina objektov znaša 41.491,00 m2 (skupaj bruto tlorisna površina 
stavb in nadstrešnic).  
 
Javne površine ureditvenega območja OPPN so površine internih povezovalnih cest A, B, C, D in F ter 
povezava ceste A s Hraško cesto ter povezava ceste F, preko krožišča, z regionalno cesto R2-452/0208 
Lesce – Radovljica. V to so zajeti tudi hodniki za pešce, kolesarska steza in zelenice. Vse javne površine 
so razvidne iz grafične priloge.  
 
Tabela 6: Predvidene javne površine 

Funkcionalna celota/enota Površina javnih parcel [m2] 
Ceste A, B, C, D in F ter povezava ceste A s 
Hraško cesto ter povezava ceste F, preko 
krožišča, z glavno cesto R2-452/0208 Lesce – 
Radovljica.  

 
9.169,00 

 
Predvidene javne površine v območju urejanja OPPN zajemajo cestni koridorji, ki vključujejo tudi 
zelene površine.  
Površina javnih parcel na območju OPPN je 9.169,00 m2. 

2.4.5 Obstoječa ureditev komunalne infrastrukture 

Na območju OPPN ni obstoječe komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture (GJI), 
ki bi omogočala predvidene prostorske ureditve, zato bo potrebno urediti: 

− komunalno opremo 
o cestno omrežje s cestno razsvetljavo, 
o vodovodno in hidrantno omrežje, 
o kanalizacija komunalne odpadne vode, 
o kanalizacija padavinske odpadne vode. 

− drugo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI): 
o elektroenergetsko omrežje, 
o telekomunikacijsko (TK) in KTV omrežje. 
o Plinovodno omrežje. 

 
V obračunske stroške komunalnega opremljanja, ki so osnova za izračun višine komunalnega 
prispevka ni zajeta izgradnja elektroenergetskega, telekomunikacijskega omrežja (TK), KTV 
omrežja in plinovodnega omrežja. Ta omrežja niso del lokalne gospodarske javne 
infrastrukture oz. komunalne opreme. Ureditev teh omrežij na območju urejanja je v 
programu opremljanja opisana in prikazana v grafičnem delu. 
 
Izvedba omrežja cestne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške pod postavko cest. 
Omrežje cestne razsvetljave ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 
predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14, 46/15, 10/18). 
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3. Nova komunalna oprema na območju OPPN 

3.1 Cestno omrežje in cestna razsvetljava ter kanalizacija 

padavinskih odpadnih vod 

Cestno omrežje in razsvetljava 
Območje se prometno napaja preko Hraške ceste in regionalne ceste R2-452/0208 Lesce – 
Radovljica. 
 
Cestno omrežje ureditvenega območja OPPN sestavljajo interne povezovalne ceste A, B, C, D in F, 
povezava ceste A s Hraško cesto in krožišče s priključkom na obstoječo državno cesto R2 – 452. V 
okviru izvedbe priključka na regionalno cesto se nanj predvidi tudi prometna navezava območja LE 
79. 
 
Notranje ceste na območju OPPN se morajo graditi s sledečimi profili: 
− hodnik za pešce 2 x 1,50 m (izjemoma 1,20 m) 
− vozišče 2 x 2,75 m 
− bankina 2 x 0,50 m 
Skupna širina cest -  do 9,50 m. 
Ob cestnem telesu je minimalno 1,00 m širok pas cestnega sveta z omejeno lastninsko pravico za 
potrebe vzdrževanja občinske ceste, postavitev prometne signalizacije, javne razsvetljave ipd. 
 
Na območju je že izvedeno cestno omrežje, ki je del javne infrastrukture. Za potrebe širjenja pozidave 
na območju OPPN se na novo zgradi še cesta D, do konca se uredi cesta F (pločnik na severni strani 
ceste v njenem vzhodnem delu, priključek na cesto D, avtobusno postajališče in priključek na novo 
krožišče) v sklopu ureditve novega krožišča. Pri gradnji novega krožišča se preuredi še cesta A, ter 
nov uvoz do gradbene parcele objekta K in L, obstoječi uvoz se spremeni v dostop za pešce. Na cesti 
C se nekoliko preuredi križišče s cesto F. 
 
Na območju OPPN je že izvedeno cestno omrežje, skupne dolžine 551 m.  
 
Na območju OPPN so predvidene sledeče ureditve v cestnem omrežju: 
- nova cesta D, v dolžini 119 m (površina skupaj s cesto F 1.245 m2), 
- uredi se cesta F (del pločnika, avtobusno postajališče ob cesti, priključek na novo krožišče), 

v dolžini 109 m, 
- preureditev križišč na cesti A in C s cesto F (na površini 226 m2), 
- uredi se novo krožišče, na površini 1.027 m2, 
- hodnik za pešce in kolesarska steza ob novem krožišču, na površini 1.086 m2, 

 
Kanalizacija odpadnih padavinskih vod 
Na območju OPPN se za potrebe odvajanja padavinskih vod z območja, zgradi ločen sistem 
padavinske kanalizacije. Padavinske odpadne vode v območju OPPN se v celoti ponikajo. 
  
Odvodnjavanje padavinskih odpadnih voda s strešnih površin se izvede preko peskolovov v 
ponikovalnice, odvodnjavanje padavinskih odpadnih voda z utrjenih površin funkcionalnih zemljišč 
(manipulativnih in parkirnih površin) pa v ponikovalnice (preko lovilcev olj, če so potrebni v skladu 
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja).  
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Za odvodnjavanje cest se predvidi sistem požiralnikov s peskolovom in ponikalnicami vzdolž javnih 
cest na območju OPPN. Predviden je nov sistem odvodnjavanja padavinske odpadne vode na 
območju ceste D in novega krožišča na območju TNC 2. 
 
Na območju OPPN je že izvedena kanalizacija padavinske odpadne vode v dolžini 587 m.  
 
Na območju urejanja z OPPN se uredi sistem odvodnjavanja  v dolžini 239 m vzdolž javne ceste. 
 
Cestna razsvetljava 
 
Izvedba omrežja cestne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške. V skladu z ZUreP-2 
cestna razsvetljava ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava predpisan sestavni 
del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah Ur. l. RS, št. 109/10, 48/1, 36/14, 46/15 in 10/18). 
 
Ob predvidenih cestah D in novega krožišča, se na območju OPPN izvede javna razsvetljava v 
kanalizaciji javne razsvetljave s kandelabrskimi svetilkami. Višina drogov je do 6 m, ki bodo 
opremljeni z modernimi svetlobnimi telesi in z napajanjem regulirani preko sistema, ki dopušča 
časovno regulacijo in večstopenjsko intenzivnost osvetlitve. Svetilke bodo razporejene na razdalji ca. 
30 - 45 m. 
 
Na območju OPPN je že izvedeno 129 m cestne oz. javne razsvetljave. 
 
Na območju OPPN je predvideno 107 m cestne oz. javne razsvetljave, ki se bo gradila ob predvideni 
cesti D in novem krožišču. 

3.2 Vodovodno in hidrantno omrežje 

Že izvedeno vodovodno omrežje na območju OPPN (TNC 1) se navezuje na vodovod Hraše - Lesce 
ob podvozu Hlebce. V ureditvenem območju OPPN je v dveh zankah zgrajena osnovna mreža s 
hidrantnim omrežjem. Vodovodno omrežje se izvede na celotnem območju OPPN v območju javnih 
cest.  
Vodovodne cevi na območju so dimenzije ø 110 mm  in potekajo v območju pločnikov. 
Na severnem delu območja, kjer je predvidena pozidava, se dogradi vodovodno omrežje ob severnem 
robu parcele objekta H in se navezuje na že izvedeno omrežje na območju OPPN. 
Za varstvo pred požarom je predvidena izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti v lomni 
izvedbi. Najmanjša razdalja hidranta od objekta znaša 5 m, največja pa 80 m. Hidranti so med seboj 
lahko oddaljeni največ 80 m. 
 
Vodovod se zgradi iz cevi iz nodularne litine (duktil) ali iz drugega ustreznega materiala. 
 
Na območju OPPN je že izvedeno vodovodno omrežje v dolžini 653 m.  
Na območju urejanja z OPPN, vključno z navezavo na obstoječ vodovod, se bo uredilo 274 m 
vodovodnega in hidrantnega omrežja. 

3.3 Kanalizacija komunalne odpadne vode 

Komunalne odpadne vode z območja OPPN se spelje v kanalizacijo komunalnih odpadnih vod 
Studenčice - Hraše - Lesce, ki je že izvedena na celotnem območju OPPN (TNC 1 in 2) in je speljana 
na Centralno čistilno napravo Radovljica. Kanalizacija komunalne odpadne vode iz vseh načrtovanih 
objektov v ureditvenem območju OPPN se priključi na kanalizacijsko omrežje v območju javnih cest.  
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Del novega kanalizacijskega sistem se bo uredilo v SV delu območja TNC 2, kjer bo možnost 
priključka za novo pozidavo. 
Kanalizacija komunalnih odpadnih vod se bo izvedla iz PVC cevi ali drugega ustreznega materiala. 
Enako velja tudi za revizijske jaške. 
 
Na območju OPPN je že izvedeno omrežje komunalne odpadne vode v dolžini 549 m.  
 
Na območju urejanja z OPPN, vključno z navezavo na obstoječo kanalizacijsko omrežje, se bo uredilo 
6 m kanalizacije komunalnih odpadnih vod. 

3.4 Elektroenergetsko omrežje 

Na območju se bo v predvidenih cestah, uredila NN elektroenergetska kanalizacija. Odjemalci se 
napajajo z električno energijo preko obstoječega oziroma novozgrajenega NN kabelskega omrežja iz 
obstoječe transformatorske postaje 20/0.4 kV; T548, TP TNC LESCE, ki je locirana na vzhodnem 
robu ureditvenega območja OPPN. 
 
NN omrežje za potrebe novih ureditev se izvede v kabelski obliki z omaricami za vsak objekt posebej. 
Napeljava javne razsvetljave se razpelje po vseh cestah naselja v talni izvedbi.  
 
Na območju OPPN je že obstoječe elektroenergetsko omrežje v dolžini 214 m. 
 
V sklopu ureditve OPPN se ne bo uredilo NN elektroenergetskega omrežja.  
 
Elektroenergetsko omrežje je v programu opremljanja prikazano, stroški izvedbe so upoštevani v 
skupnih, ne pa tudi v obračunskih stroških ter s tem posledično tudi ne v komunalnem prispevku. 
Stroške, ki lahko nastanejo občini v zvezi z izvedbo in ali prestavitvijo elektroenergetskega omrežja 
se uredi v skladu z določili Pravilnika o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo 
elektroenergetskega omrežja (Ur. l. RS, št. 93/08 in 61/17 – ZUreP-2). 

3.5  Telekomunikacijsko omrežje (TK) in optično omrežje 

Telefonsko kabelsko kanalizacijo je potrebno zgraditi skladno z "Navodilom za graditev kabelske 
kanalizacije iz PE cevi s profilirano zunanjo in gladko notranjo površino" (Ur. glasilo Telekoma 
Slovenije št. 4, z dne 27. 10. 2000), cevi za gradnjo kanalizacije pa morajo biti izdelane skladno z 
navodilom "Tehničnimi pogoji za polietilenske zaščitne cevi in cevi za kabelsko kanalizacijo s 
profilirano zunanjo in gladko notranjo površino" (Ur. glasilo Telekoma Slovenije št. 4, z dne 27. 10. 
2000). 
 
Na območju OPPN se nahaja obstoječe telekomunikacijsko omrežje (TK kanalizacija ter optično in 
bakreno omrežje) Telekoma Slovenije in omrežje KKS Telemach. Na območju OPPN je dopustna 
gradnja oziroma dograditev telekomunikacijskega omrežja do objektov. Priključna točka za 
dograditev telekomunikacijskega omrežja je ob severovzhodnem robu območja OPPN, pri objektu 
E1. 
Na ureditvenem območju OPPN se nahaja obstoječe telekomunikacijsko omrežje (TK kanalizacija 
ter optično in bakreno omrežje) Telekoma Slovenije v dolžini 311 m in omrežje KKS Telemach v 
dolžini 302 m. 
 
V sklopu ureditve OPPN se bo v cestnih koridorjih, uredilo 2 m telekomunikacijskega (TK) oz. KTV 
omrežja v javnih površinah, ki se bo priključilo na najbližji priključek KKS omrežja. 
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Telekomunikacijsko omrežje in optično omrežje sta v programu opremljanja prikazani, stroški 
izvedbe so prikazani v skupnih stroških, niso pa upoštevani v obračunskih stroških ter s tem 
posledično v komunalnem prispevku, saj ne gre za obvezno lokalno gospodarsko javno službo oz. 
omrežje, na katerega je obvezen priklop. 

3.6 Plinovodno omrežje 

Na območju OPPN se nahaja obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje, namenjeno oskrbi 
obstoječih stavb. Na območju OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev distribucijskega 
plinovodnega omrežja. 
 
Na območju je že izvedeno plinovodno omrežje v dolžini 373 m. 
 
V sklopu ureditve OPPN se bo v cestnih koridorjih, uredilo 71 m plinovodnega omrežja. 
 

3.7 Ravnanje z odpadki 

Odpadki se zbirajo individualno znotraj posamezne gradbene parcele, odjemno mesto se locira ob 
javni cesti znotraj gradbene parcele. Prostori za odlaganje oziroma odvoz komunalnih odpadkov 
morajo biti urejeni v nivoju dovozne ceste, brez dvignjenih robnikov, primerno utrjeni in dostopni 
smetarskim vozilom.  
Območje za eko - otok v območju urejanja OPPN ni predvideno. 
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4. Podlage za odmero komunalnega prispevka na 

območju načrtovane investicije 

4.1 Obračunsko območje 

Skupna površina ureditvenega območja OPPN znaša ca. 6,67 ha. Vsota površin gradbenih 
parcel stavb na območju OPPN znaša 59.605 m2. Gradbene parcele stavb so hkrati tudi 
obračunsko območje za vse vrste komunalne opreme na območju urejanja. Ocenjena bruto 
tlorisna površina vseh objektov znaša 41.491 m2. 

4.2 Skupni in obračunski stroški investicije 

Za posamezno investicijo se ovrednotijo stroški investicije na območju OPPN in stroški investicije v 
komunalno infrastrukturo izven območja urejanja, ki so neposredno povezani z izvedbo.  
Skupni in obračunski stroški predvidenih investicij po vrstah komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture so ocenjeni na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki 
bi nastali ob gradnji nove opreme, ki je po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja 
podobno raven oskrbe. Navedeno oceno je pripravil izdelovalec programa opremljanja stavbnih 
zemljišč.  
Del skupnih stroškov predstavlja vrednost že izvedene komunalne opreme na območju OPPN. Te 
vrednosti posamezne komunalne opreme, so povzete iz Pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov pri 
opremljanju stavbnega zemljišča v območju  ZN za turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza 
(TNC 1). 
 
Ovrednotijo se stroški obstoječe komunalne infrastrukture. Stroški načrtovanih investicij in stroški za 
obremenitev komunalne opreme izven območja urejanja so skupni stroški. Skupni stroški se določijo 
po posameznih vrstah komunalne infrastrukture, ki je predmet načrtovane investicije. 
 
Skupni stroški se financirajo iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države in iz 
drugih virov. Občina določi delež skupnih stroškov, ki se financirajo s komunalnim prispevkom. Ta 
delež predstavlja obračunske stroške. 
 
Obračunski stroški komunalne opreme se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih 
prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance. Vsota vseh komunalnih prispevkov, ki se bodo 
po oceni zbrali, predstavlja obračunske stroške. 
 
Tabela 7: Obračunski stroški pridobivanja in priprave zemljišč 

  količina €/enoto vrednost [€] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ       

1. Javne površine – (obstoječe ceste s hodniki za pešce) 5.584 m2 65 362.990 € 
2. javne površine (novo predviden cestni koridor cesta D 

in novo krožišče ter ostale ureditve za ceste) 
3.585 m2 65 233.005 € 

2. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ      

1. geodetski načrt in parcelacija 1 kos 12.000  12.000 € 

2. projektna dokumentacija ureditve komunalne  
infrastrukture 

1 kos 65.000 65.000 € 

    

SKUPAJ brez DDV    672.995 € 
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Tabela 8: Obračunski stroški predvidenih investicij v cestno omrežje, meteorno kanalizacijo in 
cestno razsvetljavo 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 
1 Nova cesta D in rekonstrukcija ceste F [m2] 1.245 m2 110 136.979 € 

2 Korekcija uvoza na cesto A in C [m2] 226 m2 78 17.658 € 

3 Novo krožno križišče 2.113 m2 125 264.131 € 

4 Cesta z meteorno in JR - že izvedeno / / 429.744 € 

5 
Sistem požiralnikov s peskolovom in 
ponikalnicami vzdolž ceste v javnih zelenicah  
[m1] 

239 m 200 47.854 € 

6 Javna razsvetljava - predvideno 107 m 100 10.700 € 

 SKUPAJ brez DDV   907.066 € 

 DDV 22 %   199.554 € 

 SKUPAJ z DDV   1.106.620 € 

 
Tabela 9: Obračunski stroški predvidenih investicij v kanalizacijo komunalnih odpadnih vod 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 
1 Fekalna kanalizacija DN 250 6 m 220 1.332 €  

2 Fekalna kanalizacija – že izvedeno / / 28.527 €  

  SKUPAJ brez DDV     29.860 € 
 
Tabela 10: Obračunski stroški predvidenih investicij v vodovodno in hidrantno omrežje 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 Vodovodno omrežje – predvideno  274 m 150 41.025 € 

2 Vodovodno omrežje – že izvedeno / / 70.007 € 

  SKUPAJ brez DDV    111.032 € 
 
Tabela 11: Obračunski stroški predvidenih investicij v ravnanje z odpadki (eko-otok) 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 Eko-otok  0 kos 2.500 0 € 

  SKUPAJ brez DDV    0 € 
 
Tabela 12: Obračunski stroški predvidenih investicij v elektroenergetsko omrežje 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 
NN – elektroenergetsko omrežje na območju 
OPPN 214 m 170 36.442 € 

    SKUPAJ brez DDV    36.442 € 
 
Tabela 13: Obračunski stroški predvidenih investicij v plinovodno omrežje 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 Plinovodno omrežje – že izvedeno 374 m / 26.159 € 

2 Plinovodno omrežje – predvideno  71 m 70 4.970 € 

    SKUPAJ brez DDV    31.129 € 
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Tabela 14: Obračunski stroški predvidenih investicij v telekomunikacijsko (TK) omrežje in KTV 
omrežje 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 Telekomunikacijsko omrežje – predvideno 2 m 120 293 € 

2 
Telekomunikacijsko omrežje, Telemach – že 
izvedeno 302 m 120 36.199 € 

3 
Telekomunikacijsko omrežje, Telekom – že 
izvedeno  311 m / 37.347 € 

  SKUPAJ brez DDV    73.839 € 
 
 
Tabela 15: Skupni stroški predvidenih investicij v komunalno opremo in drugo GJI 

Investicije vrednost [€] 
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 672.995 € 

2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME / 

- CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA in  
- KANALIZACIJA ODPADNE PADAVINSKE VODE 

1.106.620 € 

- KANALIZACIJA ODPADNE KOMUNALNE VODE 29.860 € 

- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 111.032 € 

- RAVNANJE Z ODPADKI (EKO-OTOK) 0 € 

- ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 36.442 € 

- TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (TK in KTV) 73.839 € 

- PLINOVODNO OMREŽJE 31.129 € 
   

SKUPNI STROŠKI 2.061.917 € 
OPOMBA: Postavka ˝Ceste, javna razsvetljava in kanalizacija odpadne padavinske vode˝ je podana vključno 
z DDV.  
 
Tabela 16: Obračunski stroški predvidenih investicij v komunalno opremo 

Investicije vrednost [€] 
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 672.995 € 

2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME / 

- CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA in  
KANALIZACIJA ODPADNE PADAVINSKE VODE 

1.106.620 € 

- KANALIZACIJA ODPADNE KOMUNALNE VODE 29.860 € 

- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 111.032 € 
   

OBRAČUNSKI STROŠKI 1.920.507 € 
OPOMBA: Postavka ˝Ceste, javna razsvetljava in kanalizacija odpadne padavinske vode˝ je podana vključno 
z DDV.  
 
Skupni stroški investicije v komunalno opremo in drugo gospodarska javno infrastrukturo (GJI) 
znašajo 2.061.917 €. Obračunski stroški investicij v novo komunalno opremo na območju 
znašajo 1.920.507 € in ne vključujejo stroškov izgradnje elektroenergetskega, telekomunikacijskega 
in plinovodnega omrežja, ki ne spadajo med omrežja za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste in druge javne 
površine). 
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4.3 Preračun obračunskih stroškov za novo komunalno opremo na 

merske enote 

4.3.1 Obračunski stroški na enoto mere za novo komunalno opremo 

Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo so skupaj s stroški za obstoječo komunalno 
opremo na območju (oz. priklop na obstoječo komunalno opremo) osnova za izračun komunalnega 
prispevka. Za potrebe izračuna komunalnega prispevka se obračunske stroške investicij preračuna na 
enoto mere (skupno površino parcel novih objektov in skupno bruto tlorisno površino novih 
objektov). 
 
Program opremljanja v merilih za odmero komunalnega prispevka določa razmerje, s katerim 
izračunava delež komunalnega prispevka, ki se ga obračunava glede na površino gradbene parcele 
stavbe in delež, s katerim se obremeni bruto tlorisna površina objekta s komunalnim prispevkom. Na 
obravnavanem območju bo to razmerje 0,5 : 0,5. To pomeni, da se s prvim deležem vpliva na 
višino komunalnega prispevka cena opremljanja m2 gradbenih parcel stavb, z drugim deležem pa 
vpliva na višino komunalnega prispevka ceno opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta. 
 
Tabela 17: Cena opremljanja m2 gradbene parcele stavbe z novo komunalno opremo 

 
Površina parcel 

[m2] 
Obračunski stroški 

[€] 
CpN(ij) 
[€/m2] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 59.605 672.995 € 11,29 

2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME / / / 

- CESTE, JAVNA RAZSVETLJAVA IN 
KANALIZACIJA ODPADNE PADAVINSKE 
VODE 

59.605 1.106.620 € 18,57 

- KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE 
VODE 

59.605 29.860 € 0,50 

- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 59.605 111.032 € 1,86 

 SKUPAJ 1.920.507 € 32,22 

OPOMBA: Postavka ˝Ceste, javna razsvetljava in kanalizacija odpadne padavinske vode˝ je podana vključno 
z DDV.  
 
Tabela 18: Cena opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta z novo komunalno opremo 

 
BRUTO površina 

objektov [m2] 
Obračunski stroški 

[€] 
CtN(ij) 

[€/m2] 
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 41.941 672.995 € 16,22 
2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME / / / 

- CESTE, JAVNA RAZSVETLJAVA IN 
KANALIZACIJA ODPADNE PADAVINSKE 
VODE 

41.941 1.106.620 € 26,67 

- KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE 
VODE 

41.941 29.860 € 0,72 

- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 41.941 111.032 € 2,68 

 SKUPAJ 1.920.507 € 46,29 
OPOMBA: Postavka ˝Ceste, javna razsvetljava in kanalizacija odpadne padavinske vode˝ je podana vključno 
z DDV.  
 

4.3.2 Način obračuna komunalnega prispevka 

Višina komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se izračuna po formuli: 
 

KPnova (ij) = (AGP * CpN(ij) * DpN) + (ASTAVBA * CtN(ij) * DtN) 
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pri čemer je: 

KPnova(ij) - znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju 

AGP - površina gradbene parcele stavbe (m2) 
ASTAVBA - bruto tlorisna površina stavbe (m2) 
DpN - delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo; 
CpN(ij) - stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove 

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, 
CtN(ij) - stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove 

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju 
DtN - delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno 

opremo, 
i - posamezna vrsta nove komunalne opreme; 
j - posamezno obračunsko območje; 

 
Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. l. 
RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) določa, da se podrobnejša merila določi v programu opremljanja 
stavbnih zemljišč. 
 

4.4 Upoštevanje vlaganj investitorjev v izgradnjo komunalne opreme 

na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju 

V kolikor se investitor in občina s pogodbo o opremljanju v skladu s 157. členom Zakona o urejanju 
prostora dogovorita, da bo investitor sam zgradil in financiral novo predvideno komunalno opremo, 
ki je predmet tega programa opremljanja, se šteje, da je na ta način v naravi poravnal tisti del 
komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, ki jo je zgradil. V tem primeru se 
investitorju priznana vlaganja po pogodbi o opremljanju upoštevajo pri odmeri komunalnega 
prispevka za novo predvideno komunalno opremo. 
 
S programom opremljanja je predvideno, da se lahko med investitorjem pozidave in občino, sklene 
pogodba o opremljanju za fazno izgradnjo komunalne opreme, v kateri bodo podrobneje opredeljene 
vse medsebojne obveznosti. V tem primeru, se bodo investitorju pri odmeri komunalnega prispevka 
na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju, upoštevala njegova vlaganja v izgradnjo komunalne 
opreme na območju OPPN. 
 
Z izvedbo opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, v skladu z določili pogodbe o 
opremljanju, bo investitor v naravi plačal del komunalnega prispevka za novo načrtovano komunalno 
opremo. 

4.5 Operacionalizacija programa opremljanja 

4.5.1 Način izbora izvajalca v primeru, da je nosilec izvedbe občina 

Naročilo za gradnjo bo oblikovano po postopku - Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 
14/18). Način oddaje naročila za gradnjo je odvisna od vrednosti sklopa, ki se oddaja z javnim 
naročilom in sicer, če je: 
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- nižja od vrednosti, ki je določena v takrat veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije, potem se oddaja po postopku za naročilo male vrednosti. 

- večja od te vrednosti, potem gre za javno naročilo za gradnjo. 
 
Pri naročanju storitev ali nabavi blaga je največja vrednost naročila po postopku oddaje naročila male 
vrednosti prav tako določena v istem zakonu.   
 
Izvajalec gradbenih del bo izbran skladno z veljavno zakonodajo. 
 
Pri tem je smiselno uporabiti kriterije, ki postavljajo domnevo, da je izvajalec tehnično in finančno 
sposoben izvesti javno naročilo. 
 
Od ponudnika naj se zahteva tudi garancija za dobro izvedbo del in sicer: 
• vodovod       10 let (1,5 % varščina za popravila), 
• odpadna komunalna kanalizacija  10 let (2 % varščina za popravila), 
• padavinska kanalizacija     3 leta (1 % varščina za popravila), 
• ceste, hodniki za pešče in tlakovanje, 

vključno z asfaltiranjem    3 leta (5 % varščina za popravila), 
• elektroenergetsko omrežje (VN in NN del, 

napeljava za cestno razsvetljavo)   10 let (2 % varščina za popravila), 
• cestna razsvetljava –  svetilke s sijalkami 

in prižigališče      3 leta (2% varščina za popravila) 
• stavbe      5 let (2% varščina za popravila). 
 

4.5.2 Priključevanje uporabnikov komunalne infrastrukture 

Hišni priključek bo investitor financiral sam, priključki pa bodo izvedeni skladno s tehničnimi 
predpisi, ki določajo način priključevanja na javno komunalno infrastrukturo. Praviloma priključke 
izvede izvajalec ustrezne gospodarske javne službe. 
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5. Terminski načrt 

Terminski načrt izgradnje komunalne opreme ni znan in je odvisen od zasebnih investitorjev, ki bodo 
komunalno opremo na območju gradili sami, vse obveznosti in razmerja do Občine Radovljica pa 
bodo urejali po pogodbah o opremljanju, sklenjene na podlagi določil ZUreP-2. 
 
Skladno z odlokom o OPPN se objekti v območju OPPN lahko gradijo etapno. Gradnja objektov v 
posamezni etapi lahko poteka sočasno z izgradnjo gospodarske infrastrukture. 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 4.11.2019  
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH 

ZEMLJIŠČ OBMOČJA OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN 
LE 01 – LESCE (DEL OBMOČJA ZA MLINARIČEM) IN MERILIH ZA 
ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 118/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
OBMOČJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 
OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 01 – LESCE (DEL OBMOČJA ZA 
MLINARIČEM) IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo,  
- Ivo Kejžar, univ. dipl. inž. kem., IZS T-0582, Ipsum, okoljske investicije, d. o. o.. 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1.  Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja Za Mlinaričem) in merilih za odmero 
komunalnega prispevka. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb s strani 
matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.  

