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1. 

V strateško in projektno skupino za pripravo razvojnega programa je 
treba vključiti predstavnike iz podjetniškega okolja in predstavnike 
krajevnih skupnosti in to uravnoteženo s predstavniki izvajalcev in 
političnih strank.  

Uvodna 
predstavite

v 
  

        

2. 

Treba je ponovno ovrednotiti strateške in izvedbene urbanistične 
dokumente s ciljem, da se zagotovi več alpske arhitekture (več rabe lesa 
in manj "kock, jekla, stekla in betona"), da se racionalneje uporablja 
prostor, da se gradi glede na potrebe območja in ne glede na želje 
investitorjev. Povsod, kjer je to možno, zagotoviti podkletitev za 
parkirišča. 

1 7 
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3. 
Med dokumente, ki so podlaga za pripravo RP, je treba vključiti 
PROSTORSKO RAZVOJNE USMERITVE KRAJEVNE SKUPNOSTI LESCE (KLZ 
7 Z GRAFIKO). 

1 8 

        

4. 
Statistične podatke, ki so prikazani za občino, prikazati še po krajevnih 
skupnostih. 

2 12 

        

5. Predvideti ukrepe v povezavi s staranjem prebivalstva: oskrbovana 
stanovanja, turizem za starejše. 

1 in 2.3. 
IZZIVI1 

12,22 

        

6. Predvideti ukrepe katerih cilj bo 100 % pokritost potreb prebivalcev z 
delovnimi mesti. 

2 12 

        

7. Zaradi pomembnega števila izgube delovnih mest, predvideti konkretne 
ukrepe za izpad delovnih mest v Iskri Mehanizmi. 

 2 12 

        

8. 
Med naštete lokacije, ki lahko prispevajo k temu, da se občina pripelje 
med turistično najnaprednejše v Sloveniji dodati tudi Rekreacijski park 
Šobec. 

2(2.1) 13 

        

9. 
Predstavitev ustvarjenega števila nočitev naj se prikaže tudi s podatki o 
tem v kakšnih turističnih kapacitetah in koliko je bilo ustvarjenih 
nočitev. 

2 13 

        

10. 

Delovna migracija v in iz občine terja bolj konkretne ukrepe (po ukrepih 
prikazati pričakovano število novih delovnih mest) za izboljšanje strukture 
delovnih mest, ker je očitno premalo pravih delovnih mest glede na 
potrebe prebivalcev.  

2 15 

        

11. 

Slika 9 prikazuje gibanje prebivalstva v občini. Prikazati je treba konkretne 
ukrepe in v številkah izražene pričakovane učinke gibanja števila 
prebivalcev po naseljih v občini z namenom zaustavitve upadanja števila 
prebivalcev v krajih kjer je to prisotno. 

2, slika 9 16 
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12. 
Največje število ležišč in ustvarjeno število nočitev turistov v občini je 
ustvarjenih na območju Lesc, še posebej v Rekreacijskem parku Šobec, 
zato je treba v ta program temeljiteje vključiti stanje, predvsem pa načrt 
razvoja za to območje. 

2 slika 10 16 

        

13. 

Analiza realizacije načrtovanih projektov do leta 2020 kaže na izredno 
slabo realizacijo projektov. V analizi je treba predstaviti razloge zaradi 
katerih projekti niso bili realizirani. Za 164 projektov, ki se prenašajo v 
naslednje obdobje je treba prikazati stopnjo pripravljenosti in prav tako 
razloge zaradi katerih niso bolje pripravljeni ali realizirani. 

2.2. 18 

        

14. 
V analizi je navedba, da je na citiranih projektih realizacija slabša. 
Predstaviti, zakaj? Ugotoviti, če gre za nerealno načrtovanje ali 
subjektivno odgovornost. 

2.2. 18 

        

15. 

Po zakonu je občina zadolžena za zagotavljanje komunalne opreme. Ker 
je bila iniciativa občine preskromna, je stanje neustrezno. Morda je 
preveč čakanja na iniciativo lastnikov zemljišč. V osnutku dokumenta je 
zapisano tudi za bodočnost, da bo občina čakala na iniciativo "od spodaj 
navzgor". V razvojnem programu predvideti konkretne ukrepe občine, kje 
in kako bo imela pobudo, in kje ter kako bo zagotavljala sredstva.  

2.2. 19 

        

16. Med ključne razvojne izzive občine vključiti 13. cilj: OHRANJANJE IN 
IZKORIŠČANJE VSEH OBSTOJEČIH KAKOVOSTNIH VIROV PITNE VODE. 

