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

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

 
 

1. člen 
 

V Odloku o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UP, št. 159/2012 in spremembe) se v 6. členu: 
- v prvem odstavku zadnji stavek točke 1.2 spremeni tako, da se sedaj glasi: »Bivanje za potrebe 

turizma in drugih dejavnost je opredeljeno s pojmi iz prve točke (1.1) tega odstavka.«; 
- v šestem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »Kot zazidana površina se 

upoštevajo tudi tlorisne površine vseh pomožnih objektov.«; 
- v sedmem odstavku za besedilom »namenjene gradnji stavb« in pred podpičjem briše presledek; 
- v 3. točki dvanajstega odstavka (12.3) za dosedanjim besedilom dodajo podtočke, ki se glasijo: 

»(12.3.1) Atrijska hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi 
gabariti in z ograjenim notranjim dvoriščem (atrijem), h kateremu so obrnjeni stanovanjski prostori. 
(12.3.2) Vrstna hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti, 
ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega objekta. 
(12.3.3) Verižna hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti, 
ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega objekta. Od vrstne hiše se loči po 
zamikanju posameznih stavb, kar prispeva k členjenju niza. 
(12.3.4) Dvojček sestavljata dve enostanovanjski stavbi z enakimi gabariti, z ločenima vhodoma in 
ločenima parcelama, namenjenima gradnji. Gradita se sočasno in se stikata na skupni vmesni 
parcelni meji.«; 

- petnajsti odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »Pultna frčada je frčada z vertikalnimi 
stranicami in enokapno streho. Najvišja točka pultne frčade mora biti nižja od slemena osnovne 
strehe. V območjih kulturne dediščine je dopusten naklon strehe frčade največ 20 stopinj nad 
osnovno streho, razen če ni s pogoji organa pristojnega za varstvo kulturne dediščine določeno 
drugače.«; 

- dvajseti odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »Pomožni objekt je objekt, ki dopolnjuje 
osnovni objekt ali ureditev.«. 

 
 

2. člen 
 

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

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

 
A. POSELITEV 
 
Preglednica 2: Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe za območje poselitve. 
šifra osnovna namenska 

raba 
podrobnejša namenska raba (šifra in opis) oznaka 

1. območja stanovanj  S 
1.1 čiste stanovanjske površine SC 
1.2 splošne stanovanjske površine SS 
1.3 stanovanjske površine za posebne 

namene 
SB 

1.4 stanovanjske površine s kmetijskimi 
gospodarstvi 

SK 

1.5 površine počitniških hiš SP 
2. območja 

proizvodnih 
dejavnosti 

 P 
2.1 površine za industrijo PI 
2.2 površine z objekti za kmetijsko PK 
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šifra osnovna namenska 
raba 

podrobnejša namenska raba (šifra in opis) oznaka 

proizvodnjo 
2.3 površine za proizvodnjo PP 

3. mešana območja  M 
3.1 osrednje površine MO 
3.2 mešane površine MP 

4. posebna območja  B 
4.1 površine za turizem BT 

5. območja družbene 
infrastrukture 

 D 
5.1 površine za vzgojo in izobraževanje DI 
5.3  površine za zdravstvo DZ 
5.6 površine za opravljanje verskih obredov DC 

6. območja zelenih 
površin 

 Z 
6.1 površine za rekreacijo in šport ZS 
6.2 parki ZP 
6.3 druge zelene površine ZD 
6.4 pokopališča ZK 

 
B. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
 
Preglednica 3: Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe za območje gospodarske 
infrastrukture. 
šifra osnovna namenska 

raba 
podrobnejša namenska raba (šifra in opis) oznaka 

7. območja prometne 
infrastrukture 

 I 
7.1 površine cest IP 
7.5 površine železnic IZ 
7.7 postaje IZP 
7.8 letališča IL 

9. območja 
energetske 
infrastrukture 

 E 
9.1 površine za oskrbo z električno energijo EE 

10. območja okoljske 
infrastrukture 

 O 
10.1 površine za oskrbo z vodo OV 
10.2 površine za čiščenje odpadnih voda OC 
10.4 površine za odlaganje odpadkov OO 

 
C. KRAJINA 
 
Preglednica 4: Vrste območji osnovne in podrobnejše namenske rabe za območje krajine. 
šifra osnovna namenska 

raba 
podrobnejša namenska raba (šifra in opis) oznaka 

12. območja vodnih 
zemljišč 

 V 
12.1 površine vodnih zemljišč VC 

13. območja 
mineralnih surovin 

 L 
13.1 površine nadzemnega pridobivalnega 

prostora 
LN 

14. območja kmetijskih 
zemljišč 

 K 
14.1 površine najboljših kmetijskih zemljišča K1 
14.2 površine drugih kmetijskih zemljišč K2 

15. območja gozdov  G 
15.1 gozd G 

16. območja za potrebe 
obrambe 

  
16.1 površine za obrambo OB 

«. 
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3. člen 
 

V tretjem odstavku 9. člena se spremeni preglednica, ki se sedaj glasi: 
 
»Preglednica 5: Prikaz členitve območja občine na makrocelote in funkcionalne enote: 

MAKROCELOTA FUNKCIONALNA ENOTA (FE) OZNAKA FE 
Radovljiško – 

Brezjanska ravnina 
 

ALC Lesce ALC 
Avtocesti Vrba - Peračica in Peračica - Podtabor AC 

Begunje BE 
Brezje BR 

Črnivec ČR 
Dobro polje DP 

Dvorska vas DV 
Dvorska vas - Drnča DR 

Globoko GL 
Golf Bled GB 

Gorica GO 
Hlebce HL 
Hraše HR 
Lesce LE 

Ljubno LJ 
Mošnje MO 

Noše NŠ 
Nova vas NV 

Podvin PD 
Poljče PL 

Poljče - farma PF 
Posavec PS 

Radovljica RA 
Spodnji Otok SpO 

Studenčice ST 
Šobec ŠO 
Vrbnje VR 

Zapuže ZA 
Zgornji Otok ZgO 

Zgoša ZG 
odprti prostor RBR 

Lipniško – Kroparske 
dobrave 

 

Brda BD 
Brezovica BZ 

Kamna Gorica KG 
Kropa KR 

Lancovo LA 
Lipnica LP 
Mišače MI 
Otoče OT 

Podnart PO 
Prezrenje PZ 

Ravnica RV 
Spodnja Dobrava SpD 

Spodnja Lipnica SpL 
Srednja Dobrava SrD 

Vošče VO 
Zaloše ZŠ 

Zgornja Dobrava ZgD 
Zgornja Lipnica ZgL 

odprti prostor LKD 
Gorenjske dobrave Mlaka MK 
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MAKROCELOTA FUNKCIONALNA ENOTA (FE) OZNAKA FE 
 Peračica PE 

Praproše PR 
Slatna SN 

Srednja vas SrV 
Zadnja vas ZaV 

odprti prostor GOD 
Jelovica 

 
Kamna Gorica – smučišče KS 

odprti prostor JEL 
Območje pod Jelovico 

 
Češnjica ČE 

Dobravica DB 
Ovsiše OV 

Poljšica PŠ 
Rovte RT 

odprti prostor OPJ 
Karavanke 

 
Begunje – smučišče BS 

odprti prostor KAR 
«. 

 
4. člen 

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

5. člen 
 

Doda se nov 10.a člen, ki se glasi: 
 

»10.a člen 
(stopnja natančnosti mej) 

 
Meje prostorskih enot in namenske rabe prostora so določene na podlagi katastrskih, topografskih in 
digitalnih ortofoto načrtov različnih meril in prikazane na zemljiškem katastru v merilu 1:5000.«. 
 

 
6. člen 

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

»11. člen 
(vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj) 

 
(1) Vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj se določa za prostorske 

enote na celotnem območju PRO, razen za območja, ki se urejajo z OPPN in DPN. 
 
(2) Za nekatera območja prostorskih enot iz prvega (1) odstavka tega člena se določajo tudi 

dovoljene dejavnosti z dopustnim obsegom dejavnosti. Dejavnosti športa, zdravstva, šolstva, 
socialnega varstva, znanosti, kulture, javne uprave, prometne, energetske, komunalne in vodne 
infrastrukture ter objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami so praviloma 
dejavnosti javnega interesa. 

 
(3) Uporabljeni izrazi glede dopustnih dejavnosti so določeni v prvem (1) odstavku 6. člena tega 

odloka. 
 
(4) Pri posegih v prostor je treba upoštevati tudi omejitve, ki jih na posameznem območju določajo 

različni režimi, določeni s predpisi (varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo 
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gozdov, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture, omejitve zaradi zračnega prometa 
ipd.).«. 

