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Ostajamo mladim
prijazna občina

Začela se je obnova
Klinarjeve hiše v Kropi
Do konca leta bodo obnovili streho in ostrešje stavbe, v kateri domuje Kovaški muzej. Celovita
obnova, po prvih ocenah vredna približno milijon evrov, pa se bo nadaljevala v prihodnjih letih.
Marjana Ahačič
Sredi septembra so začeli
obnavljati streho in ostrešje
Klinarjeve hiše v Kropi. Kot
so povedali na občinski
upravi, bodo dela v vrednos
ti 213 tisoč evrov končana do
konca novembra. O nujnosti
prenove objekta, v katerem
domuje Kovaški muzej, se

je govorilo že več let, še zla
sti pa od leta 2017, odkar
zaradi izliva vode dve sobi
nista več uporabni.
Sredstva za obnovo je v
letošnjem proračunu zago
tovila občina, saj ji na razpi
sih ministrstva za kulturo za
ta izjemni objekt kulturne
dediščine ni uspelo pridobi
ti sofinanciranja – kljub

temu da je celotna Kropa, od
začetka leta pa prav zaradi
večje možnosti pridobitve
sredstev države tudi Klinar
jeva hiša posebej, zavarova
na kot kulturni spomenik
lokalnega pomena.
Celovita obnova Klinarjeve
hiše se bo nadaljevala v pri
hodnjih letih, dokumentaci
ja za pridobitev gradbenega

dovoljenja je že izdelana,
občina čaka še na izdajo
gradbenega dovoljenja. Pre
dvidene so še obnova fasa
de, umestitev dvigala in kot
lovnice ter zunanja ureditev,
za kar bo po oceni občine
treba zagotoviti približno
milijon evrov.
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Občina Radovljica je ob desetletnici programa
Mladim prijazna občina, ki poteka pod
pokroviteljstvom predsednika države Boruta
Pahorja, prejela podaljšanje certifikata.
Certifikat Mladim prijazna
občina je priznanje samou
pravnim lokalnim skupnos
tim, ki uspešno izvajajo
ukrepe, usmerjene v inte
gracijo vedno novih genera
cij mladih v posamezne dele
življenja družbe, predvsem
pa v spodbujanje čim hitrej
šega osamosvajanja mladih.
Program izvaja Inštitut za
mladinsko politiko.
Kot so pojasnili na občinski
upravi, je Občina Radovljica
laskavi naziv prvič prejela v
letu 2016, za njegovo prido
bitev oziroma podaljšanje
pa morajo občine stalno ure
sničevati vrsto ukrepov na
številnih področjih, od načr
tnega obravnavanja področ
ja mladine (sprejeta strategi
ja za mlade, komisija za
mlade), omogočanja partici

pacije in organiziranja mla
dih, ustvarjanja pogojev za
ustrezno stanovanjsko poli
tiko in za informiranje, izo
braževanje, zaposlovanje in
mobilnost mladih do pov
sem konkretnega financira
nja delovanja mladinskih
organizacij, mladinskega
centra in vlaganj v infra
strukturo za prosti čas mla
dih.
Certifikat za obdobje do leta
2024 je na slovesnosti, ki je
ob jubileju tokrat potekala v
predsedniški palači, prevzel
župan Občine Radovljica
Ciril Globočnik, spremljali
sta ga Romana Šlibar Pač
nik, ki na Občini Radovljica
skrbi za področje mladine,
in Jasmina Šubic, vodja
Mladinskega dnevnega cen
tra KamRa.

Sredi septembra so začeli obnavljati streho in ostrešje Klinarjeve hiše v Kropi. Obnovitvena dela bodo predvidoma
končana do konca novembra. / Foto: Gorazd Kavčič
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Seja občinskega sveta

Okolju prijazna sveča

Čas za klasično glasbo

Okusi Radol'ce

Svetniki so potrdili rebalans
letošnjega proračuna občine.

V družinskem podjetju iz
Kamne Gorice so ustvarili
svečo, ki je trajnostna in jo je
mogoče v celoti reciklirati.

Prihodnjo nedeljo bo v dvorani Kulturnega doma v Kropi drugi koncert v okviru Kroparskega glasbenega abonmaja.

November bo tudi letos v
znamenju lokalne kulinarike.
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Certifikat je na slovesnosti v predsedniški palači prevzel
župan Ciril Globočnik, spremljali sta ga Romana Šlibar
Pačnik, ki na Občini Radovljica skrbi za področje mladine,
in Jasmina Šubic, vodja Mladinskega dnevnega centra
KamRa.
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Direktorica Turizma
odstopila s položaja

Župani so se
srečali z ministrom
Kmetijski minister Jože
Podgoršek se je prejšnji
teden udeležil koordinacije
županov Zgornje Gorenjske, ki jo je Razvojna agencija zgornje Gorenjske tokrat
organizirala v prostorih
Občine Gorje. Osrednji temi
pogovorov sta bili ohranjanje in izboljševanje dediščine
podeželja ter aktualno stanje na področju priprave strateškega načrta skupne kmetijske politike za prihodnje
petletno obdobje.
Župani so ministra opozorili tudi na problem širjenja
zavarovanih območij vodovarstvenih pasov, na katerih
je kmetijsko gospodarjenje
striktno omejeno. Pri tem
so poudarili vodno zajetje
Ovčja jama, ki oskrbuje
občine Gorje, Radovljica in
Bled (zgrajena je tudi povezava do Žirovnice), kar je

skupaj okoli 33 tisoč prebivalcev, v poletni turistični
sezoni pa se to število podvoji.
Župan Gorij Peter Torkar je
opozoril na ugotovitve, da
vplivi na vodo prihajajo tudi
z območij zunaj vodovarstvenih pasov, ki so trenutno
v veljavi. Zato so na ministrstvo za okolje in prostor, ki
je pristojno za določanje
vodovarstvenih pasov, že
vložila predlog, da se ta razširijo in se v njih tudi strožje
omeji gospodarjenje. Želijo,
da se na tem območju ne bi
uporabljali nitratna gnojila,
gnojevka in pesticidi, saj so
raziskave pokazale, da imajo
takojšen vpliv na kakovost
vode. Obenem pa predlagajo, da bi se kmetom, ki na
teh razširjenih vodovarstvenih območjih gospodarijo z
zemljišči, za omejeno rabo
kmetijskega zemljišča izplačevala odškodnina.

Nataša Mikelj je odstopila z mesta direktorice zavoda Turizem in kultura Radovljica, za vršilko
dolžnosti direktorice so imenovali Kajo Beton. Avgusta kljub epidemiji rekordno število gostov.
Urša Peternel
Direktorica Javnega zavoda
Turizem in kultura Radovljica Nataša Mikelj je odstopila s tega položaja. Radovljiški občinski svetniki so na
septembrski seji za vršilko
dolžnosti direktorice imenovali Kajo Beton, ki bo na tem
mestu do imenovanja novega direktorja, za katerega je
bil javni razpis že objavljen.
Ob tem so v radovljiški občini v avgustu zabeležili rekordno število nočitev, in sicer
117.610, kar je več kot rekordnega avgusta leta 2019. Na
prvem mestu so bili letos
gostje iz Nemčije, ki so v
osmih mesecih ustvarili več
kot 67.000 nočitev. Sledijo
domači gostje.
»Čeprav je bilo leto še zelo
zaznamovano z boleznijo
covid-19, kar se je izrazilo
predvsem v prvih mesecih
leta, ko je bilo število gostov

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI:
"Priznanje in nagrada Občine Radovljica
odličnim študentom v študijskem letu
2020/2021"

Ob prazniku Občine Radovljica 11. decembra 2021 bo občina
nagradila uspešne študente visokih šol in fakultet visokošolskih strokovnih programov 1. bolonjske stopnje, univerzitetnih programov 1. bolonjske stopnje in magistrskih programov 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7), ki so v študijskem
letu 2020/2021 zaključili študij in opravili diplomo z odliko. To
pomeni, da so dosegli skupno oceno vseh izpitov zadnjega, v
celoti zaključenega letnika, vključno z diplomo, najmanj 9,50.
Prejeli bodo priznanje in denarno nagrado.
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Junija je bilo gostov še enkrat toliko kot lansko
leto. Julija je 28.740 gostov ustvarilo 75.093
nočitev. Število gostov v avgustu je bilo 41.073,
kar je le slabih petsto manj kot v rekordnem letu
2019. Manjše število gostov pa je, spodbudno,
ustvarilo več nočitev.

Občinski svet je potrdil pravilnik, po katerem bo storitev socialnega servisa varovanja na daljavo
(e-oskrba) subvencionirana iz občinskega proračuna. V prvem letu bo delež subvencije stoodstoten,
kar pomeni, da bo storitev za občane brezplačna.
Marjana Ahačič

www.radovljica.si

Pogoji in način prijave so navedeni v objavi na spletnih straneh. Rok za oddajo vlog je torek, 23. 11. 2021.

Občinska uprava Občine Radovljica

Kaja Beton, ki bo kot vršilka dolžnosti konec meseca
nadomestila dosedanjo direktorico Natašo Mikelj

in nočitev izredno majhno,
je bilo od meseca maja dalje
zaznati pospešeno rast.
Tako je bilo junija gostov še
enkrat toliko kot lansko leto.
Julija je 28.740 gostov ustvarilo 75.093 nočitev. Število
gostov v avgustu je bilo
41.073, kar je le slabih petsto manj kot v rekordnem
letu 2019. Manjše število
gostov pa je, spodbudno,
ustvarilo več nočitev,« so
sporočili iz zavoda Turizem
in kultura Radovljica.
V celotnem obdobju od
januarja do avgusta je destinacijo obiskalo 80.067 gostov, ki so ustvarili 218.667
nočitev. Tako je do konca
avgusta destinacijo obiskalo
šestdeset odstotkov več gostov kot lansko leto. Ustvarili
so 68 odstotkov več nočitev
kot v enakem obdobju lani.
Letos je povprečna doba
bivanja v destinaciji 2,7 dneva.

Občina subvencionira
sistem klica na pomoč

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si je v
rubriki Razpisi in objave objavljen razpis "Priznanje in nagrada Občine Radovljica odličnim študentom v študijskem letu
2020/2021."

Dodatne informacije: Monika Sluga, tel. št.: 04 537 23 38,
e-naslov: monika.sluga@radovljica.si.

Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Zakon o socialnem varstvu
med storitve socialnega servisa po novem uvršča tudi e-oskrbo, kot imenujejo celodnevno povezavo prek osebnega
telefonskega alarma oziroma
celodnevno varovanje na daljavo.
Kot pojasnjujejo na občinski
upravi, e-oskrbo z dovoljenjem ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ponuja družba
Telekom in ni vezana na druge storitve mobilne ali fiksne
telefonije.
Podpira jo sodobna tehnologija, nameščena na domu
uporabnika, ki mu omogoča,
da lahko enostavno in hitro
pokliče na pomoč. Pomoč
organizira usposobljeno
zdravstveno osebje v asistenčnem centru, ki deluje 24 ur
na dan. Kontakt z asistenčnim centrom se vzpostavi ob
pritisku na gumb.

V prvem letu za
uporabnike brezplačno
Stroške storitve mora načeloma poravnati upravičenec

sam. S pravilnikom o subvencioniranju socialnovarstvene storitve socialnega
servisa varovanja na daljavo
(e-oskrba), ki ga je na zadnji
seji potrdil občinski svet, pa
je Občina Radovljica e-oskrbo opredelila kot storitev, ki
bo za občane subvencionirana iz sredstev občinskega
proračuna.
Mesečni strošek naročnine
za osnovni paket znaša
24,40 evra in vključuje fiksno varovalno enoto z zvočnikom, mikrofonom in
gumbom za klic ter daljinski prožilec klica, ki ga uporabnik nosi kot zapestnico
ali obesek.
Ocenjeni letni strošek občine znaša 12 tisoč evrov, odvisen pa bo od števila upravičencev in deleža subvencije,
ki bo v prvem letu stoodstoten, pojasnjujejo na občinski
upravi.

občine ter potrebujejo podporo pri samostojnem življenju. Med njimi so predvsem
starejši od sedemdeset let,
osebe s kroničnimi boleznimi in težjimi obolenji, invalidi in osebe s posebnimi po
trebami.
Postopek za dodelitev subvencije se bo začel na podlagi vloge, ki bo dostopna
na spletni strani in v sprejemni pisarni občine. Subvencija bo z odločbo dodeljena za 12 mesecev, z mož-

Podpora pri samostojnem
življenju

nostjo podaljšanja. Uporabnik bo z izvajalcem sklenil
pogodbo o izvajanju storitve, ob namestitvi opreme
pa bo sklenjena tudi tripartitna pogodba o subvencio-

Upravičenci so občani, ki
imajo stalno prebivališče v
občini Radovljica in tudi
dejansko bivajo na območju

niranju storitve med uporabnikom, izvajalcem in občino.

Na predlog društev
upokojencev
Subvencioniranje e-oskrbe
so občini predlagala društva
upokojencev, saj omogoča,
da uporabniki dalj časa
samostojno in varno bivajo
v domačem okolju, skrajšuje čakanje na pomoč, omili
posledice padcev, socialno
izključenost, prezgodnje

E-oskrbo ponuja družba Telekom in ni vezana
na druge storitve mobilne ali fiksne telefonije.
Podpira jo sodobna tehnologija, ki uporabniku
omogoča, da lahko enostavno in hitro pokliče na
pomoč. Ob pritisku na gumb se vzpostavi
kontakt z asistenčnim centrom, ki deluje 24 ur
na dan.
odhode v institucionalno
varstvo, obremenitev družin v skrbi za svojce in s
tem vpliva na večjo kakovost življenja in varnejše
bivanje na domu.
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Svetniki potrdili
rebalans proračuna
Občina je rebalans letošnjega proračuna pripravila predvsem zaradi milijona in pol evrov, ki jih je
letos po sprejetju proračuna prejela od ministrstva za šolstvo in šport za rekonstrukcijo kopališča.
Marjana Ahačič
Občinski svet je konec septembra na prvi redni seji po
po poletnem premoru obravnaval in potrdil rebalans
proračuna občine za letošnje leto. Kot je pojasnila
direktorica občinske uprave
Alenka Langus, je bil rebalans pripravljen predvsem
zaradi uskladitve prihodkov
in odhodkov za rekonstrukcijo radovljiškega kopališča.
Občina Radovljica je namreč na javnem razpisu ministrstva za šport za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov prejela odločbo o sofinanciranju nadaljevanja prve faze
celovite rekonstrukcije radovljiškega kopališča v višini
1,5 milijona evrov, kar je več,
kot je bilo predvideno ob
pripravi proračuna.
Z rebalansom je bilo za projekt namenjenih tudi dodatnih 150 tisoč evrov, ki so bili
v proračunu za leto 2021
zagotovljeni za ureditev parkirišča ob cesti za Verigo, in
sicer za izdelavo projektne
dokumentacije, pridobitev
gradbenega dovoljenja ter
izvedbo ureditve parkirišča.
Parkirišče naj bi služilo
vsem služnostnim upravičencem in strankam poslovnih prostorov v PC Veriga,
so pojasnili na občinski
upravi, občina pa je vlogo za
izdajo gradbenega dovoljenja oddala septembra lani.
"Upravna enota Radovljica
pa nas je konec avgusta letos
seznanila, da zaradi služnosti na zemljišču, predvidenem za parkirišče, pogoji za

izdajo gradbenega dovoljenja niso izpolnjeni, zato parkirišča v letošnjem letu ne
bo mogoče zgraditi," so
pojasnili na občinski upravi.
Svetniki so rebalans sprejeli
na tajnem glasovanju s 16
glasovi za in šestimi proti.

Potrdili dva prostorska
načrta
Svetniki so na seji potrdili
tudi dva občinska podrobna
prostorska načrta. Prvi se
nanaša na še nepozidano
območje na severovzhodnem
robu Radovljice ob dveh regionalnih cestah nasproti leškega letališča. Na 2,5 hektara
veliki površni je predvidena
gradnja več stavb: stavba za
potrebe programov Prostovoljnega gasilskega društva

ljenih petdeset tisoč evrov za
pridobitev projektne dokumentacije za komunalno
opremljenost območja, v proračunu za prihodnje leto pa
četrt milijona za začetek gradnje komunalne opreme in
za pripravo projektne dokumentacije za dva objekta: za
stavbo PGD Radovljica in
gasilsko zvezo ter za programe Civilne zaščite, Rdečega
križa, gorske reševalne službe in službe nujne medicinske pomoči. Ocenjena vrednost projekta, ki naj bi ga
izpeljali do konca leta 2027,
znaša osem milijonov evrov.
Občinski podrobni prostorski načrt za območje površin
za opravljanje verskih obredov in parkov ureja jedro Brezij s kompleksom svetišča.

Na 2,5 hektara veliki površni na
severovzhodnem robu Radovljice je predvidena
gradnja več stavb; že v proračunu za prihodnje
leto so zagotovljena sredstva za začetek gradnje
komunalne opreme in za pripravo projektne
dokumentacije za dva objekta: za stavbo PGD
Radovljica in gasilsko zvezo ter za programe
Civilne zaščite, Rdečega križa, gorske reševalne
službe in službe nujne medicinske pomoči.
Radovljica in gasilske zveze,
stavba Civilne zaščite, Rdečega križa, gorske reševalne
službe in službe nujne medicinske pomoči, stavba policijske uprave ter stavbi za dejavnosti javne uprave, izobraževanja ter zdravstva in še
večnamenski stolp.
V letošnjem proračunu Občine Radovljica je že zagotov-

Gre za območje cerkve Marije Pomagaj – bazilike, Frančiškanskega samostana, obeh
trgov pred cerkvijo, zunanjega oltarja, Plečnikovega parka, novega parka, parkirišča
ter nekaterih obstoječih in
novih objektov. Načrt, ki
določa dopustne gradnje in
namembnosti območja, med
novimi gradnjami predvide-

va podzemno dvorano, razširitev muzeja jaslic, nadzidavo
romarskega doma ter novogradnjo na mestu praznega
objekta ob vstopu v park. Dva
nova objekta za storitvene
dejavnosti sta načrtovana
tudi na zemljišču med parkom in cesto, travnik v območju zelenih površin pa bo urejen kot park.

Dopolnili odlok in
imenovali vršilko
dolžnosti
Sprejeta dopolnitev odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda
Turizem in kultura Radovljica dejavnost zavoda dopolnjuje s kinematografsko. Ta
zajema predvajanje filmov v
kinematografih, dvoranah
in drugih primernih prostorih, tudi v letnih kinematografih, doslej pa je bila posredno opredeljena v več drugih dejavnostih zavoda.
Občinski svet je imenoval
Kajo Beton za vršilko dolžnosti direktorice Javnega
zavoda Turizem in kultura
Radovljica za obdobje od 26.
oktobra dalje. Dan pred tem
bo namreč razrešena sedanja direktorica zavoda Nataša
Mikelj, ki je s tega položaja
odstopila. Imenovana vršilka dolžnosti direktorice bo
na tem mestu do imenovanja novega direktorja, za
katerega je bil javni razpis
objavljen danes.
Svetniki so obravnavali tudi
osnutek novega odloka o
priznanjih Občine Radovljica, s katerim so natančneje
določeni postopki in kriteriji
za podeljevanje občinskih
priznanj.

O regijski bolnišnici
Marjana Ahačič
Dogovori o tem, kje naj bi
stala nova gorenjska regijska
bolnišnica, so še vedno v
teku. Župani enajstih
gorenjskih občin spodnje
Gorenjske so tako pred
časom podpisali pismo, ki
podpira za širitev regijske
bolnišnice v mestni občini
Kranj (MOK). Bolnišnico bi
zgradili na Zlatem polju,
kjer ima MOK primerno
zazidljiva in v prostorskih
načrtih namembna zemljišča, ki so večinoma v lasti
države.
Poudarili so tudi skupno
podporo in zahtevo, da se v
prostorih obstoječih štirih
gorenjskih bolnišnic še naprej ohranjata in razvijata
sekundarna in terciarna jav-

na zdravstvena dejavnost.
Prav tako so izrazili željo, da
se na Jesenicah ohrani in še
naprej razvija Fakulteta za
zdravstvo Angele Boškin.
Za ohranitev dejavnosti
splošne bolnišnice si prizadevajo tudi na Jesenicah.
Poudarjajo 125-letno tradicijo zdravstvene dejavnosti in
da pri izbiri lokacije regijske bolnišnice odločevalci
ne bi smeli upoštevati le
prostorskega vidika, temveč
tudi socialnega, ekonomskega, gospodarskega in
izobraževalnega, ne nazadnje pa tudi zagotavljanje
enakomernega razvoja
delov regije.
Župan Ciril Globočnik podporo enajstih županov
kranjski lokaciji razume
predvsem kot politično pod-

poro, medtem ko je, poudarja, radovljiško lokacijo
kot optimalno podprla stroka. »Če o tem tudi sami ne
bi bili prepričani, območja s
prostorskim redom ne bi
namenili zdravstveni dejavnosti in že pred štirimi leti
pridobili analize stanja pro-

Župan Ciril Globočnik
podporo enajstih
županov kranjski
lokaciji razume
predvsem kot politično
podporo, medtem ko
je, poudarja,
radovljiško lokacijo kot
optimalno podprla
stroka.

stora in variantne rešitve
umestitve bolnišnice. Tudi
ta je potrdila, da osrednja
lega Radovljice predstavlja
najboljšo lokacijo za izgradnjo regijske bolnišnice in
izboljšuje dostopnost bolnišnice v vsej Gorenjski. Predvideno območje obsega približno deset hektarov zemljišč v neposredni bližini
avtocestnega priključka na
jugovzhodnem robu Radovljice, ima ugodno prometno
povezavo v regiji in navezavo na prometno infrastrukturo. V bližini je tudi letališče Lesce, ki omogoča helikoptersko reševanje. Sprejeti prostorski red občine pa
omogoča tudi takojšnjo pripravo projektov za bolnišnico na tem območju,« je
dejal.

O prometu tudi
občinski svet
Občinski svet je sprejel spremembe odloka o
občinskih cestah, v skladu s katerimi o
spremembah prometne ureditve na občinskih
cestah na predlog župana in v skladu z izdelanim
elaboratom prometne ureditve predhodno odloča
občinski svet.
Marjana Ahačič
Občinski svet je oktobra lani
ob obravnavi problematike ob
postavitvi zapore na Gradnikovi cesti na pobudo svetnika
Aljoša Škufce sprejel sklep,
naj župan pristopi k takojšnji
pripravi sprememb odloka o
občinskih cestah. Spremembe naj bi bile pripravljene
tako, da bi morala občinska
uprava v primerih trajnih ali
daljših začasnih sprememb
prometnega režima oziroma
prometne ureditve na občinskih cestah predhodno prido-

predlagal obravnavo sprememb odloka, ki jih je pripravil sam. Občinska uprava je
predlagano gradivo uskladila
s svetnikom in naknadno prejetim mnenjem ministrstva
za infrastrukturo.
Na septembrski seji so svetniki usklajen odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskih cestah sprejeli.
Novost je določba, da o spremembah obstoječe prometne
ureditve na občinskih cestah
na predlog župana in v skladu
z izdelanim elaboratom prometne ureditve predhodno

O spremembah obstoječe prometne ureditve na
občinskih cestah predhodno odloča občinski
svet, in sicer v primerih prepovedi prometa
motornih vozil zaradi ureditve območja za pešce
oziroma kolesarje, uvedbe enosmernega
prometa, ureditve slepe ceste in trajne zapore
oziroma ukinitve ceste.
biti mnenja pristojnih organov in soglasje občinskega
sveta, predvsem kadar ima ta
sprememba vpliv na določeno
število ljudi oziroma določen
odstotek prebivalcev naselja.
Občinska uprava je pred pripravo sprememb odloka glede pristojnosti občinskega
sveta pri odločanju o konkretnih spremembah prometnega režima na občinskih cestah poskušala pridobiti mnenje ministrstva za javno upravo in nato ministrstva za
infrastrukturo. V septembru
pa je svetnik Aljoša Škufca

odloča občinski svet, in sicer v
primerih prepovedi prometa
motornih vozil zaradi ureditve območja za pešce oziroma
kolesarje, uvedbe enosmernega prometa, ureditve slepe
ceste in trajne zapore oziroma
ukinitve ceste.
Pred odločanjem občinskega
sveta občinska uprava pozove
k posredovanju mnenja krajevno skupnost na območju
predvidene spremembe, službe zaščite in reševanja ter
policijo. Mirujoč promet pa
bo urejen s posebnim občinskim odlokom.

Brezplačna spletna delavnica
V sklopu projekta Podjetniška kavica, ki ga financirajo zgornjegorenjske občine, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR)
v četrtek, 21. oktobra, pripravlja brezplačno spletno delavnico z
naslovom E-mail in vsebinski marketing. Predavatelj Žiga Berce
bo predstavil teme, kot so: kako izbrati pravo orodje za trženje
po elektronski pošti, pisanje zanimivih naslovov in vsebin, ki
prepričajo občinstvo, postavitev ključne avtomatizirane kampanje, ustvarjanje koledarja trženja po elektronski pošti, analiza in
optimizacija kampanje ter vzdrževanje baze in segmentacija
občinstva. Delavnica bo po aplikaciji Zoom potekala med 9. in
11. uro, prijave in informacije pa so na voljo na naslovu urska.
luks@ragor.si.

Pohitrite svoj računalnik!
- vgradnja hitrega
elektronskega SSD diska
- za večino prenosnih in
namiznih računalnikov
- odlična poživitev starejših
računalnikov
- stroški običajno
100 - 130 €

Ne odlašajte! Vaš čas je dragocen.
Kupon je veljaven do 15. 11. 2021.
3BM d.o.o., Cesta železarjev 7a, 4270 Jesenice,
www.3bm.si, 3bm@siol.net, tel.: (04) 58-36-444
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Štefelin z ekipo
zapušča Vilo Podvin
Ker poskus nakupa stavbe v Podvinu ni uspel, se selijo v staro mestno jedro Radovljice, kjer sta
Klofutarjeva in Štefelin lani kupila in odprla prenovljeni butični hotel Linhart.

Slab mesec dni za tem, ko
so že drugo leto zapored
prejeli Michelinovo zvezdico, najprestižnejše kulinarično priznanje, je ekipa
kuharskega mojstra Uroša
Štefelina sporočila, da zapušča Vilo Podvin.
»Ekipa Vile Podvin se 1.
decembra seli v Linhart,
butični hotel v staro mestno
jedro Radovljice,« je v soboto na družbenih omrežjih
objavila Marcela Klofutar,
Štefelinova poslovna partnerica, s katero sta po neuspelem poskusu nakupa stavbe
Vile Podvin februarja lani
kupila hotel z desetimi sobami v povsem obnovljeni
stavbi iz 17. stoletja.
V Radovljico se z decembrom seli tudi priljubljena
Podvinska tržnica, ki bo pod
novim imenom Radolška
tržnica organizirana vsako
prvo soboto v mesecu med
10. in 12. uro na trgu pred
cerkvijo sv. Petra v starem
mestnem jedru.
Vila Podvin bo odprta vse do
zadnjega dne v novembru,
prav tako bodo na prvo

Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Uroš Štefelin in Marcela Klofutar pred hotelom Linhart v starem mestnem jedru
Radovljice, kamor se v začetku decembra iz Vile Podvin seli vsa njuna ekipa.
novembrsko soboto na vrtu
še pripravili zadnjo Podvinsko tržnico, nato pa se celotna ekipa seli v Radovljico.
Kot je povedala Klofutarjeva,
bodo o tem z vsemi utemeljitvami obvestili tudi gastronomski vodnik Michelin; o
tem, kakšna bo njihova

V Radovljico se seli tudi priljubljena Podvinska
tržnica, ki bo pod novim imenom Radolška
tržnica organizirana vsako prvo soboto v mesecu
med 10. in 12. uro na trgu pred cerkvijo sv. Petra.

odločitev glede nedavno
podeljene zvezdice, za zdaj
še ne morejo ugibati, pravi.
Vsekakor pa ponudba jedi,
ki jih pripravlja kuharski
mojster Štefelin, tudi v
Radovljici ostaja na enaki
ravni kot doslej, je še poudarila.
Stavba današnje Vile Podvin
je sicer del posestva bližnjega gradu Podvin v Mošnjah.
Gre za prostore nekdanje
konjušnice, ki so jih leta
1968 preuredili v restavracijo s sobami. V zadnjem

obdobju je bil celoten kompleks v lasti Zavarovalnice
Triglav, ki ga je pred kratkim prodala. Letos spomladi
je Občina Radovljica na
pobudo novega investitorja,
družbe HGP Grad, že objavila začetek postopka priprave sprememb in dopolnitev
Prostorskega reda Občine
Radovljica za območje gradu; investitor namreč želi
grad obnoviti in v njem urediti hotel, zraven pa zgraditi
še objekt s sedemdesetimi
nastanitvenimi enotami.

Zimske pnevmatike
BREZPLAČNO.