2.3. , 3.1. 20, 33, 46, 47 

        

17. 

V SWOT analizi med SLABOSTI vključiti: 7. NEURAVNOTEŽEN RAZVOJ 
OBČINE. 
8. PREPOČASNA NOVELACIJA URBANISTIČNIH DOKUMENTOV (to posebej 
velja za Prostorski red, katerega spreminjanje traja več let). 

2.3. 21 

        

18. 
V SWOT analizi med PRLOŽNOSTI vključiti: 7. OHRANJANJE IN 
IZKORIŠČANJE VSEH VIROV PITNE VODE in 8. ŠIRITEV OBSTOJEČIH 
TURISTIČNIH KAPACITET OB VODAH. 

2.3. 21 

        

19. 
V SWOT analizi je v razdelek MAX-MAX vključiti besedilo ….. IZRABA VSEH 
OBSTOJEČIH VIROV PITNE VODE in ….. RAZŠIRITEV OBSTOJEČIH 
TURISTIČNIH ZMOGLJIVOSTI OB VODAH. 

2.3. , 4.3., 
4.3.4 (3.4.3) 

21, 46, 51 
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20. 

V SWOT analizi črtati v razdelku TVEGANJA točko 2. MNOŽIČNI TURIZEM, 
ker trditev ni z ničemer dokazana in tudi ni res, da je v občini Radovljica 
turizem dosegel zaradi množičnosti neobvladljivo število. Dalo bi se 
dokazati celo nasprotno. 

2.3. 21 

        

21. 

V SWOT analizi v razdelku MIN-MAX - OBVLADOVANJE RASTI IN RAZVOJA 
TURIZMA vključi besedilo … TURIZEM ZA STAREJŠE.                                                          
Pojasnilo: Po tej zvrsti turizma je zelo veliko povpraševanje in sodi v 
skupino turizma z visoko potrošnjo, kadar gre za kakovostno ponudbo. V 
občini imamo lokacijo (hipodrom, če ne bo dosežen konsenz za njegovo 
posodobitev v jahalni center najvišje kakovosti) v Rekreacijskem parku 
Šobec, na kateri se razvoj tovrstnega turizma lahko realizira.  

2.3. 21 

        

22. 

V SWOT analizi naj se v razdelku MIN-MIN doda besedilo REDEFINIRANJE 
VELJAVNIH URBANISTIČNIH DOKUMENTOV (usmerjati gradnjo glede na 
razvojne cilje in potrebe in ne glede na želje investitorjev) S CILJEM 
UPOČASNITVE POZIDAVE. 

2.3. 21 

        

23. V SWOT analizi naj se v razdelku MIN-MIN - DEMOGRAFSKE STRUKTURNE 
SPREMEMBE - doda besedilo: OSKRBOVANA STANOVANJA. 

    

        

24. 
Za zagotavljanje uravnoteženega razvoja naselij bo treba za večino naselij 

izdelati razvojne urbanistične dokumente, ki bodo omogočali 
kontrolirano širitev naselij. 

2.3. IZZIV3 22 

        

25. Za nadzorovano rast turizma je treba revidirati in redefinirati veljavne 
urbanistične dokumente, zato naj se to doda kot Smer intervencije. 

2.3. IZZIV4 22 
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26. 

V poglavju IZZIV5 - Nepozidana stavbna zemljišča in razvrednotena 
območja naj se za besedilom …"a zaradi različnih razlogov lastnikov" doda 
besedilo: "in zaradi premalo konkretne pobude občine, ki je dolžna 
zagotavljati komunalno opremljanje zemljišč" in na koncu odstavka doda 
besedilo "Veljavne urbanistične dokumente je treba ponovno ovrednotiti 
s ciljem, da se prilagodi obseg novogradenj potrebam okolja in manj 
željam investitorjev, če te niso skladne z razvojnimi cilji in potrebami. Pod 
Smer intervencije dodati besedilo: "Redefinicija veljavnih urbanističnih 
dokumentov". 

2.3. IZZIV5 23 

        

27. 