 
 

7. člen 
 

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

»12. člen 
(celotno območje PRO, razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN) 

 
Na celotnem območju PRO, razen na območjih, ki se urejajo z OPPN ali DPN, so dovoljene naslednje: 
(1) vrste objektov glede na namen: 
- objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih 

objektov iz te alineje dovoljena le ob obstoječih vodotokih in v skladu z zakonom o kmetijskih 
zemljiščih), 

- javne prometnice, javne kolesarske in javne peš poti ter dostopi do objektov, skladnih s 
prostorskim aktom (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v 
skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih), 

- drugi objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture, za katere ni predvidena priprava 
OPPN ali DPN (bazne postaje mobilne telefonije morajo biti od vseh stavb s stanovanjsko 
namembnostjo oddaljene za vsaj 200 metrov), 

- objekti za oglaševanje na lokacijah v skladu z Odlokom o oglaševanju v občini Radovljica in 
Pravilnikom o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje, ki ju je treba v primeru načrtovanja 
posegov v objekte in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine 
uskladiti z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine (na kmetijskih zemljiščih gradnja 
novih objektov iz te alineje ni dovoljena), 

(2) vrste pomožnih objektov glede na namen: 
- pomožni objekti prometne infrastrukture (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te 

alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih), 
- drugi pomožni infrastrukturni objekti razen pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja, 

pomožnih objektov vodne infrastrukture in vrtin ali vodnjakov, potrebnih za raziskave (bazne 
postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam morajo biti od vseh stavb s 
stanovanjsko namembnostjo oddaljene za vsaj 200 metrov), 

- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne infrastrukture in vrtine ali 
vodnjaki, potrebni za raziskave (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje 
dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih), 

- gozdne ceste, javne kolesarske steze in javne sprehajalne, poljske in planinske poti (na kmetijskih 
zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih 
zemljiščih),  

- objekti za telekomunikacijsko opremo (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te 
alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih), 

- objekti za oglaševanje na lokacijah v skladu z Odlokom o oglaševanju v občini Radovljica in 
Pravilnikom o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje, ki ju je treba v primeru načrtovanja 
posegov v objekte in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine 
uskladiti z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine (na kmetijskih zemljiščih gradnja 
novih objektov iz te alineje ni dovoljena), 

- vadbeni objekti namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju razen vojaških strelišč (na kmetijskih 
zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih 
zemljiščih.«. 

 
 

8. člen 
 

V 13. členu se: 
- v tretji alineji prve točke prvega odstavka (1.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z 

besedilom »bruto tlorisne površine«; 
- prvi alineji druge točke prvega odstavka (1.2) pred besedno zvezo »garažne stavbe« doda besedi 

»garaže in«; 
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- v četrti alineji prve točke drugega odstavka (2.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z 
besedilom »bruto tlorisne površine«; 

- v peti alineji prve točke drugega odstavka (2.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z 
besedilom »bruto tlorisne površine«; 

- v prvi alineji druge točke drugega odstavka (2.2) pred besedno zvezo »garažne stavbe« doda 
besedi »garaže in«; 

- v sedmi alineji prve točke četrtega odstavka (4.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z 
besedilom »bruto tlorisne površine«; 

- v osmi alineji prve točke četrtega odstavka (4.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z 
besedilom »bruto tlorisne površine«; 

- deveta alineja prve točke četrtega odstavka (4.1) spremeni, tako, da se sedaj glasi: »trgovine z 
motornimi vozili in popravila motornih vozil, katerih obseg ne presega 50% bruto tlorisne površine 
stavbe oziroma do največ 150 m2 bruto tlorisne površine stavbe, če gre za samostojni objekt,«; 

- v prva alineja 2. točke četrtega odstavka (4.2) spremeni tako, da se glasi: »- stanovanjske stavbe, 
nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, stavbe za obrtne in 
proizvodne dejavnosti, kot so manjše delavnice, klavnice, pekarne in podobno, gostinske stavbe 
(razen hoteli, moteli in hotelska naselja), kampi, stavbe javne uprave, stavbe splošnega 
družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov, trgovske in druge stavbe za 
storitvene dejavnosti (razen nakupovalni centri, veleblagovnice, sejemske dvorane ter 
razstavišča), stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, gasilski domovi ter večnamenske 
stavbe,«; 

- v tretji alineji 1. točke trinajstega odstavka (13.1) besedilo »600 m2« spremeni tako, da se glasi 
»600 m2«. 

 
 

9. člen 
 

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

besedilo v oklepaju sedaj »(PL)«. 
 
 

10. člen 
 

V 15. členu: 
- se prvi odstavek (2.1) 2. točke spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2.1) vrste objektov in drugih 

ureditev glede na namen: agrarne operacije po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča (na 
območjih dediščinske kulturne krajine pa tudi pod pogoji organa pristojnega za varstvo kulturne 
dediščine), sanacije nelegalnih kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin) 
in odlagališč odpadkov v kmetijsko rabo v skladu s sanacijskim programom za rekultivacijo, na 
vodnih in priobalnih zemljiščih so v skladu s predpisi o vodah in z zakonom o kmetijskih zemljiščih 
dovoljene še vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov.«; 

- se prva alineja 2. točke drugega odstavka (2.2) spremeni tako, da se sedaj glasi: »- na K1 in K2 
so dovoljeni naslednji pomožni kmetijsko – gozdarski objekti kot so: rastlinjaki višine do vključno 
10 m, poljske poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade, 
opore za mreže proti toči, vodna zajetja in vodni zbiralniki oboji s prostornino razlivne vode do 
2000 m3, grajeni namakalni sistemi, krmišča, molzišča, hlevski izpusti, kozolci do tlorisne velikosti 
največ 150 m2, čebelnjaki kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih do 40 m2 bruto 
tlorisne površine in premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi, ki jih je po prenehanju uporabe 
možno in treba odstraniti in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje, začasni objekti, namenjeni 
sezonski turistični ponudbi za čas šestih mesecev in začasni objekti za čas trajanja prireditve,«; 

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

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

12. člen 
 

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

 
 

13. člen 
 

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

14. člen 
 

V 29. členu se: 
- v prvi točki »(1) Vaška pozidava (U1):« za besedilom »oddaljeni za najmanj 4,0 metre,« doda 

besedilo »razen v primeru gradnje na mestu odstranjenega objekta ali v primeru sledenja 
gradbene linije v naselju.« Besedi »pomožni« se spremeni začetnica v veliko, tako da se sedaj 
glasi »Pomožni«, ker se sedaj nahaja v novi povedi. V isti alineji se za besedilom », razen ograje, 
pa« in pred besedilom »najmanj 1,5 metra«, vrine besedilo »morajo biti od meja sosednjih parcel 
oddaljeni«; 

- v tretji točki »(3) Ulična pozidava – mreža (U4):« za besedilom »Upoštevati je treba določila druge 
alineje«, doda besedo »druge«; 

- v četrti točki »(4) Raščeno območje (U5):« za besedilom »Upoštevati je treba določila druge 
alineje«, doda besedo »druge«; 

- v peti točki »Posebno območje (U6):« za besedilom »Upoštevati je treba določila druge alineje«, 
doda besedo »druge«. 

 
 

15. člen 
 

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

16. člen 
 

V 31. členu se: 
- v tretji alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) črta besedo »grafitno« in za besedilom: »in steklu 

podobni brezbarvni materiali).« doda besedilo, ki se glasi: »Svetleče kritine niso dovoljene.«; 
- v četrti alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) za besedilom »so klasične« črta vejico (»,«), doda pa 

se besedilo »in«; 
- v četrti alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) črta besedilo: »in trikotne«;  
- v šesti alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) črta besedilo: »(lahko tudi na sodoben način)« in za 

besedilom: »so dopustni na zatrepu«, doda besedilo, ki se glasi: »tako, da se raztezajo po celi 
širini zatrepa.« Za besedilom: » ganki na vzdolžnih fasadah so dopustni v nadstropju« se doda 
besedilo: »ali na prvi plošči, kadar je objekt v nagnjenem terenu in je klet v celoti odkopana. 
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Izvedeni morajo biti po celotni dolžini objekta ali samo po delu dolžine tako, da se začnejo ob robu 
objekta.«. Nadalje se v isti alineji za besedilom »Fasade so bele ali v drugih zelo svetlih barvnih 
tonih« doda besedlilo », lesene fasade so dovoljene v rjavih tonih oziroma v naravni barvi lesa.«; 

- v sedmi alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) se besedilo: »morajo biti« nadomesti z besedilom 
»so«, za besedilom »in sončni sprejemniki« se doda beseda »lahko«, za besedilom »so del 
strešine« pa se doda besedilo »v kolikor niso vidni v vedutah na dediščino.«; 

- v 1. točki prvega odstavka (1.1) doda osma alineja, ki se glasi »Na območju prostorskih enot KR 
03, KR 04, KR 05, KR 07, KR 10 (del), KR 23 in LKD 20 je treba pri arhitekturnem oblikovanju 
izhajati tudi iz usmeritev Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa 
(Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013).«; 

- v drugi alineji 2. točke prvega odstavka (1.2) besedilo »iz 1. točke tega člena« nadomesti z 
besedilom »iz prve (1) točke tega odstavka«; 

- v tretji alineji 2. točke prvega odstavka (1.2) črta besedo »grafitne«, za besedilom: »in steklu 
podobni brezbarvni materiali).« se doda besedilo: »Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je 
treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«. Beseda »analiza« se nadomesti z besedilom: 
»Utemeljitev drugačnega tipa strehe«; 