 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OSNUTEK  
 
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17; ZureP-2), Uredbe o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. l. RS, 
št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je 
Občinski svet Občine Radovljica na _______. seji dne _____________ sprejel 
 

ODLOK 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja  

občinskega podrobnega prostorskega načrta  
za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja Za Mlinaričem)  

in merilih za odmero komunalnega prispevka  
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se skladno z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja Za Mlinaričem) (DN UO, št. ___/2019) (v 
nadaljevanju: OPPN), sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč - v nadaljevanju: program 
opremljanja, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum d.o.o., št. proj. 54-106/19, oktober 2019. 
 

2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 

 
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del. 
 
(2) Tekstualni del programa opremljanja vsebuje: 

- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme, 
- investicije v gradnjo komunalne opreme, 
- obračunska območja za posamezno vrsto komunalne opreme, 
- izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah 

komunalne opreme, 
- preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 parcele in na m2 bruto tlorisne 

površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme, 
- podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 
 

(3)  Grafični del programa opremljanja vsebuje: 
- grafični izris obravnavane komunalne opreme, 
- grafični izris obračunskih območij po posameznih vrstah komunalne opreme. 

 
3. člen 

(pomen izrazov) 
 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 
 
1.  Komunalna oprema so: 

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb 
po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 

- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 
površine. 
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2.  Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se 
zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. 

3.  Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem, pridobivanje zemljišč in 
gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju. 

4.  Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov 
posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo 
komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov 
za novo komunalno opremo. 

5.  Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za 
plačilo komunalnega prispevka plača Občini Radovljica. 

6.  Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na 
novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje bruto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost. 

7.  Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih 
proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi 
napravami. 

8.  Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, 
na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki 
služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu 
objektu. Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe 

9.  Bruto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu 
SIST ISO 9836.  

 
II. KOMUNALNA OPREMA 

 
4. člen 

(komunalna oprema) 
 

Na območju bo urejena naslednja nova komunalna oprema in druga gospodarska javna 
infrastruktura: 

- cestno omrežje s cestno razsvetljavo, 
- vodovodno in hidrantno omrežje, 
- kanalizacija komunalne odpadne vode, 
- kanalizacija padavinske odpadne vode, 
- elektroenergetsko omrežje s transformatorskimi postajami, 
- telekomunikacijsko (TK) omrežje, 
- plinovodno omrežje. 

 
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE 

 
5. člen 

(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme) 
 
(1) Obračunsko območje za novo komunalno opremo se nahaja znotraj ureditvenega območja 

OPPN. 
 
(2) V obračunskem območju za ceste z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem (kanalizacija 

padavinske odpadne vode) so zajete gradbene parcele in bruto tlorisne površine objektov 1, 2, 
3, 4 in 5, to sta objekta v prostorski enoti PE2 in trije objekti v prostorski enoti PE3. Skupna 
površina gradbenih parcel tega obračunskega območja je 8.387 m2. Skupna bruto tlorisna 
površina objektov tega obračunskega območja je 6.484 m2. 
 

(3) V obračunskem območju  za vodovod so zajete gradbene parcele in bruto tlorisne površine 
objektov 3, 4, 5, 6, 7 in 8, to so vsi objekti v prostorski enoti PE3. Ostali objekti se 
priključujejo neposredno na obstoječe vodovodno omrežje. Skupna površina gradbenih parcel 
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tega obračunskega območja je 14.442 m2. Skupna bruto tlorisna površina objektov tega 
obračunskega območja je 11.816 m2. 

 
(4) V obračunskem območju  za kanalizacijo odpadnih komunalnih voda je zajeta polovica 

gradbenih parcel in bruto tlorisne površine objektov 6, 7 in 8, to je treh objektov v prostorski 
enoti PE3. Ostali objekti se na omrežje obstoječe javne kanalizacije priključujejo neposredno. 
Skupna površina gradbenih parcel tega obračunskega območja je 7.221 m2. Skupna bruto 
tlorisna površina objektov tega obračunskega območja je 5.908 m2. 

 
(5) Objekti v prostorskih enotah PE4 in PE5 niso zajeti v nobenem od obračunskih območij za 

novo komunalno opremo. 
 

IV. OBRAČUNSKI STROŠEK INVESTICIJE V NOVO KOMUNALNO OPREMO 
 

6. člen 
(skupni in obračunski stroški) 

 
(1) Skupni stroški investicije v novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 

infrastrukturo znašajo 370.886 EUR in obsegajo stroške za pridobitev in pripravo zemljišč, 
stroške za gradnjo nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na 
območju OPPN in stroške za priklop obravnavane komunalne opreme izven območja OPPN. 

 
(2) Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo znašajo 190.598 EUR.  

 
(3) V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek izgradnje elektroenergetskega, 

telekomunikacijskega in plinovodnega omrežja, ki ne spadajo med obvezne lokalne 
gospodarske javne službe varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra.  

 
(4) Obračunski stroški za ceste z javno razsvetljavo in kanalizacijo padavinskih odpadnih vod 

(odvodnjavanje javnih cest) zajemajo 22% davek na dodano vrednost (DDV). Obračunski 
stroški kanalizacije komunalne odpadne vode, vodovodnega in hidrantnega omrežja, priprave 
in pridobivanja zemljišč so brez DDV. 

 
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE 

 
7. člen 

 
(1) Osnova za odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na 

obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije v novo komunalno opremo 
na območju in višina obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo na katero se 
območje priključuje. 
 

(2) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške investicije, za 
posamezno vrsto komunalne opreme, preračuna na m2 gradbene parcele objekta (CpN(ij)) in m2 
bruto tlorisne površine objekta (CtN(ij)) 

 
(3) Obračunski stroški izgradnje posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m2 parcele 

(CpN(ij)) in na m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN(ij)), so: 
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Parcela 
objekta 

CpN(ij) 
[EUR/m2] 

Bruto tlorisna 
površina objekta

CtN(ij)

[EUR/m2]
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE 
ZEMLJIŠČ 

9,59 12,40

2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME /  / 
CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA in 
KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD 4,64 6,00

KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 2,49 3,05
VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 3,69 4,51

SKUPAJ 20,41 25,96
 

 
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
8. člen 

(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka) 
 

(1) Zavezanec za plačilo dela komunalnega prispevka za investicijo v novo komunalno opremo 
(v nadaljevanju zavezanec) je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, povečuje bruto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo 
namembnost. 
 

(2) Delež površine parcele (DpN) in delež bruto tlorisne površine objekta (DtN) pri izračunu 
komunalnega prispevka znašata DpN : DtN = 0,5 : 0,5. 
 

(3) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem 
obračunskem območju z določeno komunalno opremo (CpN(ij)) in stroški opremljanja 
kvadratnega metra bruto tlorisne površine objekta v določenem obračunskem območju z 
določeno komunalno opremo (CtN(ij))  se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo 
enkrat letno ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja 
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – 
ostala nizka gradnja«. 

 
(4) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja, 

indeksacija pa se opravi zadnji dan v koledarskem letu. 
 

(5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka 
uveljavlja v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, na kateri se nahaja objekt, za 
katerega se odmerja komunalni prispevek, na podlagi dokazil o plačilih. 
 

(6) Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
 

VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

9. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 

 
(1) V kolikor je komunalni prispevek (v nadaljevanju: KP) za posamezno vrsto komunalne 

opreme nižji od KP po veljavnem Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini 
Radovljica (v nadaljevanju: splošni odlok), se odmeri razlika KP do KP po splošnem odloku 
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oz. če kakšen od objektov po tem odloku, ni v obračunskem območju za določeno komunalno 
opremo, se KP odmeri po splošnem odloku za celoto.  
 
Za obstoječe objekte v prostorskih enotah PE4 in PE5, se komunalni prispevek odmeri v celoti 
po Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica. 

 
(2) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način: 

KPnova (ij) = (AGP * CpN(ij) * DpN) + (ASTAVBA * CtN(ij) * DtN) 
 
pri čemer je: 
KPnova(ij) - znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne 

opreme na posameznem obračunskem območju 
AGP - površina gradbene parcele stavbe (m2) 
ASTAVBA - bruto tlorisna površina stavbe (m2) 
DpN - delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo; 
CpN(ij) - stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove 

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, 
CtN(ij) - stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto 

nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju 
DtN - delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo, 
i - posamezna vrsta nove komunalne opreme; 
j - posamezno obračunsko območje; 

 
(3) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, 

nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni bruto tlorisna površina stavbe, se za 
izračun komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega odstavka. Upošteva se razliko 
med izračunom komunalnega prispevka po načrtovani spremembi in izračunom pred 
načrtovano spremembo. Pri odmeri se upošteva že plačan komunalni prispevek.  

 
(4) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani spremembi manjša od višine komunalnega 

prispevka pred načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri morebitni večkratni 
rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se upošteva bruto tlorisna površina največje stavbe, za 
katero je bil plačan komunalni prispevek. 

 
10. člen 

(pogodba o opremljanju) 
 
V primeru, da komunalno opremo gradi investitor, ki je zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka po tem odloku, se z njim sklene pogodba o opremljanju, s katero se uredijo obveznosti 
med Občino Radovljica in investitorjem.  
 

VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA  
 

11. člen 
(postopek odmere komunalnega prispevka) 

 
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki 

vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ali po uradni dolžnosti. 
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(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se zavezancu odmeri v skladu z 
veljavno uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero 
komunalnega prispevka ter v skladu z veljavnim občinskim odlokom. 
 

(3) Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. 
 
(4) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. 

 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
12. člen 

(vpogled v Program opremljanja) 
 
Program opremljanja s prilogami iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Radovljica. 

 
13. člen 

(veljavnost odloka) 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - 
Uradne objave. 
 
 
Številka: 007- 0013/2019 
Datum:  
 

 
Ciril Globočnik  

          ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 4.11.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 
OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
OBMOČJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 
OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 01 – LESCE (DEL OBMOČJA ZA 
MLINARIČEM) IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Zakonsko podlago predstavljajo določbe Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – 
ZUreP-2), ki v 153. členu predpisuje, da se stavbna zemljišča s komunalno infrastrukturo 
opremljajo na podlagi programa opremljanja. 
 
Vsebina programa opremljanja je določena z Uredbo o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 
34/19) in s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07 in 
61/17 – ZUreP-2 in 20/19). 
 
2. Obrazložitev  
 
Postopek sprejemanja programa opremljanja stavbnih zemljišč območja OPPN za območje 
osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja Za Mlinaričem) in merilih za odmero 
komunalnega prispevka se izvaja v skladu z novim Zakonom o urejanju prostora in novo 
Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 
komunalnega prispevka. 
 
Območje OPPN se nahaja v Lescah in je omejeno z Železniško ulico, Alpsko cesto, izrazito 
geomorfološko ježo in obstoječimi stanovanjskimi stavbami in obsega površino 2,1 ha.  
Območje OPPN obsega območje, ki je predvideno za pozidavo in območje z že obstoječimi 
stanovanjskimi objekti. Na nepozidanem predelu območja, se načrtuje pozidava z objekti s 
pretežno večstanovanjskimi in osrednjimi dejavnostmi. 
 
Gospodarska javna infrastruktura (v nadaljevanju GJI) na nepozidanem delu območju OPPN 
še ni izvedena. Priklaplja se na priključke že izvedene gospodarske javne infrastrukture izven 
območja OPPN. 
 
Za posamezno investicijo se ovrednotijo stroški investicije na območju OPPN in stroški 
investicije v komunalno infrastrukturo izven območja urejanja, ki so neposredno povezani z 
izvedbo. 
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Program opremljanja zajema: 
− komunalno opremo: 

o cestno omrežje s cestno razsvetljavo, 
o vodovodno in hidrantno omrežje, 
o kanalizacija komunalne odpadne vode, 
o kanalizacija padavinske odpadne vode. 

− drugo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI): 
o elektroenergetsko omrežje, 
o telekomunikacijsko (TK) in KTV omrežje, 
o plinovodno omrežje. 

 
Skupni stroški predvidenih investicij v komunalno opremo in drugo GJI  vrednost [EUR] 
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ  80.395 EUR 
2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME  

CESTE, CESTNA RAZSVETLJAVA, PADAVINSKA 
KANALIZACIJA 

38.923 EUR 

KANALIZACIJA ODPADNE KOMUNALNE VODE  18.000 EUR 
VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE  53.280 EUR
RAVNANJE Z ODPADKI (EKO-OTOK)  0 EUR 

3. DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA  
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE  131.428 EUR 
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE  23.520 EUR 
PLINOVODNO OMREŽJE 25.340 EUR

OBRAČUNSKI STROŠKI 1.+2. 190.598 EUR 
SKUPNI STROŠKI 1.+2.+3. 370.886 EUR 
 
Skupni stroški investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo 
znašajo 370.886 EUR. 
Obračunski stroški investicij v novo komunalno opremo na območju znašajo 190.598 EUR.  
 
V obračunske stroške komunalnega opremljanja, ki so osnova za izračun višine komunalnega 
prispevka, ni zajeta izgradnja elektroenergetskega, telekomunikacijskega in plinovodnega 
omrežja, ki ne spadajo med omrežja za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste in druge javne površine). 
 
Za potrebe izračuna komunalnega prispevka se obračunske stroške investicij preračuna na 
enoto mere (skupno površino parcel novih objektov in skupno bruto tlorisno površino novih 
objektov). 
 
Območje ureditve OPPN je zaradi specifičnosti gradnje nove komunalne opreme razdeljeno v 
3 obračunska območja: 

1. v obračunskem območju za ceste (z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem) so objekti 
1, 2, 3, 4, 5 in obsega 8.387 m2 gradbenih parcel in 6.484 m2 bruto tlorisnih površin 
objektov, 

2. v obračunskem območju za vodovod (in hidrantno omrežje) so objekti 3, 4, 5, 6, 7, 8 
in obsega 14.442 m2 gradbenih parcel in 11.816 m2 bruto tlorisnih površin objektov, 

3. v obračunskem območju za kanalizacijo odpadnih komunalnih voda so objekti 6, 7, 8 
in obsega 7.221 m2 gradbenih parcel in 5.908 m2 bruto tlorisnih površin objektov. 

 
Razmerje med deležem komunalnega prispevka, ki se ga obračunava glede na površino 
gradbene parcele in deležem, s katerim se obremeni bruto tlorisna površina objekta s 
komunalnim prispevkom, se določi na 0,5 : 0,5. 
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Cena opremljanja 1m2 gradbene parcele stavbe z novo komunalno opremo znaša 20,41 EUR. 
Cena opremljanja 1m2 bruto tlorisne površine objekta z novo komunalno opremo znaša 
25,96 EUR. 
 
Investitor lahko v primeru sklenitve pogodbe o opremljanju delno ali v celoti poravna 
komunalni prispevek v naravi. 
 
V skladu z določbami tega odloka pa bo investitorjem ob pridobivanju gradbenega dovoljenja 
za stavbe odmerjen tudi komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, in sicer na 
podlagi veljavnega občinskega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini 
Radovljica in Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica, ki 
določata obseg komunalne opreme in merila za odmero komunalnega prispevka. 
 
3. Finančne posledice 
 
Na območju so predvidene 3 morfološko različne enote. 
Prostorski enoti PE4 in PE5 sta pretežno pozidani ter sta kot taki komunalno že opremljeni. 
Zato sta izvzeti iz vseh obračunskih območij tega programa opremljanja. 
V prostorski enoti PE2 sta predvideni 2 novi stanovanjski hiši – objekta 1 in 2. V prostorski 
enoti PE3 je predvidenih 6 večjih večstanovanjskih objektov s skupno podzemno garažo – 
objekti 3, 4, 5, 6, 7 in 8. Tem objektom se komunalni prispevek za novo komunalno opremo 
odmeri glede na različno opremljenost z že obstoječo komunalno opremo.  
 
Poleg tega se investitorju na območju OPPN odmeri tudi komunalni prispevek za obstoječo 
komunalno opremo in sicer se odmeri v skladu z veljavnim splošnim občinskim odlokom:  
Odlokom o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (DN UO, št. 
200/15) in  Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (DN 
UO, št. 200/15).  
 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo za stanovanjski hiši bi ob v idejni 
dokumentaciji predpostavljenih velikostih objektov znašal 10.000 EUR, za večstanovanjske 
objekte skupaj pa 350.000 EUR, to je za vse objekte skupaj 370.000 EUR. 
 
Če bo z investitorjem sklenjena pogodba o opremljanju bo investitor zgradil novo komunalno 
opremo v ocenjeni vrednosti 190.000 EUR. 
 
 
 

  Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

Priloge: 
- Program opremljanja – elaborat,  
- grafične priloge. 
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2. Uvod 

2.1 Podatki o izdelovalcu in naročniku 

2.1.1 Pripravljavec občinskega izvedbenega prostorskega akta 

Občina Radovljica 
Gorenjska cesta 19 
4240 Radovljica 
 
Župan: Ciril Globočnik 
Matična številka: 5883466000   
ID št. za DDV: SI 67759076 
 
t. 04 537 23 00 
e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si 
splet: http://www.radovljica.si/ 

2.1.2 Izdelovalec programa opremljanja 

Ipsum, okoljske investicije, d. o. o. 
Ljubljanska cesta 72 
1230 Domžale 
 
Odgovorna oseba: Ivo Kejžar 
Matična številka: 1924982 
ID št. za DDV: SI 43967604 
 
t. (01) 724 40 55 
f. (01) 724 40 54 
e-pošta: info@ipsum.si 
splet: http://www.ipsum.si 

2.2 Ozadje in namen programa opremljanja 

Predmet Elaborata - program opremljanja stavbnih zemljišč je območje OPPN, ki ga ureja Odlok o 
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja 
Za Mlinaričem) (v nadaljevanju OPPN). V skladu z veljavnimi predpisi je elaborat program 
opremljanja stavbnih zemljišč podlaga za pripravo programa opremljanja, ki se ga sprejme kot odlok 
na občinskem svetu. 
 
Območje OPPN obsega površino 2,1 ha. Območje OPPN obsega del prostorske enote urejanja LE 
01 (z namensko rabo MO) iz veljavnega OPN. Območje OPPN se nahaja v Lescah in je omejeno z 
Železniško ulico, Alpsko cesto, izrazito geomorfološko ježo in obstoječimi stanovanjskimi stavbami 
v Rožni dolini. 
 
Območje OPPN obsega območje, ki je predvideno za pozidavo in območje z že obstoječimi 
stanovanjskimi objekti. Na nepozidanem predelu območja, se načrtuje pozidava z objekti s pretežno 
večstanovanjskimi in osrednjimi dejavnostmi. S tem OPPN, se ureja tudi za območje potrebna 
komunalna, energetska in prometna infrastruktura. 
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Gospodarska javna infrastruktura (v nadaljevanju GJI) na nepozidanem delu območju OPPN še ni 
izvedena. Priklaplja se na priključke že izvedene gospodarske javne infrastrukture izven območja 
OPPN.  
Območje ureditve OPPN je po tem programu opremljanja razdeljeno v več obračunskih območij 
zaradi specifičnosti gradnje nove komunalne opreme. 
 
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture (GJI), okvirno določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s 
pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija 
opremljanja. 
 
Program opremljanja tako določa usklajevanje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s 
komunalno infrastrukturo za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje, za omogočanje možnosti 
priključevanja na komunalno infrastrukturo in služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. 
 
Podlaga za odmero komunalnega prispevka so obračunska območja, stroški komunalne opreme, 
preračun stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja 
priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Komunalni prispevek 
se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in opremljenost stavbnega zemljišča s 
komunalno opremo ter glede na bruto tlorisno površino objekta in njegovo namembnost oziroma 
glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 
 

2.3 Podlage za izdelavo programa opremljanja 

2.3.1 Pojasnilo k vsebini programa opremljanja 

Program opremljanja se izdela na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – ZUreP-
2), ki v 153. členu predpisuje, da se stavbna zemljišča s komunalno infrastrukturo opremljajo na 
podlagi programa opremljanja, v skladu z določili Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o 
izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19)   in na 
podlagi Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07 in 61/17 – 
ZUreP-2 in 20/19). 
 
Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom (153. člen Zakona o urejanju prostora, Ur. l. 
RS, št. 61/17 – ZUreP-2). Občina posreduje sprejeti program opremljanja ministrstvu 
najpozneje v 15 dneh po njegovi uveljavitvi. 
 
V skladu s 157. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – ZUreP-2); lahko občina 
sklene z investitorjem načrtovane prostorske ureditve pogodbo o opremljanju. Investitor se obveže, 
da bo sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, če 
je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. Šteje se, da je investitor 
na ta način v naravi poravnal del komunalnega prispevka za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam 
zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že 
zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil novo zgrajeno komunalno opremo. 
Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program opremljanja in 
podlage za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne 
občine. 
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Če pogodba o opremljanju zajema finančne obremenitve investitorja, ki bi jih sicer morala 
prevzeti občina, se obremenitve odštejejo investitorju od predpisanih dajatev občini, kar se 
določi s pogodbo o opremljanju. 
 
Program opremljanja sprejme ali zavrne občinski svet. Program lahko zavrne, če ta ni v skladu s 
predpisi oziroma, če stroški niso prikazani realno. Komunalna infrastruktura se lahko financira iz 
proračuna občine, iz sredstev fizičnih in pravnih oseb, ki sklenejo pogodbo o opremljanju in iz drugih 
virov. 

2.3.2 Predpisi 

- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – ZUreP-2); 
- Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)  
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB1, 66/06 Odl.US, 112/06 Odl.US, 

70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16); 
- Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 

in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18); 
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18); 
- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. 
l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19)    

- Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18)  
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07, 61/17 – ZUreP-2, 

20/19); 

2.3.3 Upoštevani veljavni prostorsko izvedbeni akti 

Pri izdelavi elaborata Program opremljanja so bili upoštevani sledeči veljavni prostorsko izvedbeni 
akti: 
- Odlok o prostorskem redu Občine Radovljica (DN UO, Št. 159/2012)  in Odlok o četrtih 

spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, Št. 
233/2017) 

- Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 
01 – Lesce (del območja Za Mlinaričem), Delavnica d.o.o., oktober 2019 
- tekstualni in kartografski del OPPN; 

 

2.4 Opis območja opremljanja in načrtovane prostorske ureditve na 

območju opremljanja 

2.4.1 Lokacija območja  

Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) se nahaja v Lescah je omejeno z 
Železniško ulico, Alpsko cesto, izrazito geomorfološko ježo in obstoječimi stanovanjskimi stavbami 
v Rožni dolini.  
Območje OPPN je razdeljeno na 5 prostorskih enot (PE). 
 
Območje, ki ga obravnava OPPN, predstavlja večji nepozidan travnik ter manjši sklop obstoječih 
objektov ob Železniški ulici. Travnik predstavlja zadnje večje nepozidano območje v središču Lesc. 
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 16/1, 
16/2, 20/1, 20/3, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/11, 20/12, 20/15, 20/17, 20/19, 20/20, 23/1, 25/1, 
34/1, 34/11, 1390/5, vse v katastrski občini (2155) Hraše (stanje parcel september 2018).  
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Parcele so povzete po OPPN. 
 

 
Slika 1: Prikaz lege območja OPPN (vijolična obroba – meja območja) 

(vir: gis.iobcina.si, oktober 2019) 

 
Površina ureditvenega območja OPPN znaša 2,1 ha. 
 

2.4.2 Načrtovane prostorske ureditve 

V skladu z OPPN je predvidena prostorska ureditev, ki pretežno zavzema travnik med ježo 
zgodovinskega jedra Lesc in železniško postajo Lesce Bled.  
 
Načrtuje se pozidava z objekti s pretežno večstanovanjskimi in osrednjimi dejavnostmi.  
Ureja se tudi za območje potrebna komunalna, energetska in prometna infrastruktura. 
 
Območje OPPN je razdeljeno na 5 prostorskih enot (PE1 – PE5). Po prostorskih enotah so predvidene 
sledeče ureditve: 

- Prostorska enota PE1 (uvoz) je namenjena skupnemu dostopu do PE4 in PE5 ter razširitvi 
Železniške ulice. 

- Prostorska enota PE2 (novi hiši) je namenjena za zidavo dveh eno oz. dvo-stanovanjskih 
objektov, ki tvorita zaključek zidave Rožne Doline.  

- Prostorska enota PE3 (pod ježo) predstavlja osrednje območje namenjeno za večstanovanjske 
objekte ter pol javni oz. javni program ob Železniški ulici. Tipologija je fino strukturirana, 
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dve vrsti objektov sta razpostavljeni tako, da tvorita obsežnejši skupni prostor med njima 
(zeleni vrt), preko katerega se odpira pogled na ježo in rob zgodovinskega jedra Lesc. 

- Prostorska enota PE4 (Mrak) zavzema obstoječi objekt družine Mrak. Lahko se ohranja ali 
namesto njega zgradi nov objekt v podobnih tlorisnih gabaritih. 

- Prostorska enota PE5 (Mlinarič) zavzema kompleks družine in Mesarije Mlinarič, kateremu 
se omogoči blag prostorski razvoj z manjšimi dozidavami ter preoblikovanjem oz. 
racionalizacijo dvorišča. 

 
V prostorski enoti PE1 (uvoz) so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 

– 21120  Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste: občinske ceste 
– 32120 Urbana oprema 
 

V prostorski enoti PE2 (novi hiši) so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 
– 11100 Enostanovanjske stavbe 
– 11210 Dvostanovanjske stavbe 

do 50% neto tlorisne površine objekta je lahko namenjene tudi: 
– 12203 Druge poslovne stavbe 
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
– 12301 Trgovske stavbe 

 
V prostorski enoti PE3 (pod ježo) so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 
Objekta 3 in 6: 

– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenočišča 
– 12201 Stavbe javne uprave 
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
– 12203 Druge poslovne stavbe 
– 12301 Trgovske stavbe 
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12620 Muzeji in knjižnice 
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante 

Vsaj polovica tlorisnih površin v pritličju, orientiranih proti Železniški ulici, mora biti obvezno 
namenjena javnemu programu. 

 
Objekti 4, 5, 7 in 8: 

– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe 
V pritličju lahko tudi: 

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
– 12203 Druge poslovne stavbe 
– 12301 Trgovske stavbe 
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante 

do 30% neto tlorisne površine posameznega stanovanja je lahko namenjene tudi: 
– 12203 Druge poslovne stavbe 

na celotnem območju PE3: 
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in 

druga javna igrišča, javni vrtovi in parki, trgi. 
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V prostorski enoti PE4 (Mrak) so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 
– 11100 Enostanovanjske stavbe 
– 11210 Dvostanovanjske stavbe 
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenočišča 
– 12201 Stavbe javne uprave 
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
– 12203 Druge poslovne stavbe 
– 12301 Trgovske stavbe 
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12620 Muzeji in knjižnice 
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante 
 

V prostorski enoti PE5 (Mlinarič) so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 
– 11100 Enostanovanjske stavbe 
– 11210 Dvostanovanjske stavbe 
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenočišča 
– 12201 Stavbe javne uprave 
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
– 12203 Druge poslovne stavbe 
– 12301 Trgovske stavbe 
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12620 Muzeji in knjižnice 
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante 
– 21122 Samostojna parkirišča 

V obstoječih kapacitetah (obsega ni dovoljeno povečati) 
– 1251 Industrijske stavbe 

 
Na celotnem območju OPPN so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 

- 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste, intervencijske poti in gozdne 
ceste 

- 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna 
(dostopovna) komunikacijska omrežja 

- 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: ograje, oporni zidovi, ... 
- 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin 

 
Na celotnem območju OPPN so kot enostavni ali nezahtevni objekti dopustni tudi naslednji objekti  
oz. dejavnosti: 

- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice 
- 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti: samo vkopani zadrževalniki in podobni 

objekti za akumulacijo vode za lokalne potrebe 
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo bazen za 

kopanje 
- 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: samo ograje, transparentna 

(>50%) največ do višine 180cm, netransparentna največ do višine 120 cm), v območjih, kjer 
je potrebno zagotavljati prometno-varnostno preglednost, največ do višine 70 cm nad niveleto 
vozišča. 
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- 32120 Urbana oprema. 
 

 
Slika 2: Prikaz načrtovane ureditve znotraj območja OPPN  

 (vir: Ureditvena situacija OPPN, Delavnica d.o.o., oktober 2019) 

 
V spodnji tabeli podajamo oceno bruto tlorisnih površin predvidenih stavb na območju OPPN. Vse 
dimenzije in gabariti predvidenih stavb, so povzete iz OPPN. Pri vseh stavbah so predvidene 
podzemne garaže, zato smo jih pri vseh stavbah tudi upoštevali kot predvideno etažo. 
 