V poglavju IZZIV7 namesto sedanjega usmerjevalnega teksta (zeleno) 
napisati: "Uresničevanje ideje o turizmu OD JELOVICE PREKO SAVE, POTI 
KULTURNE DEDIŠČINE, KARAVNK, DO DRAVE IN OD BREZIJ DO TRILGAVA 
TER NAPREJ DO TRENTE. To pomeni uresničevanje v širšem prostoru 
usklajenega razvojnega koncepta v katerem se morajo razvojni koncepti 
širšega območja uskladiti in dopolnjevati. 
Prehod v novo, postcovidno obdobje izpostavlja potrebo po podpori 
sedanjim turističnim kapacitetam, ki sodijo v višji kakovostni razred z 
namenom njihovega čim hitrejšega ponovnega izkoriščanja v ponujenem 
obsegu. Omogočiti je treba povečanje kapacitet obstoječih destinacij 
skladno s povpraševanjem in z namenom dodajanja dodatnih kapacitet za 
ponudbo po trajnostnem modelu razvoja turizma. Zaželeno je hitrejše 
povečanje kapacitet v penzionih, nočitvah v objektih v naravi (glamping), 
manjših apartmajskih enotah z višjo dodano vrednostjo, sledi naj možnost 
povečanja kamping ponudbe na že obstoječih lokacijah, manj pa v novih 
hotelih in kamp površinah na novih lokacijah. V interesu ohranjanja in 
razvoja sonaravnega turizma je treba pomembno izboljšati prometno 
infrastrukturo (ceste, kolesarske steze, peš poti ...)" 

2.3. IZZIV7 24 

        

28. 

V poglavju IZZIV8 - Razumevanje potreb gospodarstva in izkoriščanje 
priložnosti v lokalni ekonomiji je treba na označenem mestu dodati 
besedilo: "Pri čemer je dodana vrednost v kampih pomembno nad 
povprečjem panoge in nad slovenskim povprečjem." 

2.3. IZZIV8 25 

        

29. 
V poglavju IZZIV9 - Motorni promet in večja raba JPP… pod Smer 
intervencije dodati: "Povečanje deleža izdatkov za prometno 
infrastrukturo v občinskem proračunu." 

2.3. IZZIV9: 
in 4.4. 

25, 53 
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30. V poglavju IZZIVI10 - ALC … Pod Smeri intervencije dodati: "Razvoj 
letališču komplementarnih športnih, turističnih in zabaviščnih dejavnosti." 

2.3. IZZIV10 26 

        

31. 
V poglavju IZZIVI11 - Razvojni položaj med SLO občinami ... Pod Smeri 
intervencije dodati: "Povečanje dodane vrednosti najmanj na 30 % več od 
povprečja države in pomik na lestvici koeficienta razvitosti pod 50 mesto" 

2.3. IZZIV11 26 

        

32. 

Definicijo somestje Radovljica-Lesce opustiti in jo nadomestiti z naselji 
Radovljica in Lesce. 

3.1. in slika 
18., 4.4. in 

4.4.1 
(4.1.2.) 

28, 32, 53, 54 

        

33. 

Besedilo zadnjega odstavka poglavja 3.1. spremeniti, tako da se bo 
glasilo: "V novem obdobju bo Občina Radovljica posebno pozornost 
namenila prevrednotenju prostorske politike s ciljem večje aktivne rabe 
kmetijskih zemljišč in lokalne samooskrbe in s ciljem zmanjšanja 
intenzivnosti pozidave ter tako pozidavo, ki bo skladna s tem razvojnim 
programom ne pa z željami lastnikov" 

3.1. 28 

        

34. 

V poglavju Poslanstvo Občine Radovljica naj se v prvem odstavku besedilo 
glasi: "NAŠE GLAVNO POSLANSTVO je, da z zagotavljanjem takega 
gospodarskega razvoja, ki omogoča nadpovprečno dodano vrednost in z 
ustrojem javnih služb nadgrajujemo visoko kakovost bivanja in svojim 
prebivalcem omogočimo zdrav in ustvarjalen življenjski slog." 

3.1. 30 

        

35. 

Na sliki 19 med ukrepi dodati:                                                                                       
"Povečati dostopnost prebivalstva do oskrbovanih stanovanj",                         
"Ohraniti izkoriščanje vseh kakovostnih virov pitne vode",                                  
"Uskladiti razvojni koncept turizma v širšem okolju, " 
"Omogočiti širitev ponudbe na obstoječih destinacijah,"                             
"Koeficient razvitosti občine pod 50 mesto v državi", 
"Dodana vrednost 30 % nad povprečjem države", "Zagotoviti poslovne 
lokacije za podjetništvo",  

slika 19 33 
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36. Povečati pokritost potreb v domovih za starejše na 7 % (v osnutku je 4,8 
%), povečanje institucionalne namestitve +100 (v osnutku je +50). 

4.1. 36 

        

37. 

Opusti naj se cilj v zvezi z medgeneracijskim centrom v Radovljici in se 
nadomesti z gradnjo novega "doma za starejše" in oskrbovanih stanovanj. 
Če se cilj ne opusti, pa naj nima prednosti pred novimi zmogljivostmi 
"doma za starejše." 