V zadnjih dveh izdajah Deželni novic se je odprla polemika
v zvezi z obnovo kopališča v
Radovljici. Tudi sam dodajam
nekaj svojih pogledov na to
investicijo.
Še v času županovanja Janka
S. Stuška sta bila v Načrtu
razvojnih programov leta
2008 sprejeta dva programa s
področja športa, in sicer prenova kopališča in izgradnja
druge faze atletskega stadiona
v Radovljici. Za oba, tako
predhodnega kot sedanjega
župana, lahko pohvalno ugotovimo, da imata veliko razumevanje za razvoj športa.
Vendar se v mandatu župana
C. Globočnika močno favorizira le prenova kopališča.
V okviru preureditve obstoječega olimpijskega bazena v
pokrit olimpijski bazen je občina že v letu 2020 namenila
373.000 evrov, v letu 2021 pa
za gradnjo strojnice za elektroenergetske naprave za potrebe sedanjega in načrtovanega novega kompleksa 632.000
evrov. V sprejetem proračunu
občine za leto 2022 je namenjenih 1.325.420 evrov in za leto
2023 1.887.459 evrov. Tako bo
prva faza obnove znašala krepko čez štiri milijone oz.
4.217.879 evrov.
Za drugo fazo finančna ocena
še ni podana. Kot lahko razberemo iz pojasnila občine, se v
tej fazi načrtuje preureditev
obstoječega olimpijskega bazena v pokrit olimpijski bazen z
možnostjo odpiranja strehe ter
ureditev vseh spremljajočih
prostorov bazena, zunanja
ureditev kopališča ter postavitev zunanjega tobogana. Vsekakor ideja, ki se je ne bi sramovala nobena evropska prestolnica. Barcelona je podoben
projekt zgradila za potrebe
olimpijskih iger! Za primerjavo: prenova kopališča Ilirija v
Ljubljani niti približno ni bila
tako velikopotezna, kot je

naša, pa je ljubljanski proračun nekajkrat višji od radovljiškega.
Za primerjavo: načrt druge
faze izgradnje atletskega stadiona (ta namreč še nima vse
potrebne pripadajoče infrastrukture) predvideva gradnjo
objekta, v katerem bo polovica
prostora namenjena za potrebe OŠ A. T. Linharta, drugi
del pa bo namenjen atletski
dejavnosti. AK Radovljica
namreč nima svojih lastnih
prostorov, nima garderob in
sanitarij, fitnesa, klubskih prostorov in stolpa za sodnike.
Čeprav smo več kot desetletje
uvrščeni v NRP-je, pa se vsako
leto z rebalansom ta investicija
prelaga v prihodnje leto. Investicija je ocenjena na en milijon evrov.
AK Radovljica s svojimi uspehi
dokazuje, da si zasluži dograditev kompleksa atletskega stadiona. Samo letošnji uspehi
(oglejte si spletno stran AKR)
upravičujejo pričakovanja, da
atleti dobijo primerne pogoje.
Ne nazadnje, atletika je še
vedno kraljica športov in je
osnovna podlaga vsem drugim
športom. Ne gre zanemariti,
da stadion uporabljajo tudi
drugi športniki, od nogometašev, smučarjev, rokometašev,
aerobičarjev in občanov, ki
uporabijo stadion za svojo
rekreacijo.
Zato se pridružujem ugotovitvi Janeza Urbanca in citiram:
»Vlaganje v bazen bo pomembno vplivalo na razvoj občine v
naslednjih desetletjih, saj bo ta
ogromen finančni vložek zavrl
vlaganja v prepotrebno obnovo
preostale občinske infrastrukture.«
Zato se strinjam z mnenji, da
je projekt obnove bazena povsem neracionalen in da bi
župan in tudi občinski svet
morala imeti v mislih tudi
druge športne investicije v občini, saj bi to zagotovo bil večji
doprinos za celotno občino.
Zvone Prezelj

Jutri krajevni praznik v Podnartu
Jutri, 16. oktobra, bodo v kulturnem domu v Podnartu pripravili slovesnost ob krajevnem prazniku. Na prireditvi, ki nosi
naslov Utrinek zlatih popevk in se bo začela ob 18. uri, bodo
nastopili Urban Rozman – violina, Luka Šušteršič – kitara,
Borut Zupan – klavir, Petja Pogačnik – kontrabas in Rado
Čučnik – tolkala ter pevke Petra Čebulj, Mateja Grašič, Eva
Jekovec in Katja Peternelj. Prireditev, ki jo organizira Kulturno
društvo Podnart, bosta povezovala Maja Papler in Vid Fister.

Koncert ženske vokalne skupine

Povsem
novi
Nissan
Qashqai
Povsem
novi
Nissan
Qashqai
Vrhunski crossover, elektrificiran z blagim hibridnim pogonom

Ženska vokalna skupina Društva upokojencev Bled pripravlja koncert z naslovom Bodi zdrava, domovina, ki bo v soboto, 16. oktobra, ob 18. uri v Baročni dvorani Radovljiške graščine. Zbor vodi Metka Rutar Piber, ki s tem koncertom
zaključuje dolgoletno uspešno kulturno poslanstvo. Prireditev bo povezoval Franci Černe.

Vrhunski crossover, elektrificiran z blagim hibridnim pogonom
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Operna predstava v Baročni dvorani
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simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si
izmed slovenskih zavarovalnic. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 10. 2021. Nissan si pridružuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. Slike so
simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

V nedeljo, 17. oktobra, bo ob 19.30 v Baročni dvorani v Radovljici gostovalo italijansko društvo Barocco Europeo, ki je v sodelovanju s KUD Theatrum Mundi pripravilo uprizoritev baročne
medigre z naslovom Impresarij s Kanarskih otokov italijanskega
skladatelja Domenica Sarra. Baročna medigra je glasbeno gledališka uprizoritev, ki je bila napisana za izvedbo med dejanji
opere Zapuščena Didona. Opera je bila prvič izvedena leta 1724
v Neaplju. Vstop na predstavo je za vse obiskovalce brezplačen.
Projekt sta podprla Občina Radovljica in JSKD Radovljica.
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Krajevne novice
Sončna elektrarna na
Začela se je obnova
Klinarjeve hiše v Kropi strehi kulturnega doma
Marjana Ahačič

31. stran

dovinski razvoj obdelave železa od rude do žeblja ter gospodarske, socialne in kulturne razmere v železarskih
naseljih od 15. stoletja vse do
propada fužin v 19. stoletju
in ročnega žebljarstva v 20.

Foto: Gorazd Kavčič

Kot so v predlogu razglasitve
hiše za kulturni spomenik
lokalnega pomena zapisali
na zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ima

tki, notranjost pa členitev na
stanovanjski del hišnega
posestnika in prostore njegovih najemnikov, delavcev,
je zapisano v obrazložitvi.
V prvem in drugem nadstropju Klinarjeve hiše je danes

V načrtu je tudi sanacija opornega zidu pod cerkvijo sv. Lenarta v Kropi. Dela naj bi bila
končana še v tem letu.
Klinarjeva hiša, v kateri
deluje Kovaški muzej Kropa, poseben pomen za
območje občine Radovljica
zaradi zgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih ter drugih izjemnih lastnosti.

na ogled muzejska zbirka
Kovaškega muzeja. Kot poudarjajo v Muzejih radovljiške občine, Kovaški muzej
slikovito predstavlja slovensko dediščino železarstva in
razvija ter hrani zavest o

Celovita obnova Klinarjeve hiše se bo nadaljevala
v prihodnjih letih. Predvidena je še obnova
fasade, umestitev dvigala in kotlovnice ter
zunanja ureditev, za kar bo po oceni občine
treba zagotoviti približno milijon evrov.
Stavba s konca 18. stoletja je
primer ene bolj mogočnih
fužinarskih hiš, katerih
zunanjost zaznamujejo
kamnoseški detajli iz zelenega kamna in kovani doda-

pomenu kovaške dediščine,
ki je pomembno zaznamovala Kropo z okolico in življenja njenih prebivalcev.
Prikazuje zgodovinske osnove železarstva, tehnično-zgo-

stoletju. V muzeju je na ogled
edinstvena zbirka ročno
kovanih žebljev iz 19. stoletja
in iz prve polovice 20. stoletja. Ohranjeni in razstavljeni
so predmeti vsakdanje rabe,
ki pripovedujejo o življenju
in delu kovaških družin.
Posebna muzejska zbirka
so umetniška dela enega
izmed najpomembnejših
slovenskih mojstrov sodobnega oblikovanja železa
Joža Bertonclja iz Krope.
V Kropi se je začela tudi
sanacija opornega zidu pod
cerkvijo Svetega Lenarta.
Dela v vrednosti 197 tisoč
evrov so potrebna zaradi
plazenja brežine, izbrani
izvajalec pa jih bo zaključil
še v tem letu, so še pojasnili
na občinski upravi.

Z začetkom meseca septembra je v obratovanje naša
12.5 kW sončna elektrarna,
ki so jo postavili na streho
kulturnega doma v Podnartu, je sporočil predsednik
sveta KS Podnart Nejc Šter.
"Vrednost investicije je bila z
odbito subvencijo EKO sklada približno 11.500 evrov.

»Z novo pridobitvijo
bomo prihranili kar
nekaj odvečnih
kilogramov CO2 in
upamo, da bomo s
svojim dejanjem
postavili zgled tudi
drugim. Obžalujemo
edino, da se v
investicijo nismo
podali že prej.«
Proizvodnja elektrike je mišljena za samooskrbo in ne
kot profitna dejavnost, saj
elektrike ne bomo prodajali.
Trenutno je v veljavi zakonodaja, ki predpisuje obračun
električne energije na letni

Proizvodnja elektrike je mišljena za samooskrbo, in ne kot
profitna dejavnost, saj elektrike ne bodo prodajali.
ravni, kjer se pogleda letna
bilanca proizvedene in porabljene električne energije. V
primeru, da smo porabili več
energije, kot proizvedli,
bomo razliko doplačali, v
nasprotnem primeru pa viške podarimo," je pojasnil.
Kot pravi, računajo, da se bo
investicija povrnila v od petih do šestih letih, pri čemer
poudarja, da je pomembno
tudi, da imajo sončni moduli 25-letno garancijo na učinkovitost nad 85 odstotkov. O

delovanju same elektrarne
si krajani lahko ogledajo na
Facebook profilu KS Podnart, kjer se točno vidi, koliko električne energije je bilo
proizvedene.
"Z novo pridobitvijo bomo
prihranili kar nekaj odvečnih kilogramov CO2 in upamo, da bomo s svojim dejanjem postavili zgled tudi
drugim. Obžalujemo edino,
da se v investicijo nismo
podali že prej," je še povedal
Šter.
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dvorano v Begunjah
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Marjana Ahačič
Občina Radovljica, Krajevna
skupnost Begunje in Prostovoljno gasilsko društvo
Begunje so prejšnji teden
podpisali dogovor o sodelovanju pri postopkih za ureditev nove večnamenske
dvorane v Begunjah.
Skupen interes za ureditev
dvorane so ta teden s podpisom dogovora potrdili predsednica sveta krajevne skupnosti Marija Hrovat, predsednik PGD Begunje Klemen
Štefelin in župan Radovljice
Ciril Globočnik. Dogovorili
so se, da bodo sodelovali pri

pripravi projekta idejne zasnove in tudi pri vseh nadaljnjih postopkih za realizacijo
predvidenega projekta. Občina ob tem nadaljuje postopek priprave novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za center
Begunj, na podlagi katerega
bo omogočena pridobitev
ustreznih dovoljenj; veljavni
zazidalni načrt namreč ne
dopušča predvidene dozidave objekta, v katerem naj bi
bila dvorana.
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije večnamenskega
objekta z gasilskim domom

v Begunjah, s katero bi pridobili prostor za kulturno
dvorano, je bila sicer izglasovana v okviru participativnega proračuna, občina pa
se je s krajevno skupnostjo
dogovorila, da bo najprej
izdelana idejna zasnova za
pridobitev projektnih pogojev. Po načrtih naj bil projektno in investicijsko dokumentacijo ter gradbeno
dovoljenje pridobili že v prihodnjem letu oziroma takoj
po sprejetju podrobnega
prostorskega načrta, sama
gradnja pa je predvidena za
obdobje med letoma 2023 in
2025.

080 3667

PE Plinstal, Industrijska 1a, Jesenice, 080 3667
I: www.enos.si, E: tehnika@enos.si
Odprto Pon. – Pet. 7.00 - 17.30, Sobota 7.00 – 12.00

Marjana Ahačič
Možganska kap je še vedno
drugi najpogostejši vzrok
smrti in tretji vzrok invalidnosti po vsem svetu. V Sloveniji letno na novo zboli
okoli 4500 ljudi. Več kot
dvajset tisoč bolnikov, ki
živijo med nami s posledicami možganske kapi, ve, koliko vloženega truda je potrebno, da je življenje z boleznijo lahko kakovostno. Še
vsaj toliko svojcev in skrbnikov pozna nemoč, ki jih
spremlja pri spoprijemanju
z najrazličnejšimi dolgoročnimi posledicami bolezni,
poudarja prim. Tatjana Erjavec, podpredsednica združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo (CVB) Slovenije.

Dragoceni čas od prvih
znakov do zdravljenja
Kot pojasnjuje, je namen
dejavnosti ob svetovnem
dnevu možganske kapi ozaveščanje ljudi o tem, kako
zelo dragocen je čas od prepoznavanja prvih znakov
možganske kapi do zdravljenja v enotah za možgansko
kap. »Ko se prekine pretok
skozi možgane in začne propadati na milijone možgan-

skih celic, je pomembna vsaka sekunda. S hitro diagnostiko in odstranitvijo ali raztopitvijo strdka, ki zapira možgansko žilo, lahko rešimo
življenje, ohranimo samostojnost, spomin, govor, gibanje in razbremenimo svojce,
ki pomagajo bolnikom po
možganski kapi,« poudarja
prim. Erjavec.
»Za prepoznavo, prevoz,
diagnostiko in začetek zdravljenja imamo praviloma na
voljo štiri ure in pol. Dovolj,
če živite v mestu ali blizu

vedno do njih ali pa se bojijo
okužbe in odlašajo s pregledom. »Ne pozabimo torej,
da je možganska kap nujno
stanje in ga moramo kot
takega tudi obravnavati.«

Kako prepoznati
možgansko kap
Pri nas je pri prepoznavi
zgodnjih znakov možganske kapi že vrsto let v uporabi kratica GROM, ki predstavlja začetnice besed
govor, roka, obraz in minu-

»Za prepoznavo, prevoz, diagnostiko in začetek
zdravljenja imamo praviloma na voljo štiri ure
in pol. Dovolj, če živite v mestu ali blizu
bolnišnice, če takoj prepoznate, da gre za
možgansko kap, in ne čakate, da bodo težave
minile same po sebi.«
bolnišnice, če takoj prepoznate, da gre za možgansko
kap, in ne čakate, da bodo
težave minile same po sebi.
V bolj oddaljenih krajih je
vsaka minuta toliko bolj dragocena,« pojasnjuje Erjavčeva. Žal, pravi, je vse več
podatkov, da je v času pandemije covida-19 dostopnost
do zdravnikov slabša in ljudje s težavami ne pridejo

ta. »Simbolična beseda za
nenadno nevihtno dogajanje, ki uniči dele možganovine z enim samim udarom
in pusti posledice. Če zdravljenje začnemo pravočasno,
jih lahko tudi ni. Pravočasnost je v veliki meri odvisna
od poznavanja značilnih
znakov možganske kapi in
hitrega ukrepanja,« opozarjajo zdravniki.

Zakaj GROM? Če nekdo ne
more govoriti, ima nerazumljiv, zatikajoč ali zmeden
govor, je to lahko znak možganske kapi (govor). Drugi
pomemben znak je enostranska šibkost roke ali
noge, mravljinčenje po eni
strani telesa, gluhost roke
ali noge (roka). Tretji znak
je povešenost ustnega kota
ali polovice obraza (obraz).
»Če je prisoten samo eden
izmed teh znakov, ne odlašajte s telefonskim klicem
na 112 in povejte, da sumite
na možgansko kap. S tem
boste zagotovili hitro pomoč
in s tem možnost učinkovitega zdravljenja,« opozarja
prim. Tatjana Erjavec.

(4) Območje OPPN je razdeljeno na šest funkcionalnih enot (v nadaljnjem
besedilu: FE):

(3) Površina območja OPPN znaša približno 26.431 m2.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi
številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Predtrg (2157): 174/1, 174/2, 176/10, 176/13, 177/8, 177/9,
178/1, 179/1, 179/3, 179/5, 799/13;
– k.o. Hraše (2155): 221/7.

(1) Območje OPPN obsega prostorsko enoto (v nadaljnjem besedilu: PE)
z oznako RA 86, MO, OPPN.

6. člen
(območje OPPN)
II. OBMOČJE OPPN

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

OPPN sta izdelali podjetji Studio Abiro d.o.o., Igriška 3, Ljubljana in Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana, pod številko projekta 8343 v septembru 2021. Strokovna rešitev je izdelana na
osnovi prvonagrajene rešitve javnega urbanistično arhitekturnega natečaja Občine Radovljica za nov regijski reševalni center Radovljica.
(1) S tem odlokom se na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih
površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

1. člen
I. UVODNE DOLOČBE

Svetovna organizacija za možgansko kap (WSO), vodilna svetovna organizacija v boju proti
možganski kapi, je 29. oktober razglasila za svetovni dan možganske kapi. Vsako leto ga
zaznamujemo tudi v Sloveniji. Letošnja kampanja poteka pod sloganom Minute lahko rešijo življenja.

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

5. člen
(izdelovalec OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz PRO Radovljica,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.
ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni
center Radovljica)

4. člen
(priloge OPPN)

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, 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 20. redni seji dne 29.
9. 2021 sprejel

1.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz kartografskega dela Prostorskega reda občine Radovljica
(v nadaljnjem besedilu: PRO Radovljica)
M 1:2000
2. Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
3. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
M 1:750
4. Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena
M 1:500
5. Prerezi
M 1:500
6. Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč
M 1:500
7. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav s prikazom površin,
namenjene javnemu dobru ter prikaz ureditev, potrebnih za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
M 1:500

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

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.

(1) S tem odlokom je načrtovana gradnja nestanovanjskih stavb in pripadajočih ureditev.

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

1. ODLOK o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo
(Regijski reševalni center Radovljica)
2. ODLOK o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR
12 – Brezje Bazilika
3. ODLOK o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Med
občinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja
Loka, Medvode in Naklo
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih
cestah
5. ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Turizem in kultura Radovljica
6. PRAVILNIK o subvencioniranju socialno varstvene storitve
socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) v občini
Radovljica
7. ODLOČBA o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine
Radovljica

VSEBINA

Časopis Občine Radovljica
www.radovljica.si
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Minute lahko rešijo življenja

Nadpovprečni
v programu Svit
Rak na debelem črevesu in danki je ena izmed
redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti
s presejanjem. Program Svit je državni program
presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih
sprememb ter raka na debelem črevesu in danki.
Marjana Ahačič
Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih
sprememb ter raka na debelem črevesu in danki, v Sloveniji poteka že dobro desetletje, vanj pa so povabljeni
moški in ženske, stari od 50

ganju ciljne 70-odstotne
odzivnosti pa kaže tudi
populacijske rezultate, vpliva na padec obolevnosti in
umrljivosti tako na nacionalni kot regijski in tudi
lokalni ravni."
V prvem polletju leta 2021
je bila po odzivnosti gorenjska regija na prvem mestu v

S programom Svit zmanjšujemo število na novo
zbolelih oziroma raka odkrivamo v zgodnejših
stadijih, kar bolniku omogoči lažje in
učinkovitejše spopadanje z boleznijo ter
posledično izboljša kakovost njegovega življenja.

Združenje bolnikov
V združenju bolnikov s CVB
si že trideset let prizadevajo
za kakovostnejše življenje
bolnikov in svojcev v obdobju po možganski kapi in
zmanjšanje pojavnosti bolezni. »Vemo, da bi dosledno
zdravljenje in odpravljanje
dejavnikov tveganja za možgansko kap (visok krvni tlak,
motnje v presnovi maščob,
sladkorna bolezen, kajenje,
stres) vsaj prepolovilo število novonastalih možganskih
kapi,« še opozarjajo.

do 74 let, pojasnjujejo na
Nacionalnem inštitutu za
javno zdravje.
"S tem programom zmanjšujemo število na novo zbolelih oziroma raka odkrivamo v zgodnejših stadijih,
kar bolniku omogoči lažje in
učinkovitejše spopadanje z
boleznijo ter posledično
izboljša kakovost njegovega
življenja," poudarjajo.
"Sodelovanje v programu
Svit vsekakor koristi vsakemu posamezniku, ob dose-

Sloveniji, pojasnjujejo na
NIJZ, v Občini Radovljica je
znašala 69,6 odstotka, kar
je več od gorenjskega (67,8)
in slovenskega povprečja
(63,9) in jo postavlja na
deveto mesto med 18 gorenjskimi občinami. Odzivnost
žensk, ki so se na vabilo za
sodelovanje v programu
odzvale v 74,2 odstotka, je
bila za deset odstotkov višja
od odzivnosti moških, kjer
je bila odzivnost 64,3-odstotna.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

–
–
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prostori državnih organov in lokalnih skupnosti;
12204 Konferenčne in kongresne stavbe;
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: dvorane za družabne
prireditve;
12640 Stavbe za zdravstvo: stavbe za zdravniško oskrbo in
nego bolnih in poškodovanih;
12650 Stavbe za šport: stavbe za dvoranske športe s prostori
za športnike, s prostori za gledalce ali brez njih;
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje:
stavbe za nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč, zaklonišče;
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
in gozdne ceste;
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki,
trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice.

(3) V funkcionalni enoti FE 3 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 12201 Stavbe javne uprave: samo stavbe s pisarnami in poslovnimi
prostori državnih organov, policijske postaje, krajevnih uradov in po
dobno;
– 12204 Konferenčne in kongresne stavbe;
– 12420 Garažne stavbe: garaže in pokrita parkirišča, kolesarnice;
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje:
stavbe za nastanitev policistov, zaklonišče;
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
gozdne ceste.
–

Foto: Primož Pičulin
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– FE 1 – površine, namenjene gradnji nestanovanjskih stavb za potrebe
programov Prostovoljnega gasilskega društva Radovljica, Gasilske zveze
in Civilne zaščite ter ureditev odprtega prostora s sistemom peš in kolesarskih povezav;
– FE 2 – površine, namenjene gradnji nestanovanjske stavbe za potrebe
programov Rdečega križa, Gorske reševale službe in Službe nujne medicinske pomoči in drugih služb regijskega reševalnega centra ter ureditev
odprtega prostora s sistemom peš in kolesarskih povezav;
– FE 3 – površine, namenjene gradnji nestanovanjske stavbe za potrebe
Policijske uprave oziroma drugih služb državne uprave;
– FE 4 – površine, namenjene gradnji nestanovanjskih stavb za potrebe
dejavnosti javne uprave, izobraževanja ter zdravstva in ureditev odprtega
prostora s sistemom peš in kolesarskih povezav;
– FE 5 – površine, namenjene gradnji javnega parkirišča in dostopne
ceste z intervencijskim izvozom;
– FE 6 – površine, namenjene gradnji osrednje dostopne ceste.
(5) Meja območja OPPN in funkcionalne enote so določene v grafičnih
načrtih št. 2 »Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN«
in št. 6 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«.
III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(4) V funkcionalni enoti FE 4 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 12201 Stavbe javne uprave: stavbe s pisarnami in poslovnimi
prostori državnih organov in lokalnih skupnosti, centri za
socialno delo, krajevnih uradov in podobno;
– 12204 Konferenčne in kongresne stavbe;
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: stavbe za zdravniško oskrbo
in nego bolnih in poškodovanih, klinike, sanatoriji, dispanzerji, ambulante, zdravstvene posvetovalnice, stavbe za rehabilitacijo, transfuzijo krvi,
veterinarske klinike in veterinarske ambulante in podobno;
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice, ki se uporabljajo kot pripadajoči objekti h glavnemu objektu in same po sebi nimajo opredeljenega stalnega namena, zaklonišče;
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste;
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas: samo trgi, ki niso sestavni deli javne ceste.
–

(5) V funkcionalni enoti FE 5 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste;
– 21122 Samostojna parkirišča;
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki
niso sestavni deli javne ceste, zelenice.

kovalci knjižnice se bodo
lahko ustavili ob njih in
pogledali, kako in iz česa so
nastali, ter ob tem spoznali,
da vsi skupaj ustvarjamo
boljši danes in jutri. Razstava bo odprta do 31. oktobra.

la zadovoljstvo, da lahko
gostijo izdelke učencev
CUDV, pa tudi, da si še želijo sodelovanja, omogočili
jim bodo razstavo v različnih prostorih knjižnice.
Lucija Marovt pa je predsta-

Svečo Zvezda sta predstavila Tea Košir in Klemen Peljhan iz podjetja Proizvodnja Košir.

(1) Območje OPPN leži ob robu mesta Radovljica, na območju med stanovanjskim naseljem ob Gradnikovi cesti na južni in zahodni strani, regionalno cesto Lesce - Kamna Gorica – Lipnica na severni strani in regionalno cesto Lesce – Črnivec na vzhodni strani območja. Na jugovzhodni
strani območje meji na kmetijske površine.
(2) Območje OPPN se priključuje na regionalno cesto III. reda Lesce Kamna Gorica – Lipnica, ki se prometno navezuje na Lesce in Radovljico
ter v nadaljevanju v smer proti Lancovemu. Območje se z interventnim
izvozom navezuje na regionalno cesto II. reda Lesce – Črnivec, kar omogoča navezovanje na AC priključka Radovljica in Lesce ter v nadaljevanju
navezavo v smereh Begunje in Brezje.
(3) V območju OPPN se načrtujejo dostopne poti, ki so del sistema peš
in kolesarskih poti na širšem območju in povezujejo stanovanjsko naselje
ob Gradnikovi cesti z obstoječimi potmi ob regionalni cesti Lesce – Črnivec.
(4) Vplivi in povezave s sosednjimi prostorskimi enotami so prikazani v
grafičnem načrtu št. 3 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja
prostora«.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(8) Na celotnem območju OPPN so dopustni komunalni objekti in naprave v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma opredeljenih v mnenjih
in projektnih pogojih upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.

Ivanka Korošec

ki iz tega nastane,« je povedala Koširjeva.
Svečo Zvezda, ki gori do 19
dni, prodajajo že v sosednje
države, med drugim na
Hrvaško in v Avstrijo.
»Nekaj avstrijskih občin,
med njimi Celovec, Beljak
in Špital, je postavilo posebne zabojnike zanje na pokopališčih. S predelovalcem
smo se že dogovorili, da bo
ta material odkupil in ga
vnovič pripravil za predelavo

varnostni pokrovček. »Po
uporabi sveče ne odvržemo,
ampak le menjamo vložek,
ki je iz PET-plastike. Ko v
sveči tekoči vosek popolnoma izgori, ostane le omenjena plastenka, ki jo odvržemo v rumeni zabojnik in je
pripravljena na reciklažo.
Tudi ohišje sveče, ki zdrži
več let, se lahko reciklira. To
pomeni nepredstavljivo
zmanjšanje uporabe plastike in odpadnega materiala,

V podjetju Proizvodnja
Košir, ki ima svoje proizvodne prostore v Radovljici, so
pod blagovno znamko EcoSija razvili svečo, poimenovano Zvezda. Ta je po besedah direktorice Tee Košir
prva sveča na tekoči vosek,
ki je trajnostna in jo je
mogoče v celoti reciklirati
ter ne vsebuje PVC. Je tudi
edina sveča na svetu, ki ima

(6) V funkcionalni enoti FE 6 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste.

(1) V funkcionalni enoti FE 1 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 12201 Stavbe javne uprave: samo stavbe s pisarnami in poslovnimi
prostori državnih organov in lokalnih skupnosti;
– 12204 Konferenčne in kongresne stavbe;
– 12420 Garažne stavbe: garaže in pokrita parkirišča, kolesarnice;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: rezervoarji in cisterne vodo
in druge za tekočine, pokrite skladiščne površine;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: gasilski domovi,
stavbe za nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč, zaklonišče;
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
in gozdne ceste;
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas: plezalne stene (samo za potrebe regijsko reševalnega
centra);
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje:
večnamenski stolp, platoji za potrebe izobraževanja in usposabljanj
s področja zaščite in reševanja.

(9) V funkcionalni enoti FE 2 je dopustna gradnja transformatorske postaje znotraj gabaritov objekta B oziroma kot samostojen objekt, pri čemer

(7) V vseh funkcionalnih enotah, razen v FE 6 so dopustni še naslednji
pomožni objekti:
– bazen oziroma rezervoar za vodo,
– zbiralnik za kapnico,
– nadstrešnice,
– podporni zid,
– urbana oprema,
– športno igrišče na prostem,
– zbirna mesta za komunalne odpadke,
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam.

(2) V funkcionalni enoti FE 2 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 12201 Stavbe javne uprave: stavbe s pisarnami in poslovnimi

Maša Likosar

Zbrane je na odprtju razstave pozdravila direktorica
Knjižnice A. T. Linharta Božena Kolman Finžgar.

oziroma reciklažo,« je opisal
Klemen Peljhan, vodja prodaje v Proizvodnji Košir, ob
tem pa pojasnil še reciklažo
sveč v Sloveniji. »V Sloveniji
imamo sicer nekaj odlagališč za odpadne sveče, problem pa je sama izvedba recikliranja. Ta se izvaja na zelo
malo območjih, eno takšnih
so Jesenice. Težava je tudi,
ker pri PVC-svečah s parafinskimi vložki brez velike
porabe energije in dela ne
morejo ločiti parafinskega
voska od plastike. Posebnost
sveče Zvezda pa je v tem, da
jo je moč takoj v celoti reciklirati.« Pri proizvodnji sveče Koširjevim pomagajo v
Centru za usposabljanje,
delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, kjer so
zaposleni ljudje s posebnimi
potrebami.
»Pred 1. novembrom v javnosti poudarjajo čim manjšo porabo sveč, pri čemer so
PVC-sveče res lahko ekološko sporne, a prižiganje sveč
vseeno predstavlja tradicijo,
ki ji sledimo že vrsto let,
zato lahko s svečo Zvezda
na trajnosten in okolju prijazen način namenimo
pozornost pokojnim,« je
sklenila direktorica Tea
Košir.