Tabela 1: Maksimalni gabariti stavb na območju OPPN – predvidene stavbe 

Prostorska 
enota 

Oznaka 
stavbe 

Namembnost 
Dopustna etažnost 

stavbe* 

Tlorisna 
površina* 

[m2] 

Št.  

etaž* 

Bruto 
tlorisna  
površina 

stavb 
[m2] 

 p3 Stanovanjska 
hiša 

K+P+1+M ali 
P+1+T 223 4 892 
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Prostorska 
enota 

Oznaka 
stavbe 

Namembnost 
Dopustna etažnost 

stavbe* 

Tlorisna 
površina* 

[m2] 

Št.  

etaž* 

Bruto 
tlorisna  
površina 

stavb 
[m2] 

PE2 

 

p4 Stanovanjska 
hiša 

K+P+1+M ali 
P+1+T 185 4 741 

 

PE3 

 

 

p8 

 

Večstanovanjska 
hiša 

K+P+2+T 419 5 2.095 

Večstanovanjska 
hiša 

K+P+2+T 419 5 2.095 

Večstanovanjska 
hiša 

K+P+2+T 419 5 2.095 

Večstanovanjska 
hiša 

K+P+2+T 419 5 2.095 

Večstanovanjska 
hiša 

K+P+2+T 419 5 2.095 

Večstanovanjska 
hiša 

K+P+2+T 419 5 2.095 

SKUPAJ BRUTO TLORISNA POVRŠINA STAVB  14.202 

*OPOMBE: Največji dopustni tlorisni gabariti in etažnost predvidenih stavb in površina nadstrešnic, so 
določeni z OPPN. Bruto tlorisne površine so ocenjene na podlagi podatkov iz OPPN. 
 
 
Splošni pogoji oblikovanja objektov na območju OPPN 
 
Za zagotavljanja vizualnega pogleda na ježo ter rob vaškega jedra se ohranja nemoten pogled v PE3 
preko zelenega vrta na ježo. 
Površine, potrebne za mirujoči promet, se za objekte zagotavljajo na lastnih zemljiščih. 
Za potrebe objektov oziroma posameznih delov objekta, je treba zagotoviti najmanjše, vendar ne več 
kot največje število parkirnih mest, kot je določeno v aktualnem Prostorskem redu občine.  
 
Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogočati priklepanje koles. Nestanovanjske stavbe, 
namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno kolesarnico za zaposlene in za obiskovalce. 
 
Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je treba 
vsaj eno drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno v zelenih 
raščenih pasovih. 
 
Preko zelenega vrta v PE3 je obvezna ureditev vsaj 3,0 metre široke peš ter kolesarske povezave. 
Lahko je zasnovana tudi kot kombinirana površina. 
 
Etapnost izvedbe 
 
Objekti v območju OPPN se lahko gradijo etapno.  
Gradnja objektov v posamezni etapi lahko poteka sočasno z izgradnjo gospodarske infrastrukture. 
Izvajanje ureditev lahko poteka v poljubnih etapah, razen: 

- objekt 3 mora biti zgrajen pred ali istočasno kot objekta 4 in 5, 
- objekt 6 mora biti zgrajen pred ali istočasno kot objekta 7 in 8, 
- pred oz. istočasno z izgradnjo objektov v PE3 je potrebno zgraditi vodovodno in 

kanalizacijsko omrežje javnega značaja, 
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- pred oz. istočasno z izgradnjo objektov v PE2 in PE3 je potrebno vzpostaviti transformatorsko 
postajo in zagotoviti napajanje z nje. 

 
Prometna in komunalna ureditev 
 
Po jugo-zahodnem robu območja poteka Železniška ulica št. 349061, ki je predvidena za 
rekonstrukcijo in razširitev. V sklopu tega OPPN se omogoča dodatna razširitev oz. preoblikovanje 
cestnega profila na robu PE2, PE3, PE1 in PE4. 
Javne oz. poljavne površine v območju OPPN se lahko neposredno navežejo na hodnik za pešce oz. 
površine Železniške ulice. 
Objekti v PE3 (pod ježo) imajo dva glavna prometna priključka na javno cesto, ki vodita neposredno 
do klančine v podzemno parkirno etažo. 
 
Ob »zunanji« strani objektov v PE3 (pod ježo) poteka peš/interventna pot, ki je glavna peš in 
kolesarska napajalna pot za dostop do objektov na območju PE3. Preko teh dveh poti, mora biti 
omogočen neoviran dostop do zemljišč na ježi, za lastnike in njihovo kmetijsko mehanizacijo. 
 
Novi objekti morajo biti priključeni na predvideno vodovodno, elektroenergetsko in 
telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih 
upravljavcev komunalnih vodov.  
 

2.4.3 Površina gradbenih parcel stavb 

Skupna površina ureditvenega območja OPPN znaša 2,1 ha. V spodnjih tabelah so navedene površine 
gradbenih parcel stavb. Celotno območje OPPN je razdeljeno na več obračunskih območij po 
posamezni vrsti komunalne opreme. Podatki so navedeni v nadaljevanju dokumenta.  
 
Obračunsko območje je zmanjšano za vsoto javnih površin (ceste, javne poti). 
 
Površina in seznam gradbenih parcel je povzeta po Predlogu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
za območje osrednjih površin LE 01 –  Lesce (del območja Za Mlinaričem), Delavnica d.o.o., oktober 
2019.  
 
Tabela 2: Površina gradbenih parcel stavb na območju OPPN 

PE  

 

Oznaka 
gradbenih 

parcel 

 

Št.  parcel po GURS 
Površina  

gradbenih parcel stavb 

[m2] 

PE2 p3 20/19, 25/1 637 

PE2 p4 20/9, 25/1, 20/19, 20/8 529 

PE3 p8 

20/7, 20/6, 16/1, 15/7, 15/8, 
20/20, 25/1, 20/19, 20/8, 
34/11, 34/1, 23/1, 15/5 in 

15/6,  

14.442 

PE4 p9 20/3, 20/15 918 

PE5 p10 
20/1, 20/12, 20/11, 16/2, 

20/5, 1390/5, 15/10, 15/9, 
20/17, 23/1, 15/5 in 15/6 

3.820 

 Skupaj  20.346 
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OPOMBA: Površina gradbenih parcel je povzeta po OPPN. Gradbeni parceli z oznako p9 in p10 predstavljata 
območje z obstoječo pozidavo.  
 
Kot izhaja iz OPPN, je območje razdeljeno na prostorske enote. Nekatere od teh so predvidene 
za prometne površine in se jih obravnava kot javne površine. 
 
Tabela 3: Površina gradbenih parcel - javne površine  

PE  

 

Oznaka 
gradbenih 

parcel 

 

Št.  parcel po GURS 
Površina  

gradbenih parcel stavb 

[m2] 

1. p1 20/3, 20/15 49 

2. p2 20/17, 23/1 258 

3. p7 20/19, 20/20, 25/1 283 

 Skupaj  590 

OPOMBA: Površina gradbenih parcel je povzeta po OPPN.  
 

2.4.4 Bruto tlorisna površina stavb na območju 

V spodnjih tabelah so navedene bruto tlorisne površine stavb znotraj območja OPPN. V površinah so 
zajete tudi morebitne nadstrešnice, ki so dovoljene v skladu za OPPN za posamezno stavbo. V 
površinah so zajete samo bruto tlorisne površine predvidenih stavb, ki se nahajajo na obračunskih 
območjih, kot je podano v nadaljevanju tega dokumenta. 
 
Tabela 4: Ocenjena bruto tlorisna površina stavb  

Št. 
stavbe 

Etažnost stavbe 
Bruto tlorisna površina 

stavb 
[m2] 

1 
Predvidene stavbe na območju 
OPPN (zajete so stavbe na 
prostorskih enotah PE2 in PE3). 

14.202 

SKUPAJ BRUTO TLORISNA POVRŠINA 14.202 
OPOMBE: Največji dopustni tlorisni gabariti in etažnost predvidenih stavb in površina nadstrešnic, so 
določeni z OPPN. 

  
Skupna površina gradbenih parcel predvidenih stavb na območju OPPN znaša 20.346,00 m2. 
Ocenjena bruto tlorisna površina objektov znaša 14.202,00 m2 (skupaj bruto tlorisna površina 
stavb in nadstrešnic).  
 
Javne površine ureditvenega območja OPPN so površine na uvozu iz Železniške ulice (PE1), 
peš/interventna pot, ki poteka ob »zunanji« strani objektov v PE3 (pod ježo) in predstavlja glavno 
peš in kolesarsko napajalno pot za dostop do objektov na območju PE3.  
 
Površine, namenjene javnemu dobremu, obsegajo parcele, namenjene gradnji javnih cest in dostopov 
v območju OPPN. Javnemu dobremu so namenjene parcele z oznakami p1, p2 in p7. Parcela z oznako 
p5, ki je namenjena gradnji TP ni zajeta v javne površine. Prav tako ni v javne površine zajeta parcela 
z oznako p6 (pa tudi ne v gradbene parcele, saj ni dovolj velika). 
 
Vse javne površine so razvidne iz grafične priloge.  
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Tabela 5: Predvidene javne površine 

Funkcionalna celota/enota Površina javnih parcel [m2] 
 
Površine na območjih p1, p2, in p7  
(p5 parcela je namenjena gradnji TP in ni javna 
površina) 

590,00 
(od tega 283,00 upoštevano pri 

obračunskem območju) 

 
Predvidene javne površine v območju urejanja OPPN, ki so vključene v obračunsko območje po tem 
programu opremljanja zajemajo parcelo z oznako p7, ki je predvidena za cestne površine. Parcela z 
oznako p1 bo urejena v sklopu drugega OPPN, saj gre za površine hodnika za pešce, parcela p2 pa 
predstavlja že izvedeno cestni uvoz na območje obstoječih stanovanjskih hiš na PE4 in PE5. 
 
Površina javnih parcel na območju OPPN, ki je vključena v obračunsko območje v tem 
dokumentu je 283,00 m2 in zajema parcelo z oznako p7. 

2.4.5 Obstoječa ureditev komunalne infrastrukture 

Na območju OPPN ni obstoječe komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture (GJI), 
ki bi omogočala predvidene prostorske ureditve, zato bo potrebno urediti: 

− komunalno opremo 
o cestno omrežje s cestno razsvetljavo, 
o vodovodno in hidrantno omrežje, 
o kanalizacija komunalne odpadne vode, 
o kanalizacija padavinske odpadne vode. 

− drugo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI): 
o elektroenergetsko omrežje, 
o telekomunikacijsko (TK) in KTV omrežje. 
o Plinovodno omrežje. 

 
V obračunske stroške komunalnega opremljanja, ki so osnova za izračun višine komunalnega 
prispevka ni zajeta izgradnja elektroenergetskega, telekomunikacijskega omrežja (TK), KTV 
omrežja in plinovodnega omrežja. Ta omrežja niso del lokalne gospodarske javne 
infrastrukture oz. komunalne opreme. Ureditev teh omrežij na območju urejanja je v 
programu opremljanja opisana in prikazana v grafičnem delu. 
 
Izvedba omrežja cestne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške pod postavko cest. 
Omrežje cestne razsvetljave ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava 
predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14, 46/15, 10/18). 
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3. Nova komunalna oprema na območju OPPN 

3.1 Cestno omrežje in cestna razsvetljava ter kanalizacija 

padavinskih odpadnih vod 

Cestno omrežje in razsvetljava 
Po jugo-zahodnem robu območja poteka Železniška ulica št. 349061, ki je predvidena za 
rekonstrukcijo in razširitev, vendar ne v sklopu tega OPPN. V sklopu tega OPPN, se omogoča 
dodatna razširitev oz. preoblikovanje cestnega profila na robu PE2, PE3, PE1 in PE4. 
 
Javne oz. poljavne površine v območju OPPN se lahko neposredno navežejo na hodnik za pešce oz. 
površine Železniške ulice. 
Objekti v PE3 (pod ježo) imajo dva glavna prometna priključka na javno cesto, ki vodita neposredno 
do klančine v podzemno parkirno etažo. 
 
Cestne površine ureditvenega območja OPPN so površine na uvozu iz Železniške ulice (PE1), 
peš/interventna pot, ki poteka ob »zunanji« strani objektov v PE3 (pod ježo) in predstavlja glavno 
peš in kolesarsko napajalno pot za dostop do objektov na območju PE3. Minimalna širina mora biti 
3,0 metre. 
Preko teh dveh poti, mora biti omogočen neoviran dostop do zemljišč na ježi, za lastnike in njihovo 
kmetijsko mehanizacijo. 
 
Na območju OPPN so predvidene ureditve v cestnem omrežju na površini 283 m2. 
 
Kanalizacija odpadnih padavinskih vod 
Na območju OPPN se za potrebe odvajanja padavinskih vod z območja, zgradi ločen sistem 
padavinske kanalizacije. Padavinske odpadne vode v območju OPPN se v celoti ponikajo. 
  
Odvodnjavanje padavinskih odpadnih voda s strešnih površin se izvede preko peskolovov v 
ponikovalnice, odvodnjavanje padavinskih odpadnih voda z utrjenih površin funkcionalnih zemljišč 
(manipulativnih in parkirnih površin) pa v ponikovalnice (preko lovilcev olj, če so potrebni v skladu 
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja).  
Za odvodnjavanje cest se predvidi sistem požiralnikov s peskolovom in ponikalnicami. 
 
Na območju urejanja z OPPN se uredi sistem odvodnjavanja  vzdolž javne ceste. 
 
Cestna razsvetljava 
 
Izvedba omrežja cestne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške. V skladu z ZUreP-2 
cestna razsvetljava ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava predpisan sestavni 
del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah Ur. l. RS, št. 109/10, 48/1, 36/14, 46/15 in 10/18). 
 
Na območju OPPN se izvede javna razsvetljava v kanalizaciji javne razsvetljave s kandelabrskimi 
svetilkami. Svetilke bodo razporejene na razdalji ca. 30 - 45 m. Svetlobna telesa morajo biti skladna 
z usmeritvami glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo. 
 
Na območju OPPN je predvideno 70 m cestne oz. javne razsvetljave, ki se bo gradila na javnih 
površinah na robu območja OPPN. 
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3.2 Vodovodno in hidrantno omrežje 

V ureditvenem območju OPPN je predvidena gradnja vodovodnega omrežja s hidrantnim omrežjem.  
Za oskrbo objektov v PE3 (pod ježo) se zgradi nov povezovalni vodovod ob Železniški ulici, ki se na 
obeh straneh območja OPPN, naveže na obstoječe vodovodno omrežje. Oskrbovalni vodovod za 
objekte v PE3 se priključi na prej omenjeni povezovalni vodovod in poteka pod 
dostopnima/intervencijskima cestama. Od njega se izvedejo posamezni priključki za vsak objekt. 
 
Vodovodno omrežje se izvede na celotnem območju OPPN v območju javnih cest oz. poti. 
Za varstvo pred požarom je predvidena izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti. 
 
Vodovod se zgradi iz cevi iz nodularne litine (duktil) DN 125 ali iz drugega ustreznega materiala. 
 
Na območju urejanja z OPPN, vključno z navezavo na obstoječ vodovod, se bo uredilo 333 m 
vodovodnega in hidrantnega omrežja. 

3.3 Kanalizacija komunalne odpadne vode 

Kanalizacija komunalne odpadne vode iz vseh načrtovanih objektov v ureditvenem območju OPPN 
se priključi na kanalizacijsko omrežje, ki je predvideno na območju OPPN.   
Obstoječi vod javne kanalizacije na katerega se priključuje kanalizacijski zbirnik iz območja OPPN, 
poteka ob Železniški ulici. Objekti v PE2 (dve novi hiši), PE4 (obstoječa hiša Mrak) in PE5 (obstoječi 
objekti Mlinarič) se priključujejo direktno na obstoječi vod javne kanalizacije, objekti v PE3 (pod 
ježo) na južnem delu, se prav tako priključijo direktno na obstoječi vod, objekti v PE3 na severnem 
delu območja, pa se priključujejo na predviden kanalizacijski zbirnik na območju OPPN. 
 
Kanalizacija komunalnih odpadnih vod se bo izvedla iz PVC cevi ali drugega ustreznega materiala. 
Enako velja tudi za revizijske jaške. 
 
Padavinska odpadna kanalizacija ne sme biti priključena na zbirno javno kanalizacijo odpadne 
komunalne vode, ki bo/je priključena na javni kanal. 
 
Na območju urejanja z OPPN, se bo uredilo 90 m kanalizacije komunalnih odpadnih vod. 

3.4 Elektroenergetsko omrežje 

Na območju se bo uredilo NN in SN elektroenergetsko omrežje. Predvidena je tudi nova TP na 
območju PE2, parcela p5, ki je locirano na skrajnem južnem robu meje območja OPPN (ob Rožni 
dolini). 
 
Za potrebe napajanja objektov v PE2 (dve novi hiši) in PE3 (pod ježo) oz. za območje Rožne doline 
se od nove TP zgradi elektro-kabelsko kanalizacijo za srednje napetostno (SNN) ter nizko-napetostno 
(NN) omrežje. Za potrebe objektov v PE3 lahko NN poteka znotraj kletnega gabarita objektov. 
 
V sklopu ureditve OPPN se bo uredilo  210 m NN in 298 SN elektroenergetskega omrežja in 1 TP.  
 
Elektroenergetsko omrežje je v programu opremljanja prikazano, stroški izvedbe so upoštevani v 
skupnih, ne pa tudi v obračunskih stroških ter s tem posledično tudi ne v komunalnem prispevku. 
Stroške, ki lahko nastanejo občini v zvezi z izvedbo in ali prestavitvijo elektroenergetskega omrežja 
se uredi v skladu z določili Pravilnika o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo 
elektroenergetskega omrežja (Ur. l. RS, št. 93/08 in 61/17 – ZUreP-2). 
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3.5  Telekomunikacijsko omrežje (TK) in optično omrežje 

Telefonsko kabelsko kanalizacijo je potrebno zgraditi skladno z "Navodilom za graditev kabelske 
kanalizacije iz PE cevi s profilirano zunanjo in gladko notranjo površino" (Ur. glasilo Telekoma 
Slovenije št. 4, z dne 27. 10. 2000), cevi za gradnjo kanalizacije pa morajo biti izdelane skladno z 
navodilom "Tehničnimi pogoji za polietilenske zaščitne cevi in cevi za kabelsko kanalizacijo s 
profilirano zunanjo in gladko notranjo površino" (Ur. glasilo Telekoma Slovenije št. 4, z dne 27. 10. 
2000). 
 
Na območju OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev telekomunikacijskega omrežja do 
objektov. Na obravnavanem območju sta že zgrajeni dve telekomunikacijski omrežji (Telekom 
Slovenije, d.d. in Telemach d.o.o.).  
 
V sklopu ureditve OPPN se bo uredilo 196 m telekomunikacijskega (TK) oz. KTV omrežja v 
javnih površinah. 
 
Telekomunikacijsko omrežje in optično omrežje sta v programu opremljanja prikazani, stroški 
izvedbe so prikazani v skupnih stroških, niso pa upoštevani v obračunskih stroških ter s tem 
posledično v komunalnem prispevku, saj ne gre za obvezno lokalno gospodarsko javno službo oz. 
omrežje, na katerega je obvezen priklop. 

3.6 Plinovodno omrežje 

Na območju OPPN se nahaja obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje, namenjeno oskrbi 
obstoječih stavb. Na območju OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev distribucijskega 
plinovodnega omrežja. 
 
Predvideno plinovodno omrežje, ki se bo dogradilo na trasi okoli območja PE3 (poteka pod 
dostopnima/intervencijskima cestama) in vzporedno z Železniško ulico in se priključilo na obstoječ 
sistem na cesti Rožna dolina. 
 
V sklopu ureditve OPPN se bo v javnih površinah, uredilo 362 m plinovodnega omrežja. 

3.7 Ravnanje z odpadki 

Iz območja OPPN mora biti zagotovljen odvoz komunalnih odpadkov. Lokacija za prevzem 
komunalnih odpadkov za stavbe v PE3 (pod ježo) mora biti neposredno ob Železniški ulici. Lokacija 
mora biti dostopna za komunalna vozila ter umeščena vizualno ne izpostavljeno.  
 
Območje za eko - otok v območju urejanja OPPN ni predvideno. 
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4. Podlage za odmero komunalnega prispevka na 

območju načrtovane investicije 

4.1 Obračunsko območje 

4.1.1 Obračunsko območje za ceste z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem 

Cestne površine ureditvenega območja OPPN so površine na uvozu iz Železniške ulice (PE1) – ki 
niso zajete v to obračunsko območje in peš/interventna pot, ki poteka ob »zunanji« strani objektov v 
PE3 (pod ježo na južnem delu PE3) in predstavlja glavno peš in kolesarsko napajalno pot za dostop 
do objektov na območju PE3. Prav tako ta pot služi objektoma na PE2. 
Cestne površine na uvozu iz Železniške ulice (PE1) so namenjene za dovoz k objektom na PE4 
in PE5 in niso zajete v to obračunsko območje. 
 
Gradbene parcele stavb oz. objektov zajete v obračunsko območje za ceste z javno razsvetljavo 
in odvodnjavanjem (kanalizacija padavinskih odpadnih vod oz. meteorna kanalizacija) na 
območju urejanja so parcele 3 predvidenih objektov na PE3 – južni del območja in gradbene 
parcele stavb na PE2 (p3 in p4). Vsota površin gradbenih parcel stavb za obravnavano 
obračunsko območje znaša 8.387 m2 (glej sledečo tabelo 6). Ocenjena bruto tlorisna površina 
objektov tega obračunskega območja (3 objekti na PE3) znaša 7.918 m2. 
 
Tabela 6: Površina gradbenih parcel stavb za obračunsko območje za ceste s cestno razsvetljavo in 
odvodnjavanjem 

PE  

 

Oznaka 
gradbenih 

parcel 

Površina gradbenih parcel 
[m2] 

PE2 p3 637 

PE2 p4 529 

PE3 p8 
7.221 

(polovica od 14.442) 
 Skupaj 8.387 

 
Tabela 7: Bruto tlorisna površina stavb za obračunsko območje za ceste s cestno razsvetljavo in 
odvodnjavanjem 

PE  

 

Oznaka 
gradbenih 

parcel 

Bruto tlorisna  
površina stavb 

[m2] 

PE2 p3 892 

PE2 p4 741 

PE3 p8 
6.285 

(3 x 2.095) 
 Skupaj 7.918 
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4.1.2 Obračunsko območje za vodovod  

Za oskrbo predvidenih objektov v PE3 (pod ježo) se zgradi nov povezovalni vodovod ob Železniški 
ulici, ki se na obeh straneh območja OPPN, naveže na obstoječe vodovodno omrežje. Oskrbovalni 
vodovod za objekte v PE3 se priključi na prej omenjeni povezovalni vodovod in poteka pod 
dostopnima/intervencijskima cestama. Od njega se izvedejo posamezni priključki za vsak objekt. 
 
Gradbene parcele stavb oz. objektov zajete v obračunsko območje za vodovod na območju 
urejanja, so vse parcele 6 predvidenih objektov na PE3 (p8). Vsota površin gradbenih parcel 
stavb za obravnavano obračunsko območje znaša 14.442 m2 (glej sledečo tabelo 8). Ocenjena 
bruto tlorisna površina objektov tega obračunskega območja (6 objektov na PE3) znaša 12.570 
m2. 
 
Tabela 8: Površina gradbenih parcel stavb za obračunsko območje za vodovod 

PE  

 

Oznaka 
gradbenih 

parcel 

Površina gradbenih parcel 
[m2] 

PE3 p8 14.442 

 Skupaj 14.442 

 
Tabela 9: Bruto tlorisna površina stavb za obračunsko območje za vodovod 

PE  

 

Oznaka 
gradbenih 

parcel 

Bruto tlorisna  
površina stavb 

[m2] 

PE3 p8 12.570 

 Skupaj 12.570 

 

4.1.3 Obračunsko območje za kanalizacijo odpadnih komunalnih voda 

V obračunsko območje za kanalizacijo odpadnih komunalnih voda so zajeti samo novi objekti v PE3 
na severnem delu območja (3 objekti na p8) OPPN, ki se priključujejo na predviden kanalizacijski 
zbirnik na območju OPPN.  
 
Gradbene parcele stavb oz. objektov zajete v obračunsko območje za kanalizacijo odpadnih 
komunalnih voda na območju urejanja, je polovica parcele za 3 predvidene objekte na PE3 
(polovico parcele p8). Vsota površin gradbenih parcel stavb za obravnavano obračunsko 
območje znaša 7.221 m2 (glej sledečo tabelo 10). Ocenjena bruto tlorisna površina objektov tega 
obračunskega območja (3 objekti na PE3) znaša 6.285 m2. 
 
Tabela 10: Površina gradbenih parcel stavb za obračunsko območje za kanalizacijo odpadnih 
komunalnih voda 
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PE  

 

Oznaka 
gradbenih 

parcel 

Površina gradbenih parcel 
[m2] 

PE3 p8 
7.221 

(polovica od 14.442) 

 Skupaj 7.221 

 
Tabela 11: Bruto tlorisna površina stavb za obračunsko območje za kanalizacijo odpadnih 
komunalnih voda 

PE  

 

Oznaka 
gradbenih 

parcel 

Bruto tlorisna  
površina stavb 

[m2] 

PE3 p8 6.285 
(3 objekti x 2.095) 

 Skupaj 6.285 

 

4.2 Skupni in obračunski stroški investicije 

Za posamezno investicijo se ovrednotijo stroški investicije na območju OPPN in stroški investicije v 
komunalno infrastrukturo izven območja urejanja, ki so neposredno povezani z izvedbo.  
Skupni in obračunski stroški predvidenih investicij po vrstah komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture so ocenjeni na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki 
bi nastali ob gradnji nove opreme, ki je po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja 
podobno raven oskrbe. Navedeno oceno je pripravil izdelovalec programa opremljanja stavbnih 
zemljišč.  
 
Ovrednotijo se stroški obstoječe komunalne infrastrukture. Stroški načrtovanih investicij in stroški za 
obremenitev komunalne opreme izven območja urejanja so skupni stroški. Skupni stroški se določijo 
po posameznih vrstah komunalne infrastrukture, ki je predmet načrtovane investicije. 
 
Skupni stroški se financirajo iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države in iz 
drugih virov. Občina določi delež skupnih stroškov, ki se financirajo s komunalnim prispevkom. Ta 
delež predstavlja obračunske stroške. 
 
Obračunski stroški komunalne opreme se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih 
prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance. Vsota vseh komunalnih prispevkov, ki se bodo 
po oceni zbrali, predstavlja obračunske stroške. 
 
Tabela 12: Obračunski stroški pridobivanja in priprave zemljišč 

  količina €/enoto vrednost [€] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ       

1. Javne površine – (predvidene cestne površine) 283 m2 65 18.395 € 

2. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 
     

1. geodetski načrt in parcelacija 1 kos 7.000  7.000 € 
2. projektna dokumentacija ureditve komunalne  

infrastrukture 
1 kos 55.000 55.000 € 
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SKUPAJ brez DDV    80.395 € 

 
Tabela 13: Obračunski stroški predvidenih investicij v cestno omrežje, meteorno kanalizacijo in 
cestno razsvetljavo 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 
Novo cestno omrežje - uvoz in interventna 
pot [m2] 

283 m2 88 24.904 € 

2 Javna razsvetljava - predvideno 70 m 100 7.000 € 

 SKUPAJ brez DDV   31.904 € 

 DDV 22 %   7.019 € 

 SKUPAJ z DDV   38.923 € 

 
Tabela 14: Obračunski stroški predvidenih investicij v kanalizacijo komunalnih odpadnih vod 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 
1 Fekalna kanalizacija DN 250 90 m 200 18.000 €  

  SKUPAJ brez DDV     18.000 € 
 
Tabela 15: Obračunski stroški predvidenih investicij v vodovodno in hidrantno omrežje 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 Vodovodno omrežje – predvideno  333 m 160 53.280 € 

  SKUPAJ brez DDV    53.280 € 
 
Tabela 16: Obračunski stroški predvidenih investicij v ravnanje z odpadki (eko-otok) 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 Eko-otok  0 kos 2.500 0 € 

  SKUPAJ brez DDV    0 € 
 
Tabela 17: Obračunski stroški predvidenih investicij v elektroenergetsko omrežje 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 
NN, SN – elektroenergetsko omrežje na 
območju OPPN 508 m 170 86.428 € 

2 TP – 1 kos 1 45.000 45.000 € 

    SKUPAJ brez DDV    131.428 € 
 
Tabela 18: Obračunski stroški predvidenih investicij v plinovodno omrežje 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 Plinovodno omrežje – že izvedeno 362 m 70 25.340 € 

    SKUPAJ brez DDV    25.340 € 
 
Tabela 19: Obračunski stroški predvidenih investicij v telekomunikacijsko (TK) omrežje in KTV 
omrežje 

Infrastruktura količina €/enoto  vrednost [€] 

1 Telekomunikacijsko omrežje – predvideno 196 m 120 23.520 € 

  SKUPAJ brez DDV    23.520 € 
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Tabela 20: Skupni stroški predvidenih investicij v komunalno opremo in drugo GJI 

Investicije vrednost [€] 
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 80.395 € 

2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME / 

- CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA in  
- KANALIZACIJA ODPADNE PADAVINSKE VODE 

38.923 € 

- KANALIZACIJA ODPADNE KOMUNALNE VODE 18.000 € 

- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 53.280 € 

- RAVNANJE Z ODPADKI (EKO-OTOK) 0 € 

- ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 131.428 € 

- TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (TK in KTV) 23.520 € 

- PLINOVODNO OMREŽJE 25.340 € 
   

SKUPNI STROŠKI 370.886 € 
OPOMBA: Postavka ˝Ceste, javna razsvetljava in kanalizacija odpadne padavinske vode˝ je podana vključno 
z DDV.  
 