1.1.3.  37 

        

38. 

Med cilje stanovanjske politike dodati točko 1.4.4.: "Občina bo izdelala 
izvedbene dokumente za gradnjo vsaj 200 stanovanj v večstanovanjskih 
objektih in 100 individualnih stanovanjskih hiš".                                                           
Dodati besedilo: "Občina bo izdelala izvedbene urbanistične dokumente, 
ki bodo omogočali gradnjo večstanovanjskih objektov na območju "Za 
družbenim centrom" v Lescah, medtem ko na drugih območjih v Lescah 
ne bo omogočala gradnje večstanovanjskih objektov." 

4.1.4., slika 
20 

39, 40 

        

39. Besedilo v zvezi s kopališčem naj se glasi: "Revidiran in skrčen bo koncept 
prenove kopališča Radovljica, katerega prenova bo tudi zaključena." 

4.2. 41 

        

40. Aktivnost - vzpostavitev mobilnega letnega kina naj se opusti, ker ni 
konkurenčna drugim medijem, sredstva naj se preusmerijo drugam. 

4.2.1. 
(2.1.4) 

42 

        

41. 

Gradnja nove večnamenske dvorane v Lescah. 

4.2.2. 
(2.2.2.) in 
slika 21 

43, 45 

        

42. 
Črta naj se i) pokrivanje levega atrija (graščina Radovljica).  

4.2.2. 
(2.2.3) 

43 

        

43. 

Točka naj se glasi: 2.4.1. Kopališče Radovljica, 2. faza: i) dokončanje 
revidiranega in skrčenega koncepta posodobitve.                                                         
To pomeni, da se črta besedilo: pokritje, razširitev za namene 
terapevtskega bazena, ii) izboljšanje dostopnosti za občane in rekreacijo. 

4.2.1. 
(2.4.1.) 

44 
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44. 

V poglavju Trajnostno načrtovanje in urejanje prostora dodati:            
"Zagotavljanje razširitve turistične ponudbe na obstoječih lokacijah",                                                                                                                                                                              
"Ohranitev neokrnjene naravne danosti, ki jo predstavlja sotočje reke 
Save Dolinke in Bohinjke",                                                                                        
"Zagotavljanje prostorske širitve obstoječih turističnih lokacij". 

4.3.1.  47 

        

45. 

V poglavju 4.3.1. Trajnostno načrtovanje in urejanje prostora, za točko 
3.1.1. dodati točko:  
Dolgoročno prostorsko načrtovanje za območje Lipce v Lescah: 
Izdelan bo dolgoročni urbanistični načrt za območje Lipce v Lescah in v tej 
zvezi presoja vplivov na okolje ter načrt faznosti izvedbe. Dokler ne bodo 
sprejeti navedeni dokumenti gradnja na tem območju ne bo dovoljena. 
In dodati točko:  
Na območju OPPN Leški hrbet bo izdelana novelacija načrta, tako, da bo 
nov načrt celostno naslovil celoten prostor na desni strani Alpske ceste 
med Lescami in Radovljico. 
In dodati točko:  
Za območje PIC Veriga bo izdelan OPPN s posebnim poudarkom na 
namenski rabi prostora in dejavnosti v tej zvezi in dodati točko: 
Če območje hipodroma v Lescah dolgoročno ne bo namenjeno 
konjeniškemu športu se preveri primernost namena rabe prostora za 
razvoj turizma za starejše po konceptu oskrbovanih stanovanj. 

4.3.1. 
(3.1.1.) 

47 
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46. 

Med Predvidene okvirne projekte in aktivnosti - Celostno urejanje 
mestnih in vaških središč, dodati :                                                                                                                     
Dodati v točki 3.1.2.2.                       
"in izgradnjo izvennivojskega križanja Alpske ceste in železnice v Lescah za 
promet vseh vrst motornih vozil in peščev (v postopke priprave investicije 
v vseh fazah bo vključena KS in javnost)",                                                                                                   
Dodati v točki 3.1.2.3. "     Lesce: celostna ureditev starega vaškega jedra 
(območje križanja Alpske, Begunjske in Letališke ulice); zazidava ob 
Begunjski cesti bo realizirana po veljavnem OLN                                                                                              
"Dodati točko 3.1.2.4. 
Hraše, Hlebce, Studenčice: izdelani bodo urbanistični dokumenti, ki bodo 
omogočili načrtni razvoj naselij.                                                                                     
Dodati točko 3.1.2.5.:  
Lesce- TNC-Stara pošta na Železniški ulici: Objekt naj se poruši in na tej 
lokaciji ne bo dovoljena obnova obstoječega objekt ali novogradnja, 
preverjena bo možnost, če bo lastnik pripravljen objekt prodati, ga bo 
odkupila občina in uredila manjši trg ali prostor za parkiranje. 