Mentorica Metka Cerar je
povedala, da so vsi izdelki
narejeni iz odpadnega materiala. Veseli so, da se lahko
predstavijo lokalni skupnosti, da tako spozna, kaj vse
zmorejo njihovi učenci, ki
imajo neverjetne darove.
Direktorica knjižnice Božena Kolman Finžgar je izrazi-

vila program Eko šol, v okviru katerega je nastala tudi
razstava Raznolikost nas
bogati. To je mednarodno
uveljavljen program celostne okoljske vzgoje, namenjen spodbujanju in večanju
ozaveščenosti o trajnostnem
razvoju med otroki, učenci
in dijaki. Pomembno je, da
se ustvarjeni izdelki lahko
prikažejo skupnosti. Obis-

V družinskem podjetju Proizvodnja Košir iz Kamne Gorice so ustvarili svečo na tekoči vosek, ki je
trajnostna in jo je mogoče v celoti reciklirati, obenem pa ne vsebuje PVC, kar je novost na trgu.

V pritličju knjižnice A. T. Linharta v Radovljici je
ves mesec na ogled razstava likovnih del učencev
CUDV Radovljica z naslovom Raznolikost nas
bogati.

Okolju prijazna sveča

Raznolikost bogati
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št. 285, 15. oktobra 2021

Številka: 7113-16/2021-5
Datum: 30. 9. 2021

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba
županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po
pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,12 EUR po tar. št. 2
ZUT.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Obrazložitev:
Javno dobro lokalnega pomena je javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njej,
kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji
namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina
in druga javna prometna površina lokalnega pomena. Zemljišča, ki so
predmet te odločbe, so v lasti Občine Radovljica in so namenjena javni
rabi kot prometna infrastruktura. 245. člen ZUreP-2 določa, da objekt
oziroma del objekta, ki je lahko oziroma mora biti grajeno javno dobro,
pridobi status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo,
ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti
izda pristojna občinska uprava. Zemljišča iz tabele, za katera predlagamo
zaznamovanje grajenega javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe.

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot lastnina Občine Radovljica in so v naravi površine javnih parkirišč, se v zemljiški knjigi zaznamuje grajeno javno
dobro – parkirišče.
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ki so v zemljiški knjigi vpisana kot lastnina Občine Radovljica in so v naravi površine javnih občinskih cest, se v zemljiški knjigi zaznamuje grajeno
javno dobro – občinska cesta.
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Pester razstavni program v knjižnici

Ta mesec je v radovljiški knjižnici na ogled posebej pester
razstavni program. Tako lahko ogledate razstavo likovnih
izdelkov uporabnikov CUDV Radovljica, razstavo izbranih
literarnih del iz projekta Ta veseli knjižni svet, tematsko
razstavo knjig z naslovom Rožnati oktober in razstavo
likovnih del Miroslava Pengala, ki se tokrat predstavlja z
deli, na katerih je na platno prenesel lepoto pokrajine. V
tretjem nadstropju je na ogled Magična narava 2018 – razstava je rezultat mednarodnega fotografskega natečaja
vrhunskih naravoslovnih fotografov; gostovanje poteka v
okviru projekta LIFE NATURAVIVA v sodelovanju s TNP.

V Knjižnici A. T. Linharta Radovljica je na ogled razstava
likovnih del Miroslava Pengala, ki so jo prejšnji teden
odprli z umetniškim večerom, na katerem je avtorjeva
dela predstavil akad. slikar in kipar Nikolaj Mašukov.

Spominske slovesnosti ob dnevu spomina

Združenje borcev za vrednote NOB tudi ob letošnjem
dnevu spomina na mrtve pripravlja komemoracije in polaganja vencev ob spomenikih padlim borcem in talcem.
Tako bosta slovesnosti v ponedeljek, 1. novembra, na
grobišču talcev v Dragi (ob 10. uri), in v Grajskem parku v
Begunjah (ob 11. uri); ob 15. uri bodo na ta dan pri spomeniku v Kropi položili venec. Že danes, 15. oktobra, bo ob
16. uri spominska slovesnost pri spomeniku na Spodnjem Lancovem, prihodnji četrtek, 21. oktobra, pa prav
tako ob 16. uri na pokopališču Srednja Dobrava.

(3) Funkcionalna enota FE 2:
– načrtovana je nestanovanjska stavba tipa B, ki je umeščena ob dostopno cesto DC1;
– stavba tipa B je umeščena v zahodni del območja in je načrtovana kot
enovita stavba s pravokotno obliko;
– dostop do objekta je urejen s parkirišča oziroma dvorišča na severni
strani objekta. Parkirišče se navezuje na dostopno cesto DC1;
– stavba B je podolgovate oblike in je umeščena pravokotno na dostopno cesto DC1. Vhodi v stavbo so urejeni na severni in južni stranici
stavbe;
– stavba B je lahko delno ali v celoti podkletena;
– parkiranje na terenu za potrebe objekta B se zagotavlja na parkirišču,
ki je urejeno kot del dvorišča na severni strani objekta. Parkirna mesta
se izvedejo kot utrjena zelena površina; parkiranje na terenu za potrebe objekta B se lahko zagotavlja tudi na javnem parkirišču v FE 5;
– dvorišče na južni strani objekta se oblikuje kot manjši trg;
– ob objektu B, ob dostopni cesti DC1 ter v severnem delu območja,
se uredijo dostopne poti, ki se funkcionalno navezujejo na stanovanjsko sosesko ter na dostopne poti in objekte v drugih funkcionalnih
enotah;

(2) Funkcionalna enota FE 1:
– načrtovani sta dve nestanovanjski stavbi, in sicer ena stavba tipa A in
ena stavba tipa D, ki sta umeščeni ob funkcionalne manipulativne
prometne površine;
– stavba tipa A je umeščena v osrednji del območja in je načrtovana kot
enovita stavba z obliko podolgovate lamele, ki ima na nivoju pritličja
dva zaprta dela A1 in A2 ter prehodne (odprte) dele objekta;
– stavba tipa D je umeščena v severovzhodni del območja in je načrtovana kot večnamenski stolp;
– dostop do območja je urejen s severozahodne smeri preko dostopne
ceste DC1, ki se na zahodnem in jugozahodnem delu območja navezuje na manipulativne prometne površine ter dostopno cesto DC2, ki
se v nadaljevanju naveže na intervencijski izvoz IIZV na vzhodni strani
območja;
– stavbi A in D sta podolgovate oblike in sta umeščeni pravokotno na
dostopno cesto DC1. Vhodi ter uvozi in izvozi v stavbe so praviloma
urejeni na daljših stranicah stavb;
– stavba A je lahko delno ali v celoti podkletena;
– del manipulativnih prometnih površin se izvede kot utrjena zelena
površina, ki predstavlja prehod v obstoječo drevesno mejico;
– parkiranje na terenu je urejeno na manipulativni prometni površini ob
objektu A ter vzdolž dostopne ceste DC2. Dodatno začasno parkiranje se zagotovi na manipulativni prometni površini oziroma utrjeni zeleni površini;
– vzporedno z objekti se ob lokalni cesti, na območju obstoječe drevesne mejice, umesti dostopno pot;
– zelenico na južni strani območja, ob parkirnih površinah vzdolž dostopne ceste, se intenzivno ozeleni.

(1) Na območju se načrtuje izgradnja regijskega reševalnega centra z
več stavbami, ki so vezane na načrtovane dejavnosti in uporabnike. Vse
stavbe so umeščene v prostor v smeri jugozahod – severovzhod, pravokotno na potek dostopne ceste. Dostopna cesta ima urejen uvoz in izvoz
iz regionalne ceste Lesce – Kamna Gorica – Lipnica z dodatnim interventnim izvozom na regionalno cesto Lesce – Črnivec. Območje OPPN
je razdeljeno na šest funkcionalnih enot FE 1, FE 2, FE 3, FE 4, FE 5 in
FE 6. Vsaka od stavb v FE 1 in FE 3 je vezana na pripadajoče manipulativne prometne površine, stavba v FE 2 se navezuje na parkirišče oziroma dvorišče. Stavbi v FE 4 se navezujeta na dvorišče ter javno parkirišče v FE 5. Vsi objekti so med seboj povezani s sistemom dostopnih
poti, ki se navezujejo na širše območje, pri čemer je dvorišče med
objektoma v FE 2 in FE 4 oblikovano kot manjši trg. Območje je umeščeno ob obstoječo drevesno mejico, ki se dopolni z dodatno načrtovanimi zasaditvami. Odprte zelene površine se nadaljujejo v okoliško krajino.

9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

ob severni in južni strani objekta B se izvedejo zelene površine.
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(9) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni v grafičnem načrtu
št. 4 »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena«.

(8) Stopnja izkoriščenosti območja OPPN:
– faktor izrabe je do 1;
– faktor zazidanosti je do 0,4;
– delež odprtih bivalnih površin je najmanj 30 %.

(7) Funkcionalna enota FE 6:
– načrtovan je osrednji dostop do območja s severozahodne smeri
preko dostopne ceste DC1, ob kateri potekajo dostopne poti za pešce in kolesarje in ki se navezuje na manipulativne prometne površine
v FE 1, FE 2 in FE 5 ter ostale prometne površine dostopnih cest
DC2, DC3 in DC4.

(6) Funkcionalna enota FE 5:
– načrtovano je javno parkirišče, ki se z uvozi in izvozi na zahodni strani navezuje na dostopno cesto DC1;
– parkirna mesta se izvedejo kot utrjena zelena površina;
– parkirišče se z dostopnimi potmi navezuje na objekte v FE 1, FE 2,
FE 3 in FE 4.

(5) Funkcionalna enota FE 4:
– načrtovani sta dve nestanovanjski stavbi, in sicer ena stavba tipa E1
in ena stavba tipa E2, ki sta umeščena ob dostopni cesti DC1 in
DC4;
– stavba tipa E1 je umeščena v zahodni del območja in je načrtovana
kot enovita stavba s pravokotno obliko, stavba tipa E2 je umeščena v
jugozahodni del območja in je načrtovana kot enovita stavba z obliko
romba;
– stavbi E1 in E2 sta lahko povezani z enotno nadstrešnico;
– dostop do objekta E1 je urejen z dvorišča na severni in južni objekta,
dostop do objekta E2 je urejen z dvorišča na severni strani objekta;
– dvorišče objektov E1 in E2 se navezuje na dostopno cesto DC4, ki
se priključuje na dostopno cesto DC1. Dvorišče objekta E1 z dvoriščem na južni strani objekta B tvori manjši trg;
– med objektoma E1 in E2 poteka enosmerna dostopna cesta DC4, ki
ima na južni strani objekta E2 nišo za kratkotrajno parkiranje oziroma
ustavljanje vozil;
– stavbi E1 in E2 imata lahko enotno kletno etažo;
– parkiranje na terenu za potrebe objektov E1 in E2 se zagotavlja na
javnem parkirišču v FE 5;
– na zahodni in južni strani objektov E1 in E2 se izvedejo zelene površine;
– ob skrajnem južnem delu območja se izvede del dostopnih poti, ki se
navezujejo na stanovanjsko sosesko.

(4) Funkcionalna enota FE 3:
– načrtovana je nestanovanjska stavba tipa C, ki je umeščena ob dostopno cesto DC3;
– stavba tipa C je umeščena v južni del območja in je načrtovana kot
enovita stavba z obliko podolgovate lamele, ki ima na nivoju pritličja
zaprt del objekta C1 ter prehoden (odprt) del objekta; na jugozahodni strani objekta je umeščen ograjen odprt prostor;
– dostop do objekta je urejen s severne strani preko dostopne ceste
DC3, ki predstavlja nadaljevanje dostopne ceste DC1. Dostopna cesta DC3 se na vzhodni strani pred intervencijskim izvozom IIZV naveže nazaj na dostopno cesto DC2;
– med severnim delom stavbe C in dostopno cesto DC3 je umeščena
funkcionalna manipulativna prometna površina;
– stavba C je podolgovate oblike in je umeščena vzporedno z dostopno
cesto DC3. Vhodi ter uvozi in izvozi v stavbo so urejeni na severni
stranici stavbe;
– stavba C je lahko delno ali v celoti podkletena;
– parkiranje na terenu je urejeno vzdolž dostopne ceste DC3. Parkirna
mesta se izvede kot utrjena zelena površina;
– ob objektu C se ob dostopni cesti z navezavo na objekte v FE 4, FE
2 in FE 1 umesti dostopne poti;
– ob južni, vzhodni in severni strani objekta C se izvede zelene površine, ki se nadaljujejo v okoliško krajino.

–

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

se smiselno upoštevajo določila glede pogojev za oblikovanje objektov.
Upoštevati je treba določila, opredeljena v pogojih glede priključevanja
objektov na elektroenergetsko omrežje.

št. 285, 15. oktobra 2021
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10. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

–

št. 285, 15. oktobra 2021

Dobrava Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

2155 197/6

2155 193/12

2162 921/10

2166 528/7

2166 528/6

2166 528/4

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

85

623

114

18

200

68
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Hraše

cesta

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

12. člen

Hraše

2155 212/3

št. 285, 15. oktobra 2021

Ta pravilnik se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, in začne veljati naslednji dan po objavi.

Hraše

KONČNA DOLOČBA

Številka: 007-0013/2021
Datum: 29. 9. 2021

Begunje

2151 535/2

2151 501/9

2151 186/13

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

60

103

27

9

78

Katastrska
površina
(GURS) v m2

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Kropa

Hraše

Hraše

Hraše

Hraše

2164 735/2

2164 732/4

2164 727/2

2164 726/2

2164 724/2

2164 719/2

2164 715/2

2164 714/3

2164 713/2

2164 491/46

2164 491/42

2164 3/5

2164 201/34

2164 201/30

2164 197/3

2164 197/2

2164 141/2

2164 140/2

2164 1212/3

2165 489

2155 66/7

2155 66/4

2155 66/2

2155 212/6

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

3

89

61

163

71

35

35

19

46

1187

313

37

61

538

996

398

43

343

29

1881

396

24

94

44

10

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Begunje

2151 538/2

7.

Begunje

2151 545/6

ODLOČBO
o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica
Na zemljiščih:

Češnjica Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

Češnjica Pri Kropi

Brezje

Begunje

Begunje

Begunje

2166 382/4

2166 335/12

2166 279/5

2166 279/4

2166 279/3

2166 279/2

2166 277/9

2166 277/8

2166 277/7

2166 277/6

2166 277/10

2166 241/2

2166 173/11

2159 418/8

2151 554/4

2151 550/2

2151 549/2

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

106

114

266

208

9

201

153

38

26

35

22

128

12

72

470

8

8

14

Mošnje

Mošnje

Mošnje

Mošnje

Mošnje

Mošnje

Ljubno

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

Lancovo

2158 1016/5

2158 1016/3

2158 1016/2

2158 1015/2

2158 1014/2

2158 1013/2

2160 285/6

2164 819/7

2164 782/2

2164 751/4

2164 751/3

2164 751/2

2164 750/8

2164 750/6

2164 750/4

2164 750/3

2164 750/2

2164 749/2

2164 736/4

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

cesta

26

10

124

64

28

48

49

388

12

49

215

92

12

73

53

308

17

1

13

Opis javne
površine

Češnjica Pri Kropi

cesta

773

ID znak

(1) V FE 1, FE 2 in FE 3 je dopustna gradnja podzemne kletne etaže, ki
pri stavbah A in C ne sme presegati gabaritov posamezne stavbe. Stavbi
E1 in E2 imata lahko enotno kletno etažo, določeno s konturo kleti, določeno v karti 4. »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena«.
Kletne etaže so dopustne v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in
stabilnost sosednjih objektov.

Češnjica Pri Kropi

2166 382/6

cesta

K.O.

1)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur.
l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09),
39. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) in sklepa
Občinskega sveta Občine Radovljica z 20. redne seje, z dne 29. 9.
2021, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

Begunje

Begunje

(2) Etažnost stavb je največ:
1. funkcionalna enota FE 1:
– stavba A:
(K) + P+1
– stavba D:
P+3
2. funkcionalna enota FE 2:
– stavba B:
(K) + P+1
3. funkcionalna enota FE 3:
– stavba C:
(K) + P+1
4. funkcionalna enota FE 4:
– stavba E1:
(K) + P+1
– stavba E2:
(K) + P+1

Češnjica Pri Kropi

2166 384/2

(3) Višina stavb (h) je največ:
1. funkcionalna enota FE 1:
– stavba A:
8,0 m
– stavba D:
12,0 m
2. funkcionalna enota FE 2:
– stavba B:
8,0 m
3. funkcionalna enota FE 3:
– stavba C:
8,0 m
4. funkcionalna enota FE 4:
– stavba E1:
8,0 m

Češnjica Pri Kropi

13. člen
(višinski gabariti in etažnost)

(2) Tlorisne dimenzije stavb so določene v grafičnem načrtu št. 4. »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena«.

(1) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom so:
1. funkcionalna enota FE 1
– stavba A: 86,3 m x 12,7 m; od tega ima na nivoju pritličja zaprti del
objekta A1 tlorisne dimenzije 66,0 m x 12,7 m, zaprti del objekta A2 pa
tlorisne dimenzije 14,5 m x 12,7 m; Objekt A je s povečavo dela objekta
A1 po daljši stranici, na severovzhodnem delu, dopustno povečati za 5,4
m, do tlorisnih dimenzij 91,7 m x 12,7 m,
– stavba D: 10,7 m x 3,7 m.
2. funkcionalna enota FE 2
– stavba B: 32,8 m x 12,7 m.
3. funkcionalna enota FE 3
– stavba C: 114,5 m x 12,7 m; od tega ima zaprti del objekta C1 v
pritličju tlorisne dimenzije 57,9 m x 12,7 m. Objekt C je s povečavo dela
objekta po daljši stranici, na severovzhodnem delu, dopustno povečati za
6,8 m, do tlorisnih dimenzij 121,3 m x 12,7 m,
– na južni strani pritličja stavbe C je ob objektu umeščen ograjen odprt
prostor brez nadstrešnice dimenzij 3,8 m x 6,0 m.
4. funkcionalna enota FE 4
– stavba E1: 32,8 m x 12,7 m,
– stavba E2: 33,2 m x 12,9 m.

12. člen
(tlorisni gabariti)

(3) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem načrtu št. 4 »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena«.

(2) Območje objektov s pripadajočim odprtim prostorom v funkcionalnih
enotah FE 1, FE 2, FE 3 in FE 4 in javno parkirišče v FE 5 je dopustno
ograditi z varovalno ograjo. Ograje morajo biti na celotnem območju
OPPN oblikovane enotno, nevpadljivo in v največji možni meri v naravnih
materialih ali transparentne. Kjer je možno, naj bodo ozelenjene oziroma
obsajene.

prikaz dreves in zelenih površin v grafičnem načrtu št. 4 »Zazidalna
situacija s prometno ureditvijo - nivo terena« je zgolj informativen,
pozicije dreves, površin za druženje, počitek in rekreacijo, se določijo v projektni dokumentaciji.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(1) Splošni pogoji za oblikovanje objektov so:
– stavbe znotraj funkcionalnih enot morajo biti oblikovane skladno,
– fasade stavb v vseh funkcionalnih enotah morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih materialov in izvedene iz med seboj poenotenih materialov glede na vrsto, material in barve,
– fasade stavb iz prejšnje alineje morajo biti izvedene v največji možni
meri iz trajnostnih in obnovljivih materialov, pri čemer naj bodo leseni
deli izvedeni v naravni barvi,
– strehe stavb morajo biti izvedene iz med seboj poenotenih materialov
glede na vrsto, material in barve. Poševne strehe morajo biti v materialih sive barve, ravne strehe pa morajo biti izvedene v sivi barvi ali
kot zelena streha,
– na strehah je dopustna postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in
sončnih sprejemnikov, ki jih je treba umestiti tako, da so lahko položeni na strešino oziroma so del strešine in niso vidno izpostavljeni. Pri
ravnih strehah pa ne smejo presegati višine venca;
– ograje in konstrukcije zunanjih stopnišč ob objektih morajo biti oblikovane enotno oziroma oblikovno usklajene,
– klimatske naprave in tehnične naprave na strehah ali na fasadi morajo biti oblikovno zastrte,
oblikovanje objektov naj v največji možni meri sledi prvonagrajeni natečajni rešitvi navedeni v 5. členu tega odloka.
–
(2) Poleg pogojev, navedenih v predhodnem odstavku tega člena so v
funkcionalnih enotah FE 1 in FE 3 strehe lahko ravne ali razgibane, v
strešnem delu lahko tudi pohodne.
(3) Poleg pogojev navedenih v prvem odstavku tega člena so v funkcionalnih enotah FE 2 in FE 4 strehe in nadstrešnice lahko ravne, v strešnem
delu lahko tudi pohodne.
11. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev
zunanjih površin:
– v največji možni meri se ohranja obstoječa vegetacija. Na območju
obstoječe drevesne mejice, na severnem robu območja OPPN, je
treba pri umeščanju dostopne poti čim bolj prilagoditi njen potek na
način, da odstranitve posameznih dreves ne bodo potrebne. S tehnično izvedbo dostopne poti je treba zagotoviti, da se v koreninske
sisteme obstoječih dreves ne posega oziroma da pri umeščanju in
gradnji poti ne bo bistveno prizadeta vitalnost posameznih dreves,
– vse nove zasaditve se izvedejo z lokalno značilnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami,
– pešpoti, ploščadi in klančine morajo biti utrjene in opremljene z
osnovno urbano opremo ter primerno osvetljene. Vse ureditve v javni
rabi morajo v skladu s predpisi omogočiti dostope funkcionalno oviranim ljudem,
– elementi urbane opreme znotraj območja OPPN morajo biti oblikovani usklajeno,
– intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene tako, da je po njih
mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obremenitvijo do 10 ton,
– na parkiriščih je dovoljena postavitev napajalnih postaj za električna
vozila,
– v območjih zasaditev nad kletno etažo je treba zagotoviti primerne
rastiščne pogoje za rast grmovnic. V ta namen je treba zagotoviti vsaj
0,40 m globine zemljine,
– za raščen teren se štejejo vse zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in
ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije,
– na celotnem območju OPPN je treba skladno z zasnovo odprtega
prostora, na raščenem terenu zasaditi vsaj 20 dreves/ha. Predpisano
zasaditev površin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla več kot
18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi in z višino debla več
kot 2,20 m. Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve,
– za zunanjo ureditev vsake posamezne funkcionalne enote mora biti
izdelan načrt krajinske arhitekture. Krajinske ureditve dostopnih poti
za pešce in kolesarje v posameznih funkcionalnih enotah morajo ob
upoštevanju namembnost objektov in površin omogočati neposredno
navezovanje in nemoten potek poti skozi celotno območje,

6.

(2) Subvencija ne more biti višja, kot je mesečni strošek naročnine na
storitev za osnovni paket, vključno z upoštevanjem morebitnega popusta

(1) Sredstva za subvencioniranje storitve socialnega servisa varovanja na
daljavo (e-oskrbe) se zagotovijo z vsakoletnim proračunom občine. Dodeljujejo se do porabe namenskih proračunskih sredstev v tekočem letu in
sicer po zaporedju prejemanja vlog v tekočem letu. Župan s sklepom
določi delež subvencije občine za mesečno naročnino osnovnega paketa, in sicer do konca tekočega leta za prihodnje leto.

4. člen

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE, VIŠINA IN TRAJANJE
SUBVENCIJE

(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka za prejemanje subvencije izpolnjevati najmanj eno merilo iz najmanj
dveh točk od 1. do 3., navedenih v nadaljevanju:
1. Starostni pogoj:
– so starejši od 70 let. Ta pogoj izpolnjuje oseba, ki je starejša od 70 let
ali bo v letu, v katerem je zaprosila za subvencijo, dopolnila 70 let.
2. Bivanjske okoliščine:
– osebe, ki bivajo same,
– osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč pri vseh
življenjskih aktivnostih,
– osebe, ki bivajo v širši družini, katere člani so čez dan zaradi službenih
obveznosti odsotni.
3. Zmožnost samostojnega bivanja na domu in potrebe po pomoči:
– osebe s težjimi kroničnimi boleznimi,
– invalidne osebe, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni,
– osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oz. njihovi svojci (npr.
znaki demence),
– bolniki po težjem operativnem posegu.

Delež subvencije občine za mesečno naročnino osnovnega paketa v letu
2021 določi župan s sklepom, ki ga izda po uveljavitvi tega pravilnika.

11. člen

PREHODNA DOLOČBA

(2) Če se ob pregledu ugotovi nepravilnosti, se upravičenca pisno pozove
k odpravi nepravilnosti in določi rok za odpravo le-teh. Če upravičenec
nepravilnosti v roku, ki mu je bil določen, ne odpravi, je to razlog odstopa
od pogodbe brez odpovednega roka.

(1) Upravičenec do subvencije storitve mora občinski upravi na njeno
zahtevo omogočiti pregled uporabe storitev.

10. člen

Pravica do subvencije storitve socialnega servisa varovanja na daljavo
(e-oskrba) preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– spremembe stalnega prebivališča upravičenca izven občine,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu,
– odstopa od pogodbe.

9. člen

(2) Če je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih
podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi
obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila neupravičeno
pridobljenih sredstev. Navedeno ravnanje je razlog nesklenitve oziroma
odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, o čemer občina pisno
obvesti upravičenca in izvajalca.

(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izpolnjevanjem pogojev
ali z izvajanjem storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba)
občino pisno obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.

8. člen

(1) Upravičenci do subvencioniranja socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrbe) so občani, ki imajo prijavljeno
stalno prebivališče v občini Radovljica in tudi dejansko bivajo na območju
občine.

3. člen

Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in
izvajalcem storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba). V
pogodbi se določijo njihove medsebojne pravice ter obveznosti.

7. člen

(2) Upravičencu pripada subvencija z dnem sklenitve pogodbe o dodelitvi
subvencije iz 7. člena tega pravilnika.

(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku, ki je določen v odločbi, dolžan občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za
izvajanje storitve ter dokazilo o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da je
odstopil od vloge za subvencijo.

6. člen

(3) Subvencija se upravičencu dodeli za 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja. O dodelitvi subvencije občinska uprava izda odločbo, zoper katero
je možna pritožba županu. V primeru podaljšanja se izda nova odločba.
Ob nespremenjenih pogojih se upoštevajo že pridobljena dokazila upravičenca.

(2) Upravičenci lahko pridobijo subvencijo na podlagi izpolnjene vloge za
subvencijo storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba).
Vloga, v kateri se opredelijo dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev, obvezna dokazila in ostale podrobnosti za izvedbo postopka, se
objavi na spletni strani občine in je dostopna v glavni pisarni občine.

(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči in dodeljevanja subvencije se vodi na oddelku občine, pristojnem za naloge s področja socialnega varstva.

5. člen

UPRAVIČENCI

Izvajalec storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrbe) je
lahko fizična ali pravna oseba, ki mora imeti za izvajanje storitve dovoljenje
pristojnega ministrstva.

2. člen

IZVAJALEC STORITVE

(2) S tem pravilnikom se natančneje določi izvajalca storitve, upravičence,
višino in čas trajanja subvencije, pogoje, merila in postopek za pridobitev
subvencije.

(1) Ta pravilnik ureja subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba). Varovanje na daljavo ali e-oskrba pomeni celodnevno povezavo preko osebnega telefonskega
alarma. Predmet subvencije je mesečni strošek naročnine na storitev za
osnovni paket, vključno z upoštevanjem morebitnega popusta izvajalca.

1. člen

PRAVILNIK
o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
varovanja na daljavo (e-oskrba) v občini Radovljica
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izvajalca. Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali za
stroške opreme za vzpostavitev storitve.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 –UPB2 in spremembe), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB2 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 20.
redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel
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stavba E2:

8,0 m

3. funkcionalna enota FE 3:
– P3 parcela je namenjena gradnji stavbe C, podzemne kleti, ograjenega odprtega prostora, dostopne ceste DC3, parkirnih površin na te-

2. funkcionalna enota FE 2:
– P2/1 parcela je namenjena gradnji stavbe B, parkirišča ob objektu B,
podzemne kleti, parkirnih površin na terenu ter drugih ureditev odprtega prostora; obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 177/8, 178/1 in 179/1, vse katastrska občina Predtrg (2157).
Površina P2/1 meri približno 995 m2,
– P2/2 parcela je namenjena gradnji dostopne poti za pešce in kolesarje in drugih ureditev odprtega prostora; obsega del zemljišča s
parcelno številko 221/7, katastrska občina Hraše (2155) in obsega
zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 177/8,178/1,
179/1 in 799/13, vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina
P2/2 meri približno 2.212 m2.

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:
1. funkcionalna enota FE 1:
– P1/1 parcela je namenjena gradnji stavb A in D, podzemne kleti,
funkcionalnih manipulativnih in drugih prometnih površin, parkirnih
površin na terenu, bazena oziroma rezervoarja za vodo in drugih ureditev odprtega prostora; obsega del zemljišča s parcelno številko
221/7, katastrska občina Hraše (2155) in zemljišča ali dele zemljišč
s parcelnimi številkami 177/8, 177/9, 179/1, 179/3 in 799/13, vse
katastrska občina Predtrg (2157). Površina P1/1 meri približno
5.330 m2,
– P1/2 parcela je namenjena gradnji drugih ureditev odprtega prostora
in dostopne poti za pešce in kolesarje; obsega del zemljišča s parcelno številko 221/7, katastrska občina Hraše (2155) in zemljišča ali
dele zemljišč s parcelnimi številkami 177/8, 177/9, 179/1, 179/3,
179/5 in 799/13, vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina
P1/2 meri približno 3.772 m2.