Tabela 21: Obračunski stroški predvidenih investicij v komunalno opremo 

Investicije vrednost [€] 
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 80.395 € 

2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME / 

- CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA in  
KANALIZACIJA ODPADNE PADAVINSKE VODE 

38.923 € 

- KANALIZACIJA ODPADNE KOMUNALNE VODE 18.000 € 

- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 53.280 € 
   

OBRAČUNSKI STROŠKI 190.598 € 
OPOMBA: Postavka ˝Ceste, javna razsvetljava in kanalizacija odpadne padavinske vode˝ je podana vključno 
z DDV.  
 
Skupni stroški investicije v komunalno opremo in drugo gospodarska javno infrastrukturo (GJI) 
znašajo 370.886 €. Obračunski stroški investicij v novo komunalno opremo na območju znašajo 
190.598 € in ne vključujejo stroškov izgradnje elektroenergetskega, telekomunikacijskega in 
plinovodnega omrežja, ki ne spadajo med omrežja za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste in druge javne površine). 

4.3 Preračun obračunskih stroškov za novo komunalno opremo na 

merske enote 

4.3.1 Obračunski stroški na enoto mere za novo komunalno opremo 

Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo so skupaj s stroški za obstoječo komunalno 
opremo na območju (oz. priklop na obstoječo komunalno opremo) osnova za izračun komunalnega 
prispevka. Za potrebe izračuna komunalnega prispevka se obračunske stroške investicij preračuna na 
enoto mere (skupno površino parcel novih objektov in skupno bruto tlorisno površino novih 
objektov). 
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Program opremljanja v merilih za odmero komunalnega prispevka določa razmerje, s katerim 
izračunava delež komunalnega prispevka, ki se ga obračunava glede na površino gradbene parcele 
stavbe in delež, s katerim se obremeni bruto tlorisna površina objekta s komunalnim prispevkom. Na 
obravnavanem območju bo to razmerje 0,5 : 0,5. To pomeni, da se s prvim deležem vpliva na 
višino komunalnega prispevka cena opremljanja m2 gradbenih parcel stavb, z drugim deležem pa 
vpliva na višino komunalnega prispevka ceno opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta. 
 
Tabela 22: Cena opremljanja m2 gradbene parcele stavbe z novo komunalno opremo 

 
Površina parcel 

[m2] 
Obračunski stroški 

[€] 
CpN(ij) 
[€/m2] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 8.387 80.395 € 9,59 
2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME /  /  /  
- CESTE, JAVNA RAZSVETLJAVA IN 

KANALIZACIJA ODPADNE PADAVINSKE 
VODE 8.387 38.923 € 4,64 

- KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE 
VODE 7.221 18.000 € 2,49 

- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 14.442 53.280 € 3,69 
 SKUPAJ 190.598 € 20,41 

OPOMBA: Postavka ˝Ceste, javna razsvetljava in kanalizacija odpadne padavinske vode˝ je podana vključno 
z DDV.  
 
Tabela 23: Cena opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta z novo komunalno opremo 

 
BRUTO površina 

objektov [m2] 
Obračunski stroški 

[€] 
CtN(ij) 

[€/m2] 
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 7.918 80.395 € 10,15 
2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME /  /  /  
- CESTE, JAVNA RAZSVETLJAVA IN 

KANALIZACIJA ODPADNE PADAVINSKE 
VODE 7.918 38.923 €  4,92 

- KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE 
VODE 6.285 18.000 € 2,86 

- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 12.570 53.280 € 4,24 

 SKUPAJ 190.598 € 22,17 
OPOMBA: Postavka ˝Ceste, javna razsvetljava in kanalizacija odpadne padavinske vode˝ je podana vključno 
z DDV.  
 

4.3.2 Način obračuna komunalnega prispevka 

 
V kolikor je komunalni prispevek (KP) za posamezno vrsto komunalne opreme nižji od KP po 
veljavnem Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (˝splošni 
odlok˝), se odmeri razlika KP do KP po ˝splošnem odloku˝ oz. če kakšen od objektov po tem 
odloku, ni v obračunskem območju za določeno komunalno opremo, se KP odmeri po 
˝splošnem odloku˝ za celoto.  
Za obstoječe objekte v prostorskih enotah PE4 in PE5, se komunalni prispevek odmeri v celoti 
po Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (˝splošni odlok˝). 
 
Višina komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se izračuna po formuli: 
 

KPnova (ij) = (AGP * CpN(ij) * DpN) + (ASTAVBA * CtN(ij) * DtN) 
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pri čemer je: 
KPnova(ij) - znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju 
AGP - površina gradbene parcele stavbe (m2) 
ASTAVBA - bruto tlorisna površina stavbe (m2) 
DpN - delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo; 
CpN(ij) - stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove 

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, 
CtN(ij) - stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove 

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju 
DtN - delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno 

opremo, 
i - posamezna vrsta nove komunalne opreme; 
j - posamezno obračunsko območje; 

 
Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. l. 
RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) določa, da se podrobnejša merila določi v programu opremljanja 
stavbnih zemljišč. 
 

4.4 Upoštevanje vlaganj investitorjev v izgradnjo komunalne opreme 

na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju 

V kolikor se investitor in občina s pogodbo o opremljanju v skladu s 157. členom Zakona o urejanju 
prostora dogovorita, da bo investitor sam zgradil in financiral novo predvideno komunalno opremo, 
ki je predmet tega programa opremljanja, se šteje, da je na ta način v naravi poravnal tisti del 
komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, ki jo je zgradil. V tem primeru se 
investitorju priznana vlaganja po pogodbi o opremljanju upoštevajo pri odmeri komunalnega 
prispevka za novo predvideno komunalno opremo. 
 
S programom opremljanja je predvideno, da se lahko med investitorjem pozidave in občino, sklene 
pogodba o opremljanju za fazno izgradnjo komunalne opreme, v kateri bodo podrobneje opredeljene 
vse medsebojne obveznosti. V tem primeru, se bodo investitorju pri odmeri komunalnega prispevka 
na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju, upoštevala njegova vlaganja v izgradnjo komunalne 
opreme na območju OPPN. 
 
Z izvedbo opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, v skladu z določili pogodbe o 
opremljanju, bo investitor v naravi plačal del komunalnega prispevka za novo načrtovano komunalno 
opremo. 

4.5 Operacionalizacija programa opremljanja 

4.5.1 Način izbora izvajalca v primeru, da je nosilec izvedbe občina 

Naročilo za gradnjo bo oblikovano po postopku - Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 
14/18). Način oddaje naročila za gradnjo je odvisna od vrednosti sklopa, ki se oddaja z javnim 
naročilom in sicer, če je: 
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- nižja od vrednosti, ki je določena v takrat veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije, potem se oddaja po postopku za naročilo male vrednosti. 

- večja od te vrednosti, potem gre za javno naročilo za gradnjo. 
 
Pri naročanju storitev ali nabavi blaga je največja vrednost naročila po postopku oddaje naročila male 
vrednosti prav tako določena v istem zakonu.   
 
Izvajalec gradbenih del bo izbran skladno z veljavno zakonodajo. 
 
Pri tem je smiselno uporabiti kriterije, ki postavljajo domnevo, da je izvajalec tehnično in finančno 
sposoben izvesti javno naročilo. 
 
Od ponudnika naj se zahteva tudi garancija za dobro izvedbo del in sicer: 
• vodovod       10 let (1,5 % varščina za popravila), 
• odpadna komunalna kanalizacija  10 let (2 % varščina za popravila), 
• padavinska kanalizacija     3 leta (1 % varščina za popravila), 
• ceste, hodniki za pešče in tlakovanje, 

vključno z asfaltiranjem    3 leta (5 % varščina za popravila), 
• elektroenergetsko omrežje (VN in NN del, 

napeljava za cestno razsvetljavo)   10 let (2 % varščina za popravila), 
• cestna razsvetljava –  svetilke s sijalkami 

in prižigališče      3 leta (2% varščina za popravila) 
• stavbe      5 let (2% varščina za popravila). 
 

4.5.2 Priključevanje uporabnikov komunalne infrastrukture 

Hišni priključek bo investitor financiral sam, priključki pa bodo izvedeni skladno s tehničnimi 
predpisi, ki določajo način priključevanja na javno komunalno infrastrukturo. Praviloma priključke 
izvede izvajalec ustrezne gospodarske javne službe. 
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5. Terminski načrt 

Terminski načrt izgradnje komunalne opreme ni znan in je odvisen od zasebnih investitorjev, ki bodo 
komunalno opremo na območju gradili sami, vse obveznosti in razmerja do Občine Radovljica pa 
bodo urejali po pogodbah o opremljanju, sklenjene na podlagi določil ZUreP-2. 
 
Skladno z odlokom o OPPN se objekti v območju OPPN lahko gradijo etapno.  
 
Gradnja objektov v posamezni etapi lahko poteka sočasno z izgradnjo gospodarske infrastrukture. 
Izvajanje ureditev lahko poteka v poljubnih etapah, razen: 

- objekt 3 mora biti zgrajen pred ali istočasno kot objekta 4 in 5, 
- objekt 6 mora biti zgrajen pred ali istočasno kot objekta 7 in 8, 
- pred oz. istočasno z izgradnjo objektov v PE3 je potrebno zgraditi vodovodno in 

kanalizacijsko omrežje javnega značaja, 
pred oz. istočasno z izgradnjo objektov v PE2 in PE3 je potrebno vzpostaviti transformatorsko postajo 
in zagotoviti napajanje z nje. 
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VIII 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 4.11.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  OSNUTEK ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA 

ŠPORTA V OBČINI RADOVLJICA 
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

OSNUTEK ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 
OBČINI RADOVLJICA  

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sodelovali: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Radovljica. 
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb matičnega 
delovnega telesa in iz razprave na seji občinskega sveta. 
 
 

                                                                                      Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                        ŽUPAN 
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OSNUTEK 
 
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Ur. l. RS, št. 26/14), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB 2 in spremembe) in 17. člena Statuta 
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na ____redni seji 
dne ____________ sprejel  
 

ODLOK 
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

V OBČINI RADOVLJICA 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

(vsebina odloka) 
 

S tem odlokom Občina Radovljica določa javni interes na področju športa in področja, kjer se 
javni interes uresničuje, postopek izbire izvajalcev letnega programa športa, pogoje in merila 
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine 
sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora 
nad pogodbami o sofinanciranju. 
 

2. člen 
 

(opredelitev javnega interesa v športu) 
 

Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem 
programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih 
pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. 
Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi 
nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se: 
- v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje Letnega programa športa 
v Občini Radovljica (v nadaljevanju: LPŠ), 
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi, 
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa. 
 

3. člen 
 

(opredelitev področij športa) 
 

Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi iz 
proračuna občine lahko sofinancirajo naslednji programi in področja športa: 
 
1. ŠPORTNI PROGRAMI: 
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
- obštudijske športne dejavnosti, 
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
- kakovostni šport, 
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- vrhunski šport, 
- šport invalidov, 
- športna rekreacija, 
- šport starejših. 
 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, 
- statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov, 
- založništvo v športu, 
- znanstveno raziskovalna dejavnost v športu, 
- informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa. 
 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA: 
- športne prireditve, 
- javno obveščanje o športu, 
- športna dediščina in muzejska dejavnost v športu. 
 
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU. 
 

II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
 

4. člen 
 

(letni program športa) 
 

(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v koledarskem letu, za 
katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes. 
(2) Glede na razvojne načrte, prednostne naloge v športu, razpoložljiva proračunska sredstva 
ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi: 
- športne programe in področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega 
proračuna, 
- predvideno višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij in programov športa. 
(3) Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov in področij so opredeljeni v prilogi 1: 
Pogoji in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica, ki je sestavni 
del tega odloka in se objavi na uradni spletni strani Občine Radovljica. 
(4) Predlog LPŠ pripravi za področje športa pristojen organ občinske uprave. Zaradi 
zagotavljanja uresničevanja interesov civilne športne družbe v postopku priprave predloga 
LPŠ poda svoje mnenje tudi občinska športna zveza, v kolikor ta v občini obstaja. 
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme letni program športa na lokalni 
ravni brez predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga občinska športna zveza  ne poda 
v roku enega meseca od prejema poziva. 
 

III. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
 

5. člen 
 

(izvajalci letnega programa športa) 
 

(1) Izvajalci LPŠ so poleg občine po tem odloku lahko: 
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- športna društva in športna zveza, ki so registrirani v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: 
RS), 
- zavodi za šport, 
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe, določene z LPŠ, 
- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 
- samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v 
RS, 
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z 
zakonom, ki ureja ustanove, 
- zasebni športni delavci, 
ki izpolnjujejo pogoje iz 1. odstavka 7. člena. 
(2) Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni lahko združujejo v 
športno zvezo. 
(3) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost 
pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.  
 

IV. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE 
 

6. člen 
 

(pravica do sofinanciranja) 
 

Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja letnega programa športa, če 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- izvajalec ima sedež v občini Radovljica, 
- izvajalec je na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (v 
nadaljevanju: JR) najmanj dve (2) leti registriran v skladu z veljavnimi predpisi, njegova 
glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov (izjema so zavodi za šport in zavodi s 
področja vzgoje in izobraževanja), 
- izvajalec izvaja prijavljene športne programe skladno s tem odlokom, LPŠ in JR, 
- izvajalec zagotavlja redno izvajanje prijavljenih programov iz 1. točke 3. člena tega odloka 
najmanj 35 tednov v letu, 
- izvajalec ima za izvajanje prijavljenih športnih programov iz 1. točke 3. člena zagotovljene 
materialne in prostorske pogoje, 
 - izvajalec ima za izvajanje prijavljenih športnih programov iz 1. točke 3. člena zagotovljen 
ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu, 
- izvajalec ima za prijavljene programe iz 1. točke 3. člena izdelano finančno konstrukcijo, iz 
katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
- izvajalec ima za prijavljene programe iz 1. točke 3. člena urejeno evidenco o udeležencih  
(velja za vse) in evidenco članstva (velja za športna društva in zveze), 
- najmanj 50% udeležencev programov iz 1. točke 3. člena, ki jih na JR prijavlja izvajalec, 
ima stalno bivališče v občini Radovljica, 
- izvajalec najmanj 50% prijavljenih programov iz 1. točke 3. člena izvaja na območju občine 
Radovljica, če obstaja ustrezna infrastruktura,  
-  izvajalec je v roku in na predpisan način oddal poročilo o realizaciji programa za preteklo 
proračunsko leto, v kolikor je za to leto prejel sredstva,  
- izvajalec je v roku in na predpisan način oddal prijavo na JR in v primeru poziva k 
dopolnitvi vloge v roku in na predpisan način dopolnil vlogo, 
- izvajalec izpolnjuje vse pogoje iz tega odloka in JR. 
 
  



VIII/5 
 

V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
 

7. člen 
 

(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
 

(1) Župan s sklepom ustanovi komisijo za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), 
ki je sestavljena iz petih (5) članov. 
(2) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija 
o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je 
potrebna navadna večina. 
(3) Naloge komisije so: 
- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije, 
- odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog, 
- ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v tem odloku, 
- priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih in področjih ter določitev 
višine sofinanciranja, 
- vodenje zapisnikov o svojem delu. 
(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja pristojni oddelek občinske uprave. 
 

8. člen 
 

(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
 

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana 
občina izvede JR. 
(2) Objava JR mora vsebovati: 
- naziv in sedež izvajalca JR, 
- pravno podlago za izvedbo JR, 
- predmet JR, 
- navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ), 
- navedbo pravnih podlag za vrednotenje športnih programov in področij, 
- predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje, 
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, 
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog, 
- datum in način odpiranja vlog, 
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR, 
- navedbo in kontaktne podatke oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR, 
- informacijo o razpisni dokumentaciji. 
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 
- razpisne obrazce, 
- navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge, 
- informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev in meril, 
- vzorec pogodbe o sofinanciranju programov. 

9. člen 
 

(postopek izvedbe javnega razpisa) 
 

(1) Občina Radovljica objavi najavo JR v uradnem glasilu Občine Radovljica, vsebino JR in 
razpisno dokumentacijo pa na svoji spletni strani. Razpisna dokumentacija mora biti v pisni 
obliki dostopna tudi v glavni pisarni občine. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 15 dni 
od objave JR. 
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(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na 
katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način 
elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji. 
 

10. člen 
 

(odpiranje vlog) 
 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo 
se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem 
redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno. 
(2) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila 
oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani 
dokumenti (popolna vloga). 
(3) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s 
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje: 
- kraj in čas odpiranja prispelih vlog, 
- imena navzočih članov komisije, 
- naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja, 
- ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge. 
(5) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.  
(6) Na podlagi zapisnika se v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste 
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem 
(8) dni. 
(7) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s 
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
 

11. člen 
 

(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
 

(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih 
pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih s tem odlokom, javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij 
letnega programa športa. 
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega 
člena vodi zapisnik. 
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni. 
 

12. člen 
 

(odločba o izbiri) 
 

Na podlagi odločitve komisije izda pristojni organ občinske uprave izvajalcem odločbe o 
izbiri. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. 
 

13. člen 
 

(pritožbeni postopek) 
 

(1) Zoper odločbo je možno podati pritožbo v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. 
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ. 
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(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je 
dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi komisijo. 
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike 
Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe. 
(4) Vložena pritožba in upravni spor ne zadržita sklepanja pogodb z ostalimi izbranimi 
izvajalci LPŠ. 
 

14. člen 
 

(objava rezultatov javnega razpisa) 
 

Rezultati se po zaključku postopka JR objavijo na spletnih straneh Občine Radovljica. 
 

VI. SKLEPANJE POGODB IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
 

15. člen 
 

(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa) 
 

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V 
pogodbi se opredeli: 
- naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti, 
- pravno osnovo za sklenitev pogodbe, 
- vsebino in obseg dejavnosti, 
- višino dodeljenih sredstev, 
- terminski plan porabe sredstev, 
- način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo športnih programov in področij ter 
predvidene sankcije v primeru neizvajanja, 
- način nakazovanja sredstev izvajalcu, 
- način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev, 
- način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi, 
- določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena 
določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR, 
- druge medsebojne pravice in obveznosti. 
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je 
umaknil vlogo za sofinanciranje. 
 

16. člen 
 

(spremljanje izvajanja letnega programa športa) 
 

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v 
pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program ali področje v skladu z JR. 
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

17. člen 
 

(prenehanje veljavnosti pravilnika) 
 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa 
športa v občini Radovljica (DN UO, št. 108/09), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
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sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 125/10) in 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini 
Radovljica DN UO, št. 150/11).  
 

18. člen 
 

(veljavnost odloka) 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica 
– Uradne objave. 
 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                                         Ciril Globočnik  
                                                                                                                ŽUPAN 
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Priloga 1 k Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica:  
 
 

POGOJI IN MERILA 
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ 

 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Zakon o športu (ZŠpo-1) v svojem 16. členu določa, da se pri izbiri programov oziroma 
področij letnega programa športa uporabljajo naslednja merila: 
 
1.1. za športne programe: 
 
- za športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in 
mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije in športa 
starejših: 
a) cena športnega programa; 
b) kompetentnost strokovnih delavcev; 
c) število vadečih; 
 
- za športne programe in strokovno podporo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov: 
a) kompetentnost strokovnih delavcev; 
b) konkurenčnost športne panoge; 
c) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
d) uspešnost športne panoge; 
 
1.2. za investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin 
za šport v naravi: 
 
a) dostopnost vsem prebivalcem; 
b) obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi; 
c) vrednost investicije; 
č) zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog; 
 
 1.3. za razvojne dejavnosti v športu: 
 
- na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu: 
a) deficitarnost; 
 
- na področju statusnih pravic športnikov: 
a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
b) naziv športnika oziroma športna uspešnost; 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge; 
 
- na področju založništva: 
a) deficitarnost; 
b) reference; 
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- na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti: 
a) izvedljivost in gospodarnost projekta; 
b) razvojna kakovost; 
c) relevantnost in potencialni vpliv projekta; 
č) reference; 
 
- na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij: 
a) deficitarnost; 
b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike; 
c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije; 
 
1.4. za organiziranost v športu: 
 
- na področju kakovostnega in vrhunskega športa: 
a) konkurenčnost športne panoge; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č) uspešnost športne panoge; 
 
- na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na 
področju obštudijske športne dejavnosti: 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c) število vadečih; 
 
1.5. za športne prireditve in promocijo športa: 
 
- športne prireditve: 
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost; 
b) množičnost; 
c) raven prireditve; 
č) ustreznost vsebine (pretežno športna); 
 
- javno obveščanje: 
a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija; 
b) pogostost pojavljanja; 
c) vsebina; 
 
- športna dediščina: 
a) izvedljivost projekta; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
 
1.6. za družbeno in okoljsko odgovornost v športu: 
 
a) izvedljivost projekta; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
c) odličnost projekta. 
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2. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE  
 
2.1. ŠPORTNI PROGRAMI 
 
Namen in predvidena višina zagotavljanja sredstev za  programe športa se določita v LPŠ za 
vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Posamezni program pod točko 2.1. se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če se izvaja v športni 
panogi, ki je kot taka opredeljena in razvrščena v razrede na nacionalni ravni. 
 
Posamezni program pod točko 2.1. se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če ima najmanj 50% 
udeležencev programa, ki jih prijavlja izvajalec, stalno bivališče v občini Radovljica.  
 
Vsak prijavljeni vadeči v posamezne programe pod točko 2.1. se izvajalcu upošteva samo 
enkrat (isto osebo je mogoče prijaviti samo v en program pod točko 2.1.). Izjema sta 
programa 2.1.5. in 2.1.6., kjer izvajalec prijavljene vrhunske športnike v programu 2.1.6. 
lahko prijavi tudi v program 2.1.5. 
 
2.1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne 
dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, obšolski športni programi, 
namenjeni vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del 
tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo vzgojno-izobraževalni zavodi, 
društva in drugi izvajalci športnih programov, opredeljeni v področnem zakonu. 
 
Iz LPŠ se sofinancirata ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu ter uporaba športnih objektov za te 
programe. 
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinske 
športne zveze (OŠZ),  lokalne skupnosti oziroma njihovi športni ali drugi zavodi in zasebniki, 
ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov. 
 
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, ki se izvaja v okviru vzgojno izobraževalnih 
zavodov, lahko izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi sami (šolska športna društva), ali pa za 
organizacijo in koordinacijo pooblastijo občinsko športno zvezo.  
 
Sofinanciranje dejavnosti prostočasne vzgoje otrok in mladine iz prejšnjega odstavka se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) strokovni kader 8–10 

b) število vadečih 1/vadeči 

c) cena programa 0–40 

 
Iz zgoraj navedenega programa se sofinancirajo tudi materialni stroški šolskih športnih 
tekmovanj.  
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Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki jih izven vzgojno izobraževalnih 
zavodov izvajajo športna društva, OŠZ, športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo 
pogoje za izvajanje teh programov, se izvajalcu vrednotijo in sofinancirajo, če je v celoletne 
programe redno (najmanj 60 ur letno) v I. starostni stopnji vključenih najmanj 20 vadečih, v 
drugi najmanj 20 vadečih in v tretji najmanj 10 vadečih, kar v vsaki starostni kategoriji 
predstavlja polno skupino. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za 
njegovo vodenje in izvajanje najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen kader. 
 
Sofinanciranje dejavnosti prostočasne vzgoje otrok in mladine iz prejšnjega odstavka se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) prostočasna 
športna vzgoja na I. 
stopnji – mlajši 
dečki in deklice (do 
6 let) 

-  število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 
1/vadeči 

0-40/skupina 
b) prostočasna 
športna vzgoja na II. 
stopnji – dečki in 
deklice (6 do 15 let) 

-  število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 
1/vadeči 

0-40/skupina 
c) prostočasna 
športna vzgoja na 
III. stopnji – 
mladinci in 
mladinke (15 – 18 
let) 

- število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 10 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 
1/vadeči 

0-40/skupina 

 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, taborniške šole, društvene priprave, delavnice z 
živalmi in podobne aktivnosti, ki se izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni 
celoletni športni programi, se v tem programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
 
Za zgoraj navedene programe se vsakemu izvajalcu priznajo točke za en strokovno izobražen 
ali en strokovno usposobljen kader na polno skupino, vendar do največ tri strokovne kadre (tri 
različne osebe) za vse vadeče. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je prilagojeno izvajanje gibalnih 
programov, ki jih izvajajo občinski vzgojno-izobraževalni in socialno-varstveni zavodi in 
občinska društva ter zveze, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi 
potrebami. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo 
vodenje in izvajanje najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen kader. Spodaj navedeni 
program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 10 vadečih. 
 
Iz LPŠ se sofinancirajo ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za 
izvajanje celoletnih posebnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi 
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potrebami, uporaba športnih objektov za izvedbo programov ter športne prireditve na 
nacionalni ravni.  
 
Sofinanciranje dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 18  let – 
osebe s posebnimi 
potrebami 

-  število ur min 60  
min 1 skupina z 
min 10 vadečih 
 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40  

 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, taborniške šole, društvene priprave, delavnice z 
živalmi in podobne aktivnosti, ki se izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni 
celoletni športni programi, se v tem programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
 
Za zgoraj navedene programe se vsakemu izvajalcu priznajo točke za en strokovno izobražen 
ali strokovno usposobljen kader. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 
Obštudijska športna dejavnost so različne oblike športnih dejavnosti študentov v kraju študija.  
 
Iz LPŠ se sofinancirajo uporaba športnih objektov za obštudijske športne dejavnosti, 
strokovno izobražen kader za izvajanje celoletnih športnih programov (najmanj 60 ur letno), 
športne prireditve, ki imajo pomemben zdravstveni učinek ter priprave in udeležba na 
tekmovanjih pod okriljem Mednarodne univerzitetne športne zveze (FISU).  
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so: študentska športna društva in njihove zveze, študentske 
organizacije, lokalni študentski klubi, druga športna društva, občinske športne zveze, lokalne 
skupnosti oz. njihovi športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje 
teh programov. 
 
Sofinanciranje obštudijske športne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) strokovni kader 8–10 

b) število vadečih 1/vadeči 

c) cena programa 0–40 

 
Sofinancirajo se programi izvajalcev, ki dosežejo 48 točk in več.  
 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, taborniške šole, društvene priprave, delavnice z 
živalmi in podobne aktivnosti, ki se izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni 
celoletni športni programi, se v tem programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
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Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 
 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so športni 
programi, ki jih izvajajo športna društva ter NPŠZ in so namenjeni sistematični pripravi na 
tekmovanja in tekmovanjem. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec 
za njegovo vodenje in izvajanje zagotovljen najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen 
kader. 
 
Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je 
včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo (NPŠZ) ali ZŠIS-POK, ima s strani OKS-ZŠZ 
potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco 
registriranih športnikov. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši 
od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri 
katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki, mlajši od 18 
let. 
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za športno vzgojo otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za 
izvajanje teh športnih programov ter priprave in udeležbo na športnih tekmovanjih za te 
starostne skupine športnikov. Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva in zveze. 
 
Pogoj za vrednotenje programa je vsaj ena polna skupina. Za eno polno skupino se šteje, če je 
v njej v: 

- individualnih panogah vsaj 8 udeležencev v skupini, 
- kolektivnih panogah vsaj 12 udeležencev v skupini. 

 
V primeru, da izvajalec v programu nima polne skupine, ima pa kategorizirane športnike, se 
mu priznajo samo točke iz merila d. uspešnost in konkurenčnost športne panoge. 
 
Posameznemu izvajalcu se za izvajanje programa najmanj ene skupine priznajo točke za en 
strokovni kader. Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 24, v kolektivnih 
športnih panogah pa najmanj 36 registriranih športnikov, se dodatno priznajo točke za drugi 
strokovni kader. Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih 
športnih panogah pa najmanj 48 registriranih športnikov in hkrati 150 registriranih članov s 
plačano članarino, se dodatno priznajo točke za tretji strokovni kader. Izvajalcu, ki ima hkrati 
v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih panogah pa najmanj 48 
registriranih športnikov, najmanj 150 registriranih članov s plačano članarino in ima hkrati od 
11 do 15 kategoriziranih športnikov, se dodatno priznajo točke za četrti strokovni kader. 
Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 48 registriranih športnikov in ima hkrati nad 15 kategoriziranih 
športnikov, se dodatno priznajo točke za peti strokovni kader. Posameznemu izvajalcu se 
lahko prizna točke za največ pet strokovnih kadrov (pet različnih oseb). 
 
Sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
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ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselni šport 

 
 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (število registriranih 
tekmovalcev glede na zgoraj navedene pogoje) 
- število športnikov - min 8 v individualnih športnih panogah in min 12 v 
kolektivnih športnih panogah 

 
1/športnik 

d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov v MLR – mladinski razred 
- število kategoriziranih športnikov v DR – državni razred 
- število kategoriziranih športnikov v PR – perspektivni razred 

 
5/športnik 
7/športnik 
10/športnik

 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, društvene priprave in podobne aktivnosti, ki se 
izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni programi, se v tem 
programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT 
 
Kakovostni šport so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih 
starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, 
tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem 
besedilu: NPŠZ) do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih. Pogoj za 
vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje 
zagotovljen najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen kader. 
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Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.  Izvajalci 
LPŠ na tem področju so športna društva in zveze. 
 
Pogoj za vrednotenje programa je vsaj ena polna skupina. Za eno polno skupino se šteje, če je 
v njej v: 

- individualnih panogah vsaj 8 udeležencev v skupini, 
- kolektivnih panogah vsaj 12 udeležencev v skupini. 

 
V primeru, da izvajalec v programu nima polne skupine, ima pa kategorizirane športnike, se 
mu priznajo samo točke iz merila d. uspešnost in konkurenčnost športne panoge. 
 
Na vsako polno skupino se prizna največ en strokovni kader. 
 
Sofinanciranje kakovostnega športa se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselni šport 

 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (število registriranih 
tekmovalcev glede na zgoraj navedene pogoje) 
- število športnikov - min 8 v individualnih športnih panogah in min 12 v 
kolektivnih športnih panogah 

 
 

1/športnik 

d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
-  število kategoriziranih športnikov v DR – državni razred 

 
3/športnik 

 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, društvene priprave in podobne aktivnosti, ki se 
izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni programi, se v tem 
programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
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Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.6. VRHUNSKI ŠPORT 
 
Vrhunski šport so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v 
doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. 
 
Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je 
dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je 
vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik. 
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za vrhunski šport, ustrezno izobražen 
oziroma usposobljen kader za izvajanje teh športnih programov ter priprave in udeležbo na 
največjih športnih tekmovanjih.  
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en strokovni kader. 
 
Sofinanciranje vrhunskega športa se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselni šport 

 
 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge  
- izvajalec ima do 30 članov 
- izvajalec ima od 31 do 50 članov 
- izvajalec ima od 51 do 100 članov 

 
0 
2 
4 
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- izvajalec ima nad 101 člana 6 

d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
-  število kategoriziranih športnikov v MR – mednarodni razred 
- število kategoriziranih športnikov v SR – svetovni razred 
- število kategoriziranih športnikov v OR – olimpijski razred 

 
5/športnik 
7/športnik 
10/športnik

 
Pri miselnih igrah (šah) se kot ekvivalent svetovnega razreda uporablja kategorizacija 
supervelemojster, kot ekvivalent mednarodnega razreda pa velemojster in mednarodni 
mojster. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.7. ŠPORT INVALIDOV 
 
Šport invalidov so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega 
sistema. Sofinancirajo se celoletni športni programi za invalide (najmanj 60 ur letno). Pogoj 
za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje 
najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen kader. 
 
Iz LPŠ se sofinancirajo ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh 
programov, uporaba športnih objektov za te programe, organizacija državnih prvenstev za 
invalide v posameznih športih hkrati z državnimi prvenstvi teh športov in programi vrhunskih 
športnikov invalidov. 
 
Izvajalci LPŠ na področju športa invalidov so športna, invalidska, dobrodelna društva in 
zveze. 
 
Sofinanciranje športa invalidov se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge  0-10 

c) lokalni pomen športne panoge 0-10 

č) število športnikov invalidov  1/športnik 

d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge: 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v MLR – mladinski razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v DR – državni razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v PR – perspektivni razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v MR – mednarodni razred 
- število kategoriziranih športnikov invalidov v SR – svetovni razred 
- število kategoriziranih športnikov invalidov v OR – olimpijski razred 

 
2/športnik 
4/športnik 
6/športnik 
8/športnik 
10/športnik
12/športnik

 
Za zgoraj navedeni program se vsakemu izvajalcu za vsakih 10 udeležencev priznajo točke za 
en strokovno izobražen ali strokovno usposobljen kader, vendar ne več kot za tri strokovne 
kadre (tri različne osebe) za vse vadeče. 



VIII/19 
 

 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, društvene priprave in podobne aktivnosti, ki se 
izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni programi, se v tem 
programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.8. ŠPORTNA REKREACIJA 
 
Športna rekreacija so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja 
zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave. Pogoj za 
vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje 
najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen kader. 
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov in površin za ciljne športne programe ter 
ustrezen strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izvedbo celoletnih programov športne 
rekreacije (najmanj 60 ur letno), ki imajo visok zdravstveni učinek. 
 
Izvajalci LPŠ na področju športne rekreacije so: športna društva in zveze, lokalne skupnosti 
oz. njihovi športni in drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za 
izvajanje teh programov. 
 
Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 20 vadečih.  
 
Sofinanciranje športne rekreacije se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 18 let  

-  število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40  

 
Za zgoraj navedene programe se vsakemu izvajalcu priznajo točke za en strokovno izobražen 
ali strokovno usposobljen kader. 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, društvene priprave in podobne aktivnosti, ki se 
izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni programi, se v tem 
programu ne vrednotijo in sofinancirajo, kar velja tudi za spodaj navedeni program. 
 
V okviru tega programa se sofinancira tudi športna rekreacija oseb s posebnimi potrebami. 
Spodaj navedeni program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe 
redno (najmanj 60 ur letno) vključenih najmanj 10 vadečih. 
 
Sofinanciranje športne rekreacije oseb s posebnimi potrebami se dodeli na podlagi naslednjih 
meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 

-  število ur min 60  
min 1 skupina z 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 

 
10 
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vadeče nad 18  let – 
osebe s posebnimi 
potrebami 

min 10 vadečih 
 

- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

8 
1/vadeči 

0-40  
 
Za zgoraj navedene programe se vsakemu izvajalcu priznajo točke za en strokovno izobražen 
ali strokovno usposobljen kader. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.9. ŠPORT STAREJŠIH 
 
Šport starejših je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb, starejših od 65 let. Sofinancirajo 
se programi, ki tedensko zagotavljajo vsaj 2 uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih 
dejavnosti za starejše. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za 
njegovo vodenje in izvajanje najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen kader. 
 
Iz LPŠ se sofinancirata ustrezno strokovno  izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo 
gibalnih programov za starejše ter uporaba športnih površin za izvedbo teh športnih 
programov.  
 
Izvajalci LPŠ na področju športa starejših so: športna društva, društva upokojencev, občinske 
športne zveze (OŠZ),  lokalne skupnosti oziroma njihovi športni ali drugi zavodi, zdravstveni 
zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.  
 
Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 10 vadečih. Razni tečaji in podobne aktivnosti, ki se izvajajo 
strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni programi, se v tem programu ne 
vrednotijo in sofinancirajo. 
Sofinanciranje športa starejših se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 65 let 

-  število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 10 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8  

1 /vadeči 
0-40 

 
Za zgoraj navedene programe se vsakemu izvajalcu priznajo točke za en strokovno izobražen 
ali strokovno usposobljen kader na skupino. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.2. INVESTICIJE V GRADNJO, OBNOVO OZIROMA VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH 
OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI 
 
2.2.1. JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI 
 
Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v 
naravi, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti. 
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2.2.2. INVESTICIJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
ZA ŠPORT V NARAVI 
 
Namen in predvidena višina zagotavljanja sredstev za investicije in tekoče vzdrževanje 
športnih objektov in površin za šport v naravi se določita v LPŠ za vsako posamezno 
proračunsko leto. 
 
2.2.3. PREDNOST PRI UPORABI 
 
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno 
izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo 
prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki. 
 
Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa 
pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi 
pred drugimi izvajalci in uporabniki. V primeru več športnih društev, ki izvajajo letni progam 
športa, ima prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi prej 
ustanovljeno društvo. 
 
Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem 
interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi 
uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa. 
 
Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v 
lasti lokalnih skupnosti, se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje se izvede z javnim razpisom na podlagi 
prednostnih kriterijev iz prejšnjih odstavkov. 
 
2.3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
 
Namen in predvidena višina zagotavljanja sredstev za razvojne dejavnosti v športu se določita 
v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Za programe oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga 
izvajalca, ki je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Za programe 
oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se 
izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk.  
 
Izbranim izvajalcem se programi oziroma projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in višino sredstev za ta namen. 
 
2.3.1. NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA 
STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU 
 
Sofinanciranje programov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev v športu se dodeli na podlagi naslednjega merila: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 0–100 
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2.3.2. NA PODROČJU STATUSNIH PRAVIC ŠPORTNIKOV 
  

Sofinanciranje programov statusnih pravic športnikov se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge 0–20 

b) naziv športnika oziroma športna uspešnost 0–30 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 0–30 

d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 0–20 

 
2.3.3. NA PODROČJU ZALOŽNIŠTVA 
 
 Sofinanciranje programov oziroma projektov na področju založništva se dodeli na podlagi 
naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 0–50 

b) reference 0–50 

 
2.3.4. NA PODROČJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
 
Sofinanciranje programov oziroma projektov na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost in gospodarnost projekta 0–20 

b) razvojna kakovost 0–30 

c) relevantnost in potencialni vpliv projekta 0–30 

d) reference 0–20 

 
2.3.5. NA PODROČJU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ 
 
Sofinanciranje programov oziroma projektov na področju informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 0–40 

b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike 0–30 

c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije 0–30 
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2.4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 
Namen programa je nepridobitnim športnim organizacijam zagotoviti možnost osnovnega 
delovanja, s tem da se jim iz LPŠ zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov 
in stroškov strokovnega kadra. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira delovanje športnih 
društev, občinske športnih zvez in športnega zavoda na lokalni ravni. Predvidena višina 
zagotavljanja sredstev za organiziranost v športu se določi v LPŠ za vsako posamezno 
proračunsko leto. 
 
Posamezni program pod točko 2.4. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če izvaja najmanj en 
program pod točko 2.1. in ima najmanj 30 registriranih članov s plačano članarino. Izvajalec, 
ki izvaja programe na obeh področjih, prejme točke za vsako od obeh področij. 
 
2.4.1. NA PODROČJU KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA 
 
Sofinanciranje delovanja športnih društev na področju kakovostnega in vrhunskega športa se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

10 
8 
6 
4 
2 

b)  lokalni pomen športne panoge 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselni šport 

5 
10 
 
 
2 
4 
6 
8 
 

10 
5 
0 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (registrirani člani s 
plačano članarino) 
- do 30 članov 
- od 31 do 60 članov 
- od 61 do 120 članov 
- od 121 do 150 članov 
- nad 150 članov 

 
 
0 
2 
4 
6 
10 

d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov: do 5 
- število kategoriziranih športnikov: 6 do 10 
- število kategoriziranih športnikov: 11-15 
- število kategoriziranih športnikov: nad 15 

 
4 
6 
8 
10 
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Navedeni program se izvajalcu vrednoti, če ima vsaj eno polno skupino v programih  2.1.4. 
ali 2.1.5. ali ima prijavljene športnike v programu 2.1.6. 
 
2.4.2. NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE, PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE 
OTROK IN MLADINE OZIROMA NA PODROČJU OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE 
DEJAVNOSTI 
 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c) število vadečih; 
 
Sofinanciranje delovanja športnih društev na področju športne rekreacije, prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine in obštudijske športne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih 
meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a)  delovanje na lokalni ravni 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 

 
2 
4 
6 
8 

b)  organiziranost na lokalni ravni 
- društvo je član občinske športne zveze 
- društvo ni član občinske športne zveze 

 
2 
0 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (registrirani člani s 
plačano članarino) 
- do 30 članov 
- od 31 do 60 članov 
- od 61 do 120 članov 
- od 121 do 150 članov 
- nad 150 članov 

 
 
0 
2 
4 
6 
10 

 
SOFINANCIRANJE DELOVANJA ŠPORTNE ZVEZE 
 
Sofinanciranje delovanja športne zveze se sofinancira, če je vanjo vključenih najmanj 30 
članov in sicer se točke dodeli na podlagi naslednjega merila: delež točk od skupnega števila 
točk, ki so jih v programih 2.4.1. in 2.4.2. dosegla vsa društva skupaj (100%) 
 
c) število športnih društev,  ki so člani občinske zveze in so plačali 
članarino (minimalno 30) 
- od 30 do 40 članov 
- od 40 do 50 članov 
- nad 50 članov 

 
 

50% točk 
60% točk 
70% točk 

 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za organiziranost v športu se določita v LPŠ za vsako 
posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
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2.5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 
Predvidena višina zagotavljanja sredstev za športne prireditve in promocijo športa se določi v 
LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Program pod točko 2.5.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če izvaja najmanj en program 
pod točko 2.1. in ima najmanj 30 registriranih članov s plačano članarino. 
 
2.5.1. ŠPORTNE PRIREDITVE 
 
Namen programa je zagotavljanje pogojev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev, ki 
imajo koristi za družbo in čim manj negativnih vplivov na okolje. Iz LPŠ se sofinancirajo 
materialni stroški izvedbe športnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so 
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva ter lokalnih športno 
promocijskih prireditev. 
 
Sofinancirajo se stroški športnih prireditev z najmanj 40 udeleženci, ki jih organizirajo 
izvajalci letnega programa športa, vendar vsakemu izvajalcu največ tri prireditve letno. 
Prireditve morajo biti izvedene na območju občine Radovljica (razen v primeru, da ne obstaja 
infrastruktura), na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice izvajalca, ki prijavlja 
prireditev.  
 
Sofinanciranje športnih prireditev se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost 1-30 

b) množičnost  
do 50 udeležencev 
nad 50 do 100 udeležencev 
nad 100 udeležencev 

 
8-10 
12-20 
20-30 

c) raven prireditve  
- manjša športno rekreativna prireditev 
- občinska, medobčinska ali regijska športna prireditev 
- državna prireditev 
- velika mednarodna prireditev 

 
1-5 
5-10 
20 

20-30 

d) ustreznost vsebine (pretežno športna) 1–10 

 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.5.2. JAVNO OBVEŠČANJE 
 
Sofinanciranje programov oziroma projektov na področju javnega obveščanja se izvajalcem 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija 0–40 

b) pogostost pojavljanja 0–30 

c) vsebina 0–30 
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Za programe oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga 
izvajalca, ki je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Za programe 
oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se 
izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk.  
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.5.3. ŠPORTNA DEDIŠČINA 
 
Sofinanciranje programov oziroma projektov na področju športne dediščine se izvajalcem 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost projekta 0–50 

b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 0–50 

 
Za programe oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga 
izvajalca, ki je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Za programe 
oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se 
izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk.  
 
Izbranim izvajalcem se programi oziroma projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in višino sredstev za ta namen. 
 
2.6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 
 
Namen in predvidena višina zagotavljanja sredstev za družbeno in okoljsko odgovornost v 
športu se določita v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Sofinanciranje programov oziroma projektov na področju družbene in okoljske odgovornosti 
v športu se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost projekta 0–40 

b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 0–30 

c) odličnost projekta 0–30 

 
Za programe oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga 
izvajalca, ki je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Za programe 
oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se 
izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk.  
 
Izbranim izvajalcem se programi oziroma projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in višino sredstev za ta namen. 
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3. KONČNE DOLOČBE 
 
3.1. DOLOČITEV PROGRAMOV OZIROMA PODROČIJ SOFINANCIRANJA 
 
Programi in področja športa, ki se bodo sofinancirali v posameznem koledarskem letu, ter 
predvidena višina sofinanciranja se določijo v letnem programu športa za posamezno 
proračunsko leto. 
 
Obseg razporejenih sredstev v skladu s temi merili ne sme presegati razpoložljivih sredstev v 
letnem programu športa in proračunu za leto, za katerega se izvaja javni razpis. 
 
3.2. TOČKOVNI SISTEM IN DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE  
 
Pri vrednotenju programov in področij športa, ki se bodo sofinancirali v posameznem 
koledarskem letu, se uporablja točkovni sistem.  
 
Vrednost točke za programe oziroma projekte, ki se sofinancirajo na vsakoletnem javnem 
razpisu, se določi vsako leto posebej v skladu z razpoložljivimi sredstvi za šport na 
posameznih proračunskih postavkah in razdelitvijo sredstev po posameznih programih 
oziroma področjih športa ter doseženim številom točk po posameznih programih oziroma 
področjih športa.  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 4.11.2019 

 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 
OSNUTEK ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  

V OBČINI RADOVLJICA  
 
1. Zakonska podlaga: 
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17),  
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Ur. l. RS, 
št. 26/14),  
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14).  
 
2. Obrazložitev: 
Veljavni pravilnik, ki ureja sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica, je bil 
sprejet leta 2009 (DN UO, št. 108/09), in sicer na podlagi takrat veljavnega Zakona o športu (Ur. 
l. RS, št. 22/98). V letih 2010 in 2011 so nato sledile še spremembe in dopolnitve pravilnika (DN 
UO, št. 125/10 in DN UO, št. 150/11). Pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje 
in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu občine Radovljica iz sredstev 
proračuna ter spremljanje izvajanja in nadzor porabe sredstev. Na podlagi navedenega pravilnika 
in skladno s sprejetimi letnimi programi športa so bili izvedeni javni razpisi za sofinanciranje 
letnega programa športa v občini Radovljica med leti 2010 in 2019, pri čemer sta bila zadnja dva 
javna razpisa že usklajena z novim Zakonom o športu (Zšpo-1, Ur. l. RS št. 29/17), ki je bil 
sprejet leta 2017.  
 
Novi zakon o športu v 3. odstavku 16. člena določa, da občinski svet z odlokom podrobneje 
določi izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa, podrobnejše pogoje 
in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni, način 
določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa 
športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad 
pogodbami o sofinanciranju. Zaradi navedenega razloga je veljavni pravilnik potrebno 
nadomestiti z ustreznim odlokom.  
 
Ker novi zakon v delu, ki se nanaša na definicijo javnega interesa, letni program športa, izvajalce 
in postopke izbire ter sofinanciranja programov in področij letnega programa športa v primerjavi z 
določbami veljavnega pravilnika ne prinaša bistvenih sprememb, se v splošnem delu predlaganega 
odloka v primerjavi z zdaj veljavnim pravilnikom nekoliko spreminja in uskladi z novim zakonom 
predvsem terminologija.  
 
Novost prinaša določba 13. člena zakona, ki daje bistveno večjo vlogo občinskim športnim 
zvezam. Zakon tako določa, da izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno 
koledarsko leto (letni program športa) določi občinski svet po predhodnem mnenju občinske 
športne zveze, če ta obstaja, razen v primeru, če občinska športna zveza mnenja ne poda v roku 
enega meseca od poziva. 
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Zaradi uskladitve z določbami novega zakona, predvsem pa z Resolucijo o nacionalnem programu 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Uradni list RS, št. 26/14) in Izvedbenim 
načrtom Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, 
pa se v večji meri spreminjajo merila za vrednotenje in izbor programov in področij športa v 
okviru letnega programa športa. 
 
Med pomembnejšimi novostmi novega zakona, ki vplivajo na merila za vrednotenje in izbor 
programov športa v okviru letnega programa športa, je zagotovo 32. člen, ki definira športnika. 
Zakon (ob določenih izjemah) tako določa, da se posameznik registrira kot športnik, če je star 
najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno zvezo ali Zvezo za 
šport invalidov Slovenije - Paralimpijski komite in ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije - 
Zveze športnih zvez potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v 
evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Na novo se z novim zakonom (2. člen) pri 
kategoriziranih športnikih v vrhunskem športu uvaja nov, olimpijski razred. 
 
Tako novi zakon kot Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014-23 z izvedbenim načrtom natančneje definirajo pomen posameznih izrazov, postopke ter 
način izbire programov in področij letnega programa športa. Navedene spremembe se smiselno 
vnesejo v predlagani novi odlok in njegovo prilogo, Pogoji in merila za vrednotenje športnih 
programov in področij. 
 
Vsebina odloka: 
 
V poglavju I. Splošne določbe so opredeljeni javni interes v športu ter programi in področja 
športa, ki se lahko sofinancirajo iz proračuna.  
V poglavju II. Letni program športa sta določena vsebina dokumenta Letni program športa in 
postopek njegovega sprejema. 
V poglavju III. Izvajalci letnega programa športa so opredeljeni izvajalci letnega programa športa 
in prednostni uporabniki javnih športnih objektov. 
V poglavju IV. Pogoji za sofinanciranje so določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, da 
pridobijo pravico do sofinanciranja letnega programa športa. 
V poglavju V. Postopek za dodeljevanje sredstev je predpisan postopek za dodeljevanje sredstev 
prek javnega razpisa. 
V poglavju VI. Sklepanje pogodb in nadzor nad porabo sredstev sta opredeljena postopek 
sklepanja pogodb z izvajalci letnega programa športa in nadzor nad namensko porabo dodeljenih 
sredstev. 
V poglavju VII. Prehodne in končne določbe se določita prenehanje veljavnosti obstoječega 
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica iz leta 2009 in začetek 
veljavnosti novega odloka. 
V Prilogi 1 Pogoji in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica, ki je 
sestavni del odloka, so podrobno opredeljeni pogoji in merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog. 
 
3. Finančne posledice: 
Sprejem predlaganega odloka neposredno nima finančnih posledic, te bodo odvisne od višine 
sredstev, ki jih bo z vsakoletnim letnim programom športa in proračunom za posamezno leto za 
namen sofinanciranja potrdil občinski svet.  
 
 
Pripravila: 
Romana Šlibar Pačnik, 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 

   Tanja Pogačnik l.r. 
    Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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IX 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 4.11.2019 
 
 
OBČINSKI SVET  
OBČINE RADOVLJICA  
 
 
Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O KRITERIJIH IN MERILIH ZA 

FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI RADOVLJICA 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

OSNUTEK ODLOKA O KRITERIJIH IN MERILIH ZA FINANCIRANJE 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI RADOVLJICA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sveta in sejah delovnih teles 
sodelovala:  

- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo,  
- Ivo Kejžar, IPSUM, d.o.o., Domžale.  

  
 
PREDLOG SKLEPOV:  
 

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o kriterijih in merilih 
za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb matičnega 
delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. 

 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in 
spremembe) in 17. člena ter 4. odstavka 70. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 
188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na _______ seji dne _________ sprejel 

 
O D L O K  

o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica 
 

(splošno) 
 

1. člen 
 
(1) S tem odlokom se določajo kriteriji in merila za financiranje krajevnih skupnosti v občini 
Radovljica iz sredstev, ki so določena v proračunu občine, in sicer za naslednje namene: 

- redno delovanje krajevnih skupnosti, 
- sredstva za investicije, 
- sredstva za vzdrževanje kulturnih domov, 
- sredstva za vzdrževanje otroških igrišč. 

 
(2) Osnova za določitev kriterijev in meril za delitev sredstev za financiranje krajevnih 
skupnosti v občini Radovljica je Strokovna podlaga za delitev sredstev za delovanje krajevnih 
skupnosti, ki jo je izdelalo podjetje IPSUM, d.o.o. iz Domžal, št. ________ in z dne ________ 
(v nadaljevanju: Elaborat). 
 
(3) Obseg cestne in druge javne infrastrukture v krajevnih skupnostih se določi na osnovi 
Banke cestnih podatkov, Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica (DN UO, 
št. 254/19) in ostalih evidenc druge javne infrastrukture v občini Radovljica. 
 
(4) Ocena stroškov za vzdrževanje cestne in druge javne infrastrukture se izvede na osnovi 
stroškov in izkustvenih normativov za vzdrževanje cestne in druge komunalne infrastrukture 
iz Elaborata. 
 

2. člen 
 
75 % razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih krajevnim skupnostim za programe iz 
1. odstavka 1. člena, se deli po naslednjem ključu:  

sredstva za redno delovanje 20% 
sredstva za investicije 70% 
sredstva za vzdrževanje kulturnih domov 7% 
sredstva za vzdrževanje otroških igrišč 3% 

 
(sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti) 

 
3. člen  

 
(1) Iz sredstev proračuna Občine Radovljica se financira redno delovanje krajevnih skupnosti. 
Ta sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov upravljanja in vzdrževanja poslovnih 
prostorov, za opravljanje raznih administrativnih nalog krajevnih skupnosti, nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča, reprezentanco ter za druge materialne stroške.  
 
(2) Sredstva proračuna za pokrivanje stroškov za redno delovanje se krajevnim skupnostim 
praviloma nakazuje mesečno po 1/12. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
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4. člen 
 
(1) Sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti se delijo na fiksni in variabilni del, in 
sicer po naslednjem ključu: 

1. Fiksni del   15% 
2. Variabilni del   85%. 

 
(2) Fiksni del sredstev se razdeli po merilu enakih deležev 1/12. 
 
(3) Variabilni del sredstev se med krajevne skupnosti razdeli po merilu števila prebivalcev v 
krajevni skupnosti. Za vrednotenje merila števila prebivalcev v krajevni skupnosti se upošteva 
podatke zadnjega znanega števila prebivalcev iz uradnih evidenc.  
 

(sredstva za investicije) 
 

5. člen  
 
(1) Sredstva za investicije se med krajevne skupnosti razdeli po kriteriju vrednosti 
infrastrukture po posamezni krajevni skupnosti, kriteriju nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča in kriteriju velikosti, in sicer v po naslednjem ključu:  

1. Vrednost infrastrukture     40% 
2. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  30% 
3. Velikost krajevne skupnosti    30%. 

 
(2) Sredstva za izvedbo investicij se določi z občinskim proračunom in so sestavni del 
proračuna Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Investicije za posamezno 
krajevno skupnost določi svet krajevne skupnosti. Za izvedbo investicij skrbi občinska uprava 
- Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Sprememba namena in obsega 
investicije brez soglasja krajevne skupnosti ni dopustna. 
 

(sredstva za vzdrževanje kulturnih domov) 
 

6. člen  
 
Sredstva za vzdrževanje kulturnih domov se med krajevne skupnosti razdeli sorazmerno po 
dveh kriterijih:  

1. Število prebivalcev    60% sredstev 
2. Velikost kulturne dvorane   40% sredstev. 

 
(sredstva za vzdrževanje otroških igrišč) 

 
7. člen  

 
(1) Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč se med krajevne skupnosti razdeli sorazmerno po 
dveh kriterijih:  

1. Število igral na otroških igriščih  50% sredstev 
2. Velikost otroškega igrišča v m2  50% sredstev. 

 
(2) Merilo velikosti igrišč: Igriščem velikosti do 500 m2 se dodeli 10 točk, od 500 m2 do 1.000 
m2 se dodeli 15 točk in igriščem velikosti nad 1.000 m2 30 točk.  
 
(3) Merilo število igral: Za vsako igralo na igrišču se dodeli po 1 točka.  
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(razvojni sklad) 

 
8. člen 

 
Za krajevne skupnosti, ki štejejo manj kot 2.000 prebivalcev, se oblikuje poseben sklad v 
višini 25 % razpoložljivih sredstev, namenjenih krajevnim skupnostim. Sredstva se nameni 
razvoju njihove infrastrukture. Sredstva se med te krajevne skupnosti razdeli po dveh 
kriterijih:  

1. število prebivalcev v krajevni skupnosti 60%, 
2. velikost krajevne skupnosti v m2  40%. 

 
9. člen 

 
(1) Ob sprejemanju vsakokratnega proračuna se določi znesek, ki je namenjen financiranju 
krajevnih skupnosti. Občinska uprava pripravi podatke iz ustreznih evidenc in jih v tabelarični 
obliki priloži obrazložitvi proračuna.  
 
(2) Obrazložitvi proračuna se priloži tudi tabelo, ki prikazuje delež sredstev posameznih 
namenov po krajevnih skupnostih. 
 
(3) V roku 30 dni po uveljavitvi proračuna sta občina in krajevna skupnost dolžni skleniti 
Pogodbo o financiranju letnih programov v krajevni skupnosti. 
 

(končne določbe) 
 

10.  člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kriterijih za financiranje krajevnih 
skupnosti v občini Radovljica (UVG, št. 64/06). 
 

11. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - 
Uradne objave.  
 