4.3.1 
(3.1.2.) 

47 

        

47. 

Točka 4.3.3. Nadgradnja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, naj 
se doda točka 3.3.2.3.:  Vključitev vseh kanalizacijskih vodov v sistem 
čiščenja v CČN Radovljica in popolna odprava odvajanja fekalnih 
kanalizacijskih vodov neposredno v Savo Dolinko in Savo, kar še posebej 
velja za PIC Veriga in                                                                          točka 
3.3.3.3. :"Izgradnja manjkajočih odsekov kanalizacije v Hrašah in 
Hlebcah." 

4.3.3. 
(3.3.2.3. in 

3.3.3.3) 
49 

        

48. 
4.4. Nizkooglična občina, poglavje Rezultati, grafika: Ukrep 4.2. Izboljšanje 
cestne in železniške infrastrukture - Povečati znesek iz 13.000 EUR/km na 
vsaj 26.000 EUR/km. 

4.4. 53 

        

49. 
V poglavju Trajnostno načrtovanje in upravljanje mobilnosti v točki 4.1.1. 
- Novelacija celostne prometne strategije in mobilnostni načrt dodati 
Lesce. 

4.4.1. 
(4.1.1. 

54 
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50. 

V poglavju Posodabljanje cestne in železniške infrastrukture dodati:       
"obnova Vodnikove ceste (cesta za Verigo v Lescah), prenove in razširitve 
Železniške ulice in Begunjske ulice v Lescah ter izgradnje izven nivojskega 
priključka Alpske ceste na cesto Lesce Bled (sedaj križišče s semaforji) ali 
vsaj krožnega križišča na tej lokaciji." 

4.4.2. tretji 
odstavek 

55 

        

51. 

V poglavju Železniška infrastruktura in izgradnja spremljajočih občinske 
infrastrukture dodati pri križanju Alpske ceste z železnico: Za vsa motorna 
vozila in pešce 
Dodati: 
ter zagotovitev podhoda za pešce in kolesarje 
na južnem delu železniške postaje Lesce-Bled s povezavo Šobčeve in 
Železniške ulice.  

4.4.2 
(4.2.1.) 

55 

        

52. 

V poglavju Državna cestna infrastruktura izpustiti besedilo pri cesti Lesce-
Bled"večpasovnica" in napisati " vključno s krožiščem Šobec ter dodati: 
"in istočasno zgraditi ob cesti kolesarsko stezo in peš pot iz Lesc do Bleda 
(na desni strani kot povezava proti Žirovnici) ter urediti priključka sedanje 
kolesarske poti na Alpsko cesto ter zgraditi pločnik iz Alpske ceste preko 
ceste Lesce Bled v smeri Lipce. 

4.4.2. 
(4.2.2.), 

4.4.3, 4.3.1. 
55, 56 

        

53. 

Dodati točko 4.2.3.4 

4.4.2 
(4.2.3.3.), 
slika 24 

56, 58 

  Celovita rekonstrukcija pomembnejših krajevnih cest:     

54. 4.3.3.4.1.     

  Rekonstrukcija Železniške ulice, v Lescah ključno s pločniki in kolesarsko 
stezo. 

    

55. 4.3.3.4.2.      

  Rekonstrukcija Begunjske ulice, v Lescah vključno s pločniki in kolesarsko 
stezo. 

    

56. 4.3.3.4.3.      

  Izgradnja krožišča za križanje Begunjske in Dežmanove ulice v Lescah.      

57. 4.3.3.4.4.      

  Izgradnja krožišča za križanje Alpske ceste in Dežmanove ulice v Lescah ali 
najmanj ureditev prometnega režima s semaforji. 

    

58. 4.3.3.4.5.     
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  Razširitev Finžgarjeve ulice in razširitev križanja te ulice z Alpsko cesto v 
Lescah. 

    

59. 4.3.3.4.6.     

  
Izgradnja pločnikov med naselji Lesce, Hraše in Hlebce ter Hraše in 
Studenčice. 

    

60. 4.3.3.4.7.     

  Rekonstrukcija ceste iz Hraš proti Rodinam.     

61. 4.3.3.4.8.     

  Razširitev Alpske ceste v Lescah na območju vaškega jedra z rušenjem 
nekaterih zgradb ob cesti. 