15. člen
(načrt parcelacije)

V. NAČRT PARCELACIJE

(3) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih načrtih št. 4.
»Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena« in št. 5 »Prerezi«.

(2) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam dostopnih cest in
poti ter uvozom na parkirna mesta, kotam raščenega terena na obodu
območja in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske kote
zunanje ureditve ob stavbah je treba pred vhodi prilagajati kotam pritličja.

(1) Višinske kote pritličja stavb:
1. funkcionalna enota FE 1:
–
stavba A: kota pritličja: 500,11 m. n. v.,
–
stavba D: kota pritličja: 500,13 m. n. v.;
2. funkcionalna enota FE 2:
–
stavba B: kota pritličja: 500,11 m. n. v.;
3. funkcionalna enota FE 3:
–
stavba C: kota pritličja: 500,11 m. n. v.;
4. funkcionalna enota FE 4:
–
stavba E1: kota pritličja: 500,11 m. n. v.,
–
stavba E2: kota pritličja: 500,11 m. n. v.

14. člen
(višinske kote terena in pritličja)

(5) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnem načrtu št. 5 »Prerezi«.
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(1) Novogradnje so razdeljene v šest etap:
– etapa 1: gradnja objektov in pripadajočih
enoti FE 1,
– etapa 2: gradnja objektov in pripadajočih
enoti FE 2,
– etapa 3: gradnja objektov in pripadajočih
enoti FE 3,
– etapa 4: gradnja objektov in pripadajočih
enoti FE 4,
– etapa 5: gradnja objektov in pripadajočih
enoti FE 5,
– etapa 6: gradnja objektov in pripadajočih
enoti FE 6.

17. člen
(etapnost gradnje)

ureditev v funkcionalni

ureditev v funkcionalni

ureditev v funkcionalni

ureditev v funkcionalni

ureditev v funkcionalni

ureditev v funkcionalni

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

(3) Površine, namenjene javni rabi, so določene v grafičnem načrtu št. 7.
»Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav s prikazom površin, namenjene
javnemu dobru ter prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami«.

(2) Površine, namenjene javni rabi, merijo približno 12.491 m2.

(1) Površine, javni rabi, obsegajo parcele, namenjene gradnji, z oznakami: P1/2, P2/2, P4/2, P5/1, P5/2 in P6.

16. člen
(javne površine)

(3) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v grafičnem načrtu št. 6. »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«. Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.

(2) V območju OPPN je dopustna gradnja na mejo parcel namenjenih
gradnji. Odmiki objektov od meje območja OPPN mora biti najmanj
1,5 metra.

6. funkcionalna enota FE 6:
– P6 parcela je namenjena gradnji dostopne ceste DC1, dostopne poti
za pešce in kolesarje in drugih ureditev odprtega prostora; obsega
del zemljišča s parcelno številko 221/7, katastrska občina Hraše
(2155) in zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 174/1,
176/13, 177/8, 179/1 in 799/13, vse katastrska občina Predtrg
(2157). Površina P6 meri približno 2.004 m2.

5. funkcionalna enota FE 5:
– P5/1 parcela je namenjena gradnji javnega parkirišča in drugih ureditev odprtega prostora; obsega del zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 176/13,177/8, obe katastrska občina Predtrg
(2157). Površina P5/1 meri približno 2.628 m2,
– P5/2 parcela je namenjena gradnji dostopne ceste DC2 in intervencijskega izvoza IIZV; obsega dele zemljišč s parcelnima številkama
177/8 in 177/9, obe katastrska občina Predtrg (2157). Površina
P5/2 meri približno 718 m2.

4. funkcionalna enota FE 4:
– P4/1 parcela je namenjena gradnji stavb E1 in E2, podzemne kleti,
dostopne ceste DC4 ter drugih ureditev odprtega prostora; obsega
zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 174/1, 176/13 in
177/8, vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina P4/1 meri
približno 2.210 m2,
– P4/2 parcela je namenjena gradnji dostopne poti za pešce in kolesarje in drugih ureditev odprtega prostora; obsega zemljišča ali dele
zemljišč s parcelnimi številkami 174/1, 174/2, 176/10, 176/13 in
177/8 vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina P4/2 meri
približno 1.157 m2.

renu ter drugih ureditev odprtega prostora; obsega zemljišča ali dele
zemljišč s parcelnimi številkami 174/1, 174/2, 176/10, 176/13,
177/8 in 177/9, vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina P3
meri približno 5.404 m2.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(4) Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in
najvišjo točko venca stavbe z ravno streho oziroma v primeru stavbe z
razgibano streho najvišjo točko strehe. Pri stavbah z ravno streho je nad
koto h dopustna izvedba dimnikov, odduhov, izpustov, izhodov na streho
z nadstrešnicami, tehničnih naprav, strojnih inštalacij, dvigalnih jaškov,
ograj in naprav elektronske komunikacijske infrastrukture. Pri stavbah z
razgibano streho je nad koto h dopustna le izvedba dimnikov, odduhov,
izpustov ter naprav elektronske komunikacijske infrastrukture.

–
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(3) Zbirna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je treba urediti na zasebnih površinah tako, da je zagotovljena higiena in da ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje stavbe. Zbirna mesta, ki niso
urejena v okviru gabaritov posameznega objekta so lahko pokrita z nadstrešnico in ograjena na način, da so oblikovno usklajena s fasadami
objektov. Posode na zbirnih mestih morajo biti zavarovane pred vremen-

(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena je dopustno skupna
zbirna in prevzemna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in
zbiralnice ločenih frakcij zagotoviti tudi izven gabaritov načrtovanih stavb,
na nivoju terena, pri čemer se lokacije posameznih mest lahko v prostoru
smiselno združujejo. Če prostorske možnosti to dopuščajo, se posamezna mesta intenzivno obsaditi z grmovnicami.

(1) Skupna zbirna in prevzemna mesta za ločeno zbiranje komunalnih
odpadkov in zbiralnice ločenih frakcij so predvidene na nivoju pritličja, v
okviru gabaritov načrtovanih stavb v funkcionalnih enotah FE 1, FE 2, FE
3 in FE 4.

23. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(2) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba izdelati načrt izvajanja
del, ki mora biti pripravljen tako, da je ob njegovem izvajanju začasna
obremenitev s hrupom na dopustni ravni.

(1) Za območje OPPN se določa se III. stopnja varstva pred hrupom.

22. člen
(varstvo pred hrupom)

(3) V času gradnje je treba preprečiti nekontrolirano prašenje.

(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

(1) Odvod zraka iz sanitarnih prostorov je treba speljati nad strehe objektov.

21. člen
(varstvo zraka)

(7) 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 splakovalnikov, uporaba padavinske vode za sanitarno vodo ali zalivanje zelenic).

(6) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje
stanja 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 utemeljeno.

(5) Vsa odpadna komunalna in padavinska voda se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje za komunalno in padavinsko odpadno vodo pod pogoji
iz 35. člena tega odloka.

(4) Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem.

(3) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje odpadne vode, če
gre za neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo, je možno, če je cevovod, po katerem se očiščena odpadna
voda odvaja v vodotok izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.

(2) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje padavinske odpadne
vode s streh objekta in manipulativnih prometnih površin, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
je možna, če je zagotovljena obdelava vode v lovilniku olj. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(2) Gradnja vseh etap se lahko izvaja sočasno ali kot posamezne etape,
pri čemer mora pred ali sočasno z gradnjo stavb in ureditev v območjih
funkcionalnih enot FE 1, FE 2, FE 3, FE 4 in FE 5, biti izvedena dostopna
cesta DC1 v funkcionalni enoti FE 6 s pripadajočo komunalno in energetsko infrastrukturo. Ureditve dostopne ceste DC1 se lahko gradijo fazno,
smiselno glede na gradnjo ostalih etap in sicer z naslednjimi fazami:
– faza 1: od navezave na regionalno cesto do vključno s križiščem z
dostopno cesto DC2,
– faza 2: od križišča z dostopno cesto DC2 do vključno južnega izvoza
oziroma uvoza na parkirišče v FE 5,
– faza 3: od južnega izvoza oziroma uvoza na parkirišče v FE 5 do dostopne ceste DC3.
(3) Določilo drugega odstavka tega člena v zvezi s sočasnostjo gradnje
posameznih etap ne velja za gradnjo etape 5, ki se mora graditi časovno
pred ali sočasno za ureditvami etape 4. Določilo ne velja za gradnjo dostopnih poti na južnem delu FE 4, ki se lahko gradijo sočasno ali časovno
za ureditvami dostopnih poti etape 2.
(4) Določilo drugega odstavka tega člena v zvezi s sočasnostjo gradnje
posameznih etap ne velja za gradnjo dostopne ceste DC2 in intervencijskega izvoza IIZV v FE 5, ki se morata graditi pred ali sočasno z ureditvami v FE 1.
(5) Posamezne etape se lahko izvajajo v več podetapah v okviru posameznih parcel, namenjenih gradnji za funkcionalno zaključene celote. Znotraj posamezne parcele, namenjene gradnji, je dopustno pridobiti uporabno dovoljenje za posamezne dele stavbe s pripadajočo prometno,
komunalno in energetsko infrastrukturo ter ustreznim številom parkirnih
mest.
(6) Parcelacija oziroma komasacija zemljišč se lahko izvede naenkrat za
celotno območje ali po delih potrebnih glede na posamezno etapo oziroma fazo realizacije.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE
18. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) V bližini obravnavanega območja se nahajajo naslednje enota kulturne
dediščine:
– Radovljica – Bunkerji na Volčjem hribu, EŠD 27925,
kulturni spomenik;
– Radovljica – Arheološko najdišče Ledine, EŠD 15545, registrirano
arheološko najdišče;
Radovljica – Bunkerji na Obli Gorici, EŠD 27926, kulturni spomenik.
–

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni 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 zavod, pristojen za varstvo
kulturne dediščine, 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.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
19. člen
(ohranjanje narave)
(1) Obravnavano območje se nahaja na vplivnem območju naravne vrednote, id. št. 5420 Volčev hrib, geomorfološka in geološka zvrst, državni
pomen, vplivno območje.
(2) V največji meri naj se ohranja drevesna mejica na severnem robu območja. Dodatne drevesne zasaditve naj se izvedejo z lokalno značilnimi
listnatimi drevesnimi vrstami, vključi naj se tudi hrast.
20. člen
(varstvo vode in podtalnice)
(1) Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo neposredno v
površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode.

št. 285, 15. oktobra 2021

Številka: 061-0009/2019-9
Datum: 14. 10. 2021

Tine Radinja l.r.
Župan Občine Škofja Loka

Ciril Globočnik l.r.
Župan Občine Radovljica

Številka: 007-0012/2021
Datum: 29. 9. 2021

Številka: 007-4/2016-8
Datum: 29. 9. 2021
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Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

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

2. člen

V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica (DN
UO, št. 211/16) se v 5. členu doda klasifikacija dejavnosti 59.140 Kinematografska dejavnost, ki se po številčnem vrstnem redu umesti za dejavnost 59.130 in pred dejavnost 59.200.

1. člen

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem
in kultura Radovljica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe), določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18),
26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 77/07 – UPB in spremembe) in 17. Statuta Občine Radovljica (DN
UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 20. seji dne 29.
9. 2021 sprejel

5.

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

5. člen

Odlok o mirujočem prometu iz 2. člena tega odloka se občinskemu svetu
predloži v sprejem najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.

4. člen
(prehodna in končna določba)

V odloku dosedanji 2. odstavek 39. člena postane 4. odstavek.

3. člen

primerih:
- prepovedi prometa motornih vozil zaradi ureditve območja za pešce
oziroma kolesarje,
- uvedbe enosmernega prometa,
- ureditve slepe ceste,
- trajne zapore oziroma ukinitve ceste,
na predlog župana in v skladu z izdelanim elaboratom prometne ureditve
predhodno odloča občinski svet. Pred odločanjem občinskega sveta občinska uprava pozove k posredovanju mnenja krajevno skupnost na območju predvidene spremembe, službe zaščite in reševanja ter policijo.
(3) Mirujoč promet se ureja s posebnim odlokom, ki ga sprejme občinski
svet.«

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(3) Program dela skupne uprave za prvo leto vodja skupne uprave pripravi v roku treh mesecev po začetku delovanja skupne uprave.

21. člen

(1) Javni uslužbenci, zaposleni v občinskih ali skupnih upravah občin
ustanoviteljic na delovnih mestih, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna uprava, se
premestijo na delovna mesta skupne uprave v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave.
(2) Javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni upravi, se ne sme poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi občine ustanoviteljice.

22. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo (DN UO, št. 219/2016 in Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 60/2016), ki pa se uporablja do začetka delovanja skupne
uprave ustanovljene s tem odlokom.

23. člen

(1) Odlok sprejmejo v enakem besedilu občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje
občine najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave zadnji odločal.
Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.

Številka: 031-0001/2021-3
Datum: 14. 10. 2021

Ivan Meglič l.r.
Župan Občine Naklo

Nejc Smole l.r.
Župan Občine Medvode
Številka: 007-0005/2021-5
Datum: 14. 10. 2021

Številka: 007-1/2021-2
Datum: 14. 10. 2021

4.

Na podlagi 95. in 100. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10,
48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) ter 17. člena Statuta Občine
Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na
20. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

1. člen

V Odloku o občinskih cestah (DN UO, št. 243/18 in 281/21; v nadaljevanju: odlok) se 1. odstavek 39. člena dopolni, tako da se glasi:
»(1) Prometna ureditev na občinskih cestah mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo. Prometno signalizacijo na občinskih cestah
določa občinska uprava, razen v primerih iz 24. člena tega odloka in v
primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za
izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister
za promet, minister za notranje zadeve in minister za okolje in prostor.«

2. člen

V odloku se v 39. členu dodata nova, 2. in 3. odstavek, ki se glasita:
»(2) O spremembah obstoječe prometne ureditve na občinskih cestah v

100,00

5,47

16,67

38,89

38,97

Redarstvo

100,00

5,42

20,00

36,00

38,58

Vodenje in
skupne službe

Skupna uprava preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanoviteljic o
prenehanju skupne uprave, z izstopom sedežne občine ali z izstopom
vseh ostalih občin ustanoviteljic.

16. člen

(1) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s
tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
(2) Nova občina pristopi v skupno upravo s spremembo ustanovitvenega
akta skupne uprave, katerega v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin.

15. člen

(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin
ustanoviteljic.
(2) Župani sprejmejo kadrovski načrt in finančni načrt ter program dela
skupne uprave, imenujejo vodjo skupne uprave, dajejo skupne usmeritve
glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
(3) Če je to nujno potrebno za nemoteno delo skupne uprave, lahko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarjenja, sprejme župan sedežne občine.
(4) Župani občin ustanoviteljic z dogovorom o medsebojnih razmerjih
podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in
odgovornosti.

14. člen

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC

(1) Tekoče upravne, finančne, pravne, tehnične, informacijske, kadrovske in strokovne naloge za skupno upravo zagotavlja občinska uprava
sedežne občine. Za izvajanje posameznih tekočih nalog na lokaciji dislocirane enote se lahko občine v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14.
člena tega odloka dogovorijo tudi drugače.
(2) Stroške iz prejšnjega odstavka krijejo občine ustanoviteljice na način
in v razmerju, določenem v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14.
člena tega odloka.

13. člen

(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih, kjer ima tudi sedež,
lahko pa tudi dislocirano v prostorih na območju občin soustanoviteljic,
če tako zahteva narava dela in se občine dogovorijo v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.
(2) Stroške uporabe prostorov in nabave ter uporabe opreme krijejo občine ustanoviteljice na način in v razmerju, določenem v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.

12. člen

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena posamezna občina ustanoviteljica zagotavlja v celoti sredstva za izvajanje dopolnilnega programa in
dodatnega obsega nalog, ki se določijo z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave. Občina ustanoviteljica za opravljanje
teh nalog krije stroške na način določen v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.

100,00

skupaj

28,57

Medvode

5,28

28,57

Škofja Loka

Naklo

37,58

Radovljica

Inšpekcijsko
nadzorstvo

(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v
svojih proračunih v naslednjem razmerju, če s tem odlokom za posamezno vrsto izdatkov ni določeno drugače:

11. člen

17. člen

št. 285, 15. oktobra 2021

(1) Župani občin ustanoviteljic v roku enega meseca po uveljavitvi tega
odloka sprejmejo dogovor o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega
odloka.
(2) Župani občin ustanoviteljic v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
odloka sprejmejo kadrovski načrt in finančni načrt. Na podlagi sprejetega
kadrovskega načrta župan sedežne občine v enem mesecu sprejme sistemizacijo delovnih mest.

20. člen

(1) Skupna uprava začne z delom 1. 1. 2022. Skupna uprava s tem dnem
prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih nadzora iz 4. člena tega odloka.

19. člen

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) Občina ustanoviteljica lahko izstopi iz skupne uprave z enostransko
izjavo v obliki sklepa občinskega sveta, ki ga vroči vsem občinam ustanoviteljicam. Izstop je možen z zaključkom proračunskega leta pod pogojem, da občina napove izstop najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta. Sporazumno se občine lahko dogovorijo tudi za drugačen
odpovedni rok.
(2) Občine ustanoviteljice so za obdobje do izteka odpovednega roka
dolžne zagotavljati sredstva za delovanje skupne uprave v deležu in na
način, določen s tem odlokom in dogovorom o medsebojnih razmerjih iz
14. člena tega odloka.
(3) Z dnem izstopa iz skupne uprave občina ustanoviteljica prevzame
javne uslužbence skupne uprave, ki so bili prevzeti ali premeščeni v skupno upravo iz njene občinske uprave.
(4) Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz skupne uprave, ima z dnem izstopa glede javnih uslužbencev poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka obveznost tudi do ostalih javnih uslužbencev v razmerju iz 11. člena tega
odloka, če je ta delež višji od prevzetih javnih uslužbencev iz prejšnjega
odstavka. Občina je dolžna ostalim ustanoviteljicam skupaj s sklepom o
izstopu sporočiti ali prevzame javne uslužbence na delo v občinski upravi.
V nasprotnem primeru je dolžna pokriti stroške presežnih delavcev skladno z delovno zakonodajo.
(5) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se lahko
občine ustanoviteljice glede prevzema in obveznosti do javnih uslužbencev sporazumno dogovorijo tudi drugače. Odločitev mora biti sprejeta
najmanj tri mesece pred datumom izstopa občine.

18. člen

(1) O prenehanju delovanja skupne uprave sprejmejo občinski sveti občin
ustanoviteljic ugotovitvene sklepe, na podlagi katerih se pristopi k pripravi odloka o ukinitvi organa skupne uprave. Z odlokom občine ustanoviteljice določijo razmerja glede kritja stroškov obveznosti, stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev, delitev premoženja in morebitna druga
razmerja ter določijo roki, v katerih so občine ustanoviteljice dolžne kriti
stroške oziroma izvesti druga dejanja. Šteje se, da je odlok o ukinitvi organa skupne uprave sprejet, če ga v istem besedilu sprejmejo vse občine
ustanoviteljice.
(2) Ob prenehanju skupne uprave mora vsaka občina prevzeti v izvršitev,
izterjavo ali izpolnitev pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev skupne
uprave v upravnih in prekrškovnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
(3) V primeru prenehanja delovanja skupne uprave vsaka občina ustanoviteljica prevzame v delovno razmerje tiste javne uslužbence, ki so bili iz
njene občinske uprave prevzeti ali premeščeni v skupno upravo.
(4) Glede ostalih javnih uslužbencev, ki pred začetkom dela v skupni
upravi niso imeli statusa javnega uslužbenca v eni od občinskih uprav
občin ustanoviteljic skupne uprave, se občine ustanoviteljice lahko medsebojno dogovorijo o njihovi nadaljnji zaposlitvi na posamezni občini ustanoviteljici. Če do takega dogovora ne pride, se ravna skladno z delovno
zakonodajo. Stroške presežnih delavcev pokrivajo občine ustanoviteljice
v razmerjih delitve stroškov, določenih v 11. členu tega odloka, pri čemer
se v korist posamezne občine upošteva delež javnih uslužbencev, ki jih je
ta prevzela iz skupne uprave.
(5) Ob prenehanju skupne uprave vsaki občini pripadajo stvari, pravice in
sredstva, pridobljena v času delovanja skupne uprave v razmerju sofinanciranja posameznega nakupa ter ob upoštevanju knjigovodske vrednosti
le teh, razen če se občine sporazumno drugače dogovorijo o načinu
razdelitve in prevzema posameznih stvari, pravic in sredstev.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(5) Finančni načrt mora biti po sprejemu proračuna sedežne občine
usklajen s strani vseh občin ustanoviteljic najkasneje v roku treh mesecev
od sprejetja proračuna sedežne občine.
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(6) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnem
načrtu št. 7. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav s prikazom površin,
namenjene javnemu dobru ter prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami«.

(5) Voda za gašenje je predvidena z zunanjim javnim hidrantnim omrežjem. Notranje hidrantno omrežje se predvidi glede na koncept požarne
varnosti za posamezni objekt.

(4) Delovne površine za intervencijska vozila so načrtovane na oziroma ob
dostopnih poteh. Dimenzije delovnih površin morajo biti v skladu z veljavnimi standardi.

(3) Poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju, kjer je predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene na osni pritisk 10 ton. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir.
Intervencijske poti morajo biti projektirane skladno z veljavnimi standardi.
Intervencijske poti so podrobno določene v 32. členu tega odloka.

(2) Do objektov morajo biti izvedeni dostopi in površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi standardi.

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi,
– ustrezne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

26. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

(3) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitev prve plošče
nad kletjo tako, da zadrži rušenje objektov nanjo.

(2) Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu z veljavnimi
predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnostjo objekta.

(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije
0,175 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. Pri projektiranju stavb je
treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost.

25. člen
(potresna nevarnost)

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

(4) Osvetljevanje v območju OPPN mora biti urejeno tako, da ne oddaja
svetlobo na zavarovano območje Volčji hrib.

(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v
območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča. Uporabijo naj se žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo
in ne oddajajo UV spektra. V času izven obratovanja in uporabe objektov
in zunanjih površin, naj se razsvetljava izklopi ali se ji zmanjša svetilnost.
Rekreativnih in zelenih površin naj se ne osvetljuje.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam,
ki bi jih lahko odbijale proti nebu. Svetilke naj bodo nepredušno zaprte,
da ne predstavljajo pasti za žuželke.

(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in zunanjih površin
morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

24. člen
(svetlobno onesnaženje)

27. člen
(varnost zračnega prometa)
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(2) Iz območja OPPN se na regionalno cesto II. reda Lesce – Črnivec
omogoča izvoz za intervencijska vozila IIZV, ki se navezuje na dostopno
cesto DC2. Sočasno z izvedbo interventnega izvoza je treba na regionalni cesti prilagoditi talno in vertikalno prometno signalizacijo.

(1) Območje OPPN se na regionalno cesto III. reda Lesce - Kamna Gorica – Lipnica priključuje dostopna cesta DC1 preko novega cestnega
priključka. Cestni priključek dostopne ceste DC1 se uredi kot nov priključni krak. Sočasno z izvedbo cestnega priključka je treba na regionalni cesti prilagoditi talno in vertikalno prometno signalizacijo.

29. člen
(ureditev cest, priključevanje na javne ceste in
pogoji glede poseganja v varovalni pas državne ceste)

(7) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu št. 4. Zazidalna
situacija s prometno ureditvijo - nivo terena«.

(6) Redna dostava, ki je potrebna za oskrbo služb in dejavnosti mora
potekati preko cestnega priključka na regionalno cesto Lesce - Kamna
Gorica – Lipnica in dostopnih cest v območju OPPN. Za dostavo se lahko
uporabijo tudi zunanje parkirne površine in zunanje manipulativne površine.

(5) Površine za promet pešcev, kolesarjev in glavni vhodi do objektov
morajo zagotavljati uporabo brez grajenih ovir, skladno s predpisi s področja zagotavljanja dostopa gibalno oviranim osebam.

(4) Zunanje površine za mirujoči promet v FE 1, FE 2, FE 3 in FE 5 so
umeščene ob dostopnih cestah DC1, DC2 in DC3 ter kot del manipulativnih prometnih površin. Zunanje parkirne površine morajo biti utrjene in
morajo zagotavljati dostopnost osebnih vozil.

(3) Novi kraki intervencijskega izvoza na obstoječo regionalno cesto Lesce – Črnivec morajo zagotavljati enosmerni izvoz intervencijskih vozil na
regionalno cesto.

(2) Novi priključni kraki na obstoječo regionalno cesto Lesce - Kamna
Gorica – Lipnica morajo biti oblikovani kot skupinski cestni priključki in
morajo zagotavljati dvosmerni promet vozil. Pri oblikovanju novih cestnih
priključkov na javno cesto je treba zagotoviti minimalni horizontalni priključni polmer 10,0 m. Najmanjši polmer horizontalne zaokrožitve v območju OPPN mora znašati 5,0 m.

(1) Vse prometne in manipulativne površine ter intervencijske poti morajo
biti utrjene na predpisano nosilnost in morajo zagotavljati prevoznost,
varnost, stabilnost in ustrezno torno sposobnost.

28. člen
(pogoji za prometno urejanje)

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

(3) Vplivna območja zračnega prometa so prikazane v grafičnem načrtu
št. 7. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav s prikazom površin, namenjene javnemu dobru ter prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

(2) Na območju OPPN je za postavitev trajnih ali začasnih objektov obvezna pridobitev projektnih pogojev in soglasja Javne agencije za civilno
letalstvo Republike Slovenije. Na območju, ki posega v bočno omejitveno
ravnino letališča, najvišji deli trajnih ali začasnih objektov (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi napravami, objekti za oglaševanje ipd.) ne smejo presegati nadmorske višine 532 m.n.v. oziroma njihova skupna višina
ne sme presegati 25 m, merjeno od nivoja terena.

(1) Območje OPPN posega v vplivno območje letališča Lesce. Celotno
območje OPPN je v območju vodoravne omejitvene ravnine letališča,
dodatno pa severovzhodni del območja OPPN posega v bočno omejitveno ravnino letališča.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

skimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja posod.

št. 285, 15. oktobra 2021
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(2) Na območju OPPN je treba zgraditi javno vodovodno omrežje, ki poteka v dovozni cesti DC1 in v manipulativnih površinah ob objektu A ter se
priključuje na obstoječi javni vodovod v Gradnikovi ulici. Dimenzija vodovoda je 150 mm.

(1) Stavbe na območju OPPN je treba za oskrbo s pitno, sanitarno in
požarno vodo priključiti na centralni vodovodni sistem mesta Radovljice.

34. člen
(vodovodno omrežje)

(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 7. »Zbirni načrt komunalnih
vodov in naprav s prikazom površin, namenjene javnemu dobru ter prikaz
ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:
– načrtovane stavbe morajo biti priključene na obstoječe in načrtovano
vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so načrtovane stavbe lahko priključene še na elektronsko komunikacijska omrežja. Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih
upravljavcev posamezne infrastrukture,
– praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da
je omogočeno njihovo vzdrževanje,
– kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega
zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti
služnost,
– trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov,
objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih
struktur,
– gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno,
– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih
komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev vodov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno etapo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za območje OPPN,
– obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v območju OPPN je dopustno zaščititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem,
da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci,
– kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela
ter o tem obvestiti upravljavce posameznih vodov,
– pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati predpise,
ki urejajo učinkovito rabo energije in varstvo pred elektromagnetnim sevanjem.

33. člen
(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture)

(2) Dostopne poti morajo biti utrjene, ustrezne nosilnosti in morajo omogočati vožnjo in prevoznost intervencijskih vozil.

(1) V območju OPPN se med posameznimi stavbami nahajajo dostopne
ceste DC1, DC2, DC3 in DC4 ter manipulativne in druge prometne in
utrjene površine in poti, ki tvorijo interno prometno omrežje in služijo tudi
dostopu intervencijskih, vzdrževalnih in dostavnih vozil za oskrbo stavb.