- v peti alineji 2. točke prvega odstavka (1.2) za besedilom »Fasade so bele ali v drugih zelo svetlih 
barvnih tonih« doda besedilo », lesene fasade so dovoljene v rjavih tonih oziroma v naravni barvi 
lesa.«; 

- v drugi alineji 3. točke prvega odstavka (1.3), besedilo »iz 1. točke tega člena« nadomesti z 
besedilom »iz prve (1) točke tega odstavka«; 

- v tretji alineji 3. točke prvega odstavka (1.3), besedo »grafitno«, ki se pojavi dvakrat, obakrat črta. 
Za besedilo »in mora biti enaka za celotni niz.«, se doda še besedilo: »Svetleče kritine niso 
dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«; 

- v četrti alineji 3. točke prvega odstavka (1.3) besedilo »iz (1.2) točke tega člena.« nadomesti z 
besedilom »iz druge (1.2) točke tega odstavka.«; 

- v tretji alineji 4. točke prvega odstavka (1.4), črta besedo »grafitno«. Na koncu alineje, za 
besedilom »in steklu podobni brezbarvni materiali).« se doda besedilo »Svetleče kritine niso 
dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«; 

- v četrti alineji 4. točke prvega odstavka (1.4), črta besedo »grafitno«; 
- v prvi alineji 5. točke prvega odstavka (1.5), besedilo »30 m2« nadomesti z besedilom »30 m2«; 
- v tretji alineji 5. točke prvega odstavka (1.5), črta besedo »grafitno«. Za besedo »glazirane« se 

doda besedo »svetleče«, za besedilom »kritine niso dovoljene.«, pa še besedilo »S kritino je treba 
ustvariti drobno teksturo strešnika.«; 

- v četrti alineji 5. točke prvega odstavka (1.5), besedilo »iz (1.) točke tega člena.« spremeni tako, 
da se sedaj glasi »iz prve (1) točke tega odstavka.«; 

- v četrti alineji 6. točke prvega odstavka (1.6), črta besedo »grafitno«, za besedilo »steklu podobnih 
brezbarvnih materialov.«, pa se doda besedilo »Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba 
ustvariti drobno teksturo strešnika.«; 

- sedma (zadnja) alineja 6. točke prvega odstavka (1.6) spremeni tako, da se sedaj glasi: 
»Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije. Za barvo in materiale fasad veljajo 
enaka določila kot za prostostoječo hišo (A2) iz druge (1.2) točke tega odstavka. Fasadne obloge 
iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dopustne.«; 

- v tretji alineji 7. točke prvega odstavka (1.7), besedo »grafitno«, ki se pojavi dvakrat, obakrat črta. 
Pred besedilom »Z nadzidavami se mora praviloma ohranjati oblika strehe.«, se vrine še besedilo: 
»Svetleče kritine niso dovoljene.«; 

- v zadnji (šesti) alineji 7. točke prvega odstavka (1.7), na koncu, za besedilom »(prepoznavnost 
fasade).«, doda še besedilo »Pri vseh posegih je treba ohranjati tipologijo stavb in območja. 
Posegi morajo biti usklajeni z arhitekturnim izrazom osnovnega objekta in z njim tvoriti oblikovno 
celoto.«; 

- v tretji alineji 8. točke prvega odstavka (1.8), črta besedo »grafitno« in za besedilom »sive barve«, 
doda besedilo »Svetleče kritine niso dovoljene«. 
 
 

17. člen 
 

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

18. člen 
 

33. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi: 
»33. člen 

(oblikovanje pomožnih objektov ter nekaterih enakovrstnih objektov,  
ki jih ni možno uvrstiti med pomožne objekte) 

 
(1) Pomožni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne 
infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. 
 
(2) Objekti za lastne potrebe: 
 
(2.1) Objekti za lastne potrebe so objekti, kot so: nadstrešek, rezervoar za utekočinjen naftni plin ali 
kurilno olje, mala komunalna čistilna naprava, zajetje, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico, utrjena 
dvorišča, drvarnica, garaža, steklenjak, uta oz. senčnica, bazen, greznica, utrjena dovozna pot, 
vetrolov, zimski vrt in drugi enoetažni pritlični objekti. 
 
(2.2) Objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega 
objekta.  
- tlorisni gabarit nadstreška, drvarnice ali garaže je praviloma podolgovat z razmerjem stranic vsaj 

1:1,3. Ute, kot pomožne objekte je dovoljeno oblikovati kot paviljone. 
- višinski gabarit stavbe je lahko pritličen, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom 

(razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih), 
kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad pritličjem, 

- streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno 
stavbo, razen pri steklenjakih in nadstreških, pri katerih se dopušča tudi streha iz brezbarvnega 
stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov, nadstreški in garaže so lahko tudi z ravno 
streho ali z enokapno streho v minimalnem naklonu (do 8°),  

- za odpiranje strešin, arhitekturno oblikovanje, uporabo materialov, postavitev in vgradnjo 
fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov veljajo enaka določila kot za osnovni objekt, 

- napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi oziroma enaki kot pri osnovnem 
objektu, 

- objekti za lastne potrebe pri večstanovanjskih stavbah morajo biti oblikovani enotno za celotno 
območje prostorske enote. 

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

0,3 metra nad terenom (pri terenu v naklonu se meri od najvišjega dela terena), kota vrha kapne 
lege pa 3,3 metra nad pritličjem, 

- strehe morajo biti simetrične dvokapnice, lahko so zaključene s čopi, naklon streh je dovoljen v 
razponu od 38° do 45°, strešna kritina mora biti sive barve, s strešniki je treba ustvariti drobno 
teksturo, sestavljeno iz manjših elementov, 

- napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi. 
 
(5.4) V grajenem območju kmetije je na objektih iz predhodnega odstavka dovoljena tudi postavitev ali 
vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov pod pogoji, ki veljajo za tradicionalno 
prostostoječo hišo (A1) iz prvega (1) odstavka 31. člena. 
 
(5.5) Tlorisni gabarit stolpastega silosa je prilagojen tehnologiji. Vertikalni gabarit ne sme presegati 
višine najvišjega objekta v okviru kmetije, kar velja tudi za objekte, ki niso pomožni. 
 
(5.6) Za obstoječe gozdne učne poti je treba upoštevati veljavne predpise, za nove pa je treba izdelati 
celostno podobo.  
 
(5.7) V območjih varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine je kota najvišjega dela 
gnojišča največ 1,3 metra nad raščenim terenom. 
 
(6) Pri oblikovanju kioskov, odprtih sezonskih gostinskih vrtov, odrov z nadstreškom, na prostem in 
začasnih objektov namenjenih začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi je treba pri uporabi 
materialov in izboru barv upoštevati lokalne značilnosti. Za vse začasne objekte (razen cirkuse in 
začasne tribune za gledalce na prostem) velja, da se je treba izogniti izstopajočim barvam. 
 
(7) Spominska obeležja, skulpture in druge prostorske inštalacije ter vodnjaki oziroma okrasni bazeni 
in turistične oznake morajo biti locirani tako, da se z njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje javni 
prostor, da ne motijo ambienta, da ne zastirajo značilnih pogledov in da ne ovirajo prometa ter 
vzdrževanja infrastrukturnih naprav.  
 
(8) Oblikovanje turističnih oznak mora biti enotno za posamezno makroceloto. 
 
(9) Urbana oprema:  
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(9.1) Urbana oprema so objekti, kot so: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, 
transparent, skulptura, kiosk oz. tipski zabojnik, montažna sanitarna enota, vodnjak ali okrasni bazen, 
otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave, objekt za oglaševanje. 
 
(9.2) Urbana oprema mora biti v naselju ali delu naselja oblikovana enotno. Locirana mora biti tako, da 
se ne ovira funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Najvišji deli napisov 
in reklam ne smejo presegati višine hiše. Na objektih in območjih dediščine reklame niso dovoljene. 
Nadstreški, izveski in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5 metra nad pohodno 
površino. Pri oblikovanju nadkrite čakalnice na avtobusnem postajališču, javne kolesarnice, 
večnamenskega kioska je treba z uporabo materialov in izborom barv upoštevati lokalne značilnosti. 
Izogniti se je treba izstopajočim barvam. Urbana oprema, razen postavitev avtobusnih postajališč ob 
rekonstrukciji lokalnih cest, na kmetijskih zemljiščih ni dovoljena.  
 
(10) Vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kot so: igrišče na prostem, kolesarska 
steza, planinska pot, smučišče, sprehajalna pot, športno strelišče, trimska steza in vzletišče. 
 
(11) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, kot so: kiosk oziroma tipski 
zabojnik, pomol, odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, 
oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za gledalce na prostem, objekti 
namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi. 
 
(12) Na območju prostorskih enot KR 03, KR 04, KR 05, KR 07, KR 10 (del), KR 23 in LKD 20 je treba 
pri oblikovanju objektov za lastne potrebe in ograj izhajati tudi iz usmeritev Konservatorskega načrta 
za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013).«. 