    

       

62. V poglavju 4.3.1. Infrastruktura za kolesarje dodati: "Kolesarska povezava 
Lesce–Hraše–Studenčice in Hraše–Rodine."  

4.4.3. 
(4.3.1.) 

  

        

63. 

V poglavju 4.4.3. točka 4.3.3.2. Celovit sistem mirujočega prometa - Lesce 
TNC - Ta točka naj se črta in nadomesti s tekstom: 
Lesce TNC: rezervacija prostora za morebitno izgradnjo medobčinskega 
parkirišča/parkirne hiše po sistemu »parkiraj in se odpelji, presedi ali 
kolesari" 
Doda naj se točka: 
4.3.3.3. Lesce Železniška postaja: Priprava projektov za izgradnjo garažne 
hiše ali podzemnih garaž na območju železniške postaje Lesce in v 
odvisnosti od finančnih možnosti izgradnje. 
 
ostale točke naj se preštevilčijo 
 
Pojasnilo: 
sredstva iz TNC naj se preusmerijo na druge prometne povezave, ki so 
nujnejše. 
Lokalno pomembno bolj aktualno bi bila rešitev parkiranja ob železniški 
postaji. 

4.4.3. 
(4.3.3.2.) 

56 

        

64. V poglavju 4.4.3, naj se doda točka 4.3.3.6.: "Opredelitev in izgradnja 
parkirišča za avtobuse in opustitev sedanje lokacije v Lescah (pri Žitu). 

4.4.3.  57 
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65. 

4.4.4. Energetsko učinkovita in napredna občina - 4.4.3. Energetska 
sanacija objektov - naj se doda: "in racionalizacija (zmanjšanje števila 
svetil) javne razsvetljave na mestih kjer jih je preveč ter racionalizacija 
javne razsvetljave glede na čas (pozno ponoči manj)." 

4.4.4. 
(4.4.3) 

57 

        

66. 
4.4.4. Energetsko učinkovita in napredna občina - 4.4.4.2 Sončne 
elektrarne, dodati: "Subvencionirati postavitev sončnih elektrarn na 
zasebnih objektih." 

4.4.4. 
(4.4.4.2) 

57 

        

67. 

4.5. Strateški cilj 5 Zelena turistična destinacija v poglavju Rezultati : 
Črtati besedo "vzdržen" in jo zamenjati z besedo "kakovosten" 
Kaj pomeni pojem "vzdržen razvoj"? Vsak razvoj je vzdržen, če upošteva 
dogovorjene usmeritve, zato besedilo črtati v izogib morebitnim 
razlagam, da je vzdržno tisto, kar ne raste. Vse kar raste kakovostno in 
skladno z razvojnimi usmeritvami je dobro in predvsem tudi, če raste 
hitro.                                      Dodati besedilo: "Občina bo doseženo stopnjo 
ponudbe in kapacitet, sedanjih ponudnikov ponudbe za preživljanje 
prostega časa in dopustovanje v naravi, podprla z ukrepi, ki bodo 
omogočali povečanje ponudbe in dvig kakovosti ter zadovoljstva gostov 
ob najvišjih možnih cenah storitev."                                      Dodati besedilo: 
"Občina bo podprla izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja obstoječa 
turistična ponudba ob rekah in jezerih tako, da bo ob siceršnjem 
upoštevanju predpisov o varovanju okolja omogočen razvoj turizma ob 
vodi, kar ne velja za območje sotočja rek Save Dolinke in Bohinjke, ki bi ga 
bilo treba dodatno zavarovati." 

4.5. 59 
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68. 

V točki 4.5.1. Načrtovanje in upravljanje turističnih destinacij Radovljica, v 
poglavju Usmeritev dodati odstavek: " V novo strategijo trženja, 
upravljanja in razvoja turizma naj se vključi uresničevanje ideje o turizmu 
OD JELOVICE PREKO SAVE, POTI KULTURNE DEDIŠČINE, KARAVANK, DO 
DRAVE IN OD BREZIJ DO TRILGAVA TER NAPREJ DO TRENTE. To pomeni 
uresničevanje v širšem prostoru usklajenega razvojnega koncepta v 
katerem se morajo razvojni koncepti širšega območja uskladiti in 
dopolnjevati. 
V novi strategiji razvoja turizma je treba dati podporo sedanjim 
turističnim kapacitetam, ki sodijo v višji kakovostni razred z namenom 
njihovega čim hitrejšega ponovnega izkoriščanja v ponujenem obsegu. 
Omogočiti je treba povečanje kapacitet obstoječih destinacij skladno s 
povpraševanjem in z namenom dodajanja dodatnih kapacitet za ponudbo 
po trajnostnem modelu razvoja turizma. Zaželeno je hitrejše povečanje 
kapacitet v penzionih, nočitvah v objektih v naravi (glamping), manjših 
apartmajskih enotah z višjo dodano vrednostjo, sledi naj možnost 
povečanja kamping ponudbe na že obstoječih lokacijah, manj pa v novih 
hotelih in kamp površinah na novih lokacijah.  