32. člen
(intervencijske poti in površine)

(2) Peš prometu in kolesarjem so namenjene dostopne poti. Vse poti
morajo poleg peš in kolesarskega prometa omogočati tudi dostop intervencijskim in dostavnim vozilom za potrebe oskrbe objektov.
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(3) Za območje OPPN, ki sega v varovalni pas oziroma v vplivno območje
državne ceste je investitor dolžan zagotoviti vse morebitne potrebne ukrepe za zaščito pred hrupom iz državne ceste in za zaščito pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja, vzdrževanja ali rekonstrukcije državne ceste.
(4) Postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje ter drugih za prometno varnost motečih dejavnikov ali elementov v varovalnem pasu državne
ceste ni dopustna, pri čemer vegetacija ali drugi elementi zunanje ureditve smejo segati na parcelo državne ceste.
(5) Posege v varovalnem pasu državne ceste oziroma posege, ki imajo
vpliv na državno cesto je treba načrtovati in izvajati v skladu z veljavno
zakonodajo, ki ureja področje javnih cest ter drugimi predpisi. Za omenjene posege je treba pridobiti soglasje oziroma mnenje pristojnega upravljavca državne ceste. V primeru poslabšanja prometne varnosti na državni cesti si upravljavec državne ceste na stroške investitorja obravnavanih
posegov pridržuje pravico do uvedbe dodatnih ukrepov oziroma zahtev za
izboljšanje prometne varnosti.
(6) Ustrezna ureditev cestnih priključkov z državno cesto je pogoj za gradnjo in obratovanje objektov na obravnavanem območju. V primeru rekonstrukcije državne ceste in skladno z prometno - varnostnimi zahtevami, je investitor dolžan obravnavane posege na lastne stroške ustrezno
preurediti v skladu s pogoji upravljavca državne ceste.
30. člen
(mirujoči promet)
(1) Mirujoči promet je v območju funkcionalnih enot FE 1, FE 2, FE 3 in
FE 4 predviden na zunanjih parkirnih površinah, pri čemer se parkirne
površine za potrebe FE 4 zagotavlja v okviru javnega parkirišča v FE 5.
Parkirne površine za potrebe FE 2 se lahko zagotavlja tudi v okviru javnega parkirišča v FE 5.
(2) Za potrebe stavb v območju OPPN je treba zagotoviti naslednje število trajnih začasnih parkirnih mest (v nadaljnjem besedilu: PM):
1. funkcionalna enota FE 1: 27 PM in 30 začasnih PM,
2. funkcionalna enota FE 2: 11 PM,
3. funkcionalna enota FE 3: 27 PM.
4. funkcionalna enota FE 4: 90 PM in 5 začasnih PM. Začasna PM se
zagotavljajo v okviru odstavne niše dostopne ceste DC4, ki je namenjena
za kratkotrajno parkiranje oziroma ustavljanje vozil.
(3) Del PM mora biti namenjenih gibalno oviranim osebam, skladno s
predpisi s področja zagotavljanja neoviranega dostopa gibalno oviranim
osebam. PM za gibalno ovirane osebe morajo biti umeščene v bližino
vstopov v stavbe, dvigal in ob ostalih komunikacijskih površinah.
(4) Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, razen
začasnih PM je treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 PM.
Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno.
(5) Vsako parkirišče z več kot 30 PM za motorni promet mora imeti tudi
eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov.
(6) Prek zunanjih PM ne sme biti urejeno zbiranje in odvoz komunalnih
odpadkov – objekti za zbiranje odpadkov morajo biti umeščeni tako, da
dostop do njih ne poteka prek parkirnih prostorov (lahko pa so na delu
parkirišča ali ob njem).
(7) Oblikovanje parkirnih prostorov mora omogočati parkiranje osebnih
vozil. Dimenzije običajnega PM in PM za električna vozila morajo biti vsaj
širine 2,50 m in dolžine 5,00 m. Dimenzija običajnega PM za gibalno
ovirano osebo pa mora biti vsaj širine 3,50 m in dolžine 5,00 m.
(8) Za stavbe v funkcionalnih enotah FE 2 in FE 4 se zagotovi parkirna
mesta za kolesarski promet, ki morajo omogočati priklepanje koles.
31. člen
(peš in kolesarski promet)
(1) V območju OPPN, razen v FE 6, ob dostopni cesti DC1, ni predvidenih ločenih prometnih površin za kolesarski promet. Predvidene so površine za mešan promet pešcev in kolesarjev.
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(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave
sprejmejo župani občin ustanoviteljic, sedežna občina vključi v predlog
proračuna.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnem načrtu svoje občinske uprave na posebni postavki. Finančni
načrt skupne uprave je priloga k njihovemu proračunu.
(4) Če finančni načrt med občinami ustanoviteljicami ni usklajen do priprave predloga proračuna sedežne občine, se v proračun vključi finančni
načrt, ki ga določi župan sedežne občine.

10. člen

(1) Delovna mesta skupne uprave in pogoji za njihovo zasedbo se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave.
(2) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan sedežne občine na podlagi kadrovskega načrta, potrjenega s strani občin
ustanoviteljic.

9. člen

(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence
skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje s sedežno občino.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine.

8. člen

(1) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih in prekrškovnih zadevah iz svoje pristojnosti,
odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela skupne uprave,
skrbi za izdelavo in izvedbo programa dela in letno poročanje o delu skupne uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev
pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
(2) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v
krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa županom vseh občin ustanoviteljic.

7. člen

(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin
ustanoviteljic soglasno.
(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Vodja skupne uprave mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo (prvo
stopnjo). V sistemizaciji delovnih mest se lahko določi višja izobrazba, če
je ta pogoj za uradniški naziv, v katerem se opravljajo naloge na uradniškem delovnem mestu.

6. člen

(1) Skupna uprava deluje neodvisno, samostojno in pri izvrševanju svojih
nalog nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada
posamezna zadeva.
(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave so pristojne za vodenje in
odločanje v upravnih zadevah občin ustanoviteljic skupne uprave, na prvi
stopnji, skladno s svojimi pristojnostmi. Seznam predpisov, ki vsebujejo
pooblastila uradnih oseb skupne uprave, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.
(3) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, na podlagi državnih
predpisov in predpisov občin ustanoviteljic. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, objavi vsaka občina
ustanoviteljica na svoji spletni strani.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni
upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno. Občina Radovljica
mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje za škodo, povzročeno z delom
zaposlenih v skupni občinski upravi. Strošek zavarovanja se deli v razmerju, določenem v prvem odstavku 11. člena tega odloka.
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečeta medobčinska inšpekcija in
medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

5. člen

(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
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Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave in začne veljati osmi dan po objavi.
Številka: 3505-0001/2016
Datum: 29. 9. 2021

3.

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
- ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/14), 7. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2021 - uradno prečiščeno besedilo), 18.
člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) in 12. člena Statuta
Občine Naklo (Uradni list Republike Slovenije, št. 28/15 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/15) so
Občinski svet Občine Radovljica na 20. seji dne 29. 9. 2021,
Občinski svet Občine Škofja Loka na 20. seji dne 9. 9. 2021,
Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 13. 10. 2021,
Občinski svet Občine Naklo na 17. seji dne 22. 9. 2021
sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in
Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje,
notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic
in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.

2. člen

(1) Občina Radovljica, Občina Škofja Loka, Občina Medvode in Občina
Naklo ustanovijo skupno upravo z imenom Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo, skrajšano
ime MIR občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo.

(2) Skupna uprava je ustanovljena za skupno opravljanje nalog občinske
uprave na področju:
- občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
- občinskega redarstva.

3. člen

(1) Sedež skupne uprave je v Občini Radovljica, Gorenjska cesta 19,
4240 Radovljica.
(2) Uradni elektronski poštni naslov in uradni podatki organa se objavijo
na uradnih spletnih straneh občin ustanoviteljic.
(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je
napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin. V notranjem krogu je
izpisano Radovljica Škofja Loka Medvode Naklo. Imena občin si sledijo
po navedenem zaporedju, brez ločil.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA

4. člen

(1) Skupna uprava opravlja upravne, prekrškovne in druge strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer:
- medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva: naloge občinske inšpekcije,
- medobčinskega redarstva: naloge občinskega redarstva.

33. člen
(nadzorstvo)

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

(2) Intervencijske poti in površine:
Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3,0 m.
V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih
ovir.

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

32. člen
(vpogled)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi:
- odstranitev objektov in naprav,
- vzdrževalna dela, rekonstrukcije in spremembe namembnosti skladno z
določili PRO,
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, skladno z določili PRO,
- izvedba komunalnih objektov in naprav skladno z določili PRO.

31. člen
(posegi po izvedenem OPPN)

XII. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

(5) Objekti faze I. in II. se lahko izvedejo tudi posamezno in neodvisno od
časovnega poteka drugih faz.

(4) V fazi III. se izvede naslednje gradnje in ureditve:
- ureditev odprtih površin v območjih DC/1 in DC/3 (izvzeta je prometna
ureditev),
- ureditev parka s postajami Križevega pota,
- večnamenska dvorana pod terenom,
- gradnja objektov v ZP/4c.
Za ureditve faze III. se izvede interni natečaj.

(3) V fazi II. so predvideni naslednji objekti v območju samostanskega
kompleksa:
- rušitev obstoječega objekta št. 337, širitev muzeja (objekt O4) in ureditev internega dvorišča samostana,
- rušitev obstoječega objekta N1 in širitev muzeja oziroma izvedba pomožnih objektov (objekta O2 in O3) znotraj samostanskega zidu ter ureditev
samostanskega vrta,
- ureditev bivalnih enot na podstrešju samostanskega objekta.

(2) V fazi I. so predvideni naslednji objekti in ureditve:
- dozidava in nadzidava obstoječega Muzeja jaslic (obj. O5),
- nadzidava in ureditev novega Romarskega doma Brezje 63 (objekt št.
189),
- rekonstrukcija in sprememba namembnosti v muzej Brezje 76 (objekt št.
311),
- izgradnja avtobusne postaje.

(1) Komunalne ureditve v območju OPPN se lahko gradijo neodvisno od
predvidene faznosti.

30. člen
(etapnost gradnje)

XI. ETAPNOST GRADNJE

(4) Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje:
Obstoječe javno vodovodno omrežje s hidranti na medsebojni razdalji 80
m znotraj območja je že zgrajeno. Zaradi zagotavljanja ustrezne količine
pitne in požarne vode je predvidena obnova obstoječega vodovoda na
DN 100/DN 125 z novim hidrantnim omrežjem.
Na parceli št. 16, k.o. Brezje se nahaja obstoječ požarni bazen, kapacitete 50 m3. Bazen se po potrebi obnovi.

(3) Odmiki:
Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara
z objektov na sosednja zemljišča ali objekte.

(1) Evakuacijske poti:
V projektni dokumentaciji za stavbe je treba predvideti način varne evakuacije iz stavb na proste površine ob njih. Območja za evakuacijo so prikazana na grafični prilogi št 7.

29. člen
(varstvo pred požarom)

Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno
varnost in ustrezne tehnične rešitve gradnje. Upoštevati je treba projektni
pospešek tal, ki je 0,20 g.

28. člen
(potres)

Zaradi bližine erozijskega območja (ježa) je treba v fazi projektiranja DGD
pod nivo utrjenega terena izvesti preverbo hidrogeoloških razmer območja.

27. člen
(erozija)

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

(3) Odvoz odpadkov se zagotovi v skladu z veljavnim občinskim odlokom.
Na območju se uvede ločeno zbiranje odpadkov.

(2) Predvideni posegi v prostor morajo biti zasnovani tako, da ne bodo
povzročali čezmernih obremenitev okolja.

(1) Pri posegih v prostor je treba upoštevati določila veljavnih predpisov s
področja varstva zraka.

26. člen
(varstvo zraka, hrup, ravnanje z odpadki)

(3) V primeru večjih posegov pod nivo utrjenega terena (večnamenska
dvorana pod terenom) je treba v fazi projektiranja DGD pripraviti preverbo
hidrogeoloških razmer območja.

(2) Padavinske in drenažne vode prioritetno ponikajo. Padavinske vode z
utrjenih, parkirnih in manipulativnih površin se preko lovilcev olj spelje v
lokalne ponikovalnice.

(1) Obstoječe greznice je treba skladno z zakonskimi zahtevami zamenjati z malimi biološkimi čistilnimi napravami. Ob izgradnji kanalizacije je priključitev nanjo obvezna.

25. člen
(varstvo voda)

(2) Z novimi ureditvami v območje naj se posega na način, da se varovanim elementom ohranja njihovo podobo ter prostorsko in zgodovinsko
vlogo. Ob ohranjanju varovanih elementov (objektov, območja) je treba
varovati tudi vizure in povezave proti Baziliki in iz osrednjega dela romarskega središča proti zahodu. Za vse gradbene posege je treba pridobiti
soglasje ZVKDS.

št. 285, 15. oktobra 2021

Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so prikazane na
grafični prilogi št. 7.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

na EŠD 2069, in del vasi Brezje, vplivno območje EŠSD 17613.
Varovani sestavni deli enote dediščine EŠD 28779 Brezje na Gorenjskem – Romarsko središče s pomembnim kulturnim pomenom so: Bazilika z odprtim prostorom pred njo, samostansko poslopje, samostanski
vrt, obzidanost območja samostana in samostanskega vrta, objekti nekdanjih gostišč s prenočišči (Brezje 76 - nekdanji romarski dom, Brezje 63
– nekdanja Janežkova gostilna), objekti za prodajo spominkov (paviljon s
štirikapno streho južno od Bazilike brez hišne številke) ter dvignjen obzidan vrt z dostopnimi stopnišči in zasaditvami.
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(2) Priključitev stavb se izvede skladno z Idejno zasnovo – načrt strojnih
napeljav in strojne opreme za OPPN za območje osrednjih površin RA 86
Radovljica za Gradnikovo, september 2020, ki jo je izdelala JP Energetika Ljubljana d.o.o.

(1) Načrtovani objekti na območju OPPN se za potrebe ogrevanja, priprave tople sanitarne vode, kuhe in tehnologije priključijo na distribucijsko
omrežje zemeljskega plina – srednjetlačno distribucijsko plinovodno
omrežje z delovnim tlakom do 4,0 mbar. Priključitev se izvede z načrtovanim plinskim priključkom, ki se na distribucijo omrežje priklopi na lokaciji
Gradnikove ceste. Plinski priključek se po približno 83 m preide v interni
plinovodni razvod, ki napaja stavbe A, B, C, E1 in E2. Za vsako stavbo je
predvidena zunanja podometna plinska omarica z glavno zaporno pipo.

36. člen
(plinovodno omrežje)

(9) Pred priključitvijo posameznih stavb na javno kanalizacijsko omrežje je
treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev
posameznih objektov in predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo.

(8) Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi postopki.

(7) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

(6) Padavinske vode iz območja OPPN se lahko ponovno uporabijo ali, če
je to možno, ponikajo. Odpadne padavinske vode, ki se ne uporabijo ali
ponikajo in predstavljajo razliko med obstoječim (nepozidanim) in načrtovanim (pozidanim) stanjem, je treba zadržati na območju OPPN in jo, če je ni
možno ponikati, nato preko kanalizacijskega sistema za padavinsko odpadno vodo odvajati. Odpadno padavinsko vodo na območju OPPN je treba
pred odvodom v javno kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo
zadržati v internih sistemih za zadrževanje padavinske odpadne vode.

(5) Padavinsko odpadno vodo iz območja OPPN je treba priključiti na
načrtovane javne kanale za padavinsko odpadno vodo oziroma se jo vodi
v ponikovalna polja. Vse padavinske vode iz utrjenih parkirnih in povoznih
manipulativnih površin je treba voditi preko lovilcev olj.

(4) Na območju OPPN je treba zgraditi javne kanale za padavinsko odpadno vodo, dimenzije 250 - 400 mm, ki potekajo v dostopnih cestah DC1,
DC2, DC3, DC4, v manipulativnih površinah ob objektu A, parkirišču ob
stavbi B ter javnemu parkirišču v FE 5, ki se vodi v ponikovalna polja, ki
se jih praviloma zagotavlja znotraj posameznih funkcionalnih enot.

(3) Komunalno odpadno vodo iz stavb na območju OPPN je treba preko
horizontalne kanalizacije za komunalne odpadne vode priključiti na javno
kanalizacijsko omrežje.

(2) Na območju OPPN je treba zgraditi javne kanale za komunalno odpadno vodo, dimenzije 250 mm, ki potekajo v dovozni cesti DC1 in se navezujejo na obstoječe kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno
vodo v Gradnikovi ulici.

(1) Komunalno odpadno vodo z območja OPPN je treba prek centralnega
kanalizacijskega sistema odvajati na centralno čistilno napravo Radovljica.

35. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(5) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi posameznih objektov in
predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo.

(4) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov je
treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi, ki urejajo
oskrbo s pitno vodo.
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(4) V severnem delu območja OPPN poteka obstoječi prenosni plinovod
z oznako P293 z delovnim tlakom 50 bar. Omenjeno prenosno omrežje
zemeljskega plina je v upravljanju Geoplin plinovodi d.o.o., kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. Upoštevati je treba
naslednje projekte pogoje:
– pred projektiranjem je treba z lokatorjem preveriti položaj in globino
plinovoda. Zakoličenje plinovoda za potrebe projektiranja izvede pooblaščeni predstavnik upravljavca;
– v projektni dokumentaciji za izvedbo je treba predvideti pripadajoči
varovalni pas in območje varnostnega odmika plinovoda, pri čemer mora
med drugim vsebovati situacijo z vrisanim prenosnim omrežjem zemeljskega plina, komunalno in cestno infrastrukturo, objekti ter drugimi posegi. Pri lociranju jaškov komunalne infrastrukture in pri približevanju oziroma vzporednem poteku le-te se po možnosti upošteva najmanj 5 m odmika od trase plinovoda. V primeru poteka komunalnih vodov pod plinovodom se obdela zaščita plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije
plinovoda pred poškodbo, opiranje sten izkopa). Pri prečkanju kanalizacije nad plinovodom se med revizijskima jaškoma predvidi plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plastične cevi s tesnili) in perforirani pokrovi jaškov. Pri vzdrževanju kanalizacije se morajo upoštevati požarno varnostni predpisi in ukrepi. Na križanju katodno zaščitenega plinovoda s kovinsko instalacijo je treba obdelati morebitne negativne vplive ter
njihovo odpravo (postavitev merilnega mesta za merjenje interference ter
izvedbo meritev po končanih delih, ...). Morebitni ozemljitveni sistem
mora biti oddaljen najmanj 3 m od trase plinovoda;
– pri projektiranju se je treba izogibati novim prometnim površinam nad
plinovodom in število križanj s plinovodom omejiti na minimum;
– obdela se zaščita plinovoda pod povoznimi površinami glede na predvidene prometne obremenitve in obremenitve v fazi izvedbe v sodelovanju
z geološkim strokovnjakom (izdelati statični izračun obremenitev in zaščite plinovoda), pri čemer morebitno nižanje terena nad plinovodom in s
tem zmanjševanje globine vkopa plinovoda ni dovoljeno. Pri urejanju odprtih površin in zasaditve se zasaditev z drevjem ter morebitno postavitev
ograje in njenih stebričkov, jaškov, drogov, logotipov, nadzemne prometne signalizacije in podobno upošteva najmanj 2.5 m odmik od trase plinovoda;
– pridobiti je treba podatke o obstoječih plinovodih pri pristojni občinski
geodetski službi skladno ali pri upravljavcu plinovoda; poseganje v varovalni pas plinovoda brez soglasja upravljavca plinovoda ni dovoljeno;
– najmanj 10 dni pred pričetkom del mora investitor upravljavcu plinovoda predložiti pisno prijavo, projektno dokumentacijo za izvedbo, gradbeno dovoljenje, podpisano pogodbo o načinu plačila stroškov, naročiti
nadzor in zakoličbo ter sporočiti podatke o izvajalcu in odgovornem vodji
del, investitor oziroma izvajalci morajo dostaviti upravljavcu plinovoda v
potrditev načrt ureditve gradbišča, iz katerega bodo razvidne tudi transportne poti ob in preko plinovoda zaradi preprečitve poškodovanja plinovoda. Transport preko plinovoda izven javnih poti se lahko vrši le po predhodno zavarovanih prehodih v dogovoru s pooblaščencem upravljavca
plinovoda. Zaščita plinovoda se izvede skladno z zahtevami pooblaščenca upravljavca plinovoda in potrjenim načrtom ureditve gradbišča. Za
gradbišče, kjer se izvajajo dela na plinovodu in v njegovem varnostnem
pasu, se izdela varnostni načrt skladno s predpisi za varno delo, gradbišče pa omeji z ustrezno stabilno ograjo;
– pred pričetkom del se z lokatorjem zakoliči položaj in globino plinovoda. Zakoličbo plinovoda izvede pooblaščeni predstavnik upravljavca plinovoda, zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času trajanja del. Dela je
treba najaviti upravljavca plinovoda najmanj 5 dni pred začetkom;
– morebitne tehnične zaplete pri izvajanju del v varovalnem pasu prenosnega omrežja zemeljskega plina mora reševati projektant in jih dostaviti
upravljavcu plinovoda v potrditev. Za posege, ki ne bodo obdelani v predloženem projektu, bo treba na osnovi obdelanih rešitev pridobiti novo
soglasje;
– v varnostnem pasu plinovoda (2 x 5 m) niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala niti postavljanje začasnih gradbenih objektov. Pri izvajanju del v varnostnem pasu plinovoda se morajo upoštevati
morebitne dodatne zahteve pooblaščenca upravljavca plinovoda. Investitor ali izvajalec organizira izvedbo tehničnega pregleda in pridobi uporabno dovoljenje; najmanj 30 dni pred zaplinitvijo prenosnega omrežja zemeljskega plina investitor izroči upravljavcu plinovoda podpisano pogodbo o načinu plačila stroškov;
– investitor mora pridobiti pisno izjavo oziroma soglasje upravljavca pli-

(3) Priključni plinovodi in notranje napeljave v stavbah morajo biti izvedeni
v skladu s predpisom Gradnja hišnih plinskih priključkov za delovni tlak do
4 barov DVGW G 459.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(3) Stavbe na območju OPPN je treba priključiti na načrtovano javno vodovodno omrežje preko posameznih vodovodnih priključkov. Vodomerna
mesta se umeščajo v vodomerne jaške.

št. 285, 15. oktobra 2021
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V projektu za izvedbo je treba predvideti rešitve v katerih se zagotovi avtonomnost delovanja posameznih objektov in dejavnosti oziroma zagotovitev rezervnega napajanja v primeru izpada električne energije (z UPS
sistemi, agregati ali drugimi tehničnim rešitvami). Zagotoviti je treba vsaj
24 urno zalogo pitne vode.

41. člen
(avtonomnost delovanja)

Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati veljavno zakonodajo in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah. Priporoča se učinkovita raba energije za ogrevanje ter učinkovita raba vode.

40. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

(3) Za osvetljevanje glavnih prometnih površin dostopnih cest in intervencijskega izvoza se izvede osvetljevanje s cestnimi svetilkami, za osvetljevanje notranjih cest novega naselja se izvede osvetljevanje z uličnimi svetilkami na kandelabrih višine od 4 m do 6 m nad nivojem terena. Za ulično
razsvetljavo se izvede lokalna prižigališča oziroma veje krmilnih kablov.
Omare prižigališč se namesti v električne razdelilnike posameznih stavb.

(2) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih odprtih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.
Splošno osvetljevanje odprtih površin se izvede s tipskimi svetilkami in
nosilci svetilk, ki so izdelane v skladu s tipizacijo opreme in naprav javne
razsvetljave. Svetilke morajo imeti opcijo vklopa reducirane svetlobe.

(1) Obstoječe omrežje javne razsvetljave poteka v cestnem telesu Gradnikove ceste in regionalne ceste Lesce – Kamna Gorica – Lipnica. Razsvetljava javnih površin dostopne ceste DC1 in javnega parkirišča v FE 5 so
del sistema javne razsvetljave. Razsvetljava funkcionalnih površin ob
objektih bo internega značaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave.

39. člen
(javna razsvetljava)

(6) Dopustna je gradnja oziroma postavitev antenskih konstrukcij za potrebe delovanja programov in dejavnosti v posameznih objektih.

(5) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati obstoječe elektronsko
komunikacijsko omrežje, pri čemer je obstoječe omrežje treba ustrezno
zaščititi ali prestaviti na osnovi projektnih rešitev v fazi izdelave projektne
dokumentacije za izvedbo.

(4) Načrtovana kabelska kanalizacija se izvede iz PVC ali PE cevi ustreznih dimenzij glede na normative posameznega upravljavca. Najmanjša
razdalja od vrha cevi do nivoja terena lahko znaša 0,5 m v pločniku oziroma v zelenici, v cestnem telesu je najmanjša globina cevi 0,8 m pod niveleto vozišča.

(3) Znotraj območja OPPN se izvede razvodna komunikacijska kabelska
kanalizacija do posameznega objekta, kjer se na fasadah objektov izvedejo hišne priključne omare, ločeno za vsakega upravljavca. Kabelska
kanalizacija se izvede s samostojno cevjo za vsakega operaterja in dodatno cevjo za potrebe internih komunikacijskih povezav med posameznimi
objekti, pri čemer so kabelski jaški skupni.

(2) Za vsak priključek na omrežji upravljavca Telekom in Telemach se
navezava na javno kabelsko kanalizacijo izvede z eno cevjo priključne
kabelske kanalizacije na odseku med točko navezave v cestnem telesu
Gradnikove ceste in območjem OPPN. Na trasi navezave na obstoječo
kabelsko kanalizacijo se zgradijo kabelski jaški skladno s tehničnimi normativi posameznega upravljavca.

(1) Obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje poteka v cestnem
telesu Gradnikove ceste. Stavbe na območju OPPN se priključijo na elektronska komunikacijska omrežja pod pogoji upravljavcev teh omrežij.

38. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

novoda na izvedeno stanje, ki potrjuje, da so bili med gradnjo izpolnjeni
njegovi pogoji in zahteve njegovega nadzora ter, da so bila dela izvedena
v skladu z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi;
– v primeru neupoštevanja zadevnih ukrepov, si upravljavec plinovoda
pridržuje pravico, da ustavi vsa dela v varovalnem pasu prenosnega
omrežja zemeljskega plina in na stroške investitorja preveri ustreznost izvedenih del;
– vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali upravljavcu plinovoda in uporabnikom zaradi gradnje, obratovanja ali kasnejšega vzdrževanja načrtovanih posegov.
37. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Stavbe na območju OPPN se bodo z električno energijo oskrbovale iz
nove transformatorske postaje, ki se jo načrtuje v FE 2, na nivoju terena
oziroma v pritličju objekta na način, da je do nje omogočen neoviran dostop. Do izgradnje nove transformatorske postaje je skladno z etapnostjo
gradnje iz 17. člena tega odloka dopustno načrtovane objekte v FE 1 z
električno energijo oskrbovati iz obstoječe transformatorske postaje TP
T283 – VOLČJI HRIB 2, v kolikor bo v času priklopa še razpoložljiva predvidena električna moč za objekta A in D, ki znaša okvirno 180 kW. Skupna
priključna moč vseh načrtovanih objektov v novi transformatorski postaji
znaša okvirno 507 KW.
(2) Za oskrbo območja OPPN z električno energijo se zgradi nove nizkonapetostne kabelske povezave ter dogradi elektro kabelsko kanalizacijo
po osrednjem delu območja OPPN. Nove nizkonapetostne kabelske povezave se izvede za priklop:
– objekta A in D (priključna moč voda znaša okvirno 180 kW);
– objekta B in C (priključna moč voda znaša okvirno 206 kW);
– objekta E1 in E2 (priključna moč voda znaša okvirno 121 kW).
(3) Na območju se izvede naslednje priključne merilne omare (v nadaljevanju: PMO):
– na objektu na A se izvede dve PMO z oznakami PMO A1 in PMO A2;
– na objektu na B se izvede ena PMO z oznako PMO B;
– na objektu na C se izvede ena PMO z oznako PMO C;
– na objektu na D se izvede ena PMO z oznako PMO D;
– na objektu na E1 se izvede ena PMO z oznako PMO E1;
– na objektu na E2 se izvede ena PMO z oznako PMO E2.
(4) Elektro kabelska kanalizacija (v nadaljevanju: EKK) za oskrbo območja OPPN se izvede:
1. s kabelskimi jaški (v nadaljevanju: KJ), ki se načrtujejo z dimenzijami:
- jaški z oznakami KJ1, KJ3, KJ5, KJ6 in KJ7 so dimenzij 1,2 m x 1,6
m x1,5 m;
- jaški z oznakami KJ2, KJ4 so dimenzij 1,2 m x1,2 m x1,2 m.
2. z naslednjimi EKK vodi:
– od TP T283 – VOLČJI HRIB 2 do jaška KJ1 se izvede EKK s cevmi
4x SF premera 160 mm in 2x SF premera 50 mm;
– od jaška KJ1 do jaška KJ2 se izvede EKK s cevmi 4x SF premera
160 mm in 2x SF premera 50 mm;
– od jaška KJ2 do jaška KJ3 se izvede EKK s cevmi 4x SF premera
160 mm in 2x SF premera 50 mm;
– od jaška KJ3 do priključne merilne omare PMO A1 se izvede EKK s
cevmi 3x SF premera 160 mm;
– od jaška KJ3 do jaška KJ4 se izvede EKK s cevmi 2x SF premera
160 mm in 2x SF premera 50 mm;
– od jaška KJ4 do priključne merilne omare PMO A2 se izvede EKK s
cevmi 3x SF premera 160 mm;
– od jaška KJ4 do priključne merilne omare PMO D se izvede EKK s
cevmi 2x SF premera 160 mm;
– od jaška KJ3 do jaška KJ5 se izvede EKK s cevmi 2x SF premera
160 mm in 2x SF premera 50 mm;
– od jaška KJ5 do KJ6 se izvede EKK s cevmi 2x SF premera 160 mm
in 2x SF premera 50 mm;
– od jaška KJ5 do priključne merilne omare PMO B se izvede EKK s
cevmi 3x SF premera 160 mm;
– od jaška KJ6 do priključne merilne omare PMO C se izvede EKK s
cevmi 3x SF premera 160 mm.
(5) Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora investitor zaprositi za soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji
in parametri priklopa.