 
Številka: 007-0010/2018 
Datum: 
 

Ciril Globočnik 
Župan 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 4.11.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

OSNUTEK ODLOKA O KRITERIJIH IN MERILIH ZA FINANCIRANJE 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI RADOVLJICA 

 
 

1. Zakonska podlaga 
 
Sprejem odloka predlagamo na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 
94/07 – UPB2, in spremembe), ki določa, da občinski svet v okviru svojih pristojnosti 
sprejema odloke in druge občinske akte.  
  
Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) področje delovanja krajevnih skupnosti (v 
nadaljevanju: KS) ureja v IV. poglavju (59. do 72. člen).  
 
V 4. odstavku 70. člena statuta je določeno, da se kriteriji in merila za financiranje nalog in 
delovanje krajevnih skupnost iz proračuna občine določijo z odlokom.  
 
2. Obrazložitev  
 
Prvotni kriteriji za delitev sredstev KS so temeljili na Izvlečku inventarizacije objektov in 
naprav skupne rabe Občine Radovljica, ki ga je v letu 1992 izdelala Komunala Radovljica.  
 
Novelacija teh kriterijev je bila izvedena v letu 2005. Za izdelavo strokovne podlage je bilo 
izvedeno javno naročilo za pridobitev zunanjega izvajalca. Pogodba za novelacijo je bila 
podpisana s podjetjem IPSUM d.o.o. iz Domžal. Zunanji izvajalec je pripravil oceno stroškov 
vzdrževanja cestne in druge komunalne infrastrukture ter pripravil model za delitev sredstev, 
ki upošteva različne kriterije.  
 
Izvajalec je skupaj z občinsko upravo in ob sodelovanju predstavnikov KS pregledal in delno 
dopolnil evidenco obstoječe infrastrukture po posameznih KS ter predlagal osnovne kriterije 
za določitev višine sredstev po KS. Te kriterije je tudi ustrezno ovrednotil in podal svoj 
predlog razmerij med posameznimi kriteriji.  
 
Občinska uprava je model na osnovi takratnih podatkov v evidencah testirala in izvedla 
simulacijo izračuna razdelitve sredstev. Ko so bili podatki iz evidenc usklajeni s KS, je 
izdelovalec januarja 2006 izdelal končno verzijo Elaborata, ki ga je potrdil občinski svet na 
34. seji, dne 28.6.2006. 
 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
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3. Predstavitev veljavnih kriterijev  
 
A. redno delovanje KS  
a) Fiksni del stroškov za delovanje KS 50% 
b) Število prebivalcev 32,5% 
c) Upravičenost do profesionalnega uslužbenca 5%  
d) Višina sredstev za vzdrževanje cestne in druge komunalne infrastrukture 5% 
e) Najemnina 5% 
f) Društvena dejavnost 2,5%. 

 
B. Cestna in ostala komunalna infrastruktura (skupna raba)  
a) Obseg cestne in komunalne infrastrukture 40% 
b) Gostota poselitve 25% 
c) Število prebivalcev 15% 
d) Zbrana sredstva iz naziva nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 5% 
e) Dohodnina 5% 
f) Velikost in število naselij v KS 5% 
g) Upravno in gospodarsko središče občine 5%. 

  
4. Ažuriranje modela  
 
Prvo ažuriranje modela se je izvedlo v letu 2009, ko je bila, na podlagi ankete v KS, izvedena 
dopolnitev popisa »skupne rabe«.  
 
Sočasno je bilo upravljanje s površinami v javni rabi preneseno iz KS Radovljica, KS Lesce 
in KS Begunje na občinsko upravo in s te pogodbeno na Komunalo Radovljica d.o.o.. Po tem 
prenosu upravljanja kriteriji za delitev sredstev za vzdrževanje infrastrukture v navedenih KS 
niso bili več v uporabi.  
 
V letu 2011 so bili zaposleni tajniki KS Radovljica, KS Lesce in KS Begunje prezaposleni v 
občinsko upravo. Po tej organizacijski spremembi kriteriji za delitev sredstev za redno 
poslovanje KS, ki so se nanašali na tajnike KS, niso bili več v uporabi.  
 
Po prezaposlitvi tajnikov so počasi odpadle tudi potrebe po zunanjih izvajalcih za izvajanje 
računovodskih storitev v KS in posledično tudi delna uporaba kriterijev za delitev sredstev za 
redno poslovanje KS, ki so se nanašali na izvajanje računovodskih storitev (redno delovanje 
KS).  
 
V letu 2016 je bilo upravljanje s površinami v javni rabi tudi v ostalih devetih KS preneseno 
na občinsko upravo in s tem pogodbeno na Komunalo Radovljica d.o.o.. Po tem prenosu 
upravljanja se kriteriji za delitev sredstev za vzdrževanje infrastrukture v KS niso več 
uporabljali.   
 
Sredstva za vzdrževanje kulturnih domov in otroških igrišč so določena na osnovi posebnih 
kriterijev. 
 
Zaradi bistvenega zmanjšanja obsega pristojnosti in del se obseg novega odloka lahko 
bistveno zmanjša. Prav tako pa se lahko bistveno omeji tudi število kriterijev in meril za 
delitev sredstev. Zato predlagamo, da tako na novo uredimo:  
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redno delovanje KS 20% 
investicije v KS 70% 
kulturne domove  7% 
otroška igrišča 3% 
 

a) Sredstva za redno delovanje se delijo po naslednjem ključu:  
fiksni del 15% 
variabilni del  85% 

 
b) Sredstva za investicije se delijo po naslednjem ključu:  

vrednost infrastrukture 40% 
NUSZ 30% 
velikost KS 30% 

 
c) Sredstva za vzdrževanje kulturnih domov se delijo po naslednjem ključu: 

velikost dvorane 50% 
število prebivalcev 50% 

 
d) Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč se delijo po naslednjem ključu: 

velikost otroških igrišč  50% 
število igral 50% 

 
Glede na navedeno smo se v preteklem letu s podjetjem IPSUM d.o.o., Domžale dogovorili za 
novelacijo odloka in njihovih strokovnih podlag. Ker smo se s podjetjem DGF Consulting 
d.o.o. istočasno dogovarjali za snemanje cest, smo delo na obeh nalogah terminsko uskladili. 
Nov odlok o kategorizaciji občinskih cest je bil sprejet v mesecu juniju 2018. Rekapitulacija 
sprememb dolžine cestnih odsekov (brez dodatno sprejete spremembe pri kampu Šobec) po 
posameznih kategorijah je naslednja: 
 
  Odlok 1999   Odlok 2018 Razlika 
  št. ods. Dolžina   št. ods. Dolžina   

LC  48.950 LC 27 53.738 4.788 
LZ  6.301 LZ 8 4.717 -1.584 
LK  6.971 LK     -6.971 
JP  149.284 JP 499 137.303 -11.981 

Skupaj 259 211.506 Skupaj 534 195.758 -15.748 
 
Po izpisu potrebnih podatkov in izpisih iz evidenc Komunale Radovljica d.o.o. je bilo 
izdelano novo vrednotenje javnih površin. Razmere med posameznimi KS se bistveno 
spremenijo predvsem iz naslednjih razlogov:  
 
1. Pri izračunu cestnih površin ne uporabljamo več podatka o povprečnih širinah cest temveč 

njihove dejanske površine. Poleg tega so ločeno obdelani posamezni elementi cest 
(vozišča, pločniki, hodniki za pešce, kolesarske steze).   

2. Med javne površine so zajete še ceste, ki smo jih prevzeli od RS, vse zelene površine z 
zelenicami in hortikulturnimi ureditvami ter površine v varovalnih pasovih cest, ki jih 
vzdržuje Komunala Radovljica. 

3. Ažurirane so evidence talne in vertikalne signalizacije in cestne razsvetljave.  
   
Na podlagi tako dopolnjenih evidenc največ »pridobita« KS Lesce in KS Begunje. Bistveno 
pa se tudi porušijo ostala razmerja, določena na podlagi dosedanjih kriterijev.   
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Pri oblikovanju kriterijev za določanje sredstev za vzdrževanje otroških igrišč smo uporabili 
dosedanja izhodišča glede velikosti igrišč in dodali kriterij »število igral« na posameznem 
igrišču. Za oblikovanje tega kriterija smo uporabili podatke iz Zapisnika o letnem pregledu 
otroških igrišč in igral, ki ga je v oktobru 2018 izdelalo podjetje Varstvo d.o.o. iz Kamnika.  
 
Pri oblikovanju kriterijev za določanje sredstev za vzdrževanje kulturnih domov smo 
uporabili dosedanja izhodišča glede velikosti kulturnih domov in podatke iz interne analize 
stanja po kulturnih domovih, ki jo je v letu 2013 izdelal Oddelek za družbene dejavnosti.  
 
Ob tem posebej opozarjamo, da sedaj veljavni in nov model med seboj nista primerljiva, zato 
primerjava deležev iz preteklih tabel ni možna. Možno pa je primerjati zneske, ki jih bodo KS 
dobile za posamezen namen.  
 
V nadaljevanju so povzetki izračunov v treh variantah. Podrobnejši izračun je priložen 
gradivu.   
 
Varianta 1: 
Po tej varianti se 75% sredstev razdeli po določbah 2. do 8. člena odloka ter 25% sredstev po 
določbah 8. člena odloka.  
 
KRAJEVNA 
SKUPNOST 

SKUPAJ brez 9. člena 
novo staro razlika indeks 

Begunje 38.019,04 33.223,55 4.795,49 114,43 
Brezje 12.099,34 30.233,15 -18.133,81 40,02 
Kamna Gorica 9.536,29 6.754,52 2.781,77 141,18 
Kropa 14.216,09 26.779,22 -12.563,13 53,09 
Lancovo 21.810,43 26.629,01 -4.818,58 81,90 
Lesce 49.491,59 37.350,18 12.141,41 132,51 
Ljubno 12.953,64 37.101,32 -24.147,68 34,91 
Mošnje 10.162,37 28.616,00 -18.453,63 35,51 
Otok 4.150,90 11.087,00 -6.936,10 37,44 
Podnart 21.172,48 25.132,81 -3.960,33 84,24 
Radovljica 54.876,46 57.999,97 -3.123,51 94,61 
Srednja Dobrava 7.286,23 20.126,40 -12.840,17 36,20 
SKUPAJ 255.774,85 341.033,13 -85.258,28 75,00 

  
KRAJEVNA 
SKUPNOST 

SKUPAJ z 9. členom 
novo staro razlika indeks 

Begunje 38.019,04 33.223,55 4.795,49 114,43 
Brezje 23.293,94 30.233,15 -6.939,21 77,05 
Kamna Gorica 16.209,22 6.754,52 9.454,70 239,98 
Kropa 24.029,53 26.779,22 -2.749,69 89,73 
Lancovo 39.793,06 26.629,01 13.164,05 149,43 
Lesce 49.491,59 37.350,18 12.141,41 132,51 
Ljubno 24.441,81 37.101,32 -12.659,51 65,88 
Mošnje 15.419,21 28.616,00 -13.196,79 53,88 
Otok 7.023,11 11.087,00 -4.063,89 63,35 
Podnart 35.542,89 25.132,81 10.410,08 141,42 
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KRAJEVNA 
SKUPNOST 

SKUPAJ z 9. členom 
novo staro razlika indeks 

Radovljica 54.876,46 57.999,97 -3.123,51 94,61 
Srednja Dobrava 12.893,27 20.126,40 -7.233,13 64,06 
SKUPAJ 341.033,13 341.033,13 0,00 100,00 

 
Varianta 2:  
Po tej varianti se 80% sredstev razdeli po določbah 2. do 8. člena odloka ter 20% sredstev po 
določbah 8. člena odloka.  
 
KRAJEVNA 
SKUPNOST 

SKUPAJ brez 9. člena 
novo staro razlika indeks 

Begunje 40.553,65 33.223,55 7.330,10 122,06 
Brezje 12.905,96 30.233,15 -17.327,19 42,69 
Kamna Gorica 10.172,04 6.754,52 3.417,52 150,60 
Kropa 15.163,83 26.779,22 -11.615,39 56,63 
Lancovo 23.264,45 26.629,01 -3.364,56 87,37 
Lesce 52.791,03 37.350,18 15.440,85 141,34 
Ljubno 13.817,21 37.101,32 -23.284,11 37,24 
Mošnje 10.839,86 28.616,00 -17.776,14 37,88 
Otok 4.427,62 11.087,00 -6.659,38 39,94 
Podnart 22.583,98 25.132,81 -2.548,83 89,86 
Radovljica 58.534,89 57.999,97 534,92 100,92 
Srednja Dobrava 7.771,97 20.126,40 -12.354,43 38,62 
SKUPAJ 272.826,50 341.033,13 -68.206,63 80,00 

 
KRAJEVNA 
SKUPNOST 

SKUPAJ z 9. členom 
novo staro razlika indeks 

Begunje 40.553,65 33.223,55 7.330,10 122,06 
Brezje 21.861,65 30.233,15 -8.371,50 72,31 
Kamna Gorica 15.510,39 6.754,52 8.755,87 229,63 
Kropa 23.014,59 26.779,22 -3.764,63 85,94 
Lancovo 37.650,56 26.629,01 11.021,55 141,39 
Lesce 52.791,03 37.350,18 15.440,85 141,34 
Ljubno 23.007,75 37.101,32 -14.093,57 62,01 
Mošnje 15.045,33 28.616,00 -13.570,67 52,58 
Otok 6.725,39 11.087,00 -4.361,61 60,66 
Podnart 34.080,31 25.132,81 8.947,50 135,60 
Radovljica 58.534,89 57.999,97 534,92 100,92 
Srednja Dobrava 12.257,61 20.126,40 -7.868,79 60,90 
SKUPAJ 341.033,13 341.033,13 0,00 100,00 
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Varianta 3:  
Po tej varianti se 70% sredstev razdeli po določbah 2. do 8. člena odloka ter 30% sredstev po 
določbah 8. člena odloka.  
 
KRAJEVNA 
SKUPNOST 

SKUPAJ brez 9. člena 
novo staro razlika indeks 

Begunje 35.484,44 33.223,55 2.260,89 106,81 
Brezje 11.292,72 30.233,15 -18.940,43 37,35 
Kamna Gorica 8.900,54 6.754,52 2.146,02 131,77 
Kropa 13.268,36 26.779,22 -13.510,86 49,55 
Lancovo 20.356,40 26.629,01 -6.272,61 76,44 
Lesce 46.192,15 37.350,18 8.841,97 123,67 
Ljubno 12.090,06 37.101,32 -25.011,26 32,59 
Mošnje 9.484,87 28.616,00 -19.131,13 33,15 
Otok 3.874,17 11.087,00 -7.212,83 34,94 
Podnart 19.760,99 25.132,81 -5.371,82 78,63 
Radovljica 51.218,03 57.999,97 -6.781,94 88,31 
Srednja Dobrava 6.800,48 20.126,40 -13.325,92 33,79 
SKUPAJ 238.723,19 341.033,13 -102.309,94 70,00 

 
KRAJEVNA 
SKUPNOST 

SKUPAJ z 9. členom 
novo staro razlika indeks 

Begunje 35.484,44 33.223,55 2.260,89 106,81 
Brezje 24.726,24 30.233,15 -5.506,91 81,79 
Kamna Gorica 16.908,06 6.754,52 10.153,54 250,32 
Kropa 25.044,48 26.779,22 -1.734,74 93,52 
Lancovo 41.935,55 26.629,01 15.306,54 157,48 
Lesce 46.192,15 37.350,18 8.841,97 123,67 
Ljubno 25.875,87 37.101,32 -11.225,45 69,74 
Mošnje 15.793,08 28.616,00 -12.822,92 55,19 
Otok 7.320,82 11.087,00 -3.766,18 66,03 
Podnart 37.005,47 25.132,81 11.872,66 147,24 
Radovljica 51.218,03 57.999,97 -6.781,94 88,31 
Srednja Dobrava 13.528,94 20.126,40 -6.597,46 67,22 
SKUPAJ 341.033,13 341.033,13 0,00 100,00 

 
Pri pripravi novega odloka smo upoštevali tudi dejstvo, da je bil leta 2016 uveljavljen nov 
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3 – Ur. l. RS, št. 91/2015), ki je posegel tudi v izvajanje 
javnih naročil v KS. V četrtem odstavku 66. člena je navedeno, da postopke za oddajo javnih 
naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo, 
izvaja občina. Ob tem zakon ne postavlja povsem jasne razmejitve med občinsko upravo in 
KS, ki so samostojne pravne osebe.  
 
Praksa je kasneje pokazala, da postopke javnega naročanja lahko izvajajo tudi KS same. 
Nekatere KS so se z javnimi naročili spoprijele tudi ob nekoliko zahtevnejših investicijah, ki 
jih same operativno težko izvajajo. Posledično je v letu 2017 prišlo do zastoja pri izvajanju 
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investicij KS. Po kadrovski okrepitvi Referata za infrastrukturo se je stanje v letu 2018 
izboljšalo.  
 
Za še boljše delo na tem področju predlagamo drugi odstavek v 6. členu odloka, ki 
določa: »Sredstva za izvedbo investicij se določi z občinskim proračunom in so sestavni del 
proračuna Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Investicije za posamezno 
KS določi svet KS. Za izvedbo investicij skrbi občinska uprava - Oddelek za infrastrukturo, 
okolje, prostor in investicije. Sprememba namena in obsega investicije brez soglasja KS ni 
dopustna.«  

 
5. Zaključek 
 
S predstavljenim odlokom bo Občina Radovljica pridobila predvsem sledeče: 

- odpravljena bodo nesorazmerja zaradi zastarelih in neažurnih podatkov (obstoječa 
delitev sredstev se izvaja še na podlagi podatkov iz leta 1992); 

- vzpostavljen bo pregleden način financiranja krajevnih skupnosti, ki bo temeljil na 
tekočih podatkih. 

 
Matematični model je zasnovan tako, da ga je mogoče brez večjih sistemskih sprememb 
dopolnjevati z ažurnimi podatki. 
 
6. Finančne posledice 
 
Novelacija odloka nima dodatnih finančnih posledic, saj se po pripravljenem predlogu med 
krajevne skupnosti deli sredstva v višini, kot je določeno z veljavnim proračunom za leto 
2020. Spremembe med posameznimi KS, ki izhajajo iz novega odloka, pa bodo upoštevane 
pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2020. 
 
 

         Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

 
Priloge:  

- Izračuni razdelitve sredstev v 3. variantah  



vrednost delež
proračunska 

sredstva P2019 341.033,13 100%
znesek 3. do 8. 

člen: 255.774,85 75%
znesek 9. člen 85.258,28 25%

kontrola 341.033,13
razlika 0,00

delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek
20% 51.154,97 70% 179.042,39 7% 17.904,24 3% 7.673,25 25% 85.258,28

fiksni del 15% 7.673,25 vrednost KO 40% 71.616,96 velikost dvorane 50% 8.952,12 velikost igrišč 50% 3.836,62 število prebivalcev 60% 51.154,97
variabilni del 85% 43.481,72 NUSZ 30% 53.712,72 število prebivalcev 50% 8.952,12 število igral 50% 3.836,62 velikost KS 40% 34.103,31
SKUPAJ 100% 51.154,97 velikost KS 30% 53.712,72 SKUPAJ 100% 17.904,24 SKUPAJ 100% 7.673,25 SKUPAJ 100% 85.258,28
kontrola 51.154,97 SKUPAJ 100% 179.042,39 17.904,24 7.673,25 kontrola 85.258,28

razlika 0,00 100% 179.042,39 0,00 0,00 razlika 0,00

0,00

REKAPITULACIJA

novo staro razlika indeks novo staro razlika indeks
Begunje 38.019,04 33.223,55 4.795,49 114,43 Begunje 38.019,04 33.223,55 4.795,49 114,43
Brezje 12.099,34 30.233,15 -18.133,81 40,02 Brezje 23.293,94 30.233,15 -6.939,21 77,05
Kamna Gorica 9.536,29 6.754,52 2.781,77 141,18 Kamna Gorica 16.209,22 6.754,52 9.454,70 239,98
Kropa 14.216,09 26.779,22 -12.563,13 53,09 Kropa 24.029,53 26.779,22 -2.749,69 89,73
Lancovo 21.810,43 26.629,01 -4.818,58 81,90 Lancovo 39.793,06 26.629,01 13.164,05 149,43
Lesce 49.491,59 37.350,18 12.141,41 132,51 Lesce 49.491,59 37.350,18 12.141,41 132,51
Ljubno 12.953,64 37.101,32 -24.147,68 34,91 Ljubno 24.441,81 37.101,32 -12.659,51 65,88
Mošnje 10.162,37 28.616,00 -18.453,63 35,51 Mošnje 15.419,21 28.616,00 -13.196,79 53,88
Otok 4.150,90 11.087,00 -6.936,10 37,44 Otok 7.023,11 11.087,00 -4.063,89 63,35
Podnart 21.172,48 25.132,81 -3.960,33 84,24 Podnart 35.542,89 25.132,81 10.410,08 141,42
Radovljica 54.876,46 57.999,97 -3.123,51 94,61 Radovljica 54.876,46 57.999,97 -3.123,51 94,61
Srednja Dobrava 7.286,23 20.126,40 -12.840,17 36,20 Srednja Dobrava 12.893,27 20.126,40 -7.233,13 64,06
SKUPAJ 255.774,85 341.033,13 -85.258,28 75,00 SKUPAJ 341.033,13 341.033,13 0,00 100,00

kontrola 341.033,13 -85.258,28 341.033,13 0,00
razlika 0,00 0,00 0,00 0,00

9. člen odloka o kriterijih

SKUPAJ brez 9. člena SKUPAJ z 9. členom

REDNO DELOVANJE

kriterij

3. do 8. člen odloka o kriterijih

kriterij

INVESTICIJE

kriterij

KULTURNI  DOMOVI OTROŠKA IGRIŠČA

kriterij

9. člen odloka o kriterijih

kriterij

PRORAČUNSKA SREDSTVA NAMENJENA DELOVANJU KS - varianta 1

KRAJEVNA 
SKUPNOST

KRAJEVNA 
SKUPNOST

Osnovna delitev razpoložljivih sredstev iz proračuna za leto 2019 po ključu 0,75 : 0,25.



vrednost delež
proračunska 

sredstva P2019 341.033,13 100%
znesek 3. do 8. 

člen: 272.826,50 80%
znesek 9. člen 68.206,63 20%

kontrola 341.033,13
razlika 0,00

delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek
20% 54.565,30 70% 190.978,55 7% 19.097,86 3% 8.184,80 20% 68.206,63

fiksni del 15% 8.184,80 vrednost KO 40% 76.391,42 velikost dvorane 50% 9.548,93 velikost igrišč 50% 4.092,40 število prebivalcev 60% 40.923,98
variabilni del 85% 46.380,51 NUSZ 30% 57.293,57 število prebivalcev 50% 9.548,93 število igral 50% 4.092,40 velikost KS 40% 27.282,65
SKUPAJ 100% 54.565,30 velikost KS 30% 57.293,57 SKUPAJ 100% 19.097,86 SKUPAJ 100% 8.184,80 SKUPAJ 100% 68.206,63
kontrola 54.565,30 SKUPAJ 100% 190.978,55 19.097,86 8.184,80 kontrola 68.206,63

razlika 0,00 100% 190.978,55 0,00 0,00 razlika 0,00

0,00

REKAPITULACIJA

novo staro razlika indeks novo staro razlika indeks
Begunje 40.553,65 33.223,55 7.330,10 122,06 Begunje 40.553,65 33.223,55 7.330,10 122,06
Brezje 12.905,96 30.233,15 -17.327,19 42,69 Brezje 21.861,65 30.233,15 -8.371,50 72,31
Kamna Gorica 10.172,04 6.754,52 3.417,52 150,60 Kamna Gorica 15.510,39 6.754,52 8.755,87 229,63
Kropa 15.163,83 26.779,22 -11.615,39 56,63 Kropa 23.014,59 26.779,22 -3.764,63 85,94
Lancovo 23.264,45 26.629,01 -3.364,56 87,37 Lancovo 37.650,56 26.629,01 11.021,55 141,39
Lesce 52.791,03 37.350,18 15.440,85 141,34 Lesce 52.791,03 37.350,18 15.440,85 141,34
Ljubno 13.817,21 37.101,32 -23.284,11 37,24 Ljubno 23.007,75 37.101,32 -14.093,57 62,01
Mošnje 10.839,86 28.616,00 -17.776,14 37,88 Mošnje 15.045,33 28.616,00 -13.570,67 52,58
Otok 4.427,62 11.087,00 -6.659,38 39,94 Otok 6.725,39 11.087,00 -4.361,61 60,66
Podnart 22.583,98 25.132,81 -2.548,83 89,86 Podnart 34.080,31 25.132,81 8.947,50 135,60
Radovljica 58.534,89 57.999,97 534,92 100,92 Radovljica 58.534,89 57.999,97 534,92 100,92
Srednja Dobrava 7.771,97 20.126,40 -12.354,43 38,62 Srednja Dobrava 12.257,61 20.126,40 -7.868,79 60,90
SKUPAJ 272.826,50 341.033,13 -68.206,63 80,00 SKUPAJ 341.033,13 341.033,13 0,00 100,00

kontrola 341.033,13 -68.206,63 341.033,13 0,00
razlika 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUNSKA SREDSTVA NAMENJENA DELOVANJU KS - varianta 2

KRAJEVNA 
SKUPNOST

KRAJEVNA 
SKUPNOST

Osnovna delitev razpoložljivih sredstev iz proračuna za leto 2019 po ključu 0,8 : 0,2.

9. člen odloka o kriterijih

kriterij

3. do 8. člen odloka o kriterijih

kriterij

INVESTICIJE

kriterij

KULTURNI  DOMOVI OTROŠKA IGRIŠČA

kriterij

9. člen odloka o kriterijih

SKUPAJ brez 9. člena SKUPAJ z 9. členom

REDNO DELOVANJE

kriterij



vrednost delež
proračunska 

sredstva P2019 341.033,13 100%
znesek 3. do 8. 

člen: 238.723,19 70%
znesek 9. člen 102.309,94 30%

kontrola 341.033,13
razlika 0,00

delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek
20% 47.744,64 70% 167.106,23 7% 16.710,62 3% 7.161,70 30% 102.309,94

fiksni del 15% 7.161,70 vrednost KO 40% 66.842,49 velikost dvorane 50% 8.355,31 velikost igrišč 50% 3.580,85 število prebivalcev 60% 61.385,96
variabilni del 85% 40.582,94 NUSZ 30% 50.131,87 število prebivalcev 50% 8.355,31 število igral 50% 3.580,85 velikost KS 40% 40.923,98
SKUPAJ 100% 47.744,64 velikost KS 30% 50.131,87 SKUPAJ 100% 16.710,62 SKUPAJ 100% 7.161,70 SKUPAJ 100% 102.309,94
kontrola 47.744,64 SKUPAJ 100% 167.106,23 16.710,62 7.161,70 kontrola 102.309,94

razlika 0,00 100% 167.106,23 0,00 0,00 razlika 0,00

0,00

REKAPITULACIJA

novo staro razlika indeks novo staro razlika indeks
Begunje 35.484,44 33.223,55 2.260,89 106,81 Begunje 35.484,44 33.223,55 2.260,89 106,81
Brezje 11.292,72 30.233,15 -18.940,43 37,35 Brezje 24.726,24 30.233,15 -5.506,91 81,79
Kamna Gorica 8.900,54 6.754,52 2.146,02 131,77 Kamna Gorica 16.908,06 6.754,52 10.153,54 250,32
Kropa 13.268,36 26.779,22 -13.510,86 49,55 Kropa 25.044,48 26.779,22 -1.734,74 93,52
Lancovo 20.356,40 26.629,01 -6.272,61 76,44 Lancovo 41.935,55 26.629,01 15.306,54 157,48
Lesce 46.192,15 37.350,18 8.841,97 123,67 Lesce 46.192,15 37.350,18 8.841,97 123,67
Ljubno 12.090,06 37.101,32 -25.011,26 32,59 Ljubno 25.875,87 37.101,32 -11.225,45 69,74
Mošnje 9.484,87 28.616,00 -19.131,13 33,15 Mošnje 15.793,08 28.616,00 -12.822,92 55,19
Otok 3.874,17 11.087,00 -7.212,83 34,94 Otok 7.320,82 11.087,00 -3.766,18 66,03
Podnart 19.760,99 25.132,81 -5.371,82 78,63 Podnart 37.005,47 25.132,81 11.872,66 147,24
Radovljica 51.218,03 57.999,97 -6.781,94 88,31 Radovljica 51.218,03 57.999,97 -6.781,94 88,31
Srednja Dobrava 6.800,48 20.126,40 -13.325,92 33,79 Srednja Dobrava 13.528,94 20.126,40 -6.597,46 67,22
SKUPAJ 238.723,19 341.033,13 -102.309,94 70,00 SKUPAJ 341.033,13 341.033,13 0,00 100,00

kontrola 341.033,13 -102.309,94 341.033,13 0,00
razlika 0,00 0,00 0,00 0,00

9. člen odloka o kriterijih

SKUPAJ brez 9. člena SKUPAJ z 9. členom

REDNO DELOVANJE

kriterij

3. do 8. člen odloka o kriterijih

kriterij

INVESTICIJE

kriterij

KULTURNI  DOMOVI OTROŠKA IGRIŠČA

kriterij

9. člen odloka o kriterijih

kriterij

PRORAČUNSKA SREDSTVA NAMENJENA DELOVANJU KS - varianta 3

KRAJEVNA 
SKUPNOST

KRAJEVNA 
SKUPNOST

Osnovna delitev razpoložljivih sredstev iz proračuna za leto 2019 po ključu 0,7 : 0,3.
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 18.10.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV 

VRTCA RADOVLJICA IN DODATNIH ZNIŽANJIH PLAČIL STARŠEV 
ZA PROGRAME VRTCEV 

 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SKLEP O SPREMEMBI  
SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA RADOVLJICA IN 
DODATNIH ZNIŽANJIH PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCEV 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in 
- Marja Čad, ravnateljica Vrtca Radovljica. 