4.5. (4.5.1.) 60 

        

69. 

V točki 4.5.2. Razvoj produktov, kadrov in mikrodestinacij dodati besedilo 
"s povečanjem ponudbe tistih dosedanjih ponudnikov, katerih kapacitete 
so že polno zasedene in ki ponujajo najvišjo kakovost storitev z najvišjimi 
možnimi cenami. In ob pojem OUTDOOR dodati tekst "IN BIVANJE V 
NARAVI" 

4.5.2. 60 

        

70. 

Pojasniti tekst, ker je nerazumljiv: "Radovljico razvijamo v smeri lokalne 
kolektivne blagovne znamke, po načelu interesa od spodaj navzgor pa 
bomo načrtneje podprli celostno upravljanje in razvoj posameznih 
manjših zaokroženih turističnih območij 
(t. i. mikrodestinacij) s »spečimi« priložnostmi." 

4.5.2. 61 

        

71. 

V točki 5.2.3. Spodbujanje razvoja in upravljanje posameznih zaokroženih 
turističnih območij znotraj občine (t.i. mikrodestinacij) dodati točko : iii) 
zagotavljanje namenske rabe prostora za širjenje najkakovostnejše 
ponudbe. 

4.5.2. 
(5.2.3.) 

61 
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72. 

V točki 4.5.3. Revitalizacija kulturne dediščine … Dodati točko 5.3.6. 
Reke Sava - bivanje ob vodi: ovrednotiti in zaščititi naravne danosti tako, 
da bo ob tem možno sonaravno razvijati najkakovostnejšo turistično 
ponudbo,ki je že v prostoru." 

4.5.3.  62 

        

73. S povečanjem vlaganj v prometno infrastrukturo bo sanirano neustrezno 
sedanje stanje. 

4.5.4. 62 

        

74. 

V poglavju 4.5.4. Nadgradnja kakovosti in upravljanja javne turistične 
infrastrukture, točka 5.4.2. Omrežje zelenih pohodniških in kolesarskih 
poti - Dodati točko vi), oziroma umestiti jo na ustrezno mesto: 
 
"Aktivirati peš povezavo iz Radovljice, preko Rekreacijskega parka Šobec 
proti Bledu z izgradnjo novega mostu preko Save Dolinke" 

4.5.4. 
(5.4.2.), 
slika 25 

62 

        

75. 

V poglavju 4.5.4. točka 5.4.4. Razvoj Alpskega letalskega centra Lesce 
dodati: 
"Z namenom ekonomizacije izkoriščanja prostora bo zgrajena 
infrastruktura, ki bo omogočala razvoj sekundarne dejavnosti namenjene 
različnim oblikam rekreacije in zabave, vse podrejeno osnovnemu 
namenu letališča." 

4.5.4. 
(5.4.4.), 
slika 25 

63, 64 

        

76. 

V poglavju 4.6. Prostor za podjetne in ustvarjalne ljudi, Strategija:                
dodati odstavek: 
"Hitrejše aktiviranje območij, ki so že namenjena razvoju podjetništva in 
zagotovitev dodatnih komunalno opremljenih površin za gradnjo novih 
podjetniških kapacitet s ciljem povečanja števila razpoložljivih delovnih 
mest ob upoštevanju kadrovske strukture prebivalstva občine z namenom 
zmanjšanja dnevne migracije "                                                                                                
pri Rezultati: dodati odstavek: 
"Občina ima pooblastila in možnost določanja zemljišč za razvoj 
podjetništva tako, da s prostorskimi dokumenti določi namensko rabo, 
izvede morebiti potrebne komasacije in zagotovi komunalno opremo" in 
pod Ukrepi dodati: "Ukrep 6.5. določitev novih poslovnih lokacij." 

4.6. , 4.6.2., 
6.2.1., slika 

26 
65, 66,69 
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77. 
V točke 6.2.2.1. PIC Veriga - cesta za Verigo, črtati tekst " ( op. Po  
zaključenih sodnih postopkih)"  in ga nadomestiti s tekstom " iskati 
sporazumno rešitev, po sodni poti le, če nikakor ne gre drugače" 

4.6.2. 
(6.6.6.1), 
slika 26 

67, 69 

        

78. 