št. 285, 15. oktobra 2021
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(1) Na območju se nahajajo tri enote kulturne dediščine: Romarsko središče, stavbna dediščina EŠD 28779, Cerkev sv. Vida, stavbna dedišči-

24. člen
(kulturna dediščina)

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV
IN OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE

Grajeno javno dobro v območju OPPN obsega javne ceste in poti v območju.
To so: kategorizirana javna pot št. JP 849021 med trgom pred cerkvijo in
parkom ter severno in zahodno od samostana s cerkvijo, javna pot št. JP
849023, južno od parkirišča na MO/5ter javna lokalna cesta št. LC
348071, ki poteka v smeri vzhod - zahod severno od parkirišča na MO/5.
K grajenemu javnemu dobru spadata tudi novo avtobusno postajališče in
hodnik za pešce, širine 1,60 m ob novem postajališču za avtobuse v
ZP/4c.
Površine grajenega javnega dobra so razvidne na grafičnem listu št. 5b.

23. člen
(grajeno javno dobro)

Parkirne in druge prometne površine, trge, park in ostale zunanje površine se po potrebi opremi z novo javno razsvetljavo ali dopolni obstoječo.
Elementi in razpored javne razsvetljave v območjih DC/1a, DC/3a,
DC/3b, ZP/4a, ZP/4b in ZP/4c (celotno območje natečaja) se določijo
z natečajem.

22. člen
(javna razsvetljava)

Na območju OPPN se predvidi dva prostora za ločeno zbiranje odpadkov za
potrebe samostana.
Prevzemno mesto mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in oddaljeno od praznjenja posode v vozilo max. 5 m.
Prostora za zbiranje odpadkov sta dva, eden v objektu O3, dostopnem s
ceste, ob uvozu na samostansko dvorišče in eden ob objektu O8 (graf. list
št. 5.a.).
V območju MO/5 je dopustna ureditev ekološkega otoka za potrebe naselja Brezje.

21. člen
(komunalni odpadki)

V območju OPPN potekajo obstoječi telekomunikacijski vodi – Telemach
d.o.o. in Telekom Slovenija d.d. V fazi projektiranja se izdelajo projekti
zaščite obstoječega TK in KKS omrežja.
Dopustna je izgradnja novih TK in KKS vodov za morebitne nove potrebe.
Novi vodi in priključki KKS na objekte se predvidijo v cevni KKS izvedbi.
Potek obstoječih in predvidenih TK in KKS vodov in naprav je razviden na
grafičnem listu št. 5.a.

20. člen
(telekomunikacije)

V območju OPPN je že zgrajeno plinovodno omrežje utekočinjenega naftnega plina (UTP). Vsi obstoječi in novi objekti se lahko priključijo na plinovodno omrežje. Priključitev objektov je priporočljiva.
Potek obstoječega in novega plinovodnega omrežja je razviden na grafičnem listu št. 5.a.

19. člen
(plin)

(2) Cisterne za lahko kurilno olje so dovoljene le obstoječe.

(1) Objekti se ogrevajo individualno. Dovoljene so cisterne za utekočinjen
naftni plin, zemeljski plin ter ogrevanje z obnovljivimi viri (sončne celice,
toplotna črpalka, biomasa idr.).

18. člen
(ogrevanje)

iz TP. Nove elektro omarice se predvidijo na dostopnih mestih, omarice
so lahko tudi skupne za več objektov.
Potek obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav je
razviden na grafičnem listu št. 5.a.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

normativov so dopustna na podlagi mobilnostnega načrta. Mobilnostni
načrt na podlagi mnenja za promet pristojnega oddelka občinske uprave
potrdi župan.
Manjkajoče število parkirnih mest se lahko zagotovi na drugih primernih,
max. 400 m oddaljenih površinah. Za osebe z invalidskimi vozički je potrebno znotraj števila parkirnih mest zagotoviti 5% parkirnih mest, rezerviranih za osebe z invalidskimi vozički, pri parkiriščih nad 20 PM oziroma 1
PM pri parkiriščih do 20 PM.
Natančno se število potrebnih parkirnih mest določi v projektu za gradbeno dovoljenje.

(4) Na območju EUP DC/2 znotraj samostanskih zidov se predvidi interno
parkirišče za samostan, muzej in poslovne prostore svetišča. Kapaciteta
tega parkirišča je najmanj 17 PM.

(5) Kapaciteta obstoječega parkirišča v enoti urejanja prostora MO/5 je
270 PM za osebna vozila in 5 PM za avtobuse.

(6) Na občasnem parkirišču v enoti urejanja prostora MO/6 je možno
zagotoviti 114 PM za osebna vozila.

(7) V območju ZP/4c se uredi parkiranje s polnilnico za električne avtomobile, 4PM. Tu se predvidi tudi prostor za kolesa, najmanj 20 mest. Od
tega je 10 mest predvidenih za avtomatsko izposojo, 10 mest pa parkiranju koles.

15. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Na obravnavanem območju je predvidena celotna obnova obstoječega vodovoda na DN 100, z novim hidrantnim omrežjem ter novimi vodovodnimi priključki. Obnova se izvede na obstoječi trasi z zamenjavo starih
cevi.
Predvidi se povezava DN 125 z obstoječim vodovodom LTŽ 80 na parceli 1010/21.

(2) Predvidi se obnova vodomernih priključkov in vgradnja vodomerov v
zunanji vodomerni jašek. Novi vodomerni jaški morajo biti locirani na dostopnem mestu.
Potek predvidenega vodovodnega razvoda je razviden na grafičnem listu
št. 5.a.

16. člen
(kanalizacija)

(1) Do gradnje javnega kanalizacijskega omrežja se nove gradnje lahko
priključijo na male čistilne naprave, ki morajo biti zgrajene skladno s predpisi, ki določajo odvajanje odpadnih vod iz čistilnih naprav. Iztok čiste
vode iz čistilne naprave se spelje v ponikovalnico. Lokacije čistilnih naprav morajo biti dostopne za vozila, ki bodo vršila odvoz usedline iz čistilne naprave.

(2) Odvod padavinskih voda s strešnih in utrjenih površin se načrtuje
preko peskolovov v ponikovalnice.

(3) Na območju OPPN se predvidi gradnja primarne in sekundarne javne
kanalizacije (ločen sistem). Investitorji so se dolžni priključiti na javno kanalizacijo, ko bo zgrajena, skladno z občinskimi predpisi.
Pogoje za izvedbo nove kanalizacije določi upravljalec. Potek predvidene
nove kanalizacije za odpadne vode je razviden na grafičnem listu št. 5.a.

17. člen
(elektrika)

(1) Predvidena sta nadomeščanje obstoječega elektro omrežja z novim
kabelskim omrežjem po istih trasah ter ojačitev obstoječega EE omrežja.
Predvidi se izgradnja novega 20 kV kablovoda, ki bo nadomestil obstoječ
20 kV daljnovod D025.

(2) Znotraj obravnavanega območja se nahaja transformatorska postaja
20/0,4 kV TP 043 – Brezje. Poleg obstoječe TP 034 Brezje se v sklopu
novih objektov predvidi lokacija za novo nadomestno kabelsko TP, s stalnim dostopom. Lokacija se predvidi v sklopu objekta O6.

(3) Za napajanje novih odjemalcev se predvidi izgradnja novih NN izvodov

8. člen
(natečaj)

1 PM / 100m2 neto površine ali 1
PM / 2 zaposlena

12740 Druge stavbe, ki niso
uvrščene drugje - skladišča

(2) Objekta O2 in O3 se morata s severno stranico dotikati oziroma mo-

(1) Za objekte O6, O7 in O8 so na graf. listu 4b. določene izhodiščne
zunanje dimenzije in izhodiščna zakoličba. Objekta O6 in O7 morata biti
z južno stranico postavljena v isti liniji.

1 PM / 20 sedežev

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

Zahteve za potrebno število parkirnih mest, ki niso navedene v zgornji
tabeli, se upoštevajo skladno z določili PRO Radovljica. Odstopanja od

1 PM / 70 neto m2 + 1 PM / 2
zaposlena

2

12304 Stavbe za druge storitvene 1 PM / 70 m neto površine + 1
dejavnosti
PM / 2 zaposlena

11. člen
(določila in dopustna odstopanja za posamezne objekte)

1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev

12620 Muzeji, arhivi in knjižnice

12120 Druge gostinske stavbe za
kratkotrajno nastanitev

11300 Stanovanjske stavbe za
1 PM / 7 postelj
posebne namene – npr. samostan

(3) Za obstoječe in nove dejavnosti v obstoječih objektih je treba zagotoviti naslednje število PM:

(2) Območje enote urejanja prostora MO/6 je namenjeno ureditvi začasnih parkirišč ob času dogodkov v Brezjah.

(1) Na območju EUP MO/5 se nahaja večje parkirišče. Parkirišče se
preuredi tako, da se označi parkirna mesta za osebne avtomobile ter zaščiti in po potrebi obnovi obstoječa drevesa.

14. člen
(parkiranje)

Ureditev prometa – predmet OPPN
Prometna ureditev ostane obstoječa.
Uredi se le avtobusno postajališče in izvoz k polnilnicam za električne
avtomobile.
Na severni strani LC 348071 se med obstoječo cesto in trgom ob baziliki predvidi rezervat za pohodno površino za pešce širine 1,60 m v sklopu
odprtih površin trga.
Povozne površine in površine namenjene izključno pešcem se ločijo s
tlakovanjem. Obstoječe parkirišče se obnovi, drevesa se ohranijo.

13. člen
(zasnova prometnega omrežja)

VIII. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin,
objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega
ali okoljevarstvenega vidika oziroma omogočajo boljšo prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ne smejo pa poslabšati
prostorskih in okoljskih razmer. Z njimi morajo soglašati tangirani nosilci
urejanja prostora - upravljalci posameznega voda oz. mnenje dajalci.

12. člen
(dopustna odstopanja za prometne, komunalne
in energetske ureditve)

(4) Postaje Križevega pota v parku ZP/4a, ZP/4b in DC/3a so zunanjih
tlorisnih dimenzij max. 4.00 x 4.00 m, višine 4 m in locirane znotraj gradbene meje ob robu parka (graf. list 4.b).
(5) V kletni etaži je objekte možno graditi največ do gradbene meje pod
terenom (graf. list 4.b).

(3) Za objekta O5 in O4 je osnova za gradnjo izdelan načrt IDZ, Širitev
muzeja jaslic, ki je priloga OPPN. Na severni in zahodni strani se objekt
dotika oziroma nadomesti samostanski zid. Proti obstoječemu samostanu
je min. odmik 1,50 m, sicer je tlorisno lahko izveden do gradbene meje.

(2) Od teh izhodiščnih gabaritov novih gradenj ter tlorisnih in višinskih mer
obstoječih objektov so dopustna naslednja odstopanja:
1. tlorisno splošno ± 1.00 m (če za posamezen objekt ni določena večja
toleranca z gradbeno mejo)
2. tlorisno znotraj gradbenih mej, določenih na listu 4b.
3. višinsko ± 0,50 m.

(1) Za novogradnje, nadzidave ter nadomestne gradnje je treba upoštevati izhodiščne gabarite označene na graf. listu št. 4b.
Upoštevati je potrebno gradbene meje označene na grafičnem listu 4b.

10. člen
(splošna dopustna odstopanja)

VII. DOPUSTNA ODSTOPANJA

(2) Na novo se določijo le gradbene parcele objektom O1, O6, O7 in O8.
Ker so objekti O1 (dvorana pod terenom), O6, O7, O8 (novi objekti) in
obstoječ objekt št 311 (Brezje 76) nivojsko prepleteni, imajo skupno
gradbeno parcelo, ki obsega v celoti ali delno katastrske parcele št.: 8/1,
8/2, 8/6, 15/2, 16 k.o. Brezje. Na jugu in vzhodu sega do regulacijske
linije cest oz. do parcel št: 19/3 in 19/9 k.o. Brezje.

(1) Gradbene parcele za obstoječe objekte in v območju romarskega
svetišča se ne spreminjajo.

9. člen
(gradbene parcele)

VI. GRADBENE PARCELE

(4) Član natečajne komisije je tudi izvedenec za kulturno dediščino pristojne organizacije.

(3) V območju enot urejanja prostora DC/3a, ZP/4a, ZP/4b in ZP/4c se
z natečajem lahko določi večje tolerance, kot so določene v OPPN, kakor
tudi drugačna razporeditev regulacijskih črt in objektov. Takšna odstopanja od OPPN mora potrditi za prostor pristojni oddelek občinske uprave.

(2) Vsebinska in oblikovna izhodišča za natečaj so določena v tekstualnem delu OPPN - v poglavjih 2.8. Izhodišča za natečaj in 2.6. Dopustne
gradnje po posameznih enotah urejanja prostora. Območje natečaja je
prikazano na listu št. 2c.

(1) V območju OPPN BR 12 Brezje - Bazilika se v območju, ki obsega
parkovne površine ter zunanje tlakovane površine, to so enote urejanja
prostora ZP/4a, ZP/4b, ZP/4c, DC/1a, DC/3a, in DC/3b, po sprejemu
OPPN, razpiše vabljen interni arhitekturni natečaj, ki podrobneje določi
oblikovanje parka ter odprtih peš površin – tlakovanje, hortikulturno ureditev ter urbano opremo. Predmet natečaja je tudi arhitekturno oblikovanje dvorane pod terenom. Ostale stavbe niso predmet natečaja.

V. NATEČAJ

št. 285, 15. oktobra 2021

rata nadomestiti obstoječ samostanski zid. Pri južni stranici so dopustna
odstopanja do južne gradbene meje v pritličju. Odmik novih objektov od
obstoječe oranžerije je min. 3.00 m.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(7) MO (OSREDNJE POVRŠINE)
7.1. MO/5 - obstoječe parkirišče
- gradnje (parkirišče, ceste, avtobusna postaja, ekološki otok),
- začasna uporaba (turistični in spremljajoči začasni objekti ob prireditvah).
7.2. MO/6 - območje obstoječega travnika
- začasna uporaba (parkiranje ob prireditvah, turistični in spremljajoči začasni objekti ob prireditvah),
- gradnja (le otroško igrišče).
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6. prometne, komunalne in energetske ureditve:
– dopustne so spremembe intervencijskih poti in površin v skladu s
tehničnimi rešitvami in z upoštevanjem pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora ter njihovim soglasjem;
– dopustna so odstopanja od poteka tras, dimenzij, ureditev objektov,
naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske infrastrukture in ureditev površin, od razmestitve, velikosti in oblike objektov zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke
ter od etapnosti, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki omogočajo ustrezno prometno funkcioniranje in dostopnost območja in ne poslabšujejo 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 posamezne infrastrukture;
– del površin za mirujoči promet na terenu in morebitna dodatna parkirišča v FE 2, FE 4 in FE 5 se lahko zagotovijo v podzemni garažni kleti v
FE 2 in FE 4, pod objekti E in B. Za izvedbo uvozov in izvozov v podzemno garažno klet je dopustna tudi preureditev oziroma sprememba prometnega omrežja znotraj OPPN, skladno z določili predhodne alineje
tega odstavka. Površine, predvidene za mirujoči promet na terenu in so
nadomeščene s podzemno garažno kletjo, se uredi kot zelene parkovne
površine.

5. parcelacija:
– dopustno je odstopanje zakoličbenih točk stavb skladno s spremembami v okviru dopustnih odstopanj tlorisnih gabaritov stavb in v okviru
dopustnih odstopanj iz prve točke tega člena;
– na območju OPPN je ne glede na določila zgornje alineje dovoljeno
združevanje in delitev zemljišč, skladno s konceptom razdelitve območja
na funkcionalne enote in parcele, namenjene gradnji ter posledično površin javnega dobra.

4. višinska regulacija terena in višinska kota pritličja:
– odstopanja pri višinski regulaciji terena in odstopanja pri višinskih
kotah pritličij so lahko do ± 0,50 m.

3. višinski gabariti stavb:
– dopustna odstopanja pri višinskih gabaritih stavb nad terenom v funkcionalnih enotah FE 1, FE 2, FE 3 in FE 4 so do ±0,50 m.

2. tlorisni gabariti stavb:
– v funkcionalnih enotah FE 1 in FE 3 je skladno z določili prvega odstavka 12. člena dopustna povečava stavb A in C po daljši stranici, do
navedenih maksimalnih gabaritov posameznega objekta;
– ne glede na določilo predhodne alineje so dopustna odstopanja pri
tlorisnih dimenzijah stavb nad terenom v funkcionalnih enotah FE 1, FE 2,
FE 3 in FE 4 do ±0,50 m;
– preko tlorisnih dimenzij stavb nad terenom lahko segajo napušči in
konzolni nadstreški nad vhodi;
– dopustna je sprememba konture kleti pod objektoma E1 in E2, določena v karti 4. »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena«,
sprememba gabarita kleti pod objektom B in lokacija uvozov in izvozov,
pri čemer lahko garažna klet skupaj z uvozi in izvozi sega izven gabaritov
osnovnih objektov in lahko sega tudi v območje FE 5, vse pod pogoji, da
se ne posega v trase komunalnih vodov, da se upoštevajo odmiki od sosednjih parcel navedenih v 15. členu tega odloka in da se v območju
zagotovi dovolj zelenih površin na raščenem terenu. Kletna etaža pod
objekti E1, E2 in B se lahko združi v skupno podzemno kletno etažo, pri
čemer se s tehničnimi ukrepi zagotavlja izvedljivost drevesne poteze na
trgu med objektoma B in E1;
– mikrolokacija vhodov, odprtih in zaprtih delov objektov, ograjenega
odprtega prostora, uvozov in izvozov ter stopnišč in nadstrešnic se lahko
prilagaja projektni rešitvi.

Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
1. splošno:
– dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnemu delu,
ki so posledica natančnejše stopnje obdelave podatkov.

42. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

UO, stran 11

Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– redna investicijsko-vzdrževalna dela, rekonstrukcije in novogradnje
na mestu odstranjenih stavb v skladu s pogoji za lego, velikost in
oblikovanje stavb, ki jih določa ta odlok,
– vzdrževanje prometnih in zelenih površin,
– postavitve prometne in druge signalizacije v skladu z veljavnimi predpisi s področja javnih cest,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je na parceli, namenjeni gradnji,
zagotovljeno zadostno število parkirnih mest in zelenih površin.

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

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,
– zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih
infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani,
– območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča izven območja
OPPN, z izjemo začasnega sidranja zaščite gradbene jame v primeru, da
je pridobljeno soglasje lastnika zemljišča,
– zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov,
pripadajočih ureditev in naprav,
– pred pričetkom gradnje objekta je treba raziskati geološko sestavo tal
na parceli, namenjeni gradnji, in s projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja zagotoviti ustrezno zaščito gradbene jame pred vplivi gradnje
na okoliške objekte,
– v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno
z nadzorom stanja sosednjih objektov in terena,
– preden se začnejo izvajati gradbena dela, je treba zagotoviti naročilo
za prevzem gradbenih odpadkov in v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki za ravnanje
z odpadki, ki bodo nastali v času odstranitve objektov in gradnje,
– ob izvedbi gradbenih del je treba zagotoviti, da najvišji deli konstrukcij
(vključno z zaščitnimi ograjami, antenami, obcestnimi svetilkami, gradbenimi žerjavi, ipd.) ne prebadajo omejitvene bočne in vodoravne ravnine
letališča Lesce. Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je treba
predhodno pridobiti ustrezno soglasje Agencije za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je treba označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi,
– investitor je dolžan brez finančnih in drugih pogojev dopustiti javno
rabo površin na terenu na zemljiščih, opredeljenih v 16. členu tega odloka in na površinah dostopnih poti,
– investitor mora pri zemeljskih delih omogočiti izvedbo strokovnega
arheološkega konservatorskega nadzora in mora v primeru odkritja arheoloških ostalin gradbena dela ustaviti, najdbo nepoškodovano na mestu
odkritja zavarovati in o najdbi takoj obvestiti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z
določili arheološke stroke,
– odvečen odkopni material se sme odlagati le na urejene deponije
odpadnega gradbenega materiala oziroma se jih, če je to mogoče, uporabi za načrtovane ureditve znotraj predmetnega OPPN.

43. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

7. zunanje površine:
– dopustna so odstopanja, vključno s potekom dostopnih poti, površin
za druženje, počitek in rekreacijo ter načrtovani zasaditvi z drevesi in grmovnicami, glede na danosti terena, glede na navezave na obstoječe poti
izven območja OPPN in glede na potrebne prilagoditve zaradi ohranjanja
obstoječe vegetacije.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

št. 285, 15. oktobra 2021
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XIII. KONČNE DOLOČBE
45. člen
(vpogled v OPPN)

št. 285, 15. oktobra 2021

(5) Površina celotnega območja OPPN znaša približno 3,97 ha površine.

(4) Potek meje ter številke obstoječih zemljiških parcel so prikazani na
grafičnem listu št. 2a. - Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem.

(3) Meja območja OPPN je prikazana na vseh grafičnih kartah.

(2) Območje obsega naslednje parcele oziroma njihove dele (podatki
povzeti po bazi Geodetske uprave RS v marcu 2020):
Območje DC: 8/2, 8/6, 7/2, 7/5, 7/6, 7/3, 7/4, 17, 1009/1, 6/3,
6/4, 6/1, 5/5, 1008/2, 40/2, 40/4, 5/2, 1/2, 40/5, 1/1, 5/6, 5/4,
5/3, 30/4, 3/1, 3/2, 2/5, 2/4, 2/3, 2/1, 2/2, 4/1 in 4/2, vse k.o.
2159 - Brezje.
Območje ZP: 15/1, 16, 8/1, 15/2, 19/3 in 1009/1, vse k.o.2159 Brezje.
Območje MO: 114/1, 114/3, 1010/21, 21/2, 20/1, 19/2, 19/8, 18,
30/6, 1009/1, 19/9 in 19/3, 30/3,vse k.o. 2159 - Brezje.

(1) Območje se nahaja v osrednjem delu naselja Brezje, v prostorski
enoti BR 12 in zajema območja podrobnejše namenske rabe DC (površine za opravljanje verskih obredov), ZP (parki) in MO (osrednje površine).

3. člen
(meja ureditvenega območja)

II. UREDITVENO OBMOČJE

(2) Odlok o OPPN določa pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja
OPPN ter usmeritve za izdelavo natečaja v območju OPPN.

3.
4.
5.
6.

7. Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami m 1:1000
8. Načrt parcelacije javnega dobra
m 1:1000
IV. Priloge:
1. Sklep o začetku priprave OPPN za območje površin za
opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika (del)
2. Spremembe in dopolnitve Sklepa o začetku priprave OPPN
za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov
BR 12 – Brezje Bazilika
Povzetek za javnost
Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
Smernice in mnenja
Strokovne podlage

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.
46. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
47. člen
(začetek veljavnosti)

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 3505-0001/2015
Datum: 29. 9. 2021

2.
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 – 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 20. redni seji
dne 29. 9. 2021 sprejel
ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin
za opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 - Brezje Bazilika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt in načrtovalec)

III. DOPUSTNE DEJAVNOSTI

št. 285, 15. oktobra 2021

DC/2 – OBMOČJE KOMPLEKSA ZNOTRAJ SAMOSTANSKIH ZIDOV
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(6) ZP/4 – OBMOČJE PARKA
6.1. ZP/4a - območje parka
- gradnje (spomeniki, obeležja, križev pot),
- zunanje ureditve (park).
6.2. ZP/4b - območje parka na stiku med trgom in parkom
- gradnje (dvorana pod terenom s povezavami, dostopi v kletno etažo),
- zunanje ureditve (park).
6.3. ZP/4c – nov trg ob avtobusnem postajališču
- gradnje (objekti O6, O7 in O8, nadstrešnice ter objekti za kolesa in kioski),
- spremembe namembnosti (trafo postaja),
- prometne ureditve (avtobusno postajališče, polnilnice za e-vozila),
- ureditev odprtih površin.

(5) DC/3 – OBMOČJE OB CESTI, NAMENJENO ŠIRITVI JAVNEGA
PROGRAMA
5.1. DC/3a - območje obstoječe pozidave na stiku med trgom in parkom:
- gradnje, spremembe namembnosti, rekonstrukcije in nadomestne gradnje (podzemna dvorana, turistični objekt, gospodarsko poslopje 312),
- spremembe namembnosti in rekonstrukcija (objekt 311),
- zunanje ureditve (dostopi v kletno etažo).
5.2. DC/3b - južni trg pred Baziliko in obstoječa pozidava ob cesti južno
in vzhodno od Bazilike
- gradnje (nadzidava objekt 189),
- spremembe namembnosti,
- ureditve odprtih površin (trg).

(4) DC/2 – OBMOČJE KOMPLEKSA ZNOTRAJ SAMOSTANSKIH ZIDOV
4.1. DC/2a - samostanski vrt:
- gradnje objektov (O2 in O3),
- ureditev parkirnih mest.
4.2. DC/2b - samostanski kompleks z Baziliko in območje samostanskega dvorišča z Muzejem jaslic:
- rušitev in novogradnja (objekt O4),
- gradnja muzeja (prizidava in nadzidava obstoječega muzeja jaslic - objekt
O5),
- spremembe namembnosti,
- prestavitev uvoza, ureditev parkirnih mest.

(3) DC/1 – OSREDNJE OBMOČJE SVETIŠČA PRED BAZILIKO (enota
urejanja prostora)
3.1. DC/1a - trg z zunanjim oltarjem, dvignjen vrt in prečna cesta: (podrobnejša EUP)
- postavitev začasnega objekta – strehe, z določenim omejenim časovnim
trajanjem.
- ureditev odprtih površin in urbane opreme z natečajem, predviden rezervat za hodnik za pešce,
- prometna ureditev ostane obstoječa.

(2) Po posameznih PE so dovoljeni naslednji posegi:

(1) Podrobno so dopustne gradnje opisane in pojasnjene v Obrazložitvi
Odloka o OPPN, kjer so navedeni tudi pogoji gradnje.

7. člen
(dopustne gradnje po posameznih enotah urejanja prostora - EUP)

(3) Za vse enostavne in nezahtevne objekte je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

(2) Velikost in oblika enostavnih in nezahtevnih objektov je omejena z
določili Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost.

(1) Na celotnem območju OPPN je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z določili PRO za območja DC, in sicer:
- ograje,
- škarpe in podporni zidovi,
- začasni objekti z določeno časovno omejitvijo, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,
- spominska obeležja, javne skulpture,
- urbana oprema,
- igrišča za šport in rekreacijo na prostem,
- objekti za oglaševanje.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Dopustne so naslednje dejavnosti: 11300 (samostan), 12304, 12520
(cisterna za olje), 12610 (prostori za družabne prireditve), 12620 (galerija, muzej jaslic, drugi muzeji), 12721 (kapela, molilnica), 12714 (kotlovnica), 21122 in 12730.

DC/3 – OBMOČJE OB CESTI, NAMENJENO ŠIRITVI JAVNEGA PROGRAMA

(4) DC/3a – območje obstoječe pozidave na stiku med trgom in parkom
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12112 (kavarna, slaščičarna, gostilna,
gostinski vrt), 12120 (hostel, kratkotrajne nastanitve), 12203 (pisarna,
posl. prostor), 12301, 12304, 12610, 12620 (razstava, muzej, info točka), 12721 in 12740 (skupne sanitarije).

(5) DC/3b - južni trg pred Baziliko in obstoječa pozidava ob cesti južno in
vzhodno od Bazilike
Dopustne so naslednje dejavnosti: 11100, 12210, 11222, 11300 (samostan, dom za starejše), 12111, 12112, 12120, 12203, 12301, 12304,
12610, 12620, 12640 (soba za prvo pomoč), 12721, 12740 (nadstrešnice, fontane) in12730 (spomeniki, razpela, znamenja).
ZP (PARKI)

(6) ZP/4a – park z možnostjo ureditve Romarske poti (Križev pot s kapelicami)
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12730 (spomeniki, razpela, znamenja, kapelice), 12721 (kapela, stojalo za sveče), 24122 (parki, trgi, zelenice), 24204 in 12730.

(7) ZP/4b – območje parka na stiku med trgom in parkom
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12610 (dvorana za prireditve), 12721,
12730 in 24122 (parki, trgi, zelenice).

(8) ZP/4c – nov trg ob avtobusnem postajališču
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12112 (kavarna, slaščičarna, gostilna), 12203 (pisarne, posl. prostori), 12301 (prodajalna), 12304 (izposoja koles, polnilnica za e-avtomobile), 12610, 12620 (galerija, muzej),
12640 (ambulanta), 12721 (kapela), 12740 (nadstrešnice, avtobusno
postajališče) (skupne sanitarije) in 22140 (trafo postaja).
V obstoječi historični transformatorski postaji (oznaka 310) sta ob spremembi namembnosti možni naslednji dejavnosti: 12301 in 22140.
MO (OSREDNJE POVRŠINE)

(9) MO/5 obstoječe parkirišče
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12112 (samo začasne stojnice), 1230
(občasni prodajni prostori ob dogodkih), 1274 (nadstrešnice, odri),
21121, 21122 in 32110 (ekološki otok).

(10) MO/6 obstoječ travnik z možnostjo parkiranja ob prireditvah
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12112 (samo začasne stojnice),
12301 (samo začasne stojnice ob prireditvah), 12640 (začasna ambulanta), 12721 (začasna kapela), 12740 (začasne sanitarije), 1274 (začasni
odri, nadstrešnice), 21121, 21122 (začasna parkirišča), in 24122 (otroško igrišče).

4. člen
(dopustne dejavnosti)
Podrobna določila o dopustnih posegih so navedena v obrazložitvi odloka
o OPPN.
Dopustni zahtevni, manj zahtevni objekti, nezahtevni in enostavni objekti
po posameznih enotah urejanja prostora, skladno z Uredbo o razvrščanju
objektov:

IV. DOPUSTNE GRADNJE

(1) Odlok o Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN
UO, št. 159/12, 170/13, 178/13, 191/14, 194/15, 202/15 in 233/17,
235/2017).