 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev. 
  

 
         Ciril Globočnik l.r. 
               ŽUPAN 
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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe), 19. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. 
RS, št. 97/03 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je 
Občinski svet Občine Radovljica na ___. seji dne _______ sprejel  

 
 

SKLEP 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih 

plačil staršev za programe vrtcev 
 
 

1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za 
programe vrtcev (DN UO, št. 214/16, 233/17, GG, št. 60/18 in DN UO, št. 254/19) se spremeni 
1. člen, tako da se glasi: 
 
»Cene programov Vrtca Radovljica od 1.12.2019 dalje znašajo na mesec: 
 
oddelek I. starostnega obdobja 530,52 EUR   
oddelek II. starostnega obdobja 416,30 EUR 
oddelek 3-4 letnih otrok 438,92 EUR 
kombinirani oddelek 438,92 EUR« 
 

2. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica 
– Uradne objave, uporablja pa se od 1.12.2019. 
 
 
Številka: 
Datum: 

 
         Ciril Globočnik 
              ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 18.10.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SKLEP SPREMEBI SKLEPA  
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA RADOVLJICA IN  

DODATNIH ZNIŽANJIH PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCEV 
 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 

94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

(Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14, 

47/17 in 43/18). 
 
2. Obrazložitev 
Vrtec Radovljica je v skladu z 19. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, občini posredoval priloženo vlogo za uskladitev 
cen  programov vrtcev z obrazložitvijo. 
Uskladitev cene programov je predlagana od 1.12.2019 dalje. 
 
3. Finančne posledice 
Iz proračuna Občine Radovljica se financira razlika med polno ceno programa in plačili 
staršev. Dodatna potrebna sredstva zaradi predlaganega povišanja cen programov Vrtca 
Radovljica v ocenjeni višini 110.000 EUR bodo zagotovljena z rebalansom proračuna za leto 
2020 ali s prerazporeditvijo sredstev.   
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec, 
višja svetovalka za družbene dejavnosti 

 
Tanja Pogačnik l.r. 

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 29.10.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM KOMUNALE 

RADOVLJICA, d.o.o.   
 
V skladu z 11. členom in četrtim odstavkom 13. člena Odloka o ureditvi statusa javnega 
podjetja Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. (DN UO št. 
218/2016) vam pošiljam v obravnavo: 
 

ODLOČITEV O RAZPOLAGANJU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
KOMUNALE RADOVLJICA, d.o.o. V VREDNOSTI 400.000 EUR 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sveta sodelovala: 

- Tanja Geltar, višja svetovalka za gospodarjenje z nepremičninami, 
- Matija Žiberna, direktor Komunale Radovljica, d.o.o.. 

 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejme odločitev o prodaji nepremičnega premoženja 
v katastrski občini 2200 – Bohinjska Bistrica, v lasti Komunale Radovljica, d.o.o. kupcu 
Občini Bohinj, in sicer:  
- parc. št. 303/4, pot v izmeri 510 m2, 
- parc. št. 580/13, gospodarsko poslopje v izmeri 150 m2, garaža v izmeri 124 m2 in 
garaža v izmeri 943 m2, vse skupaj 1.217 m2, 
- parc. št. 580/28, poslovna stavba v izmeri 285 m2, garaža v izmeri 35 m2 in garaža 
v izmeri 70 m2, vse skupaj v izmeri 390 m2, 
- parc. št. 580/29, dvorišče v izmeri 1.010 m2 
v skupni pogodbeni vrednosti 400.000 EUR. 

 
 
Ciril Globočnik l.r. 
      ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 29.10.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

ODLOČITEV O RAZPOLAGANJU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
KOMUNALE RADOVLJICA, d.o.o. V VREDNOSTI 400.000 EUR 

 
1. Pravna podlaga 

 
- Odlok o ureditvi statusa javnega podjetja Komunala Radovljica, javno podjetje za 

komunalno dejavnost, d.o.o. (DN UO št. 218/2016)  
 

2. Obrazložitev 
 

Komunala Radovljica, d.o.o. je na ustanovitelja Občino Radovljica naslovila vlogo za 
odobritev pravnega posla prodaje zemljišč in objektov, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti 
uporablja Režijski obrat Občine Bohinj. Vlogo povzemamo v nadaljevanju. 
 
Komunala Radovljica, d.o.o. je javno podjetje za komunalno dejavnost, katere edini 
ustanovitelj in družbenik je Občina Radovljica, kot je razvidno iz Odloka o ureditvi statusa 
javnega podjetja Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. (v 
nadaljevanju: Odlok).  
 
Podjetje izvaja obvezne in izbirne gospodarske javne službe, ki so določene v področnih 
zakonih in odlokih ustanovitelja, ki urejajo gospodarske javne službe.  
 
Ustanovitelj ima, v skladu z določbo 11. člena Odloka, med drugim tudi pravico do udeležbe 
pri upravljanju javnega podjetja, skladno s 13. členom Odloka pa preko občinskega sveta 
odloča o vprašanjih, ki so po zakonu v njegovi izključni pristojnosti in vezani na odločanje o 
strateških ciljih in odločitvah družbe, in sicer odloča tudi o razpolaganju z osnovnimi sredstvi, 
katerih vrednost presega 250.000,00 EUR.  
 
Javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o. je lastnik zemljišč in objektov, ki jih za 
opravljanje komunalne dejavnosti uporablja Režijski obrat Občine Bohinj. Gre za 
nepremičnine v katastrski občini 2200 Bohinjska Bistrica: 
 
- parc. št. 303/4, pot v izmeri 510 m2, 
- parc. št. 580/13, gospodarsko poslopje v izmeri 150 m2, garaža v izmeri 124 m2 in garaža 

v izmeri 943 m2, vse skupaj 1.217 m2, 
- parc. št. 580/28, poslovna stavba v izmeri 285 m2, garaža v izmeri 35 m2 in garaža v 

izmeri 70 m2, vse skupaj v izmeri 390 m2, 
- parc. št. 580/29, dvorišče v izmeri 1.010 m2. 
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Vse nepremičnine so bremen proste, razen parc. št. 303/4, k.o. 2200 Bohinjska Bistrica, ki je 
obremenjena s služnostno pravico izgradnje žarnega zidu, nemotenega dostopa, njegove 
uporabe, obratovanja, upravljanja in vzdrževanja v korist Občine Bohinj. Navedena služnost 
ne pomeni prepovedi razpolaganja z nepremičnino. 
 
Kot izhaja iz Potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Bohinj, številka: 3501-0486/2019/2, 
so vsa zemljišča opredeljena kot stavbna zemljišča v območju pokopališča in okoljske 
infrastrukture, EUP: BB-4 in BB-23, kar pomeni da gre za ozko namenska zemljišča in s tem 
omejeno možnost njihovega razpolaganja. 
 
Na temelju najemne pogodbe iz leta 2011 in kasnejših aneksov je Občina Bohinj najemnica 
navedenih nepremičnin za potrebe svojega Režijskega obrata Komunala. 
 
Dne 16.5.2019 je Občina Bohinj Komunali Radovljica, d.o.o. podala pisno ponudbo za nakup 
zemljišč in objektov Režijskega obrata Občine Bohinj, ki jih potrebuje za opravljanje svoje 
komunalne dejavnosti. Komunala Radovljica, d.o.o. v navedenem nepremičnem premoženju 
nikoli ni izvajala svoje dejavnosti in ga tudi v bodoče ne bo potrebovala. Iz razloga zagotoviti 
učinkovito rabo svojega premoženja ter načela gospodarnosti je pristopila k dogovorom glede 
prodaje kompleksa zemljišč Režijskega obrata Občine Bohinj, katerega sestavljajo zgoraj 
navedene nepremičnine. Sprejela je izkazani resni interes Občine Bohinj ter z njo pričela 
postopek pogajanj in usklajevanj. Prvi pogovori o prodaji nepremičnin pa segajo že v leto 
2015. 
 
Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin Jureta Fleischmana je angažirala Občina 
Bohinj, tržno vrednost nepremičnin je dne 9.8.2018 ocenil na znesek 354.000,00 EUR. 
 
Sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke Milana Rusa je angažirala Komunala 
Radovljica, d.o.o., tržno vrednost nepremičnin je dne 28.8.2018 ocenil na znesek 596.480,93 
EUR. 
 
Na sestanku dne 20.6.2019 in kasnejših pisnih usklajevanjih sta obe strani dosegli soglasje ter 
glede na specifično in omejeno rabo nepremičnin dogovorili predlagano pogodbeno vrednost 
nepremičnin v višini 400.000,00 EUR. Avans v višini 41.700,00 EUR bo kupec Občina 
Bohinj poravnala do 16.12.2019, razliko kupnine v višini 358.300,00 EUR pa najkasneje do 
31.3.2020. Do takrat bo še naprej plačevala tudi mesečno najemnino v skladu s sklenjeno 
najemno pogodbo in k njej sklenjenih aneksih. Občina Bohinj bo prevzela tudi vse stroške v 
zvezi s sklenitvijo in realizacijo pravnega posla. 
 
Glede na navedeno Komunala Radovljica, d.o.o., meni, da je prodaja zemljiškega kompleksa 
Režijski obrat Bohinj, gospodarna in ekonomsko upravičena. 
  
3. Finančne posledice: 

 
Komunala Radovljica, d.o.o. bo za prodajo nepremičnin prejela kupnino v višini  
400.000 EUR. 
 
Pripravila: 
Matija Žiberna, direktor Komunale Radovljica, d.o.o. 
Tanja Geltar, višja svetovalka za gospodarjenje z nepremičninami  
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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Priloge: 
- Osnutek prodajne pogodbe, 
- Zemljiško knjižni izpiski 
- Potrdilo o namenski rabi zemljišča 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 17.9.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: SPORAZUMNA DOLOČITEV PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA 

VEČSTANOVANJSKEMU OBJEKTU 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SPORAZUMNO DOLOČITEV PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA 
VEČSTANOVANJSKEMU OBJEKTU 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 

- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica dovoli, da se po ureditvi služnosti za že vgrajene 

komunalne vode, s sporazumom o določitvi pripadajočega zemljišča, med etažnimi 
lastniki vseh delov stavbe 2155-646 in zemljiškoknjižnim lastnikom zemljišča Občino 
Radovljica, zemljišča s parc. št. 471/2, k.o. 2155-Hraše, v izmeri 258 m2, parc. št. 
471/12, k.o. 2155-Hraše, v izmeri 218 m2 in parc. št. 471/11, k.o. 2155-Hraše, v izmeri 
270 m2, določijo kot splošni skupni deli stavbe 2155-646 z naslovom Koroška ulica 2, 
4248 Lesce. 

2. Stroške v zvezi z ureditvijo lastninske pravice v zemljiški knjigi nosijo pridobitelji 
lastninske pravice na splošnih skupnih delih stavbe. 

 
 
 
 

 Ciril Globočnik l.r. 
 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 17.9.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SPORAZUMNA DOLOČITEV PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA 
VEČSTANOVANJSKIM OBJEKTOM 

 
1.  Zakonska podlaga 

 
- Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) 

  
2. Obrazložitev 

 
Občina Radovljica je zemljiškoknjižna lastnica zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele 
večstanovanjskih objektov. Ta zemljišča so bila že ob sami gradnji stavb namenjena tem 
stavbam in so nujna za redno rabo objektov, v naravi pa predstavljajo dovoze, površine za 
parkiranje, dvorišča, vrtove in podobno. Ureditev pripadajočih zemljišč je potrebna, saj 
neurejenost povzroča težave pri določanju odgovornosti za vzdrževanje teh površin ali pa 
pravno formalne zaplete pri upravljanju teh površin, dajanju soglasij za posege na teh 
zemljiščih itd.. V mnogih primerih gradbene parcele niso oblikovane k posameznim stavbam, 
ampak so skupne skupinam več stavb ali pa celo niso oblikovane.  
 
Ureditev lastništva v zemljiški knjigi je sicer naloga lastnikov stanovanj, oziroma po 
njihovem pooblastilu upravnikov posameznih stavb, občina kot zemljiškoknjižni lastnik pa je 
pri tem pripravljena in zelo zainteresirana konstruktivno sodelovati. S predlaganim sklepom 
občinski svet daje pooblastilo občinski upravi in županu, da sklene sporazum z etažnimi 
lastniki o določitvi pripadajočega zemljišča po spodaj opisanem načinu b. 
 
Ureditev pripadajočih zemljišč kot splošnih skupnih delov stavb je sicer možna na dva načina: 

a) z vložitvijo zahteve za določitev pripadajočega zemljišča na sodišče po Zakonu o 
vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o 
določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL-1). V tem primeru ni doseženega 
soglasja vseh etažnih lastnikov stanovanj in lastnika zemljišča glede obsega 
pripadajočega zemljišča k stavbi. Postopek je dolgotrajen in lahko traja tudi nekaj let, 
poleg tega je povezan z določenimi stroški. Občina Radovljica v vseh postopkih 
aktivno sodeluje, ne glede na to ali ga sproži sama ali kdo drug. Zahtevo po ZVEtL-1 
lahko vloži katerikoli lastnik enote v stavbi, lahko pa tudi zemljiškoknjižni lastnik 
zemljišča; 

b) izvensodno s sklenitvijo sporazuma o določitvi pripadajočega zemljišča k posamezni 
stavbi oz. več stavbam. V tem primeru je potreben 100% konsenz vseh lastnikov delov 
stavb v stavbi. V praksi je to primerno le za stavbe z malo enotami. Poleg tega lahko te 
sporazume dodatno zapletejo zemljišča, ki so dejansko v skupni rabi več stavb, v tem 
primeru mora biti zagotovljen 100% konsenz lastnikov stanovanj v vseh udeleženih 
stavbah. Tudi v tem primeru je občina zainteresirana sodelovati v postopkih, v kolikor 
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seveda lahko upravniki zagotovijo 100% konsenz lastnikov. Dodatna velika težava pri 
sporazumnem določanju pripadajočih zemljišč so tudi morebitna nesoglasja in različni 
pogledi med različnimi lastniki o velikosti in obliki parcel, ki naj bi stavbam pripadale. 

 
Zemljišča, ki so predmet sklepa, ležijo izven koridorja javne ceste in drugih javnih površin. 
Predlagana ureditev je v interesu Občine Radovljica, saj je občina v tem trenutku kot 
zemljiškoknjižna lastnica dolžna plačevati predpisane dajatve (v primeru uvedbe npr. davka 
na nepremičnine) in skrbeti za nepremičnine, čeprav te dejansko niso v njeni posesti. Občina 
Radovljica bo pred podpisom sporazuma o določitvi pripadajočega zemljišča z upravljavci že 
vgrajenih komunalnih vodov na zemljišču (NN elektro vod in zemeljski plin) sklenila 
služnostne pogodbe in služnosti vzdrževanja in upravljanja že zgrajenih komunalnih vodov na 
zemljišču vpisala v zemljiško knjigo. 
 
Obstoječe zemljiške parcele so ob pripravi sporazuma na grobo sovpadale z dejanskim 
obsegom pripadajočega zemljišča, razen na skrajnem severovzhodnem vogalu, kjer javna 
površina - Tovarniška ulica ni bila ustrezno odmerjena. Na predlog strokovnih služb občinske 
uprave je bila izvedena geodetska izravnava, s katero je bila korigirana posestna meja 
bodočega pripadajočega zemljišča stavbe 2155 646 z zemljiščem javne ceste parc.št. 471/14 
k.o. Hraše po dejanski uporabi (odločba GURS 02112-988/2019-2, z dne 18.9.2019). V tem 
postopku je parcela javne ceste parc. št. 471/14 k.o. Hraše na račun predlaganega 
pripadajočega zemljišča pridobila 18 m2. Tako urejena meja odraža tudi dejansko posestno 
mejo javnih površin na terenu in zagotavlja ustrezno zemljiško knjižno in prometno urejenost 
tega dela Lesc. 
 
Prikaz pripadajočega zemljišča iz predlaganega sklepa: 

Koroška ulica 2, Lesce (stavba 2155-646) skupaj s pripadajočim zemljiščem 
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3. Finančne posledice: 
 

Realizacija sklepa nima neposrednih finančnih posledic. Finančno korist oziroma prihranke 
občine na račun ustrezne pravne urejenosti lahko pričakujemo na daljši rok. 
 
 
Pripravil:  
Dominik Skumavec, univ.dipl.geod., 
višji svetovalec              Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 30.10.2019 
 

Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
 
V skladu z 21. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 27. ter 29. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) posredujem odgovore 
na 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
članov Občinskega sveta Občine Radovljica in informacijo. 

 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 21.10.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela vprašanje svetnika Darka Marolta 
glede prodaje zemljišč pod Voljčevim hribom. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA DARKA MAROLTA 
 
Predmetni parceli, ki sta bili predmet razpisane javne dražbe, sta bili uvrščeni v plan prodaje 
nepremičnega premoženja Občine Radovljica za leto 2019 (priloga sprejetega proračuna).  
 
V plan prodaje sta bili parceli uvrščeni na podlagi podatkov o namenski rabi in ugotovitve, da 
parceli predstavljata prosti nepremičnini, ki jih občina trajno ne potrebuje za opravljanje 
svojih nalog. Tako ravnanje občinam nalaga Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) v 5. členu (načelo 
gospodarnosti). 
 
Po objavi javne dražbe je bilo ugotovljeno, da je bil za predmetni zemljišči sprejet Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Oble Gorice in Voljčevega hriba za naravna 
spomenika (DN UO, št. 43/2014), ki pa ga kasneje sprejeti in sedaj veljavni Prostorski red 
občine Radovljica ni upošteval. Zaradi ugotovljene neskladnosti odlokov smo nameravano 
prodajo nemudoma ustavili. Obe predmetni parceli bomo tudi izločili iz načrtov razpolaganja. 
 
 
Pripravil: 
Dominik Skumavec, vodja 
Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 
 
 
 

http://www.radovljica.si/
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 28.10.2019 
 
Direktorica občinske uprave je na 7. seji prejela vprašanje svetnice Brede Poličar o višini 
najemnine, ki jo občina prejema od javnih srednjih šol za najem zunanjih igrišč. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE BREDE POLIČAR 
 
Občina Radovljica vzgojno-izobraževalnim ustanovam, ki delujejo na njenem območju, drugim 
institucijam, ki delujejo v javnem interesu, in vsem uporabnikom, ki vadbo izvajajo prosto, 
neorganizirano, izvajanje njihovih športnih aktivnosti na javnih zunanjih športnih površinah 
omogoča brezplačno.  
 
 
Pripravila: 
Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka 
za družbene dejavnosti  
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

 
 
 

http://www.radovljica.si/
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 21.10.2019 
 
Direktorica občinske uprave je na 7. seji prejela vprašanje svetnice Brede Poličar, ali je 
občina državi ponudila v odkup svoj del lastništva športne dvorane pri gostinski šoli. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE BREDE POLIČAR 
 
Športna dvorana Srednje gostinske in turistične šole Radovljica (SGTŠ) je samostojen 
posamezni del stavbe 710 k.o. 2156 - Radovljica z ID oznako 2156-710-2. Lastniški delež 
občine znaša 19/100. Lastniški del Republike Slovenije znaša 81/100. Svoj lastniški del je 
občina s sklepom oddala v upravljanje SGŠT. Nepremičnina je urejena v zemljiški knjigi. 
 
Lastniški delež občine na Športni dvorani SGTŠ izhaja iz udeležbe Občine Radovljica pri 
gradnji šole in pripadajoče športne dvorane. Občina je za navedeno investicijo prispevala 
zemljišče, gradbena dela in opremo pa je zagotovila Republika Slovenija. Po obračunu 
posameznih vložkov je bil določen tudi delež lastništva Občine Radovljica na delih stavb. 
 
Občina svojega deleža do sedaj še ni ponudila v odkup državi. Morebitna odločitev o prodaji 
deleža občine bi morala temeljiti na ekonomski študiji upravičenosti take prodaje. Do sedaj 
občinska uprava še ni dobila pobude za ugotovitev smotrnosti prodaje oziroma je še vedno v 
veljavi odločitev Občine Radovljica iz časa izgradnje šole, da je Občina Radovljica na SGTŠ 
udeležena kot soinvestitor. 
 
 
Pripravil: 
Dominik Skumavec, vodja 
Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 
 

http://www.radovljica.si/
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 24.10.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela pobudo, naj se svetnikom predstavi 
vsebina sporazuma v zvezi z nadgradnjo železniške proge Kranj – Jesenice, in vprašanje o 
odzivu investitorja na poziv občinske uprave, da projekt oz. projektno dokumentacijo 
predstavi predstavnikom lokalne skupnosti. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 
31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA ANDREJA POTOČNIKA 
 
Vsebina sporazuma v zvezi z nadgradnjo železniške proge št. 20 na odseku Kranj – Jesenice, 
ki opredeljuje ukrepe, ki se nanašajo na skupne investicije podpisnic sporazuma, je bila 
predstavljena že v obrazložitvi načrta razvojnega programa (NRP) 055100 - Prilagoditev cest 
ob nadgradnji železniške infrastrukture ob sprejemanju proračuna za leti 2019 in 2020, ki ga 
je občinski svet sprejel na 4. seji 25.3.2019:  
Namen in cilj 

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, v okviru izvedbe investicije nadgradnje proge št. 20 
Ljubljana-Jesenice-d.m., na odseku med Kranjem in Jesenicami, ki je predvidena v letu 2020 
in 2021, izvesti investicijske ukrepe za zagotavljanje dviga kategorije na celotnem odseku 
proge, povečanje zmogljivosti proge, odprave ozkih grl, povečanje hitrosti, skrajšanje voznih 
časov, povečanje varnosti vseh udeležencev v prometu in zmanjšanje negativnih vplivov 
prometa na okolje. Na območju občine Radovljica so predvideni naslednji posegi: 
- ukinitev treh nivojskih prehodov označenih samo s prometnim znakom Andrejev križ in sicer 
NPr v km 604+587 (območje Podnart), NPr v km 606+105 (območje Zaloše) in NPr v km 
606+949 (območje Zaloše) z ureditvijo nadomestnih dovoznih poti; 
- ukinitev zavarovanega NPr v km 604+789 (območje Podnart);  
- izgradnja novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega in peš prometa, v 
približnem km 604+587 (območje Podnart); 
- izgradnja nadomestne javne poti ob desni strani železniške proge, vključno s premostitvenim 
objektom preko potoka Lipnica, od novega podvoza v približnem km 604+587 (območje 
Podnart) do ukinjenega zavarovanega NPr v km 604+789 (območje Podnart); 
- izgradnja novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega in peš prometa, v 
približnem km 606+949 (območje Zaloše); 
- izgradnja nadomestne javne poti ob železniški progi, na desni strani proge, od novega 
podvoza v približnem km 606+949 (območje Zaloše) do ukinjenega NPr v približnem km 
606+105 (območje Zaloše);  
- rekonstrukcija obstoječega nadvoza nad železniško progo v območju železniškega 
postajališča Radovljica, v km 614+695; 
- prestavitev peronske infrastrukture v območju železniškega postajališča Radovljica, iz 
obstoječe desne strani proge na levo stran proge; 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si


XII/10 
 

- utrjevanje in stabilizacija obstoječe brežine na kateri stoji obstoječ cestni nadvoz nad 
železniško progo v Radovljici; 
- ureditev podhoda za pešce in kolesarje v približnem km 615+500 (območje Radovljica - 
Poljska pot); 
- izgradnja dveh prebojev ob obstoječem podvozu pod železniško progo, za ločeno vodenje 
peš prometa in kolesarskega prometa v km 616+337 (območje Lesce). 
V letu 2019 bo DRSI izdelal še strokovno podlago za možnost izvedbe:  
- novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega prometa (intervencijska 
vozila), kolesarskega ter peš prometa v območju postaje Lesce–Bled; 
- novega izvennivojskega dostopa na perone v območju postaje Lesce – Bled. 
V primeru možnosti izvedbe novega podvoza v območju postaje Lesce – Bled, se istočasno 
ukine nivojski prehod čez železniško progo na Alpski cesti. (pripomba: možnost izvedbe 
omenjenih ukrepov na območju železniške postaje Lesce v podpisanem sporazumu niso bili 
zajeti!) 
Stanje projekta 

V začetku leta 2019 je predviden podpis sporazuma med DRSI, JŽI in občino Radovljica, o 
sodelovanju pri izvedbi investicij vezanih na nadgradnjo proge na odseku med Kranjem in 
Jesenicami. Planirana sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in 
pridobivanje zemljišč za potrebe izvedbe predvidenih posegov. 
Vpogled v dokument je mogoč na Oddelku za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, pri 
vodji oddelka Borutu Bezjaku. 
 
Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je za namen nadgradnje železniške proge št. 20 na 
odseku Kranj – Jesenice že izdelala projektno dokumentacijo, ki se nanaša na obnovo proge 
izključno na območju zemljišča v lasti RS. DRSI je na našo prošnjo že odobrila objavo 
projektne dokumentacije nadgradnje železniške proge na občinski spletni strani. S tem bo 
omogočen ogled projekta vsej zainteresirani javnosti. DRSI se je tudi zavezala, da bo v 
primeru zagotovitve sredstev za izvedbo nadgradnje gorenjske železniške proge v državnem 
proračunu za leti 2020 in 2021 projekt predstavila zainteresirani javnosti. 
 
 
 
 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 22.10.2019 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo so 
na 7. seji prejeli vprašanje svetnika Maksimiljana Kalana o razpoložljivosti družinskih 
zdravnikov v radovljiški občini, obravnavi fizioterapevtskih uslug ter naboru ukrepov za 
odpravo zaznanih pomanjkljivosti. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. 
člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA MAKSIMILJANA KALANA 
 
Občinska uprava Občine Radovljica je za odgovore na zastavljena vprašanja svetnika 
zaprosila Zdravstveni dom Radovljica. Prejeli smo odgovor, ki ga v celoti prilagamo. 
 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo bo pobudo obravnaval na svoji naslednji seji. 
 
 
Pripravila: 
Mojca Ahčin, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti 
 
 

                       Tanja Pogačnik l.r. 
                        Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si












XII/18 
 

 
OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 24.10.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela pobudo, da se občinskemu svetu 
poroča o stanju projekta nadgradnje oz. obnove železniške proge pred vsako sejo ter predstavi 
projekte, ki jih bo občina izvedla vzporedno, da predstavniki investitorja in projektantov 
predstavijo plan nadgradnje občinskemu svetu ter na zborih krajanov in da se občinskemu 
svetu predstavijo predvideni ukrepi za zmanjšanje vplivov na zdravje in premoženje ljudi med 
gradnjo proge. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine 
Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA MAKSIMILJANA KALANA 
 
Vlada RS v državnem proračunu za leti 2020 in 2021 ni zagotovila sredstev za realizacijo 
nadgradnje železniške proge št. 20 na odseku Kranj – Jesenice. Župani občin, kjer naj bi 
potekala nadgradnja železniške proge, so 25.9.2019 Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji 
RS za infrastrukturo (DRSI) poslali skupno protestno pismo z zahtevo za zagotovitev sredstev 
za omenjeni projekt. DRSI je z dopisom 9.10.2019 Občino Radovljica obvestila, da si bo 
skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo še naprej prizadevala zagotoviti finančna sredstva za 
nadgradnjo omenjenega odseka železniške proge v obdobju zapore železniške proge v letih 
2020 in 2021. Dejstvo je, da izvedba nadgradnje železniške proge v času zapore proge 
predstavlja za približno tretjino nižje stroške kot v času obratovanja proge, medtem ko 
gradnja nadvozov, podhodov in podvozov predstavlja do 50% nižje stroške.  
 