V točki 6.2.3. Komunalno opremljanje gospodarskih območij, 
opredeljenih z obstoječimi OPPN-ji del besedila črtati in ga nadomestiti z 
novim: besedilo: "kjer komunalno opremljanje poslovne cone skladno s 
programom opremljanja praviloma izvajajo investitorji." - črtati in ga 
nadomestiti z besedilom: 
"Povsod, kjer bo to potrebno, bo občina kot organizator in nosilec v 
sodelovanju z lastniki izvedla komasacijo. Občina bo zagotovila 
komunalno opremo, če pa bo izkazan interes investitorjev, bo le te 
pooblastila, da izvedejo komunalno opremljanje poslovnih con." 

6.2.3., slika 
26 

67, 69 

        

79. 

V točki 4.7. Pametna in sodelujoča lokalna skupnost - Rezultati - naj se 
doda besedilo "občina bo povečala preglednost namenjanja sredstev 
občinskega proračun tudi tako, da bo prikazala prispevek v proračun in 
porabo po krajevnih skupnostih in tako, da bo za večja vlaganja izvedla 
predhodno razpravo in pridobivanje mnenj občanov po principu 
neposredne obravnave (zbori občanov, referendumi ipd.)" 

4.7. 
Rezultati 

70 

        

80. 

V točki 4.7.2. Participativna skupnost se v razdelku Usmeritve doda 
alineja: - "Uvede se prikazovanje porabe proračunskih sredstev po 
krajevnih skupnosti za tisto kar niso skupne zadev vseh občanov in 
prikazovanje priliva v občinski proračun po krajevnih skupnosti." 

4.7.2. 71 

        

81. 

V točki 4.7.3. Upravljanje športa, kulture in druge družbene infrastrukture 
se v razdelku Usmeritve doda alineja:  
"Za upravljanje Letališča Lesce in Kopališča Radovljica bo občina 
ustanovila gospodarski družbi, katerih naloga bo zagotovitev ekonomsko 
vzdržnega modela upravljanja brez večjih subvencij iz občinskega 
proračuna." 

4.7.3. 782 
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82. 

V poglavju 5. Okvir izvajanja in sprejemanja, odstavek Sprejemanje in 
spreminjanje naj se doda besedilo: "Pred sprejemom proračuna bodo 
organizirani zbori občanov z namenom predstavitve razvojnega programa 
in z namenom pridobitve usmeritev za odločanje svetnikov v občinskem 
svetu." in v drugem odstavku doda besedilo, da se dokument spreminja 
na enak način kot se sprejema. 

5.1. 74 

        

83. 

V točki 5.3. Analiza tveganj, v tabeli 4 naj se v razdelku Odcepitev dela 
občine (Lesce) v rubriki Tveganja črta besedilo: "zastoj v razvojnih 
procesih vseh delov občine zaradi razdruževalnih postopkov" 
v rubriki Ukrepi naj se doda: 
"Pregledna in objektivna predstavitev dosedanje porabe sredstev 
proračuna občine in drugih virov in prikazovanje virov in porabe za 
uresničevanje tega razvojnega programa do leta 2030, po krajevnih 
skupnosti v tistem delu, kjer gre za neposredna vlaganja na teh območjih 
in ki ne predstavlja porabe za vse občane občine.  
- Uvedba participativnega načina odločanja o porabi proračuna v 
celotnem delu proračuna, ki ni namenjen z zakonom predpisani porabi." 
VD naj se spremeni iz 2 na 4, OP iz 5 na 2, SOT iz 10 na 8  

5.3.     
tabela 4 

77 

 84 

Do naslednjih lokalnih volitev bodo volilni okoliši za volitve občinskega 
sveta preoblikovani tako, da razen v mestu Radovljica v posameznem 

volilnem okolišu ne bo več kot 4000 volivcev s ciljem, da bo zastopanost 
izvoljenih predstavnikov iz volilnih okolišev sorazmerna s številom 

prebivalcev. 

4.7. 72 

 

Finančni okvir : 
Predlagane spremembe in dopolnitve na podlagi teh in tudi drugih stališč 
naj avtorji elaborata ovrednotijo in posledično predlagajo spremembe 
finančnega okvira. Tako noveliran dokument "predlog" naj se da ponovno 
v javno obravnavo.  

5.2. 83 do 107 

 
 

  

 
Metodologija usklajevanja:                                                                                             
Avtorji tega elaborata naj s predlagatelji, ki so dali obsežnejše pripombe 
organizirajo informativni in usklajevalni pogovor. 

  

 

Krajevna skupnost Lesce, predsednica 

Tatjana Justin 