 
 

19. člen 
 
36. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

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

 
(1) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo 
ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka tri do štiri parkirna mesta je treba zagotoviti vsaj eno 
drevo. Odstopanja so dovoljena pri urejanju parkirnih mest nad obstoječimi garažnimi kletmi. Povozne 
površine naj se tlakuje tako, da bodo imele izgled členjenosti (ustrezni materiali, kombinacije različnih 
materialov in drugi oblikovalski principi). Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m², je treba členiti v 
več manjših enot. Padavinske vode s povoznih površin in v bližini lastnih virov pitne vode ter malih 
vodovodov, ki nimajo določenih vodovarstvenih območij se spelje v ponikovalnico ali vodotok preko 
cestnih požiralnikov in lovilcev olj, kadar so ti potrebni v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
(2) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembah namembnosti stavb je treba na parceli, 
namenjeni gradnji, zagotoviti parkirna mesta predpisana s tem odlokom. Če na parceli ni tehničnih ali 
prostorskih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, je mogoče manjkajoče število 
parkirnih mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta niso 
oddaljene za več kot 200 metrov, in če je omogočena njihova trajna uporaba. Manipulacijske površine 
ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na 
državne in občinske ceste, razen na javne poti. 
 
(3) Pri izračunu parkirnih mest je treba glede na namembnost oz. dejavnost upoštevati normative 
glede minimalnega števila parkirnih mest (v nadaljevanju PM) določenega v preglednici. 
 
Preglednica 7: Prikaz normativov glede minimalnega števila parkirnih mest 
Enostanovanjske stavbe 2 PM 
Dvostanovanjske stavbe 4 PM 
Tristanovanjske stavbe 6 PM 
Večstanovanjske stavbe 2 PM / stanovanje + 1 PM / 10 stanovanj 
Počitniške hiše 1 PM 
Domovi za ostarele 1 PM / 7 postelj 
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Oskrbovana stanovanja 1 PM / na stanovanje 
Vrtci, šole  2 PM / oddelek + 1 PM / 2 zaposlena 
Športna igrišča 1 PM / 250 m2 površine igrišč 
Stavbe za fitnes ipd. 1 PM / 15 m2 + 1 PM / zaposlene 
Zdravstveni domovi 1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 30 m2 koristne površine 
Bolnišnice 1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 5 postelj 
Prireditveni prostori 1 PM / 5 sedežev 
Cerkve 1 PM / 20 sedežev 
Trgovine 1 PM / 30 m2 koristne prodajne površine oz. min. 2 PM + 1 PM / 2 

zaposlena 
Gostilne 1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2 zaposlena 
Hotelske in podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 

1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev 

Obrtni in industrijski obrati 1 PM / 70 m2 neto površine + 1 PM / 2 zaposlena 
Skladišča 1 PM / 100 m2 neto površine ali 1 PM / 2 zaposlena 
Poslovni prostori s strankami 1 PM / 30 m2 neto površine + 1 PM /4 zaposlene 
Poslovni prostori brez strank 1 PM / 2 zaposlena 
Pokopališča 1 PM / 30 grobov 
 
(4) V območjih naselbinske dediščine, ki se urejajo z OPPN, kjer pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali 
pri spremembah namembnosti stavb ni mogoče zagotoviti določb iz drugega (2) odstavka tega člena 
je dopustno, da se manjkajoče število parkirnih mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali 
zasebnih površinah, če od objekta niso oddaljene za več kot 400 metrov (razen za naselje Kropa, za 
katerega velja razdalja 600 m) zračne razdalje, in če je omogočena njihova trajna uporaba. Kadar se 
načrtujejo javni objekti so odstopanja od normativov dopustna tudi na podlagi mobilnostnega načrta iz 
5. odstavka tega člena. 
 
(5) Za zagotavljanje parkirnih mest za javne objekte so dopustna odstopanja od normativov na podlagi 
mobilnostnega načrta. Mobilnostni načrt območja je načrt, ki določi število uporabnikov posameznih 
prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v določenem območju z namenom izboljšati 
delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti zmogljivosti za mirujoči 
promet. Mobilnostni načrt se izdela za objekt ali skupino objektov, ki predstavljajo zaključeno celoto in 
sicer za javne stavbe: stavbe za kulturo in razvedrilo, stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo, stavbe za šport, stavbe za opravljanje 
verskih obredov, športna igrišča, drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, 
stavbe javne uprave. Mobilnostni načrt določi potrebno število parkirnih mest glede na število 
uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri tem upoštevajo namembnost posameznih objektov 
ter tehnološki proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega prometa, mešana raba parkirišč 
glede na namembnost objektov in pričakovano zasedenost v najbolj obremenjenem delu dneva. 
Mobilnostni načrt, na podlagi mnenja za promet pristojnega oddelka občinske uprave, potrdi župan. 
 
(6) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po 
istočasnem parkiranju. 
 
(7) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je treba 
zagotoviti 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički. V primeru, da je PM 
manj kot 20 je treba zagotoviti 1 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički. 
 
(8) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali 
zapornico, ki vozilom zapira pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora, 
na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler na parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz. Odstopanje 
od tega določila je dopustno s soglasjem upravljavca ceste.«. 
 
 

20. člen 
 

V 43. členu se:  
- prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Nizko in srednje napetostno elektro omrežje ter 

omrežje javne razsvetljave, razen svetilk, je v naseljih treba zgraditi v podzemni izvedbi. Enako 
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velja za območja kulturne dediščine razen arheoloških najdišč, vplivna območja in območja 
krajinske prepoznavnosti, kjer pa je v primeru, da se nahajajo izven naselij, dopustna tudi 
nadzemna izvedba z uporabo lesenih nosilnih drogov.«; 

- drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Predvidena je rekonstrukcija nadzemnih 
visokonapetostnih enosistemskih daljnovodov v nadzemne dvosistemske daljnovode.«. 

 
 

21. člen 
 

V 47. členu se: 
- v prvem odstavku črta besedilo: »Za pomožne objekte ni treba pridobivati projektnih pogojev.«; 
- v drugem odstavku preglednica 8 spremeni tako, da se glasi: 
 
»Preglednica 8: Prikaz varovalnih pasov posameznih omrežij in objektov gospodarske javne 
infrastrukture: 
objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture varovalni pas 
državne ceste:  
- avtoceste 40 m 
- glavne ceste 25 m 
- regionalne ceste 15 m 
- državne kolesarske poti 5 m 
občinske ceste:  
- lokalna cesta 6 m 
- javna pot 4 m 
- javna pot za kolesarje 2 m 
- zbirna mestna ali krajevna cesta 8 m 
- mestna ali krajevna cesta 6 m 
železniške proge 100 m 
vodovod, kanalizacija, vodi namenjeni telekomunikacijskim storitvam, vključno s 
kabelskim razdelilnim sistemom, in drugi vodi, ki služijo določeni vrsti 
gospodarske javne službe lokalnega pomena ali so v javno korist, razen 
priključkov nanje 

3 m 

elektroenergetski vodi nazivne napetosti:  
- 110 kV in 35 kV – nadzemni potek 15 m 
- 110 kV in 35 kV – podzemni potek 3 m 
- 1 do vključno 20 kV – nadzemni potek 10 m 
- do vključno 20 kV – podzemni potek 1 m 
- do vključno 1 kV – nadzemni potek 1,5 m 
- elektroenergetska razdelilna transformatorska postaja 110 kV in 35 kV RTP  15 m 
- elektroenergetska prosto stoječa transformatorska postaja (TP) 2 m 
plinovodi  
- prenosni plinovodi 65 m 
- distribucijski plinovodi 5 m 
«. 
 
 

22. člen 
 

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

23. člen 
 

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

 
»Preglednica 9: Prikaz obveznosti priključevanja na komunalno opremo po posameznih naseljih. 
Naselje 1 2 3 4 5 6 7 
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Begunje na Gorenjskem X  X X  X X 
Brda X    X X  
Brezje X   X X X  
Brezovica X  X X X X  
Češnjica pri Kropi X   X X X  
Črnivec X    X X  
Dobravica X X   X X  
Dobro Polje X   X X X  
Dvorska vas X    X X  
Globoko X    X X  
Gorica X  X   X  
Hlebce X  X   X  
Hraše X  X   X X 
Kamna Gorica X   X X X  
Kropa X  X X X X  
Lancovo X   X X X  
Lesce X  X   X X 
Lipnica X X   X X X  
Ljubno X  X X  X  
Mišače X    X X  
Mlaka X    X X  
Mošnje X  X X X X  
Noše X    X X  
Nova vas pri Lescah X  X   X X 
Otoče X    X X  
Ovsiše X X   X X  
Peračica X    X X  
Podnart X   X X X  
Poljče X  X   X X 
Poljščica pri Podnartu X    X X  
Posavec X  X X  X  
Praproše *    X X  
Prezrenje X    X X  
Radovljica X  X X  X X 
Ravnica X    X X  
Rovte X    X X  
Slatna X    X X  
Spodnja Dobrava X   X X X  
Spodnja Lipnica X    X X  
Spodnji Otok X   X X X  
Srednja Dobrava X   X X X  
Srednja vas X    X X  
Studenčice X  X   X  
Vošče X    X X  
Vrbnje X  X   X  
Zadnja vas X X   X X  
Zaloše X    X X  
Zapuže X  X X  X X 
Zgornja Dobrava X   X X X  
Zgornja Lipnica X    X X  
Zgornji Otok X   X X X  
Zgoša X  X X  X X 
«. 
 