DRSI je za namen nadgradnje železniške proge št. 20 na odseku Kranj – Jesenice že izdelala 
projektno dokumentacijo, ki se nanaša na obnovo proge izključno na območju zemljišča v 
lasti RS. DRSI je na našo prošnjo že odobrila objavo projektne dokumentacije nadgradnje 
železniške proge na občinski spletni strani. S tem bo omogočen ogled projekta zainteresirani 
javnosti. DRSI se je tudi zavezala, da bo v primeru zagotovitve sredstev v državnem 
proračunu 2020 in 2021 za izvedbo nadgradnje gorenjske železniške proge projekt predstavila 
zainteresirani javnosti. 
 
Občina je po podpisu sporazuma z DRSI in SŽ-Infrastruktura začela z aktivnostmi, ki se 
nanašajo na pridobivanje projektne dokumentacije za infrastrukturne objekte, ki so predmet 
sporazuma. Občina je naročila in pridobila idejno zasnovo (IZP) za premostitveni objekt 
preko železniške proge v Radovljici in naročila projektno dokumentacijo (IZP, DGD in PZI) 
za navezovalno cesto na novi podvoz v naselju Ovsiše in premostitveni objekt čez potok 
Lipnica za potrebe izvedbe nadomestnega hišnega priključka do objekta Podnart 15 in 16, 
zaradi ukinitve nivojskega prehoda čez železniško progo. Slednje je tudi pogoj Slovenskih 
železnic za izdajo njihovega soglasja h gradnji pločnika ob državni cesti v Podnartu.  
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije za premostitveni objekt preko železniške proge v 
Radovljici smo naleteli na težavo, saj je pristojna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (ZVKDS) izdala kulturnovarstvene pogoje, ki ne dovoljujejo gabaritnih in višinskih 
sprememb pri rekonstrukciji obstoječega nadvoza čez železniško progo, in hkrati pogojuje 
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tudi ohranjanje celotne kamnite podporne konstrukcije. Posledično to pomeni, da je treba 
železniško progo poglobiti v dolžini nekaj kilometrov. Geomehanske raziskave na območju 
nadvoza predvidevajo temeljenje nadvoza s pomočjo do 18 m dolgimi piloti. V primeru 
novogradnje to ni problem, pri rekonstrukciji obstoječe kamnite podporne konstrukcije in 
stabilizaciji drseče zemljine pod njo pa to predstavlja izjemno drag poseg. Izdani 
kulturnovarstveni pogoji ne nazadnje onemogočajo tudi zagotavljanje prometne varnosti z 
omejevanjem širine nadvoza. Občina je namreč zaradi zagotavljanja prometne varnosti v 
projektni nalogi za rekonstrukcijo nadvoza postavila izhodišče, ki predvideva projektiranje 
cestišča z umestitvijo dveh voznih pasov za srečevanje dveh osebnih vozil in ločeno 
enostransko površino za pešce. V zvezi z nastalo težavo trenutno potekajo aktivnosti v želji da 
se poišče taka rešitev, ki bo sprejemljiva tudi za ZVKDS. 
 
Ko bo projektna dokumentacija pripravljena do te mere, da bodo pridobljena mnenja vseh 
mnenjedajalcev, bo možna tudi prestavitev projekta občinskemu svetu oziroma zainteresirani 
javnosti. Šele končna faza projektne dokumentacije, ki jo predstavlja projekt za izvedbo 
(PZI), omogoča, da se poda tudi končno projektantsko oceno investicije in katastrski elaborat 
s predvidenimi odkupi zemljišč, potrebnih za realizacijo investicije. 
 
Terminski plan nadgradnje železniške proge in problematika transporta materiala in opreme 
za potrebe obnove železniške proge in gradnje novih podvozov, podhoda in nadvoza so 
podani v odgovoru na vprašanje glede zapor cest zaradi obnove železniške proge Podnart – 
Lesce in ukrepih za zavarovanje občinskih cest.  
 
Zmanjšanje vpliva gradnje na okolje ter zdravje in premoženje ljudi je zakonsko določeno in 
praviloma v obliki navodil podano v projektni dokumentaciji.  
 
 
 
 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
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Datum: 24.10.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela vprašanja o zaporah cest zaradi 
obnove železniške proge Podnart – Lesce in ukrepih za zavarovanje občinskih cest. Župan je 
za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNIKA MAKSIMILJANA KALANA 
 
Ob vsaki gradnji cestne in komunalne infrastrukture, kjer je to potrebno, izbrani izvajalec 
gradbenih oziroma strojnih del pripravi elaborat začasnega vodenja prometa v času gradnje. 
Ta določa lokacije in način izvedbe delne ali popolne zapore ceste, začasne obvoze idr.. 
Elaborat izvajalec skupaj z vlogo za pridobitev soglasja občinske uprave odda pristojnemu 
oddelku občinske uprave. Uprava nato pregleda elaborat in v primeru pozitivnega mnenja izda 
odločbo o začasni zapori ceste. Ob večjih in daljših zaporah, predvsem pa pri popolni zapori 
določenega odseka ceste, občinska uprava o tem obvesti javnost preko medijev in občinskega 
spletnega portala.  
 
Vprašanje, ki se nanaša na zagotavljanje nadomestnega javnega potniškega prevoza v času 
nedelovanja železniškega prometa na odseku, kjer naj bi potekala nadgradnja železniške 
proge, je v pristojnosti Slovenskih železnic. Glede na to, da zgledno poskrbijo za nadomestni 
potniški prevoz že ob izrednih dogodkih, ki so posledica naravnih in prometnih nesreč, 
predvidevamo, da bodo to storili tudi ob nadgradnji železniške proge, saj je predviden datum 
zapore proge znan že od lanskega leta.  
 
Obnova oziroma nadgradnja železniške proge št. 20 na odseku Kranj – Jesenice naj bi 
potekala izključno na zemljiščih v lasti RS, ki so v upravljanju Slovenskih železnic. Tudi 
večji del transporta materiala in opreme za obnovo železniške proge naj bi potekala po 
železniški progi. Izjemo pri obnovi predstavlja gradnja novih podvozov in nadvozov, kjer naj 
bi transport materiala in opreme večinoma potekal po cestah. Za primerjavo naj omenimo, da 
so predvideni podvozi pod železniško progo glede velikost primerljivi z večjo enodružinsko 
hišo. Izjema je cestni nadvoz čez železniško progo v Radovljici, ki pa predstavlja del 
občinskega cestnega omrežja, ki je ravno na tem odseku v zelo slabem stanju. V občinski 
upravi smo mnenja, da gradnja dveh podvozov, enega podhoda in nadvoza na območju občine 
Radovljica obstoječih občinskih cest ne bo obremenjevala do te mere, da bodo občinske in 
tudi državne ceste popolnoma uničene. Poleg tega je običajni postopek, da se pred začetkom 
večje gradnje evidentira obstoječe stanje cest (s fotodokumentacijo oziroma snemanjem cest) 
in ponovno po končani gradnji. Če se izkažejo odstopanja v poškodovanosti obstoječih 
cestnih odsekov, kjer je potekal transport za potrebe določene gradnje, se izvajalca pozove k 
odpravi nastalih poškodb.  
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
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Datum: 4.11.2019 
 
Direktorica občinske uprave je na 7. seji prejela pobudo da se na spletni strani občine redno 
objavlja zapisnike sej svetov krajevnih skupnosti.  
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA SIMONA RESMANA 
 
Krajevni skupnosti Radovljica in Lesce zapisnike sej svetov objavljata na svojih spletnih 
straneh, na občinskih spletnih straneh pa krajevne skupnosti Begunje, Kamna Gorica, Kropa 
in Ljubno. Pobudo svetnika bomo posredovali Odboru krajevnih skupnosti s predlogom, da jo 
upoštevajo potrjene zapisnike sej v objavo na občinskih spletnih straneh pošiljajo na e-naslov 
obcina.radovljica@radovljica.si. 
 
 
 
 
 
 

Manca Šetina Miklič l.r. 
Vodja Kabineta župana 
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Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
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Datum: 28.10.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička za 
postavitev uličnega fitnesa v Kropi. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. 
člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Namestitev uličnega fitnesa v Kropi je mogoča, je pa treba, tako kot v nekaterih drugih krajih v 
občini, kjer je ulični fitnes že nameščen, predhodno poiskati in preveriti najbolj ustrezno 
lokacijo, na kateri je mogoče tudi urediti primerno podlago. Po določitvi ustrezne lokacije se 
predvideno investicijo lahko umesti v Načrt razvojnih programov in za ta namen zagotovi 
sredstva v proračunu.   
 
 
Pripravila: 
Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka 
za družbene dejavnosti  
 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si




XII/27 
 

 
OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 24.10.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela pobudo za sanacijo cestišča na 
vzponu na Stočje z ustreznim odvodnavanjem. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Sanacija cestišča na vzponu na Stočje z ustreznim odvodnavanjem ni posebej zajeta v nabor 
investicij v štiriletnem planu razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020–2023. Cesta se bo 
tudi v bodoče vzdrževala na nivoju, kot to omogočajo proračunska sredstva, namenjena za 
redno vzdrževanje občinskih cest.    
 
 
 
 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
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Datum:  28.10.2019 
 
Direktorica občinske uprave je na 7. seji prejela vprašanje svetnice Tine Mrak o vzdrževanju 
tematskih poti in višini sredstev za ta namen. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE TINE MRAK 
 
Občina Radovljica trenutno skrbi za 12 tematskih poti, na katerih je treba vsako leto opraviti 
nujna vzdrževalna dela. Vsako leto pride na vrsto druga tematska pot, ki se jo temeljiteje 
obnovi. Občina Radovljica tematske poti ureja z zunanjimi izvajalci, izbranimi na podlagi 
zbiranja ponudb. Izbrani izvajalec na podlagi ogleda na terenu in izkazanih potreb opravi 
redna vzdrževalna dela, košnjo trave, po potrebi obnovo usmerjevalnih tabel...  
 
Vodna učna pot Grabnarica je bila temeljiteje obnovljena lani, prav tako so bila letos junija 
izvedena večja vzdrževalna dela. Zamenjani so bili slabi, prepereli deli mostov, lesenih ograj, 
na novo bile postavljene stopnice in urejene mreže, ki so nameščene na mostovih. Uredilo se 
je tudi počivališče na izviru Lipance. Vzdrževalna dela so bila ponovno izvedena v mesecu 
avgustu. Tematska pot poteka večidel po vodnem svetu, kjer je večina objektov v senci in 
stalno izpostavljena vlagi, zato so tudi leseni objekti na tej tematski poti hitreje oz. stalno 
dotrajani.    
 
Menimo, da tematska pot Grabnarica ni v izredno slabem stanju in ni nevarna za obiskovalce. 
Tematska pot poteka po zasebnih zemljiščih, kjer pa zaradi vremenskih neprilik in narave 
terena lahko pride do občasnih preprek na poti, ki pa so v doglednem času sanirane. Hoja po 
tematskih pohodnih poteh je na lastno odgovornost.  
 
Letos je občina za vzdrževanje in obnovo tematskih poti namenila približno 13.000 evrov. 
 
 
Pripravila: 
Andreja Schmitt, višja svetovalka  
za gospodarske zadeve   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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Datum: 24.10.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela glede sanacije ceste Prezrenje – Spodnja 
Dobrava, pravnomočnosti parcelacije, določitvi odkupne cene zemljišč s prošnjo, da se pripravi točen 
terminski plan aktivnosti z roki in odgovornimi za izvedbe, ter predlogom, da se preveri možnost, da 
se ob sanaciji ceste skozi gozd med Prezrenjami in Spodnjo Dobravo obnovi tudi vodovod, ki je 
speljan ob cesti. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine 
Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA JERNEJA KOLMANA 
 
Izvedba 1. faze sanacije ceste Prezrenje – Spodnja Dobrava je predvidena v letu 2020. Sočasno bo 
potekala tudi obnova dotrajanega vodovoda. Jeseni letos so bili izvedeni sondažni izkopi za potrebe 
določitve načina izvedbe sanacije. Pri tem se je izkazalo, da je ustroj nosilne podlage pod asfaltno 
površino nosilno relativno dober, vendar vsebuje fine delce organskega izvora, kar slabo vpliva na 
posledice heterogenega zmrzovanja in odtajevanja. Na podlagi dognanj trenutno iščemo 
najprimernejšo tehnologijo sanacije ceste. Ena od variant, ki se kaže kot najprimernejša, saj 
tehnologija omogoča stabiliziranje finih delcev v obstoječem tamponu, je obnova po sistemu reciklaže 
z uporabo penjenega bitumna. Taka izvedba le minimalno zviša niveleto ceste in je tudi finančno 
sprejemljivejša od klasične celovite obnove z izvedbo grede, tampona in asfaltne obloge. Začetek 
izvedbe sanacije ceste in obnove vodovoda je predviden spomladi leta 2020. Točen terminski plan bo 
dorečen, ko bo izbrana tehnologija sanacije, znan izvajalec gradbenih del in znana dokončna nova 
širina predvidene ceste. Če do pomladi ne bo pridobljeno zemljišče za širitev ceste, se bo izvedla 
sanacija v širini obstoječe asfaltne površine ceste, ki znaša 2,80 m.  
 
Glede pravnomočnosti parcelacije in določitve odkupne cene zemljišč pojasnjujemo, da so bile 
poslane ponudbe oblikovane na osnovi ocene površin iz podatkov zemljiško katastrskega prikaza. 
Tako določene površine so zgolj približne zaradi nenatančnosti grafičnega katastra (ZKP). Za 
zagotovitev točnih izmer smo naročili geodetsko izmero, ki še ni zaključena. Zaradi spremembe pravil 
med samim postopkom je bilo potrebno s strani geodeta pridobiti soglasja vseh lastnikov za 
parcelacijo cestnega sveta. To je zelo podaljšalo rok izvedbe izmere. Geodetsko podjetje, ki izvaja 
parcelacijo, je kljub omenjenim težavam večino soglasij pridobilo in elaborat izmere oddalo na 
Geodetsko upravo. Trenutno čakamo na izdajo odločbe. 
 
Po izdaji odločbe bomo nadaljevali z odkupi. Ponudbene cene so določene na osnovi primerljivih cen 
pri urejanju lastništva že zgrajenih javnih cest in namenske rabe zemljišč. V okviru urejanja te ceste 
smo na daljšem odseku (gozd med Sp. Dobravo in Prezrenjami) naleteli na solastnike, ki niso hoteli 
podpisati parcelacije niti se dogovoriti o prodaji zemljišča. Po daljši korespondenci so ti solastniki 
oktobra 2019 vendarle odgovorili, da so se pripravljeni dogovoriti. Ocenjujemo, da bomo cesto lahko 
zemljiško knjižno uredili v roku pol leta. 
 
Pripravili: 
Borut Bezjak 
Marjan Kne 
Dominik Skumavec 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
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ODGOVORI NA USTNE POBUDE 
 
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovore na 
pobudo in vprašanja, zastavljena ustno na 7. seji, zadolžil občinsko upravo. 
 

- Pobuda svetnika Gorazda Fajfarja, da se do naslednje seje občinskega sveta 
pripravi rešitve za problem logopeda v vrtcih. Z informacijo o analizi stanja o potrebi 
logopeda v Vrtcu Radovljica ni zadovoljen, saj je na prejšnji seji predlagal samostojno 
točko dnevnega reda s predstavitvijo poročila in rešitev ter sprejemom sklepa. Prav 
tako Odbor za šolstvo in otroško varstvo, glede na zapisnike, te informacije ni 
obravnaval.  

Odgovor občinske uprave: V mesecih maj in junij 2019 je bil v vseh enotah Vrtca 
Radovljica izveden sistematski logopedski pregled (detekcija logopedskih sposobnosti) otrok 
v starosti 4 do 5 let. Poročilo o rezultatih logopedskega pregleda, pripravljeno v Vrtcu 
Radovljica, je bilo posredovano svetnikom na 7. seji občinskega sveta. Glede na rezultate 
pregleda je vodstvo Vrtca Radovljica predlagalo, da se zagotovi prisotnost logopeda enkrat 
tedensko po 4 ure. Na ta način bi bila zagotovljena skupinska logopedska obravnava otrok v 
vseh enotah Vrtca Radovljica. Občina Radovljica podpira predlog Vrtca Radovljica in bo v ta 
namen zagotovila potrebna sredstva s prerazporeditvijo proračunskih sredstev. Storitev bo 
zagotovljena izven cene programa. 
 

- Vprašanje svetnika Branka Fajfarja v zvezi z obračunavanjem sejnin svetnikov v 
letu 2015. Prejeli so elektronsko sporočilo zaposlene v računovodstvu, da so v letu 
2015 dobili preveč izplačane sejnine. Svetniki so izpostavili dodatna vprašanja o 
zakonski osnovi in o dopisu računskega sodišča, kako je naročilo občini 
obračunavanje sejnin. Kot mu je znano, je možno poračunavanje največ za eno leto 
nazaj. Občinska uprava pa mu je preveč nakazano sejnino v letu 2015 poračunala pri 
zadnji seji, za katero je potem dobil samo 36 evrov sejnine, ne da bi ga kdo vprašal za 
soglasje. Glede tega je postavil vprašanja vodji Referata za finance in proračun ter 
direktorici občinske uprave, vendar ni prejel odgovora. Zato prosi, da se vsem, ki jim 
je bila na tak ali drugačen način odvzeta sejnina iz tega mandata, le ta poračuna, tako 
kot se mora. Prosi tudi za odgovor, kako je možno za štiri leta nazaj izvesti poračun na 
osnovi sejnine s 6. seje občinskega sveta.  

Odgovor občinske uprave: Računsko sodišče je pri pregledu izplačila sejnin ugotovilo, da je 
bilo štirim svetnikom v letu 2015 izplačanih preveč sejnin glede na Pravilnik o plačah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles 
Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, 
157/12, 165/12), po katerem letni znesek sejnin ne sme presegati 7,5% letne plače župana. Na 
podlagi te ugotovitve smo to nepravilnost odpravili. Ugotovljene zneske preveč plačanih 
sejnin v letu 2015 smo poračunali pri obračunu sejnine za drugo trimesečje v letu 2019, o 
čemer smo svetnike obvestili po elektronski pošti. Oba svetnika, ki sta po elektronski pošti 
zaprosila za dodatno pojasnilo, sta odgovor tudi prejela. V skladu z Obligacijskim zakonikom 
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(Ur. l. RS, 97/07 - UPB, v nadaljevanju OZ), ki se upošteva za izplačilo sejnin, so bili svetniki 
obogateni brez pravnega temelja (190. člen OZ). Splošni zastaralni rok je 5 let (346. člen OZ), 
kar pomeni, da zadeva še ni zastarana. 
 

- Vprašanje svetnice Neže Mezeg, kdo skrbi za čistočo na avtobusni postaji v 
Radovljici in območju za njo.  

Odgovor občinske uprave: Za čistočo na avtobusnem postajališču Radovljica skrbi lastnik 
objekta podjetje Arriva Slovenija, za čistočo okoli avtobusne postaje pa javno podjetje 
Komunala Radovljica. Po podatkih Komunale Radovljica, območje za avtobusno postajo, ki 
zajema prostor pred trgovino Mercator, trgovino Pogačnik in trafiko, čistijo dnevno.   
 

- Vprašanje svetnice Neže Mezeg, kako je s projektom prenove avtobusne postaje v 
Radovljici. 

Odgovor občinske uprave: Občina je od lastnika avtobusnega postajališča Radovljica, 
podjetja Arriva Slovenija pridobila informacijo, da v obdobju 2020-2021 ne načrtuje 
prenovitvenih del na objektu. Občina kot lastnica prometnih površin na avtobusnem 
postajališču Radovljica investicije v prenovo prometnih površin ni vključila v štiriletni 
program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020–2023. 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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INFORMACIJA:  AKTIVNOSTI ZA PRIDOBITEV ZNAKA ”SLOVENIA GREEN 

DESTINATION” 
 
 
V letošnjem letu je Občina Radovljica izpolnila pogoj za sprejem v Zeleno shemo slovenskega 
turizma. V prilogi je informacija JZ Turizem in kultura Radovljica o izvedenih aktivnosti za 
pridobitev certifikata zelene destinacije – znaka »Slovenia Green Destination«, ki ga podeljuje 
Slovenska turistična organizacija. Aktivnosti bodo članom občinskega sveta predstavljene tudi 
na seji. 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 
Linhartov trg 9, 4240 Radovljica 
 
 
 
 
INFORMACIJA ZA OBČINSKI SVET OBČINE RADOVLJICA 
 
 

Zelena shema slovenskega turizma - informacija o O IZVEDENIH 
AKTIVNOSTIH za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN 

DESTINATION 
 
 

Občina RADOVLJICA je spomladi 2019 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma - Slovenia 
Green Destination (SGD), katere namen je s praktičnim in učinkovitim orodjem uvajati in 
pospeševati trajnostne poslovne modele v slovenski turizem ter krepiti osnovo za trženje zelene 
ponudbe. Projekt poteka pri Slovenski turistični organizaciji v sodelovanju z mednarodno 
organizacijo Green Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom 
Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace.  
 
Občina je ob vstopu v projekt imenovala Zelenega koordinatorja Natašo Mikelj ter oblikovala 
Zeleno ekipo. V času od vstopa v projekt je občina oz. Zelena ekipa izvedla vrsto v projektu 
predvidenih aktivnosti in sicer: 

- podpisana je bila Zelena politika občine, in sicer 23.10.2019 v sklopu letnega srečanja 
turističnih delavcev v občini Radovljica. Podporo zeleni politiki je poleg župana Občine 
Radovljica podpisalo še 40 ponudnikov nastanitev, aktivnosti ter zainteresiranih 
posameznikov.  

- na dan podpisa Zelene politike so bile zasebnim ponudnikom predstavljene možnosti za 
pridobitev zelenega znaka za nastanitve in agencije ter podane spodbude za razvoj 
trajnostnih modelov (Slovenia Green Accommodation). 

- seznanjali smo prebivalce in zasebnike s potekom projekta in pomenom razvoja 
trajnostnega turizma - preko občinske spletne strani, glasila, drugih medijev;  

- izvedeno je bilo anketiranje treh skupin deležnikov v Občini: prebivalce, obiskovalce in 
turistična podjetja in druge ponudnike – anketiranje je v zaključni fazi 

- pripravljena je bila Analiza stanja v destinaciji in seznam vse kulturne (nepremične) ter 
naravne dediščine (varovana območja in biotska raznovrstnost), ki je na območju 
destinacije aktualna za razvoj trajnostnega turizma,  

- pripravljen je bil popis vse aktualne ponudbe v destinaciji - ponudniki, kolesarske, 
pešpoti, tradicionalne prireditve, nesnovna dediščina 

- zbrani so bili potrebni podatki, dokazila in odgovori na preko 100 vprašanj vezanih na 
trajnostni management in turizem, na okolje in prostor - v skladu s standardom 
Slovenija Green Destination ter vneseni v  spletno platformo, 

- v sklopu destinacijske spletne strani je vzpostavljena predstavitvena stran Zelene sheme 
https://www.radolca.si/sl/zelena-shema. Na tej strani bomo še naprej prebivalce 
obveščali o trajnostnih strategijah, poročilih, dosežkih in dokumentih v zvezi z Zeleno 
politiko in pridobivanjem znaka Slovenia Green, 
 

https://www.radolca.si/sl/zelena-shema
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Občinski svet Občine Radovljica bomo o pridobivanju znaka Slovenia Green obveščali sproti. 
Prav tako vas bomo ko bodo zbrani vsi podatki in zaključene ankete, seznanili z rezultati ter 
predlaganimi ukrepi.   
 
 
 
Zeleni koordinator 
Nataša Mikelj l.r. 
 
 


	00 Sklic 8. seje
	OBČINSKI SVET

	I. Zapisnik 7. seje
	OBČINSKI SVET

	II.a Imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
	ŽUPAN
	Datum: 29.10.2019

	OBČINSKA UPRAVA
	Datum: 29.10.2019


	II.b Imenovanje predsednika Odbora za gospodarstvo
	ŽUPAN
	Datum: 29.10.2019

	OBČINSKA UPRAVA
	Datum: 29.10.2019


	II.c Imenovanje člana Odbora za finance
	ŽUPAN
	Datum: 29.10.2019

	OBČINSKA UPRAVA
	Datum: 29.10.2019


	III. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 - TNC 1 in 2 Lesce
	I. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM
	II. OBMOČJE NAČRTOVANJA
	III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
	IV. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN TER POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
	V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
	VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
	VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
	VIII. NAČRT PARCELACIJE
	IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
	X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
	XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
	XII. UPOŠTEVANJE SMERNIC:
	XIII. DOPOLNITEV PROSTORSKEGA AKTA ZARADI SPREMENJENIH INVESTICIJSKIH NAMER
	XIV. DOPOLNITEV AKTA V SKLADU S SPREJETIMI STALIŠČI DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
	XV. MNENJA PRISTOJNIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
	OPPN_LE_06_-_TNC_1_in_2_Lesce_UsklajenPredlog2_01IP-List_3-2+P.pdf
	Sheets and Views
	List_3-2+P



	IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 01 - Lesce (del območja Za Mlinaričem)
	ŽUPAN
	Datum: 28.10.2019

	STALIŠČA DO PRIPOMB MED JAVNO RAZGRNITVIJO
	OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
	ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 01 – LESCE
	(DEL OBMOČJA ZA MLINARIČEM)
	(14.9.2018 do 15.10.2018, javna obravnava v Radovljici 26.9.2018)

	V. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja OLN za Centralno čistilno napravo (severni del) in merilih za odmero komunalnega prispevka
	ŽUPAN
	OBČINSKA UPRAVA
	1. Zakonska podlaga
	2. Obrazložitev 
	3. Finančne posledice


	VI. Osnutek Odloka o programu opremljanja stav. zemljišč za OPPN za območje osr. površin LE 06 - TNC 1 in 2 Lesce in merilih za odmero  kom. prispevka
	ŽUPAN
	OBČINSKA UPRAVA
	1. Zakonska podlaga
	2. Obrazložitev 
	3. Finančne posledice


	VII. Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč območja OPPN za območje osrednjih površin LE 01 - Lesce -del območja Za Mlinaričem- in merilih za odmero kom
	VIII. Osnutek Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica
	IX. Osnutek Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica
	ŽUPAN
	OBČINSKI SVET
	OBČINE RADOVLJICA
	OBČINSKA UPRAVA

	X. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev
	V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale:
	- Marja Čad, ravnateljica Vrtca Radovljica.
	Vrtec Radovljica je v skladu z 19. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, občini posredoval priloženo vlogo za uskladitev cen  programov vrtcev z obrazložitvijo.

	XI.a Odločitev o razpolaganju nepremičnega premoženja Komunale Radovljica, d.o.o. v vrednosti 400.000 EUR
	XI.b Sporazumna določitev pripadajočega zemljišča večstanovanjskemu objektu
	ŽUPAN
	OBČINSKEMU SVETU
	OBČINE RADOVLJICA

	XII. Pobude in vprašanja
	Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA
	OBČINSKA UPRAVA
	ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA DARKA MAROLTA
	Predmetni parceli, ki sta bili predmet razpisane javne dražbe, sta bili uvrščeni v plan prodaje nepremičnega premoženja Občine Radovljica za leto 2019 (priloga sprejetega proračuna).
	V plan prodaje sta bili parceli uvrščeni na podlagi podatkov o namenski rabi in ugotovitve, da parceli predstavljata prosti nepremičnini, ki jih občina trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog. Tako ravnanje občinam nalaga Zakona o stvarnem pre...
	Po objavi javne dražbe je bilo ugotovljeno, da je bil za predmetni zemljišči sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Oble Gorice in Voljčevega hriba za naravna spomenika (DN UO, št. 43/2014), ki pa ga kasneje sprejeti in sedaj v...
	Pripravil:
	Dominik Skumavec, vodja
	Referata za gospodarjenje z nepremičninami
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE BREDE POLIČAR
	Športna dvorana Srednje gostinske in turistične šole Radovljica (SGTŠ) je samostojen posamezni del stavbe 710 k.o. 2156 - Radovljica z ID oznako 2156-710-2. Lastniški delež občine znaša 19/100. Lastniški del Republike Slovenije znaša 81/100. Svoj last...
	Lastniški delež občine na Športni dvorani SGTŠ izhaja iz udeležbe Občine Radovljica pri gradnji šole in pripadajoče športne dvorane. Občina je za navedeno investicijo prispevala zemljišče, gradbena dela in opremo pa je zagotovila Republika Slovenija. ...
	Občina svojega deleža do sedaj še ni ponudila v odkup državi. Morebitna odločitev o prodaji deleža občine bi morala temeljiti na ekonomski študiji upravičenosti take prodaje. Do sedaj občinska uprava še ni dobila pobude za ugotovitev smotrnosti prodaj...
	Pripravil:
	Dominik Skumavec, vodja
	Referata za gospodarjenje z nepremičninami
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA MAKSIMILJANA KALANA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	ŽUPAN
	Zeleni koordinator
	Nataša Mikelj l.r.