DC/1 – OSREDNJE OBMOČJE SVETIŠČA PRED BAZILIKO

Na celotnem območju OPPN so dovoljeni naslednji posegi in ureditve:
- gradnja komunalnih vodov in naprav,
- ureditev novih prometnih priključkov,
- parkovne površine, drevoredi, površine za pešce,
- rekonstrukcije obstoječih objektov
- spremembe namembnosti v skladu z določili za posamezno enoto urejanja prostora,
- vzdrževanje objektov,
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov,
- gradnja javne infrastrukture (javne ceste in komunalni vodi),
- odstranitve objektov, skladno z določili OPPN.

(2) OPPN BR 12 Brezje Bazilika (dopolnjen osnutek II) je izdelalo podjetje
Prima d.o.o., pod št. 1215-01A, april 2021.
2. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(2) DC/2a - samostanski vrt
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12304 (delavnica), 12420 (do
100m2), 12620 (muzeji, razstave, arhivi), 12711 (čebelnjak, rastlinjak),
12713, 12740 (kotlovnica, shramba, smeti), 24122 (vrt, park, trg, sadovnjak, zelenjavni vrt) in 12730 (spomeniki).

6. člen
(enostavni in nezahtevni objekti)

5. člen
(posegi in ureditve)

(3) DC/2b - samostanski kompleks z Baziliko in območje samostanskega
dvorišča z Muzejem jaslic

(1) DC/1a - trg z zunanjim oltarjem, dvignjen vrt in prečna cesta
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12203 (pisarna, poslovni prostor),
12304 (delavnica), 12610 (družabne prireditve, romarska srečanja),
12620 (razstave, arhiv), 12721 (molilnica, kapela, stojalo za sveče),
12740 (nadstrešnica, javne sanitarije), 24122 (javni vrtovi, parki, trgi) in
12730 (spomeniki).

(1) Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko enoto BR 12 - Brezje Bazilika (v nadaljevanju OPPN) ima naslednje sestavne dele:
I. Odlok o OPPN
II. Tekstualni del:
1. Izvleček iz Občinskega prostorskega reda
2. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
III. Grafični del OPPN, ki vsebuje naslednje karte:
1. Izsek iz PRO
m 1:5000
2a. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
m 1:1000
2b. Določitev prostorskih enot
m 1:500
2c. Določitev faznosti, območje natečaja
in pobude za spremembo rabe
m 1:1000
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
m 1:5000
4a. Ureditvena situacija – obstoječe stanje in rušitve
m 1:1000
4b. Ureditvena situacija - označba in zakoličba objektov m 1:500
4c. Ureditvena situacija - opis posegov
m 1:500
5a. Gospodarska javna infrastruktura
m 1:500
5b. Grajeno javno dobro in promet
m 1:1000
6. Varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave m 1:1000

Deželne novice, petek, 15. oktobra 2021

19

Gospodarstvo

Tradicija, energija za inovativnost
Družinsko podjetje EMMA praznuje častitljiv okrogli jubilej, petdesetletnico delovanja. V jubilejnem letu so oblikovali novo storitev, žalni telegram.
Vodenje podjetja je lansko jesen prevzel Matej Potokar.
Marjana Ahačič
Leško družinsko podjetje
EMMA praznuje častitljiv
okrogli jubilej, petdesetletnico delovanja. Podjetje je
poznano po inovativnosti,
med produkti, ki so jih razvili in jih proizvajajo, pa so
najbolj poznane njihove
ekološke elektronske in
solarne sveče Vestina.
Letošnje jubilejno leto je
tudi leto sprememb: vodenje podjetja je prevzel soprog
odsedanje direktorice Matej
Potokar. Na trg pa so, z
občutkom in mislijo na soljudi, vpeljali tudi novo storitev – žalni telegram Vestina
ali "objem z razdalje", kot
mu rečejo. Prepričani, da bo
zlasti zaradi trenutnih razmer in omejenosti človeških
stikov v uteho marsikomu.

Vpetost v domače okolje
in širitev na tuje trge
"Za nami je petdeset let razvoja, postavljanja trendov ter
ustvarjanja visokokakovostnih izdelkov in storitev, ki so

z leti postali del vsakdana na
tisoče ljudi. Podjetje EMMA
je tako danes inovativno družinsko podjetje z lastnimi
blagovnimi znamkami in
visokokakovostnimi izdelki.
Zavedamo se, da je naša moč
v vpetosti v družbeno okolje
in lokalno skupnost, a hkrati
tudi širitvi na tuje trge," vidi
podjetje EMMA danes direktor Matej Potokar, ki je vodenje podjetja prevzel lansko
jesen, po tem, ko je izkušnje
dolga leta pridobival z delom
v mednarodnih podjetjih v
tujini.
"S soprogo Tatjano sva že v
letih, ko sem zaradi službenih obveznosti večino časa
preživel v tujini, sanjala o
tem, da bova skupaj ustvarjala tudi na poslovnem področju. Je izvrstna menedžerka,
sam pa dokazujem, da lahko
znanje s svetovnih trgov
uspešno prenesem tudi na
poslovno področje, ki velja
za bolj tradicionalno. Zanimivo je plesati z najboljšo
družico tudi na poslovnem
parketu. Verjamem, da bova
znala sveže poglede in ener-

gijo, nove pristope v poslovanju prenesti na vse sodelavce
in tako bomo skupaj uresničili vodilo, da je v poslu vse
mogoče," je prepričan Potokar, poslovnež, ki je vrsto let
vodil tehnološki velikan Microsoft v Sloveniji in širši
regiji ter upravljal ekipo z
več sto zaposlenimi v vseh
evropskih državah ter Aziji.

bolj inovativna, kreativna,
prilagodljiva podjetja bodo
izšla iz tega obdobja kot
zmagovalci. Zato smo v podjetju EMMA še bolj aktivno
zavihali rokave, optimizirali
naše notranje rezerve in se
posvetili tistemu, kar je najpomembneje – ljudem.
Našim zaposlenim, našim
strankam in partnerjem, saj
bomo lahko le povezani kreirali vrhunske inovativne
izdelke in blagovne znamke
tudi v prihodnosti."

Odziv na sedanji trenutek
Vodenje družinskega podjetja je prevzel v zahtevnih
časih, ko se Slovenija in svet
soočata z doslej neslutenimi
razsežnostmi epidemije
covida-19. A je, verjetno tudi
zato, ker je certificirani poslovni mentor in coach, ki
ljudi uči izkoristiti ves njihov potencial, optimističen.
Prepričan je namreč, da
smo s prihodom koronavirusa pridobili čas, da smo se
lahko obrnili navznoter, kot
posamezniki in kot podjetja.
"Ozavestili smo spoznanje,
da je negotovost v socialnem
in poslovnem okolju nekaj
pričakovanega. Samo naj-

Sožalje na daljavo
Rezultat takšnega razmišljanja so pokazali tako rekoč v
trenutku: "Nenehno razmišljamo o novih izdelkih, ki bi
zadostili potrebam ljudi.
Trenutne razmere so vas
zato vodile v oblikovanje
nove storitve, ki ljudem
omogoča izražanje sožalja
ob izgubi najdražjih na daljavo.
Žalni telegram Vestina smo
oblikovali z mislijo na ljudi,
ki ob najtežjih trenutkih v
življenju potrebujejo obču-

Matej Potokar in Tatjana Potokar / Foto: osebni arhiv
tek, da niso sami, da jim ljudje ob njihovi izgubi stojijo
ob strani, pa čeprav na daljavo. »Objem z razdalje« –
žalni telegram Vestina – je
tako pozorna gesta, podpora
žalujočim, ki prejmejo ekološke elektronske in solarne
sveče Vestina, žalno vizitko

Nova nagrada
za Elanovo ekipo
Družba Elan se lahko pohvali
še z eno odmevno nagrado.
Tokrat jo je prejela njihova
inženirsko-razvojna ekipa, in
sicer za prvo zložljivo karving smučko na svetu – Elan
Voyager in 46 čevljev dolgo
jadrnico Elan GT6.
»Nagrada inženirsko-razvojna ekipa leta 2021 potrjuje
inovativnost Elanove ekipe
in vsi zaposleni smo izjemno ponosni na sodelavce iz
inženirsko-razvojnih ekip,
ki si to potrditev iskreno
zaslužijo,« je ob prejemu
nagrade inženirsko-razvojna ekipa leta 2021 navdušeno poudaril Leon Korošec,
direktor zimske divizije in
podpredsednik skupine
Elan.
Kot pojasnjujejo v družbi, v
ospredje svojega razmišljanja vedno postavljajo uporabnika in nenehno razmišljajo, kako izboljšati njegovo
izkušnjo. "To razmišljanje
se z vizijo blagovne znamke
prepleta preko vseh področij, ki se od prve ideje dalje
tvorno vključujejo v nove
projekte. Vse službe imajo
od vsega začetka pred očmi
isti cilj in vsakdo po najboljših močeh prispeva k novim
rešitvam, ravno inženirsko-razvojne ekipe pa so tiste, ki nove in prebojne ideje

osmislijo v končni izdelek,"
poudarjajo.
"Med vsemi področji obstaja
zdrava ambicija po globalnem uspehu ter ekipni
način delovanja, ki nemalokrat terja nova znanja ter
poseganje po še neznanih
rešitvah in načinih dela,
ampak to nas vse skupaj na
koncu bogati, razvija in
nenehno postavlja na višji
nivo," še dodajajo.
»Nagrade inženirsko-razvojna ekipa leta 2021 smo zelo
veseli. Za realizacijo tako
uspešnih projektov, kot so

njim. Delo inženirjev ni
nikoli končano, pred nami
so novi izzivi in prepričani
smo, da bo prejeta nagrada
tudi motiv za nadaljnje delo
in nove uspešne inženirsko-razvojne zgodbe,« je
dodal Vinko Avguštin, direktor razvoja WSD.
Elan je bil na nedavni Slovenski marketinški konferenci tudi finalist za marketinško odličnost leta. Za
nagrado so se potegovali s
prvimi zložljivimi smučmi
na svetu – Elan Voyager. »Z
Voyagerjem spreminjamo

Čestitke ekipi za naziv
“Inženirsko-Razvojna
Ekipa leta 2021”!

»Za realizacijo tako uspešnih projektov, kot so
zložljive karving smuči Elan Voyager ali
prestižna jadrnica GT6, smo morali združiti
znanje in inovativnost vseh, ki danes delamo v
razvojnih oddelkih Elana, s tradicijo in
izkušnjami vseh predhodnih generacij
inženirjev, ki so ustvarjali v Elanu pred nami.«
zložljive karving smuči Elan
Voyager ali prestižna jadrnica GT6, smo morali združiti
znanje in inovativnost vseh,
ki danes delamo v razvojnih
oddelkih Elana, s tradicijo in
izkušnjami vseh predhodnih generacij inženirjev, ki
so ustvarjali v Elanu pred
nami. Zato verjamemo, da
ta nagrada pripada tudi

pogled na doživetje smučarskega dne, ki poleg same
smučarske izkušnje omogoča tudi enostavno in prijetno
pot do smučišča in nazaj.
Zadovoljni smo, da je tudi
lokalna javnost prepoznala
svetovni izdelek, osredotočen
na uporabnika,« je poudarila
Melanja Korošec, direktorica
blagovne znamke Elan.

www.elan.si

Marjana Ahačič

in druge žalne dodatke, med
katerimi lahko izbiramo in
se odločimo za tistega, ki bo
izbrani osebi pomenil največ. S personaliziranim žalnim telegramom jim bomo
tako v oporo tudi, če sožalja
ne bomo mogli izreči osebno.
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Kultura
Ta veseli knjižni
svet tudi letos

Čas za klasično glasbo

Radovljiški knjižničarji z akcijo Ta veseli knjižni
svet že dvanajsto leto zapored vabijo k branju.

Prihodnjo nedeljo bo v dvorani Kulturnega doma v Kropi drugi koncert v okviru Kroparskega
glasbenega abonmaja. S Slovenskim godalnim sekstetom bo z opernimi arijami in samospevi
nastopila sopranistka Beti Bratina.

Marjana Ahačič
Radovljiški knjižničarji z
akcijo Ta veseli knjižni svet
že dvanajsto leto zapored
vabijo k branju. Odraslim
bralcem tako tudi letos od
oktobra do aprila ponujajo
v branje dela na izbrano
temo.
"Če smo lani potovali po
Afriki in spoznavali zgodbe
močnih žensk, vas letos

vabi knjižničarka Barbara
Klinar
"Od nekdaj so na Japonskem častili in spoštovali
naravo, zato smo med osemdeset predlaganih naslovov
dodali še izbor knjig, ki
poveličujejo naravo, njene
lepote in vrednote ter skrb
za njeno ohranitev. Posezite
po priročnikih, ki spodbujajo pristen stik z njo, ali izberite zgodbe, ki skozi usode

Igor Kavčič
Julijski uvodni koncert v
krstni sezoni Kroparskega
glasbenega abonmaja je
pokazal, da ima klasična
glasba v Kropi močno tradicijo. Publika je tisti večer z
dolgim aplavzom pozdravila
Slovenski godalni sekstet,
katerega člani, mladi slovenski godalci – violinista Ana
Dolžan in Vid Sajovic, violista Nejc Mikolič in Anuša
Plesničar ter violončelista
Izak Hudnik in Katarina
Kozjek, so na prvem koncertu navdušili z glasbo P. I.
Čajkovskega, M. Brucha, P.
Sarasateja in G. Faureja.
Sekstet, ki je pravzaprav
tudi nosilec, njegova ustvarjalnost pa rdeča nit abonmaja, za nedeljo, 24. oktobra,
ob 18. uri v Kulturnem
domu v Kropi že pripravlja
drugi koncert, tokrat z glasbo in arijami iz oper ter
samospevi, na odru pa se bo
godalcem pridružila sopranistka Beti Bratina.
Opera zaživi mnogo prej,
preden se dvigne zastor, in
konča mnogo zatem, ko je
zastor že spuščen. Začne se v
naši domišljiji, postane življenje in ostane del njega tudi
po koncu izzvenele zadnje
note, pred koncertom poročajo organizatorji abonmaja,
saj operna glasba in njeni
stvaritelji pripovedujejo zgodbe, ki oživijo skozi melodije.
Poudarjajo, da tudi bogata
glasbena zapuščina Krope s
svojo barvito umetniško preteklostjo na svoj način ponuja platformo za izvedbo tovr-

»Verjamemo, da boste nad nekaterimi deli
odličnih avtorjev dežele vzhajajočega sonca
presenečeni, saj je njihovo dojemanje sveta
resnično drugačno. Besedila so prežeta s
tradicijo, a hkrati sodobna in aktualna.«
vabimo na Japonsko. Verjamemo, da boste nad nekaterimi deli odličnih avtorjev dežele vzhajajočega
sonca presenečeni, saj je
njihovo dojemanje sveta
resnično drugačno. Besedila so prežeta s tradicijo, a
hkrati sodobna in aktualna.
Lahko se prepustite opisom
dvornega življenja v 11. stoletju, spoznate svet samurajev in prvih odprav, pokukate v zakulisje življenja
gejš in jakuz ali pa sočustvujete z usodo preživelih
po drugi svetovni vojni in
odkrijete neznane zgodbe
japonskih otrok po njej," k
odkrivanju novih zgodb

junakov prikažejo osupljivo
moč življenja," dodaja.
Privoščite si skodelico
japonskega čaja in se nagradite z drobnim haikujem,
pesniškimi utrinki, ki v
nekaj mojstrskih besedah
zajamejo en doživljaj, en
vtis, eno resnico, ali filmskimi mojstrovinami, ki slavijo
japonski tempo premišljevanja, naravo, drobne radosti
vsakdana in medosebne
vezi, spodbuja tudi k branju
poezije.
Vsem, ki bodo prebrali vsaj
sedem del, bodo v knjižnici
ob zaključku akcije podelili
nagrado in priznanje, še
vabijo k branju.

Prihodnjo nedeljo bo s Slovenskim godalnim sekstetom
nastopila sopranistka Beti Bratina. / Foto: arhiv pevke
stnih vokalno-instrumentalnih del. Nastopajoči bodo v
nedeljo tako ponudil preplet
komornega in opernega
umetniškega sveta.
Kot zapisano, bo Slovenski
godalni sekstet nastopil skupaj z mlado in uspešno slovensko sopranistko Beti
Bratina, s katero bodo zbrani godalci izvedli nekaj
Mozartovih arij, Straussovih
samospevov in samospevov
slovenskih skladateljev,
manjkala pa ne bo niti večna
Puccinijeva O mio babbino
caro. Da pa se lepote operne
glasbe lahko pretopijo v
čudovito glasbeno delo
komorne zakladnice, govori-

jo tudi zgodba usodnega
zapeljivca Don Juana, katere
operna uvertura bo zazvenela izpod prstov članov Slovenskega godalnega seksteta, prelepi Intermezzo o
nesrečni ljubezni iz Mascagnijeve Cavallerie rusticane
in biser komorne literature
Godalni sekstet iz Straussove opere Capriccio, ki se vsebinsko preko ljubezenskega
trikotnika bogate grofice,
pesnika in skladatelja sprašujejo o temeljnih opernih
problematikah: kaj je bilo
prej – glasba ali beseda?
Pred glasbo bo tokrat tudi
beseda, pol ure pred koncertom bo namreč v mali dvo-

rani Kulturnega doma potekalo še krajše muzikološko
predavanje o programu oziroma predstavitev del, ki se
bodo izvajala na koncertu.
V abonmaju bodo do konca
leta sledili še trije koncerti,
21. novembra bo s sekstetom nastopil tenorist Klemen Torkar, 12. decembra
se bo z njim predstavil
basist Tomaž Štular, na petem koncertu 26. decembra
pa bo sopranistko Irmo
Mihelič spremljal 40-članski Simfonični orkester,
katerega koncertni mojster
bo vodja Slovenske filharmonije, v njem pa bodo
zbrani člani naših profesionalnih orkestrov oziroma
izvrstni glasbeniki solisti. V
sodelovanju z Muzeji radovljiške občine bodo pripravili
tudi spremljevalni del abonmaja, ki bo z dvema muzejskima večeroma posvečen
raziskovanju glasbene dediščine Krope. Tako bo 10.
decembra v Baročni dvorani
Radovljiške graščine potekal
muzejski večer Glasbena
dediščina Krope, teden dni
kasneje, 17. decembra, pa v
mali dvorani Kulturnega
doma v Kropi še večer z naslovom Koledniške pesmi
Krope in Kamne Gorice.
Tudi v jesenskem delu abonmaja je mogoč nakup vstopnic za preostale štiri koncerte, in sicer po 25 evrov, za
posamezni koncert pa je
treba odšteti sedem evrov.
Nakup vstopnic je mogoč na
blagajni v Kulturnem domu
v Kropi na dan koncerta ali v
TIC v Radovljici.

S plesom razveselili starejše

Mednarodna konferenca 6. festivala KO UČIM, GRADIM

Za prihodnost
planeta

Število nastopov folklorne skupine Kulturno-prosvetnega društva Lesce se je zaradi epidemije
prepolovilo, so pa bili tisti, ki so jih vendarle pripravili, toliko topleje sprejeti.

Kako mlade navdihujemo za trajnostno delovanje?
Predstavitve primerov dobrih praks v tujini in doma

Marjana Ahačič

Sodelujoče tuje države:
Španija, Avstrija, Indonezija, Nizozemska, Nemčija

Na Biotehniškem centru Naklo 10. novembra 2021
Mednarodni virtualni dogodek

Vabljeni, da se nam pridružite.
Vabilo s povezavo na dogodek bo objavljeno na spletni strani www.bc-naklo.si.
Medijski pokrovitelj:

Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, Naklo

Z nami bodo v plenarnem delu:
dr. Darja Piciga
ddr. Ana Vovk
Peter Svetina
Jože Prah

Tako so letos poleti nastopili
v Kampu Šobec, zaplesali na
prireditvi ob leškem krajevnem prazniku, na promenadi ob jezeru in pred kavarno
Park na Bledu, na Urhovem
semnju v Begunjah ... Povsod so bili toplo sprejeti,
posebno radi pa si njihove
plesne nastope ogledajo starejši, letos v domačih Lescah, na gostovanju v Domu
Viharnik v Kranjski Gori in
kar dvakrat to poletje v
Domu dr. Janka Benedika v
Radovljici.
Folklorna skupina KPD Lesce je bila ustanovljena spomladi 2012 in trenutno šteje
21 članov: 17 plesalk in ple-

salcev, tri godce in mentorico. Člani prihajajo večinoma
iz Radovljice, Lesc, Krope,
Studenčic in Begunj, Smo-

kuča, Brega ... Vaje imajo
dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah, v dvorani
Družbenega centra Lesce.

Folklorna skupina KUD Lesce na enem od dveh letošnjih
nastopov v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici.

Na nastopih jih spremljajo
glasbeniki: harmonikarja
Marjan Mahnič in Jože Ješe,
klarinetist Miran Mozetič in
violinist Marjan Mahnič.
Žal so imeli lani veliko manj
nastopov, zato so bili posebno veseli sodelovanja z Gledališčem Julke Dolžan Breznica v predstavi Ernestina –
če me vprašate: »čigava
sem«, bom rekla: »Prešernova«.
Ker letos spet ne bo območnega srečanja folklornih
skupin, jim je javni sklad za
kulturne dejavnosti omogočil snemanje nastopa, s
katerim se bodo lahko predstavili virtualno. Projektu so
v zadnjem obdobju posvetili
največ časa in pozornosti.
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Šport

Tudi v Radovljici dan
slovenskega športa

Jutri tretji Radol'ški KRONOkiloMETER
Občina Radovljica v sodelovanju z Večno mladimi fanti,
skupino prostovoljcev Prava smer in Pedalerji.org organizira Radol'ški KRONOkiloMETER, kolesarsko dirko v klanec dolžine tisoč metrov. Športna prireditev bo jutri, v
soboto, 16. oktobra, ob 11. uri. Start bo ob vznožju Ceste
svobode, preko obnovljenega nadvoza nad železnico do
cilja na Linhartovem trgu v Radovljici, kjer bo ob 13. uri
tudi podelitev priznanj. Kolesarje bo na cilju spodbujal
Boštjan Meglič - Peška. Koncept dirke omogoča sodelovanje širokemu krogu vseh vrst kolesarjev, tako tistih s specialnimi cestnimi kolesi in odlično kondicijo kot tistih, ki
sodijo med bolj klasične cestne oziroma treking kolesarje
s povprečno kondicijo. Kolesarje na progo spuščajo enega
po enega in v mešanem vrstnem redu glede na tip kolesa.
Tekmuje se v kategorijah moški in ženske, v petih starostnih skupinah. Za sodelovanje so obvezne prijave s prijavnim obrazcem, dosegljivim na spletni strani Občine Radovljica (www.radovljica.si) in na Facebooku na strani
Radol'ški KRONOkiloMETER. Prijave so mogoče tudi na
dan tekmovanja, najkasneje do 10.30. Če bo deževalo, prireditve ne bo.

Konec septembra je v športnem parku v Radovljici potekala prireditev, s katero smo zaznamovali
drugi dan slovenskega športa. Prireditev je v sodelovanju z Občino Radovljica pripravila Športna
zveza Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje.

Dan slovenskega športa smo
letos praznovali drugo leto
zapored. Država je 23. september za dan slovenskega
športa razglasila lani, ko je
minilo okroglih dvajset let
od trenutka, ko je na olimpijskih igrah prvič zaigrala
slovenska himna. To se je
zgodilo 23. septembra 2000
na olimpijskih igrah v Sidneyju v čast našim olimpijcem – veslačema Iztoku
Čopu in Luki Špiku ter strelcu Rajmondu Debevcu.
Na prireditvi v športnem
parku so se predstavila različna športna društva ter
klubi. Predstavili so svoje
športne panoge, ki so jih
obiskovalci lahko tudi sami

preizkusili, med njimi
namizni tenis, košarko,
odbojko, športno plezanje ...
Predstavili so se tudi pumovci (udeleženci programa
Projektno učenje mlajših
odraslih), plesno društvo
BPS Radovljica, s točko na
bradlji pa je svojo dejavnost
prikazalo tudi gostujoče ŠD
Sokol iz Bežigrada.
Prireditev si je ogledalo veliko
obiskovalcev, ki so se preizkušali v različnih športih, najbolj pa so bili nad pestro izbiro športov navdušeni otroci.
Z dogodkom je bil zadovoljen
tudi župan Ciril Globočnik.
»Navdušen sem, ker se je
predstavilo toliko klubov in
prišlo tako veliko obiskovalcev, mladih pa tudi starejših.«
Z veseljem je ugotovil, da se v

Otroci so se lahko v okviru predstavitve OK Bled preizkusili
v odbojki. / Foto: Gorazd Kavčič

Mali nogomet
V skupinah A in B še eno kolo
V medobčinski malonogometni ligi je končanih šest kol.
Lestvice v vseh treh skupinah: Skupina A: 1. Smola Generali Investments (15), 2. Biser-Picerija Turist (15), 3. Ribno
(12), 4. Elmont Bled (9), 5. Utrip (6), 6. Podnart (6), 7.
Hrušica Pizzeria Trucker (4), 8. Lisjaki Naklo (4); Skupina
B: 1. Kamna Gorica (18), 2. Gorje (13), 3. Brezje (10), 4.
Šmeks Vrbnje (9), 5. Hom (8), 6. TVD Partizan Žirovnica
(7), 7. Lipce (3), 8. Gostilna in Picerija Turist (0); Skupina
C: 1. Bartog Jesenice (16), 2. Horeba team (15), 3. Calimero
boys (15), 4. Čpinarji Ljubno (9), 5. Cifra (8), 6. Brezje
Moby Dick (7), 7. Dvorska vas (6), 8. Posavec (6), 9. Lancovo (3), 10. Podbrezje (3).

Športno plezanje
Zmaga Gorazda Jurekoviča
V Šmartnem pri Litiji je potekala tekma za državno prvenstvo v težavnosti. Pobliže si poglejmo uvrstitve plezalcev
in plezalk Športno plezalnega odseka Radovljica med prvo
deseterico. Cicibani: 2. Jakob Kovačič, 9. Tibor Mohar;
mlajše deklice: 4. Maksa Tišler Močnik; starejši dečki: 1.
Gorazd Jurekovič, 10. Nejc Jeran Pintar; starejše deklice: 2.
Tinkara Rakar; kadeti: 8. Tanej Cerar Božič; kadetinje: 6.
Hana Humerca.

Atletika
Iris Breganski skupno tretja v mnogoboju

Foto: Gorazd Kavčič

Lara Humerca

Smučarski klub Radovljica s predstavitvijo ogrevanja
občini veliko vlaga v šport, in
izrazil zadovoljstvo, ker je po
eni strani v šport vpeljanih in
vključenih toliko otrok, po
drugi pa ima Radovljica po
številu prebivalcev največ
dobitnikov medalj v Sloveniji.
Na prireditvi so se predstavili
številni klubi in društva, med
drugimi smo lahko opazili
društvo Šola zdravja. Telovadbo vodijo usposobljeni prostovoljci, razširjeni so po vsej
Sloveniji in imajo trenutno
okoli 250 skupin in več kot
pet tisoč registriranih članov
ter delujejo v kar 88 občinah.
Prepoznamo jih po oranžni
barvi oblačil. Njihova osnovna dejavnost je jutranja telovadba, imenovana 1000
gibov.
Predstavila se je tudi Osnovna šola Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Njeni
učenci se vsako leto udeležijo številnih tekmovanj in

uspešno zastopajo šolo na
različnih športnih področjih,
odlične rezultate pa dosegajo
tudi v mednarodnem merilu.
Vsako leto razglasijo tudi
športnika in športnico šole.
S svojo točko so se predstavili tudi veterani Sokolske
zveze Slovenije, katere člana
sta tudi radovljiška zveza in
bežigrajsko društvo. Zveza
je izkoristila priložnost in
preko točke veteranov izročila čestitke za vse dosežene
športne rezultate in uspehe
ter zaželela uspeha tudi v
prihodnje.
V športnem parku so obiskovalci lahko pridobili oziroma obnovili znanje o oživljanju, v okviru predstavitve
projekta Oživimo srce pa je
bil nameščen tudi javno
dostopen avtomatski defibrilator. Cilj projekta je povečati možnost preživetja ob
srčnem zastoju.

Radovljičanka Iris Breganski, članica Atletskega kluba
Mass Ljubljana, je na prvenstvu Slovenije v mnogoboju v
Mariboru v članski konkurenci skupno osvojila tretje mesto. Pobliže si poglejmo njene uvrstitve: zmagala je v metu
kopja, bila druga v skoku v višino in v teku na 800 metrov,
tretja v metu krogle, skoku v daljino in v teku na 200 metrov. Četrta je bila v teku na 100 metrov z ovirami.

Atletika
Prvenstvo Slovenije v mnogoboju in dolgih tekih
Na prvenstvu Slovenije v mnogoboju za pionirje in pionirke U16 v Mariboru se je iz Atletskega kluba Radovljica zelo
dobro odrezala Manca Papler. Zmagala je v skoku v višino
in v metu kopja. Tretja je bila v teku na 80 metrov z ovirami in v suvanju krogle, peta v skoku v daljino in šesta v
teku na 100 metrov in teku na 800 metrov. Skupno je v
kategoriji deklet U16 osvojila drugo mesto. Na prvenstvu
Slovenije je pri pionirkah v kategoriji U14 v teku na 2000
metrov Maša Robič osvojila drugo mesto.