- v tretjem odstavku spremeni obrazložitev oznake št. 6 v preglednici tako, da se besedilo 

»…obvezno priključevanje na elektro omrežje« nadomesti z besedilom »... obvezno priključevanje 
na elektroenergetsko omrežje«; 

- v četrtem odstavku besedo »točke« nadomesti z besedo »odstavka«; 
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- v sedmem odstavku besedilo »(3.) in (6.)« nadomesti z besedilom »tretjega (3) in šestega (6)«. 
 
 

24. člen 
 

V 54. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) V vodovarstvenih pasovih so 
dovoljeni le posegi v skladu s predpisi s področja zavarovanja virov pitne vode.«. 
 
 

25. člen 
 

V 57. členu se: 
- v tretjem odstavku za besedo »prvega« doda oznako »(1)«; 
- doda nov sedemnajsti odstavek, ki se glasi: »Na območju Krope je izdelan Konservatorski načrt 

za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013), ki 
ga je treba poleg splošnih usmeritev za varstvo kulturne dediščine upoštevati pri vseh posegih v 
prostor.«; 

- dosedanji sedemnajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, enaindvajseti, dvaindvajseti in 
triindvajseti odstavek postanejo osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, enaindvajseti, dvaindvajseti, 
triindvajseti in štiriindvajseti odstavek. 

 
 

26. člen 
 

V prvem odstavku 58. člena se besedilo »(1.) točke« nadomesti z besedilom »prvega (1) odstavka«. 
 
 

27. člen 
 

Na koncu sedmega odstavka 59. člena se doda besedilo: »Na območju Krope v morfološki celoti 
Lipniško – Kroparske dobrave se na kmetijskih površinah preprečuje zaraščanje in ohranja gozdni rob 
ter se obstoječe sadovnjake obnavlja in redno vzdržuje.«. 
 
 

28. člen 
 

V devetem odstavku 60. člena se besedo »sklenjenje« nadomesti z besedo »sklenjene«. 
 
 

29. člen 
 

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

»62. člen 
(ogrožena območja) 

 
(1) Za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda so določena območja, ki so ogrožena 
zaradi: 
- poplav (poplavno območje), 
- erozije celinskih voda (erozijsko območje), 
- zemeljskih ali hribinskih plazov (plazljivo območje), 
- snežnih plazov (plazovito območje). 
 
(2) Za posege v prostor (velja tudi za pomožne objekte) je treba upoštevati določilo prvega (1) 
odstavka 54. člena. 
 
(3) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na 
osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte 
razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi 
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poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav 
in podatki o poplavnih dogodkih. 
 
(4) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi 
poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba 
upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na 
območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje 
ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.  
 
(5) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo 
stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite 
omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom 
izvedbe posega v prostor. 
 
(6) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora 
biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu 
stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov 
poplavne nevarnosti.  
 
(7) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne 
samo rekonstrukcije in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne 
povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. 
 
(8) Ne glede na določbe četrtega (4) in sedmega (7) odstavka tega člena so na poplavnem območju 
dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter 
posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi. 
 
(9) Na erozijskih območjih je prepovedano: 
- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, 
- ogoljevanje površin, 
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo 

odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, 
- zasipavanje izvirov, 
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih, 
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje 

ravnovesnih razmer, 
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov, 
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, 
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti 

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

zemljišč,  
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,  
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje 

zemljišča,  
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.  
 
(11) Na plazovitem območju je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje 
snežnih plazov iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča. 
 
(12) Na erozijskih in potencialno erozijskih območjih (bregovi, brežine ipd.) je treba za vsako gradnjo 
oziroma poseg predhodno izdelati geološko geotehnično poročilo, v katerem se določijo ustrezne 
tehnične in protierozijske ukrepe zaradi varstva ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 
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(13) Ogrožena območja so razvidna iz sistema zbirk prostorskih podatkov (prostorskega 
informacijskega sistema).«. 
 
 

30. člen 
 

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

»63. člen 
(obramba) 

 
(1) V Občini Radovljica se nahajajo naslednja območja za potrebe obrambe: 
- Poljče - območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe - vplivno območje telekomunikacijske 

in informacijske infrastrukture, 
- Letališče Lesce - območje možne izključne rabe, 
- Dobrča - območje možne izključne rabe ter omejene in nadzorovane rabe – vplivno območja 

telekomunikacijske in informacijske infrastrukture in 
- Kropa - območje možne izključne rabe ter omejene in nadzorovane rabe – vplivno območja 

telekomunikacijske in informacijske infrastrukture. 
 
(2) Na območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in 
zakonodajo s področja graditve dovoljeni prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe 
(gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov) in druge ureditve 
za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost. 
 
(3) Posegi na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe ne smejo onemogočati uporabe 
območja v vojnem ali izrednem stanju, v krizi ter v miru za usposabljanje, oziroma so posegi lahko 
takšni, da se uporaba območja za potrebe obrambe lahko v teh primerih takoj vzpostavi. Za posege v 
prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje 
ministrstva pristojnega za obrambo. 
 
(4) V območjih omejene in nadzorovane rabe - vplivnih območjih telekomunikacijske in informacijske 
infrastrukture v oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je 
treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva 
pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba za vsako novogradnjo visoko 
nad 25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v okolici območij za 
potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.  
 
(5) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v 
skladu z veljavnimi predpisi.«. 
 

 
31. člen 

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

32. člen 
 

V 70. členu se: 
- na koncu tretje alineje prvega odstavka doda besedilo: », določenih glede na namensko rabo in 

podrobne usmeritve za pripravo posameznega OPPN.«; 
- doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Območje OPPN, ki je določeno s tem odlokom, se v 

postopku njegove priprave lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter 
razmeram na terenu. Kadar se območja OPPN zaradi urejanja funkcionalno zaključenih celot 
prekrivajo, stikajo ali približajo morajo biti rešitve med seboj usklajene.«; 

- dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo tretji, 
četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek; 
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- v dosedanjem četrtem odstavku (po novem petem odstavku) se besedilo »namenja raba P«, 
nadomesti z besedilom »namenja raba P, I«; 

- v dosedanjem desetem odstavku (po novem enajstem odstavku) se besedo »in« nadomesti z 
besedo »oziroma«. 

 
 

33. člen 
 

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

nadomesti z besedilom »Podrobnejša merila oziroma pogoji za pripravo OPPN:«; 
- na koncu druge alineje točke (1.1) doda besedilo »oziroma njenimi spremembami in dopolnitvami, 

usklajenimi z nosilci urejanja prostora s področja letalstva in obrambe ter potrjenimi na občinskem 
svetu,«; 

- v točki (1.2) besedilo »točke (1)« nadomesti z besedilom »prvega (1) odstavka«; 
- šesta alineja točke (1.2) se spremeni tako, da se sedaj glasi: »gradnje in ureditve skladno z idejno 

zasnovo oziroma določili iz prejšnjega odstavka,«; 
- na koncu sedme alineje točke (1.2) se doda besedilo »Za posege v prostor na območju možne 

izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za 
obrambo.«. 

 
 

34. člen 
 
73. člen se črta. 
 
 

35. člen 
 

V dosedanjem 75. členu se: 
- v prvi alineji besedilo »socialnih (dom za ostarele)« nadomesti z besedilom »stanovanjskega 

območja«; 
- druga alineja spremeni tako, da se sedaj glasi: »- dopustni faktor izrabe območja na površinah 

podrobne namenske rabe DI je do 1, ob pogoju, da se velik delež površin prostorske enote 
nameni zelenim ureditvam (priporoča se minimalno 30%),«. 

 
 

36. člen 
 

91. člen se črta. 
 
 

37. člen 
 

92. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi: 
»Območje prostorske enote LE 77: 
- ob državnih cestah na vzhodu se uredi zeleni pas širine okoli 20 metrov (možnost parkiranja), 

zahodno se oblikuje se območje osrednjih dejavnosti, dalje proti zahodu določa pa se tudi 
možnost bivanja, v kolikor bo model hrupa, ki bo upošteval kumulativni hrup letališča, 
avtocestnega odseka Peračica – Vrba in regionalne ceste Kranj – Jesenice, pokazal, da stavbe 
namenjene bivanju s III. stopnjo varstva pred hrupom ne omejujejo obstoječe rabe letališča Lesce 
oziroma ne ležijo v območju s čezmernim hrupom zaradi cestnega prometa, 

- dopustni faktor izrabe območja je od 0,6 do 1, 
- območje naj se s peš in kolesarskimi potmi povezuje s sosednjimi območji, 
- območje je treba komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno 

plinovodno omrežje.«. 
 

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

39. člen 
 

96. člen se spremeni, tako, da se sedaj glasi: 
»(1) Območje prostorske enote RA 02:  
 
(1.1) Do uveljavitve novega OPPN velja Zazidalni načrt za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 
66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013). Zazidalnega načrta ni dovoljeno spreminjati in 
dopolnjevati. Na zemljiščih, ki niso del veljavnega zazidalnega načrta (Kranjska cesta od križišča z 
Ljubljansko cesto do križišča s Šercerjevo ulico; območje med Gorenjsko cesto in Cankarjevo ulico; 
zemljišča ob Kajuhovi ulici parc. št. 306/32, 110/7 (del), 322/1 (del) in 779/27 (del), vse k.o. Radovljica; 
zemljišča nad Cesto svobode parc. št. 90/3 in 90/4, obe k.o. Radovljica), veljajo do uveljavitve novega 
OPPN določila tega PRO. Pri izdelavi novega OPPN se poleg usmeritev, navedenih v nadaljevanju 
tega člena, upošteva tudi Strokovne podlage za urejanje območja RA 02 (LUZ d.d., Ljubljana, maj 
2015). 
 
(1.2) Območje RA 02 se ureja kot celovit podrobni prostorski akt. Dopusti se izdelava dveh ločenih 
celovitih podrobnih prostorskih dokumentov. Eno območje obsega severni in severovzhodni del 
prostorske enote RA 02 (podenota RA 02a), drugo območje obsega preostali del območja RA 02 
(podenota RA 02b). Delne izvedbe podrobnega prostorskega akta za območji podenot RA 02a in RA 
02b niso dopustne. 
 
(1.3) Območje se ureja celovito. Pri posameznih ureditvah in spremembah ne glede na tip in velikost 
posegov je treba zasledovati skupno in celovito zasnovo območja. Celovitost območja se zagotavlja 
tako s prostorsko umeščenostjo kot oblikovnim izrazom (tipologija in oblikovanje stavb, arhitekturno 
oblikovanje, oblikovanje urbane opreme, ipd.). Spremembe obstoječih objektov, ki skupaj tvorijo 
enovite enote, se morajo podrediti značilnostim širšega območja ali varovanim objektom z namenom 
ohranjanja enovitega značaja pozidave. 
 
(1.4) Prometne ureditve naj izhajajo iz potenciala za razvoj javnega prostora, ki predpostavlja, da se 
avtomobilski promet ne obravnava prioritetno v primerjavi s peš in kolesarskimi potmi ter javnim 
prometom (umik motornega prometa in nadzemnih parkirišč iz območij, kjer obstaja potencial za 
razvoj javnega prostora, ožanje profila, namenjenega motornemu prometu, oblikovanje križišč z 
udobnimi pogoji za pešce). Profil Gorenjske ceste naj bo prilagojen pešcu in kolesarju. Ureditev 
Gorenjske ceste naj v smeri proti mestnemu jedru stopnjuje uporabo prvin, prednostno namenjenih 
pešcem (izenačenje višinskih nivojev, omejitve hitrosti, drevje in urbana oprema). Kranjsko diagonalo 
se na odseku od križišča s Kopališko cesto do Vurnikovega trga uredi kot območje z režimom, ki 
omejuje motorni promet. 
 
(1.5) Ureja se obstoječe in nove peš in kolesarske povezave. Z ureditvami javnega prostora in s 
sistemom urejenih ter varnih pešpoti se ohranja, spodbuja ali na novo vzpostavlja peš dostopnost do 
ključnih objektov, območij in dejavnosti v mestu.  
 
(1.6) Ohranja in ureja se javni odprti prostor mesta z zelenimi površinami. V okviru OPPN se pripravi 
celovita zasnova zelenih površin, ki vključuje tako bistvene prvine zelenega sistema (večje odprte 
zelene površine kot so športni park z Oblo gorico in grajski park z Donico), povezave med njimi, 
urejene z drevoredi (kot sta Gorenjska cesta, Kranjska – diagonala) in posamezne zelene prvine ter 
ohranjanje pogojev za rast vegetacije – npr. delež raščenega terena na zemljiščih, ozelenjevanje 
parkirišč…).  
 
(1.7) Območje Gorenjske ceste od križišča z ulico Staneta Žagarja do vstopa v mestno jedro je za 
mesto pomembno identitetno območje, zato se ga kot takega ohranja, vsi prostorski posegi pa izhajajo 
iz tega izhodišča. Območje se ureja enotno in celovito ob upoštevanju kulturno varstvenih pogojev. Od 
križišča z ulico Staneta Žagarja na severu v smeri proti jugu se stopnjujejo ureditve, namenjene 
pešcem. 
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(1.8) Kulturna dediščina pomembno zaznamuje identiteto območja. Predvsem ob Gorenjski cesti se 
poudarja značaj ulice, ki ga v veliki meri tvorijo objekti kulturne dediščine (vile s pripadajočimi odprtimi 
prostori). Prenova grajskega parka mora poudarjati njegov zgodovinski kontekst.  
 
(1.9) Ohranja se uravnoteženo razmerje med stanovanjskimi in centralnimi ter institucionalnimi 
dejavnostmi, predvsem ob Gorenjski cesti. Strateško se umešča v prostor dejavnosti, ki spodbujajo 
mestni utrip. Dejavnosti se morajo s posegi podrediti osnovnim urbanističnim usmeritvam in pogojem 
oblikovanja prostora. 
 
(1.10) Območje Kranjske ceste se rekonstruira. Ohranjati je treba obstoječa drevesa ob cesti oziroma 
nadomestiti v drevoredno potezo. Pred pričetkom del je treba obvestiti pristojni zavod za varstvo 
narave. Sočasno z rekonstrukcijo ceste je treba predvideti obnovo vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja. 
 
(1.11) Na zemljišču s parc. št. 167/1 k.o. Radovljica je dovoljena ureditev parkirišča v zelenem. Za 
ureditev parkirišča je treba izdelati celovite variantne rešitve, v katerih se v skladu z mobilnostnim 
načrtom preveri potrebe po številu parkirnih mest in različne oblike parkiranja.«. 
 
 

40. člen 
 

V 97. členu dosedanje besedilo postane prvi odstavek člena, tako da se mu doda oznako »(1)«.  
 
Nadalje se doda še drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Do uveljavitve OPPN je na zemljiščih s parc. št. 
56/11, 56/27, 56/28, vse k.o. Predtrg, dopustna izvedba objektov za obstoječe dejavnosti vrtnarije ob 
upoštevanju odmikov za nove stavbe, ki morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni najmanj 4,0 
metre.«. 

 
 

41. člen 
 
99. člen se črta. 
 
 

42. člen 
 

100. člen se črta. 
 
 

43. člen 
 

101. člen se črta. 
 
 

44. člen 
 

102. člen se preštevilči v 101. člen. 
 
 

45. člen 
 

103. člen se preštevilči v 102. člen. 
 
 

46. člen 
 

104. člen se preštevilči v 103. člen. 
 
 

47. člen 



21 
 

 
105. člen se preštevilči v 104. člen. 
 
 

48. člen 
 

105.a člen se črta. 
 
 

49. člen 
 

V (1.1) točki prvega odstavka 106. člena se besedilo »točka (1)« nadomesti z besedilom »prvi (1) 
odstavek«. 
 
 

50. člen 
 

Doda se nov 110.a člen, ki se glasi: 
»Območje prostorske enote KR 01: 
- do uveljavitve OPPN se poleg določil 70. člena glede oblikovanja objektov in vrste dopustnih 

dejavnosti upošteva tudi usmeritve Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika 
Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013).«.  

 
 
 

51. člen 
 

112. člen se črta. 
 
 

52. člen 
 

V 117. členu se: 
- za četrto alinejo doda novo peto alinejo, ki se glasi: »- na območju podrobne namenske rabe ZS 

se uredi otroško igrišče,«; 
- dosedanji peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja. 
 
 

53. člen 
 
Črta se podpoglavje »5.1.2.5. Otoče«. 
 
 

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

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

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

57. člen 
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V 125. členu se besedilo pred alinejami, ter prvih pet alinej (po novem štirih) spremeni tako, da se 
glasijo:  
 
»Območje prostorske enote ZaV 03: 
- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam 

prebivalcev, 
- za obstoječe objekte veljajo predhodno pridobljena gradbena in druga upravna dovoljenja, 
- glede na konfiguracijo terena in geološko geomehanske značilnosti območja je dopustni faktor 

izrabe območja do 0,35, 
- za območje je treba izdelati podrobne geološko geotehnične strokovne podlage s katerimi se 

določi pogoje in omejitve za gradnjo na nestabilnem terenu,«. 
 

 
58. člen 

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

 
59. člen 

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

razmerje stranic vsaj 1:1,2.«. 
 
 

60. člen 
 

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

61. člen 
 

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

avtohtono vegetacijo.«. 
 
 

62. člen 
 

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

63. člen 
 

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

 
64. člen 

 
131. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Območje prostorske enote BE 23: 
- Obstoječo lokalno cesto Begunje – Mošnje – Podnart je dopustno prestaviti na zahodni rob 

prostorske enote. 
- Na območju zahodno od obstoječe lokalne ceste Begunje – Mošnje – Podnart je dovoljena 

izvedba parkirišča. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po 
parkirišču razporejena čim bolj enakomerno. 