Košarka
Radovljiški košarkarji začnejo jutri
Jutri se začne tekmovanje v četrti slovenski košarkarski ligi
– zahod. Poleg Radovljice bodo v ligi nastopili Kras, Šentvid
Ljubljana, Gorenja vas, Ivančna Gorica, Koper, Podbočje in
Orli Postojna. Za uvod bo jutri Radovljica gostovala pri Gorenji vasi. V drugem kolu bodo doma gostili Šentvid Ljubljana.

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI - ČISTILNE NAPRAVE
IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Vse, kar potrebujete, ničesar kar ne.

Čistilna naprava
One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške
kakovosti, ki poskrbi za družinski
proračun in okolje.
Visok učinek čiščenja, v rezervoarju
ni električnih komponent. Praznjenje le enkrat na tri leta, nizka poraba
energije in minimalno vzdrževanje.
Rezervoar je povozen.

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko prihranite do 50 % pitne vode.
In denarja. Priporočamo vam uporabo brezplačne deževnice za pranje avtomobila, splakovanje WC-ja,
pranje perila in zalivanje vrta.

Ponikalni sistemi

Lovilci olj in maščob

Enostavnejši, učinkovitejši in bolj
kompaktni sistemi, ki nadomeščajo
navrtane betonske cevi in kamnita
nasutja. Sestavite poljubno velikost
ponikalnice. Vse v povozni izvedbi.

Uporaba povsod, kjer se v iztočnih
odpadnih vodah pojavljajo masti ali
olja.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica,
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192
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Šport, Prireditve
Rokomet
Visok poraz, a tudi pomembna zmaga

Taekwon-do
V Šentjurju uvod v sezono

Rokometaši ekipe Frenkstahl Radovljica so zadnji dve tekmi
odigrali doma. V četrtem kolu so doživeli visok poraz. Proti
težkemu nasprotniku, novomeški Krki, so bili enakovredni
vse do rezultata 13 : 13. Nato je sledila popolna prevlada
Dolenjcev, ki so na koncu tekme slavili s kar 44 : 24. Zelo
pomembno tekmo so Radovljičani odigrali v soboto, ko so
gostili enakovrednega tekmeca, ekipo Črnomelj. Domačini
so že od začetka prevzeli pobudo in Belokranjcev niso pustili blizu. Ob polčasu je vodila Radovljica s 15 : 12. Enaka razlika v golih je bila tudi na koncu tekme, ki se je končala z 29
: 26. Na vrhu sta Krka s tekmo manj in Izola z 8 točkami.
Radovljica je osma s 4 točkami, a s tekmo manj. Jutri doma
gostijo Škofljico.

Z uvodne tekme državnega prvenstva se je Taekwon-do klub
Radovljica vrnil z 19 medaljami. Kadeti: Oskar Škriba Arnež – 3.
mesto: udarec z nogo, Taja Oblak – 1. mesto: borbe do 30 kg,
2. mesto: forme 5. kup, 1. mesto: udarec z nogo; st. kadeti:
Marko Oblak – 2. mesto: borbe do 40 kg, 3. mesto: forme 2.
kup, Jernej Remar – 3. mesto: borbe do 60 kg, 3. mesto: forme
5. kup; mladinci: Neža Guštin – 1. mesto: borbe do 45 kg, 1.
mesto: forme 1. DAN, 2. mesto: specialne tehnike, Žan Teran
– 3. mesto: forme 4. kup, 2. mesto: specialne tehnike; Matej
Ručigaj – 3. mesto: forme, 1. DAN; člani: Ivana Sitar – 3. mesto:
forme 1. DAN, Jurij Sitar – 3. mesto: forme 2. kup, Denis Škufca
– 2. mesto: forme 1. kup, Rok Knafelj – 1. mesto: forme 2. kup,
Mitja Jukič Grm – 2. mesto: forme 4. kup.

Uskladitev cen komunalnih storitev

Stiskanje je zabavno
in otročje lahko

V občini Radovljica od 1. oktobra 2021 veljajo nove cene storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, poveza- V občinskem proračunu za leti 2021 in 2022 so predvidene z obračunom cen storitev javnih služb njihovim upo- na sredstva za namen blaženja zvišanja cen komunalnih
rabnikom, določa Uredba o metodologiji za oblikova- storitev za gospodinjstva in neprofitne organizacije.
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih V skladu s povišanjem cene obdelave odpadkov se bo s 1.
služb varstva okolja.
10. 2021 povišala tudi subvencija cene komunalnih storiNove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih tev s strani Občine Radovljica. Subvencija bo tako od 1. 10.
S stiskanjem embalaže, ki je zabavno in otročje lahko, pridobimo do 80
javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, ki velja- 2021 do 31. 12. 2022 znašala 0,8846 EUR/faktor brez DDV.
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Mislimo zeleno!

Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si

Pester program za
jesenske počitnice
Zavod Turizem in kultura Radovljica je za
bližajoče se jesenske počitnice pod naslovom
Krompirjeve počitnice v Radovljici pripravil
pester program za otroke, mladino in njihove
starše.
Marjana Ahačič
V sredo, 27. oktobra, bo
popoldan na Linhartovem
trgu Izmenjevalnica igrač,
ki jo bodo popestrili z delavnico izdelovanja igrač, dan
za tem, v četrtek, pa rokodelski sejem ARTish in
hkrati delavnica oblikovanja
gline za otroke. Ob 18. uri
pa bo na trgu ulična predstava s Čupakabro. Ta dan
boste lahko uživali tudi v
sladki kulinariki Okusov
Radol'ce.

Še zadnjič v Podvinu
V petek, 29. oktobra, bo pred
Vilo Podvin med 17. in 19. uro
tržnica lokalnih dobaviteljev z
degustacijami, ob 17. uri pa
plesna delavnica za otroke.
Zvečer bo v Vili Podvin večerja
ob odprtju Okusov Radol'ce z
devetimi kuharskimi mojstri,
odlično glasbo z Ivanom
Andresom Arnškom in animacijo.
Sobota, 30. oktobra, bo viteško obarvana, saj bo na gradu Kamen pravi srednjeveški dan. Tja se boste po skrivnostnih poteh v družbi vodnika lahko ob 10. uri odpravili iz Krpina in spotoma
reševali zanimive uganke, ki
vam na gradu Kamen lahko
prinesejo sladko malico.
Med 11. in 15. uro pa boste
tam lahko uživali v razstavi
srednjeveških mučilnih
naprav in srednjeveške bojne opreme ter orožja, v kotičku s srednjeveškimi igračami in igrami ali metanju
sekire in nožev. Ob 13. uri
pa bo na sporedu lutkovna
predstava o Zakleti grajski
gospodični. Za sladko mali-

co in tople napitke bodo
poskrbeli Okusi Radol'ce.

Čokoladni nedelji
Obe počitniški nedelji, 24.
in 31. oktobra, pa bosta v
Radovljici obarvani s čokolado. Takrat boste lahko obiskali novo Radolško čokoladnico in spoznali njihovo
zgodbo, delo in sestavine, ki
jih uporabljajo za izdelavo
najboljše čokolade. V Lekarniškem in alkimističnem
muzeju boste spoznali
majevsko legendo o tem,
kako je bog ljudem podaril
čokolado, in skrivnosti njenega prihoda v Evropo. Na
Linhartovem trgu pa boste
lahko srečali baročni par in
se z njim fotografirali. Zakaj
baročni? Čokolada je v Evropo iz Južne Amerike prišla
prav v času baroka. Takrat
sicer kot napitek, danes pa
si jo lahko privoščimo v raznovrstnih oblikah in okusih.

KinoKrompir
Letošnje jesenske počitnice
boste v Radovljici ves teden
lahko uživali v pestrem programu animiranih filmov
KinoKrompir v Linhartovi
dvorani, obiskali čarovniške
delavnice v Lekarniškem in
alkimističnem muzeju, kjer
pripravljajo še nekaj drugih
zanimivih delavnic, ali pa
izdelovali svečke iz čebeljega voska in uživali v novi
interaktivni razstavi v Čebelarskem muzeju. V počitniškem tednu bo cena vozovnice za vlak do Radovljice še
posebno ugodna.
Več o programu je na voljo
na www.radolca.si

Taekwon-do
Tekmovalci iz Begunj uspešni v Šentjurju
Tekmovalci in tekmovalke Taekwon-do kluba Begunje so se
z državnega prvenstva v Šentjurju pri Celju vrnili s sedmimi
medaljami. Zlata medalja: Nikolina Lazarevič, Elena Lovrič,
Petra Race; srebrne medalje: Nikolina Lazarevič, Elena Lovrič, Taj Fister Lovšin; bronasta medalja: Taj Fister Lovšin.
Tekmovali tudi zunaj Slovenije, in sicer v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Hrvaški. Tekmovali so uspešno, saj so domov
prinesli štirideset zlatih medalj, 31 srebrnih in 27 bronastih.
Dobili so še sedem pokalov za najboljše posameznike in
uvrstitev med tri najboljše klube.

Nogomet
Leški nogometaši opozarjajo nase
V sedmem, osmem in devetem kolu je članska ekipa Šobec
Lesce dosegla tri zmage. Uspeh je še toliko večji, če vemo,
da so dve zmagi dosegli v gosteh. Svobodo Ljubljana so
premagali z 2 : 0, Škofjo Loko pa z 2 : 1. Piko na i so dali
prejšnjo soboto, ko so doma s 3 : 1 premagali Adrio. Na
vrhu je Vipava s 23 točkami. Leščani so tretji z 19 točkami.
V nedeljo jih čaka zelo pomembna tekma. Na derbiju se
bodo v gosteh pomerili z vodilno Vipavo.
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Prireditve
Od 15. oktobra do 17. novembra
Petek, 15. oktober
Ob 15.30: Buci-štruci jogica, brezplačna vadba za dojenčke z mamicami, pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta.
Ob 16.30: Pravljično domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta
Ob 17.00: Mali cirkus Buffeto, predstava za otroke, za izven, Linhartova dvorana*
Ob 17.30: Lego robotika, sestavljanje in programiranje robotov, prijave: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
Ob 20.00: Poslednji dvoboj, zgodovinska drama, Linhartova dvorana*

Sobota, 16. oktober
Ob 9.00 in 11.00: Lego robotika, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.
com, Knjižnica A. T. L.
Ob 11.00: 3. Radol'ški kronometer, kolesarska dirka v klanec dolžine
tisoč metrov, prijave na FB-strani Radol'ški KRONOkiloMETER
Ob 18.00: koncert Ženskega PZ DU Bled, Baročna dvorana Radovljiške graščine
Ob 19.30: Gušti & Tomi M., koncert, za izven, Linhartova dvorana
Radovljica*
Ob 16.00: Viking Viki in čarobni meč, animirani film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 17. oktober
Ob 18.00: Človeški glas, kratki film, drama / Hrupna soseda, komedija, ob 18.00: (španski filmski dvojec), Linhartova dvorana*
Ob 20.15, Sanremo, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Ob 19.30: KUD Theatrum Mundi in Barocco Europeo, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Ponedeljek, 18. oktober
Ob 17.00: Pravljična urica v angleškem jeziku, Knjižnica A. T. L.

Torek, 19. oktober
Ob 9.00: Torkov bralni klub – Ob kavi in čaju se bomo z Ireno Kotnik pogovarjali o zanimivih knjigah, Knjižnica A. T. L.
Ob 17.30: Lego robotika, spletne delavnice, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
Ob 19.30: 100 let Telovadnega doma v Radovljici (1921–2021) – Starosta radovljiškega športa Aleks Čebulj bo predstavil svojo knjigo v
pogovoru z Juretom Sinobadom, Knjižnica A. T. L.

Sreda, 20. oktober
Ob 9.00: Sredin bralni klub – Ob kavi in čaju se bomo z Boženo Kolman Finžgar pogovarjali o zanimivih knjigah, Knjižnica A. T. L.
Ob 10.00: spletna delavnica Priprave na porod in dojenje, več informacij v FB-skupini, Knjižnica A. T. L.
Ob 17.30: Lego robotika, spletne delavnice, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.

Četrtek, 21. oktober
Vesoljska raketa, ustvarjalne delavnice za otroke, Knjižnica A. T. L.
Ob 17.00: Pravljične rokodelnice, knjižna kazalka, Knjižnica A. T. L.

Sreda, 27. oktober

Petek, 5. november

Ob 17.30: splet: Lego robotika, spletne delavnice, prijave na: toni.
podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.

Ob 15.30: Buci-štruci jogica, pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta
Radovljica

Ob 20.00: 2. Mednarodno klavirsko tekmovanje, v treh starostnih
kategorijah, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Ob 16.30: Pravljično domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta

Četrtek, 28. oktober

Sobota, 6. november

Ob 17.00: Heja bumbarasa, Gusarsko delavnico za predšolske otroke, ki bodo izdelali kapo in skrinjico za zaklad, bo pripravil Srečo
Koren, Knjižnica A. T. L.

Ob 19.00: Najlepše tenorske arije in napolitanske pesmi, koncert
opernih arij, Mikheil Sheshaberidze – tenor, Tatia Kukhianidze – klavirska spremljava, Baročna dvorana radovljiške graščine* (vstopnice
Eventim.si in blagajna Linhartove dvorane)

Ob 20.00: 2. Mednarodno klavirsko tekmovanje, v treh starostnih
kategorijah, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Ponedeljek, 8. november

Petek, 29. oktober

Ob 17.00: Pravljična urica v angleškem jeziku, Knjižnica A. T. L.

15.30: Buci-štruci jogica, brezplačna vadba za dojenčke z mamicami,
pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta Radovljica

Ob 19.30: Paloma, gledališka predstava, Linhartova dvorana*

Ob 16.30: Pravljično domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta Radovljica

Torek, 9. november
Ob 17.30: splet: Lego robotika, spletne delavnice, prijave na toni.
podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L., enako v sredo, 10.
novembra

Ob 17.30: Lego robotika, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com,
Knjižnica A. T. L.
Ob 19.00: Minari, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Ob 19.00: Obrazi slovenskih pokrajin, Uroš Smolej, gostitelj Vid
Sodnik, Knjižnica A. T. L.

Ob 20.00: Zmagovalec predlanskega klavirskega tekmovanja, Kostandin Tashko, se bo predstavil z Godalnim orkestrom Furlanije
Julijske krajine, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Četrtek, 11. november
Ob 17.00: Jesenska lepljenka, Otroci bodo izdelali vsak svojo zgodbo, voditelj Srečo Koren, Knjižnica A. T. L.

Sobota, 30. oktober
Ob 9.00 in 11.00 Lego robotika, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.
com, Knjižnica A. T. L.

Ob 19.00: Ansambel Saša Avsenika, Gostilna Avsenik, Begunje*

Ob 18.00: Minari, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 12. november

Ob 20.00: Vonj po rožah, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Ob 15.30: Buci-štruci jogica, brezplačna vadba za dojenčke z mamicami, pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta Radovljica

Ob 20.00: 2. Mednarodno klavirsko tekmovanje, Baročna dvorana
Radovljiške graščine

Ob 16.30: Pravljično domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta Radovljica

Nedelja, 31. oktober

Ob 17.30: Veseli Begunjčani, Gostilna Avsenik, Begunje*

Ob 20.00: Koncert nagrajencev vseh kategorij 2. Mednarodnega klavirskega tekmovanja, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Sobota, 13. november

Ob 20.00: Sinoči v Sohu, srhljivka, Linhartova dvorana*

Ob 9.00 in 11.00: Lego robotika, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.
com, Knjižnica A. T. L.

Ob 22.15: Hiša, ki jo je zgradil Jack, srhljivka, zaradi eksplicitnih prizorov nasilja je ogled filma prepovedan mlajšim od 15 let, Linhartova
dvorana*

Od 13.00 do 16.00: Ansambel Zupan, Gostilna Avsenik, Begunje*

Nedelja, 14. november

Torek, 2. november

Od 12.00 do 14.00: Hišni Ansambel Avsenik, Gostilna Avsenik,
Begunje*

Ob 19.30: Tibet – streha sveta, potopisno predavanje Mateja Koširja,
Knjižnica A. T. L.

Ponedeljek, 15. november

Sreda, 3. november

Ob 17.00: Pravljična urica v angleškem jeziku, Knjižnica A. T. L. Radovljica

Ob 10.00: splet: Spanje in uspavanje dojenčka, Predavanja Mama –
mami. Več informacij v FB-skupini Spletna srečanja za mamice z
dojenčki, Knjižnica A. T. L.

Torek, 16. november
Ob 9.00: Torkov bralni klub z Ireno Kotnik, pogovor o zanimivih
knjigah. Knjižnica A. T. L.

Četrtek, 4. november
Ob 17.00: Velikani – Kamišibaj za otroke, stare tri leta in več, Knjižnica A. T. L.
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Najlepše tenorske arije
in napolitanske pesmi

NAJLEPŠE
TENORSKE ARIJE
IN NAPOLITANSKE PESMI

Ob 19.00: Poslednji dvoboj, zgodovinska drama, Linhartova dvorana*

Ob 17.30 Lego robotika, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com,
Knjižnica A. T. L.
Ob 15.30: Buci-štruci jogica, brezplačna vadba za dojenčke z mamicami, pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta
Ob 16.30: Pravljično domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta
Ob 19.00: Dune: peščeni planet, znanstveno-fantastični film, Linhartova dvorana*

sobota, 23. oktober
Ob 9.00 in 11.00: Lego robotika, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.
com, Knjižnica A. T. L.
Ob 15.30: Buci-štruci jogica, brezplačna vadba za dojenčke z mamicami, Knjižnica A. T. L.

Nedelja, 24. oktober
Ob 18.00: Kroparski glasbeni abonma, 2. koncert, Slovenski godalni
sekstet in sopranistka Beti Bratina, Dvorana Kulturnega doma v Kropi
Ob 19.00: Vonj po rožah, komedija, Linhartova dvorana*

Ponedeljek, 25. oktober
Ob 17.00: Pravljična urica v angleškem jeziku, Knjižnica A. T. L.

Torek, 26. oktober
Ob 17.30: splet: Lego robotika, spletne delavnice, prijave na: toni.
podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
Ob 19.30: Tone Partljič, Beletrinin trubadur in ambasador slovenske
knjige v pogovoru z Ireno Razingar, Knjižnica A. T. L.

Marjana Ahačič
Za ljubitelje operne glasbe v
Radovljiški graščini v soboto, 6. novembra, pripravljajo
koncert tenorskih arij in
napolitanskih pesmi. V
Baročni dvorani bo nastopil
gruzijski tenorist Miheli
Sheshaberidze, so sporočili
z zavoda Turizem in kultura
Radovljica.
Tenorist Miheli Sheshaberidze se je rodil v Gruzijskem mestu Kaspi. Do leta
2006 je študiral petje na
Državnem konservatoriju
Vano Sarajishvili v Tbilisiju.
Študij je zaključil z različnimi mojstrskimi tečaji, med
drugim se je mojstril pod
mentorstvom Lelle Cuberli,
obenem pa užival v uspehih
na priznanih italijanskih
opernih tekmovanjih. Trenutno se izpopolnjuje pod
mentorstvom maestra Gianfranca Ostinija, so zapisali v
pevčevi predstavitvi.
Z nekaterimi zelo zahtevnimi tenorskimi vlogami, Don
Joséja v Carmen, Pinkerto-

na v Madame Butterfly,
Cavardossa v Tosci, Roberta
v zgodnji Puccinijevi operi
Le Villi ali Foresta v Verdijevi Attili, se je kmalu uveljavil v opernem svetu.
Mednarodni odri, kot tisti v
Milanu, Parmi, Trstu, Splitu, Madridu, Seulu, Lucci,
Raveni, Livornu, Bukarešti,
Talinu, Tbilisiju in Cagliari,
kjer je že nastopal, so ga
vabili k nastopanju v vlogah
Alvara (La forza del destino),
Ismaela (Nabucco), Othela
(v istoimenski operi pod
dirigentsko taktirko Cristine
Muti), Dicka Johnsona (La
fanciula del west) in Turriduja (Cavalleria rusticana),
naštevajo znana imena.
V Baročni dvorani Radovljiške graščine se bo Sheshaberidze predstavil z najlepšimi tenorskimi arijami in
napolitanskimi pesmimi, na
klavirju ga bo spremljala
Tatia Kukhianidze.
Vstopnice po 15 evrov so na
voljo na blagajni Linhartove
dvorane Radovljica ali na
www.eventim.si.

Mikheil Sheshaberidze , tenor
Tatia Kukhianidze , klavirska spremljava

sobota,
6. 11. 2021,
ob 19.00
JAVNI ZAVOD TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 9, RADOVLJICA

Petek, 22. oktober

Baročna dvorana
Radovljiške
graščine

nakup vstopnic:
• blagajna Linhartove
dvorane Radovljica
• www.eventim.si

Deželne novice, petek, 15. oktobra 2021
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Od sobote, 23., do nedelje, 31. oktober

Ob 17.30: splet: Lego robotika, prijav: toni.podobnik.r@gmail.com,
Knjižnica A. T. L.
Ob 19.30: Živeti skupaj: O čebeli in človeku – Predstavitev knjige
Living Together: About Bees and Mankind z avtorico dr. Petro Bole
in fotografom Ivanom Esenkom, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Od 10.00 do 18.00: Čarovniški oktober v muzeju, O izvoru halloweena, čarovniških rastlinah, kaj se skriva v vilinski košari, preizkus
čarovniškega znanja, Lekarniški in alkimistični muzej, Radovljica*
Od 10.00 do 18.00 (razen ponedeljka, 25. oktobra): Podajte se na pot
iskanja posebnih žigov, ki jih boste odtisnili na razglednico v obliki
poslikane panjske končnice, ter si izdelajte dišečo svečko iz čebeljega
voska, Čebelarski muzej, Radovljica*

Sreda, 17. november
Ob 9.00: Sredin bralni klub, z Boženo Kolman Finžgar, Knjižnica A.
T. L. Radovljica
Ob 10.00: splet: Kdaj začeti z gosto hrano?, Predavanja Mama –
mami. Več informacij v FB Spletna srečanja za mamice z dojenčki,
Knjižnica A. T. L.
Ob 17.30: splet: Lego robotika, prijav: toni.podobnik.r@gmail.com,
Knjižnica A. T. L.

Nedelja, 24. oktober
Dan za čokolado – Spoznaj majevsko legendo o tem, kako je bog ljudem podaril čokolado, in skrivnosti njenega prihoda v Evropo v
Lekarniškem in alkimističnem muzeju, obišči novo Radolško čokoladnico na dnevu odprtih vrat, kjer spoznaš njihovo zanimivo zgodbo,
delo in sestavine za izdelavo čokolade, fotografiraj se z baročnim
parom, ki se ta dan sprehaja po Radovljici; Linhartov trg, Radovljica
Ob 17.00: KinoKrompir: Pri Addamsovih 2, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Četrtek, 18. november
Ob 17.00: Pravljične rokodelnice, lovilec sanj z Lejo Rozman, Knjižnica A. T. L.

Ponedeljek, 25. oktober
Ob 17.00: KinoKrompir: Duša, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 19. november

Torek, 26. oktober

Petek, 19. novembra, v knjižnicah Brezje in Lesce in 19. ter 20. novembra v knjižnici Radovljica; 20. novembra bo na spletu na voljo ogled
tudi novega kratkega filma o knjižnici, Begunje in Kropa

Sreda, 27. oktober

Sobota, 23. oktober
Ob 16.00: KinoKrompir: Pri Addamsovih 2, animirani film, sinhronizirano, ob 18.00: Sanremo, drama, ob 20.00: Dune, peščeni planet,
znanstveno-fantastični film, Linhartova dvorana*

Od 16.00 do 18.00: Izdelava nagrobnih svetilk s posvetilom in čarobnimi šopki, delavnica za otroke nad 9 let s čarovnico Ofelijo in Floro
Karniolsko, Lekarniški in alkimistični muzej, Radovljica* (potrebne
predhodne prijave lekarniski.muzej@gmail.com 031 744 022)
Ob 19.00: Dnevi besa, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 29. oktober
Ob 17.00: Otvoritveni dogodek Okusov Radol'ce, Tržnica lokalnih
dobaviteljev in otroška plesno-gibalna delavnica Gibarija,
Ob 19.00: Otvoritvena večerja Okusov Radol'ce z 9 chefi, Vila Podvin, prodaja večerje na www.radolca.si ali v TIC Radovljica*
Od 16.00 do 18.00: Izdelava mask »Katrine« in cvetličnih kron, delavnica za otroke nad 9 let s čarovnico Ofelijo in Floro Karniolsko,
Lekarniški in alkimistični muzej, Radovljica* (potrebne predhodne
prijave lekarniski.muzej@gmail.com 031 744 022)
Ob 17.00: KinoKrompir: Luka, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 30. oktober

Ob 17.30: Lego robotika, prijave: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.

Počitniški program

Ob 18.00: Čupakabra, ulična predstava, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica (v primeru slabega vremena v atriju Radovljiške graščine)

Ob 17.00: KinoKrompir: Viking Viki in čarobni meč, animirani film,
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Od 16.00 do 18.00: Izmenjevalnica igrač in delavnica izdelovanja
igrač, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica (v primeru slabega
vremena v atriju Radovljiške graščine)
Od 16.00 do 18.00: Ofelijin laboratorij, delavnica za otroke nad 9 let
s čarovnico Ofelijo in Floro Karniolsko, Lekarniški in alkimistični
muzej, Radovljica* (potrebne predhodne prijave lekarniski.muzej@
gmail.com 031 744 022)
Ob 17.00: KinoKrompir: Mali šef: Družinski posli, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Četrtek, 28. oktober
Od 15.00 do 19.00: ARTish, Okusi Radol'ce s ponudbo sladic, od
16.00 do 18.00: Delavnica oblikovanja gline za otroke z Matejo
Legat

Od 11.00 do 15.00 (ob 10.00 voden pohod iz Krpina do gradu
Kamen po Lambergovi poti s posebno dogodivščino), Viteški dan na
gradu Kamen, razstava srednjeveških mučilnih naprav in srednjeveške bojne opreme ter orožja, kotiček s srednjeveškimi igračami in
igrami, kotiček z metanjem sekire in nožev, lutkovna predstava o
Zakleti grajski gospodični (ob 13.00), sladka kulinarika Okusov
Radol'ce, Grad Kamen, Begunje
Ob 16.00: KinoKrompir, Krudovi: nova doba, animirani, Linhartova
dvorana*

Nedelja, 31. oktober
Dan za čokolado – Spoznaj majevsko legendo o tem, kako je bog ljudem podaril čokolado, in skrivnosti njenega prihoda v Evropo v
Lekarniškem in alkimističnem muzeju, obišči novo Radolško čokoladnico na dnevu odprtih vrat, kjer spoznaš njihovo zanimivo zgodbo,
delo in sestavine za izdelavo čokolade, fotografiraj se z baročnim
parom, ki se ta dan sprehaja po Radovljici; Linhartov trg, Radovljica
KinoKrompir, Pri Addamsovih 2, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana*

November v znamenju
lokalne kulinarike

otvoritveni
dogodek

Radovljica je kulinarična prestolnica Gorenjske predvsem zaradi projekta
Okusi Radol'ce. Ta povezuje radovljiške gostince, ki tudi v letošnjem
novembru svoje kuharske kreacije ustvarjajo izključno iz lokalnih sestavin.
Marjana Ahačič
Devet kuharskih mojstrov
bo za uvod v kulinarični
mesec pripravilo otvoritveno
večerjo v Vili Podvin. Letošnji večer, ki bo v petek, 29.
oktobra, v Vili Podvin, so
poimenovali »Zadnji tango
v Podvinu«, saj Marcela Klofutar in Uroš Štefelin po več
kot osmih letih Vilo Podvin
zapuščata in se decembra
selita na Linhartov trg v Restavracijo in Hotel Linhart.
Otvoritveni dogodek bo od
17. do 19. ure ponudil tržnico lokalnih dobaviteljev z

ZADNJI TANGO
V PODVINU
petek, 29. 10. 2021
od 17h: tržnica lokalnih dobaviteljev
z degustacijami in programom za otroke
ob 19h: otvoritvena večerja z 9 chefi Okusov
Radol’ce in odlično argentinsko glasbo

cena: 49€/osebo

(cena ne vključuje pijače)

nakup vstopnic: www.radolca.si
ali v TIC Radovljica
možen nakup z BON21

JAVNI ZAVOD TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 9, RADOVLJICA

• Vila Podvin •

degustacijami in gibalno-plesno delavnico za otroke, zvečer bodo pripravili
pethodno večerjo, ki jo že
lahko rezervirate v TIC
Radovljica ali v spletni trgovini na www.radolca.si.
Zanjo lahko unovčite tudi
letošnji turistični bon.
Večerjo bodo popestrili z
animacijo in argentinsko
glasbo s priznanim vokalistom Ivanom Andresom
Arnškom.
Sicer pa bodo ves november
v vseh devetih gostilnah
Okusov Radol'ce – Vili Podvin, Gostišču Draga, Gostiš-

ču Tulipan, Gostilni pr' Tavčar, Gostilni Kunstelj, Restavraciji Center, Gostilni
Lectar, Restavraciji Tabor in
Gostilni Avguštin – na voljo
meniji, sestavljeni izključno
iz lokalno sledljivih sestavin. Trihodni meni bo na
voljo za 26 evrov, so sporočili z zavoda Turizem in kultura Radovljica.
November, mesec Okusov
Radolce, bodo z dnevi odprtih vrat in podobnimi dogodki popestrili tudi lokalni
dobavitelji. Več o dogajanju
bo objavljeno na spletni
strani www.radolca.si.

Devet kuharskih mojstrov bo za uvod v kulinarični mesec pripravilo večerjo v Vili Podvin.