23 
 

- višinski gabarit se dovoljuje do 15 m nad koto raščenega terena. Določilo prejšnjega stavka ne 
velja za objekte in dele objektov, ki so podrejeni tehnologiji in so tako lahko tudi višji. 

- na zemljiščih s parcelnima številkama 637/1 in 637/3 k.o. Begunje se določa III. stopnja varstva 
pred hrupom dokler bo obstoječa stavba namenjena tudi bivanju. 

- Na severnem delu prostorske enote, na stiku s stanovanjskim območjem v enoti BE 21, je treba 
na zemljišču s parcelno številko 381/3 k.o. Begunje obstoječo drevesnogrmovno živico ohraniti kot 
neograjen zeleni pas. Vzdolž severnega roba živice je treba urediti dodatno pot za pešce.«. 

 
 

65. člen 
 
 

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

66. člen 
 

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

 
 

67. člen 
 

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

 
 

68. člen 
 

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

 
69. člen 

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

70. člen 
 

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

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

72. člen 
 

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

73. člen 
 

Črta se dosedanji 151.b člen. 
 
 

74. člen 
 

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

75. člen 
 

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

76. člen 
 

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

77. člen 
 

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

odstavka«; 
- v peti alineji besedilo »točke (5)« nadomesti z besedilom »petega (5) odstavka«. 
 
 

78. člen 
 

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

79. člen 
 

V podpoglavju 5.2.1.15. Poljče se doda nov 157.a člen, ki se glasi: 
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»Območje prostorske enote PL 01: 
Na zemljiščih s parc. št. 985/1 in 985/2, obe k.o. Begunje je treba novi objekt pravokotne oblike 
orientirati skladno z obstoječo morfologijo naselja tako, da ima daljšo stranico orientirano v smeri 
sever – jug. Zemljišča so delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati 
določila 62. člena tega odloka.«. 
 
Nadalje se v istem podpoglavju doda še nov 157.b člen, ki se glasi: 
»Območje prostorske enote PL 06: 
Območje prostorske enote PL 06 je opredeljeno kot območje izključne ter območje omejene in 
nadzorovane rabe za potrebe obrambe. Na območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so 
skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve dovoljeni prostorske ureditve ter 
gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje in 
odstranitev objektov) in druge ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na 
zahtevnost. V oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je 
treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva. V 
oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba za vsako novogradnjo visoko nad 25 m pridobiti 
projektne pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v okolici območij za potrebe obrambe 
na vzpetinah zunaj naseljenih območij.«. 
 
 

80. člen 
 

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

81. člen 
 

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

82. člen 
 

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

83. člen 
 

Doda se novi 163.c člen, ki se glasi: 
»Območje prostorske enote RA 58: 
Dostop v območje se uredi preko obstoječega priključka z javne poti (parc. št. 804/2, 147/14 in 137/14 
vse k.o. Predtrg), ki poteka po sredini kareja od Jalnove ceste do Kranjske ceste. Cestni priključek na 
križišču z Jalnovo cesto je potrebno razširiti in zagotoviti razširitev obstoječe javne poti. Ureditev 
neposrednih dostopov s Kranjske ceste je dopustna samo za obstoječe objekte na zemljiščih s parc. 
št. 147/11, 145/2 in 146/3, vse k.o. Predtrg. Dostop do načrtovanega objekta na zemljišču s parc. št. 
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146/2 k.o. Predtrg naj se združi z obstoječim dostopom, ki poteka po zemljišču s parc. št. 148/3 k.o. 
Predtrg. Vsi ostali objekti v območju se priključujejo na Ljubljansko cesto, Jalnovo cesto ali javno 
pot.«. 
 
 

84. člen 
 

Dosedanji 163.a člen se preštevilči v 163.d člen. 
 
 

85. člen 
 

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

86. člen 
 

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

 
87. člen 

 
Črta se 168.b člen. 
 
 

88. člen 
 

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

89. člen 
 

V podpoglavju 5.2.1.20. Studenčice se doda novi 172.a člen, ki se glasi: 
»Območje prostorske enote ST 02: 
Na zemljiščih s parc. št. 680/7 in 680/8, obe k.o. Hraše naj se v čim večji meri ohrani ter po izvedbi 
gradenj sanira prizadet gozdni rob. Gnojno jamo na zemljišču s parc. št. 680/8, k.o. Hraše je treba 
tehnično izvesti tako, da v okolico ne oddaja pretiranega smradu.«. 
 
 

90. člen 
 

Podpoglavje »5.2.1.20. Vrbnje« se preštevilči v »5.2.1.21. Vrbnje«. 
 

 
91. člen 

 
173. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi: 
»Območje prostorske enote VR 05: 
Z gradnjami in ureditvami naj se ne posega na območje naravne vrednote Begunjščica - vodotok.«. 
 
 

92. člen 
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Podpoglavje »5.2.1.21. Zapuže« se preštevilči v »5.2.1.22. Zapuže«. 
 
 

93. člen 
 

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

94. člen 
 

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

95. člen 
 

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

96. člen 
 

Doda se novi 177.a člen, ki se glasi: 
»Območje prostorske enote RBR 13: 
Na zemljiščih s parc. št. 940/2 k.o. Brezje mora investitor novih objektov skladno z zakonodajo 
zagotoviti ustrezno protihrupno pasivno zaščito.«. 
 

 
97. člen 

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

 
98. člen 

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

99. člen 
 

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

100. člen 
 

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

101. člen 
 

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

102. člen 
 

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

103. člen 
 

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

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

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

106. člen 
 

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

 
107. člen 

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

 
 

108. člen 
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185. člen se spremeni, tako, da se sedaj glasi: 
»Območje prostorske enote KR 06: 
- na južnem delu prostorske enote z namensko rabo PP se ob upoštevanju usmeritev za 

oblikovanje objektov iz Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa 
(Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013) dopušča garažna hiša za potrebe starega 
jedra Krope, 

- v prostorski enoti z namensko rabo PP se s sanacijo obstoječe stavbe na zemljiščih s parc. štev. 
444/3, 444/10, 444/11 in 444/13, k.o. Kropa dovoljuje še stanovanjska, zdravstvena (ambulanta) in 
trgovska (lekarna) dejavnost,  

- na območju je treba novo javno razsvetljavo omejiti na minimum, na svetilke pa naj se namesti 
senzorje za samodejni vklop in izklop, gradnje pa naj se na zunanjem gradbišču izvaja le v času 
dnevne svetlobe in brez uporabe umetnih svetil,  

- območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. 
člena tega odloka.«. 

 
 

109. člen 
 

Doda se nov 185.a člen, ki se glasi: 
»Območje prostorske enote KR 09: 
- območje je namenjeno ureditvi parkirišč in gradnji gasilskega doma, ki jih je treba v skladu z 

usmeritvami Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa ((Domplan d.d., 
UD/463-68/13, Kranj, november 2013) in pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine 
načrtovati in izvesti sočasno, 

- oblikovanje objektov naj upošteva značilnosti tradicionalnega oblikovanja v območju Lipniške 
doline,  

- oblikuje naj se ustrezen vhod oziroma dostop v območje Krope, 
- ohranjati je potrebno obvodno vegetacijo, območje naj se s peš in kolesarskimi potmi poveže s 

sosednjimi območji, 
- območje je potrebno ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko 

omrežje, 
- novo javno razsvetljavo je potrebno omejiti na minimum, na svetilke pa naj se namesti senzorje za 

samodejni vklop in izklop, 
- gradnje se na zunanjem gradbišču izvaja le v času dnevne svetlobe in brez uporabe umetnih 

svetil, 
- območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. 

člena tega odloka.«. 
 
 

110. člen 
 

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

111. člen 
 

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

112. člen 
 

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

113. člen 
 

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

114. člen 
 

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

115. člen 
 

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

 
116. člen 

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

117. člen 
 

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

118. člen 
 

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

119. člen 
 

Za 210. členom se doda nov 210.a člen, ki se glasi: 
»Območje prostorske enote GOD 18: 
- osvetljevanje območja je treba omejiti in ohraniti naravno vrednoto, konkretne omilitvene ukrepe 

za osvetljevanje se določi pri pripravi OPPN, 
- na območju naj se ohranja čim več obstoječe vegetacije, 
- po opustitvi posameznega odlagališča je treba območje sanirati in ga zasaditi z avtohtonim 

drevesnimi in grmovnimi vrstami; razmerje med posameznimi avtohtonimi vrstami naj bo podobno 
kot je v neposredni bližini, 

- za dovozne ceste naj se uporabi obstoječe poti, 
- dejavnosti naj bodo razporejene tako, da hrup na meji posameznega območja ne bo presegel 

dovoljenih mejnih vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom, kar pa ne velja za dovozne ceste, 
- vlogi za izdajo naravovarstvenih smernic je treba priložiti inženirsko geološko študijo in 

hidrogeološko študijo vpliva načrtovane deponije.«. 
 
 

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

121. člen 
 

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

122. člen 
 

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

123. člen 
 

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

124. člen 
 

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

 
125. člen 

 
V 228. členu se: 
- v prvem odstavku, točka 1 (1.1) se briše deseta alineja, ki se glasi: »- ZN za Centralno območje 

Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013).«; 
- v prvem odstavku, točka 3 (1.3) v zadnji alineji na koncu besedila doda vejico (»,«); 
- v prvem odstavku, točka 3 (1.3) za zadnjo alinejo doda še štiri alineje, ki se glasijo: 

» - OPPN za območje mešanih površin RA 22 – Predtrg (1. faza) (DN UO, št. 191/2014), 
- OPPN za rekonstrukcijo ceste Lesce – Begunje (DN, UO št. 191/2014), 
- OPPN za območje proizvodnih površin RA 80 – gramoznica Graben (DN, UO št. 191/2014), 
- OPPN za območje osrednjih površin LE 76 – Lesce, Za Trato (DN, UO št. 211/2016).«; 

- v drugem odstavku v zadnji alineji na koncu besedila doda vejico (»,«); 
- v drugem odstavku za zadnjo alinejo, doda še dve alineji, ki se glasita: 

»- OPPN za rekonstrukcijo Savske ceste v Radovljici (DN, UO št. 191/2014), 
- ZN za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 
170/2013) – območje razveljavitve obsega prostorske enote RA 74, RA 44 in del RA 45.«. 
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126. člen 

 
V 230. členu se besedo »Druge« nadomesti z besedo »Tretje«. 
 
 

127. člen 
 

Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi: 
 

»PRILOGA 1: Prostorske enote na območju občine Radovljica 
 

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

VELJAVNI OPPN 
 Oznaka PE Ime OPPN NR Posebne določbe 
 Begunje  
 BE 07 Begunje Novo pokopališče ZK / 
 Brezje 
 BR 11 Brezje stanovanjska gradnja SS / 
 Brezovica 
 BZ 05 Brezovica 1 SC / 
 BZ 06 Brezovica 2 SC 109. člen 
 Dvorska vas 
 DV 02 Dvorska vas SC / 
 Gorenjske dobrave - odprti prostor 
 GOD 16 Diro Črnivec OO 210. člen 
 Kamna Gorica 
 

KG 01 Kamna Gorica Jedro 
MO, DC, SC, SK, K1, 
K2, G, VC, IP /  

 KG 06 Kamna Gorica Sz-11 SC / 
 Kropa 
 KR 21 Kropa Stočje SC 114. člen 
 Lesce 
 LE 01 Lesce Center ZS, MO, DI, SC 86. člen 
 LE 06 TNC1, 2, priključek MO / 
 LE 32 Lesce Plana SC / 
 LE 37 Cesta "za Verigo" IP / 
 LE 38 Poljska pot SC, ZP / 
 LE 40 Lesce Jug PP / 
 LE 41 Dolina MO, SC / 
 LE 45 Železniška ulica IP / 
 LE 51 "Za Merkurjem" v Lescah SC / 
 LE 54 Lesce Leški hrbet SC, IP / 
 LE 56 Lesce Vzhod MO 89. člen 
 LE 75 Rekonstrukcija Letališke ceste IP / 
 LE 76 Lesce Za Trato SC /  
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LE 81 TNC3 MO / 
 Mošnje 
 MO 16 Mošnje stanovanjska gradnja SC 210. člen 
 Poljšica 
 

PŠ 04 
Poljšica- Turistično območje 
Kalan BT 218. člen 

 Radovljica  
 

RA 01 Radovljica Staro mestno jedro MO / 
 

RA 02a 

Radovljica Centralno območje 
(velja do uveljavitve novega 
OPPN) BT, DI, MO, ZS, ZP 96. člen 

 

RA 02b 

Radovljica Centralno območje 
(velja do uveljavitve novega 
OPPN) MO, SC, ZS, ZP, IP 96. člen  

RA 22 Radovljica Predtrg (1. faza) MP /  
RA 23 Radovljica Langusova SC / 

 

RA 27 
Radovljica "za stanovanjsko 
gradnjo Predtrg" SC / 

 RA 39 Radovljica Na vhodu MO / 
 RA 46 Radovljica Cankarjevo naselje MO, SC, ZS / 
 RA 78 Radovljica Čistilna naprava OO / 
 RA 79 Radovljica Čistilna Sever PI / 
 RA 80 Gramoznica Graben PP /  

RA 84 Radovljica Gradnikova cesta IP / 
 RA 103 Rekonstrukcija Savske ceste IP, VC /  

Radovljiško – Brezjanska ravnina - odprti prostor  

RBR 98 
Rekonstrukcija ceste Lesce - 
Begunje IP / 

 Šobec 
 ŠO 02 Lesce Mivka BT / 
 Zapuže 
 

ZA 14 
Zapuže-za stanovanjsko 
gradnjo SC, VC /  

 Zgornja Dobrava 
 ZgD 04 Zgornja Dobrava SK 123. člen 
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Preglednica 2: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi podrobnejših meril 
in pogojev za pripravo OPPN - predvideni OPPN 

PREDVIDENI OPPN 
 Oznaka PE Ime OPPN NR Posebne določbe 
 Alpski letalski center 
 

ALC 01 Letališče Lesce IL 71. člen 
 Begunje  
 BE 02 Begunje bolnišnica DZ, VC, ZP 72. člen 
 BE 15 Begunje povezovalna cesta IP / 
 BE 18 Begunje Center MO, VC 74. člen 
 BE 38 Begunje Poddobrava sever MO / 
 BE 39 Begunje Poddobrava Jug DI, SC 75. člen  
 Brezje 
 BR 12 Brezje Bazilika DC, MO, ZP 76. člen  
 BR 17 Brezje Širitev pokopališča ZK 77. člen 
 Begunje - smučišče 
 

BS 02 
Begunje Pod smučiščem 
Krpin BT, VC 129. člen 

 Črnivec 
 ČR 09 Črnivec V naselju SC 210. člen 
 ČR 10 Črnivec Turizem BT 79. člen 
 Dvorska vas 
 DV 06 Dvorska vas nad Strojem MP 80. člen 
 DV 07 Dvorska vas Opekarna SC 81. člen 
 DV 09 Dvorska vas Jug SK 82. člen 
 Golf Bled 
 GB 03 Lesce Pod Golfom-zahod BT 83. člen 
 GB 04 Lesce Pod Golfom-vzhod BT 84. člen 
 

GB 05 Lesce Pod Golfom-jug BT, K1, G 85. člen 
  Gorenjske dobrave - odprti prostor 
 GOD 17 DIRO Črnivec razširitev OO 126. člen, 210. člen 
 Jelovica - odprti prostor 
 JEL 29 Kamna Gorica - Kamnolom LN 127. člen 
 Kamna Gorica 
 KG 07 Kamna Gorica ob Lipnici SK, ZS 110. člen  
 Kropa 
 KR 01 Kropa Jedro DC, MO, SS, SC, VC 110.a člen 
 

KR 08 
Kropa Stanovanjska gradnja 
SV SS 111. člen 

 KR 20 Kropa Smučišče ZS 113. člen 
 Lancovo 
 LA 04 Lancovo Zgoraj vzhod MP 115. člen 
 LA 07   MO 116. člen 
 LA 08 Lancovo spodaj severovzhod SC, MO, ZS 117. člen 
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LA 15 Lancovo Spodaj v vasi SC 119. člen 
 LA 23 Lancovo spodaj severozahod BT 120. člen 
 Lesce 
 LE 08 Lipce PP 87. člen 
 LE 36 Veriga PP 88. člen 
 LE 57 Leški Dol (ob Alpski) SC 90. člen 
 

LE 77 
Lesce cestni otok (med 
Begunjsko in Letališko) MO 92. člen 

 LE 78 Lesce Ob zmaju MO 93. člen 
 LE 80 Lesce Gala MO 94. člen 
 Območje pod Jelovico - odprti prostor 
 OPJ 14 Kropa Kamnolom LN 128. člen 
 Otoče 
 Podvin 
 PD 03 Podvin Ob hotelu BT 95. člen 
 Radovljica 
 

RA 02a 

Radovljica Centralno območje 
(do uveljavitve novega OPPN 
velja ZN za Centralno 
območje Radovljica skladno s 
96. in 228. členom (DN UO, 
št. 66/2006, 132/2010, 
133/2010, 148/2011, 
170/2013) BT, DI, MO, ZS, ZP 96. člen  

RA 02b 

Radovljica Centralno območje 
(do uveljavitve novega OPPN 
velja ZN za Centralno 
območje Radovljica skladno s 
96. in 228. členom (DN UO, 
št. 66/2006, 132/2010, 
133/2010, 148/2011, 
170/2013) MO, SC, ZS, ZP, IP 96. člen  

RA 05 Radovljica Almira MO, MP 97. člen 
 

RA 22 
Radovljica Proizvodna cona 
Predtrg MP 98. člen 

 RA 86 Regijski reševalni center MO 101. člen 
 RA 87 Radovljica Pod Triglavsko SC 102. člen 
 

RA 88 
Radovljica selitev kmetije 
Valant SK 166. člen 

 

RA 90 
Radovljica - Oskrbovano 
območje (negovalna bolnica) SB, ZP, K1 103. člen 

 
 
 RA 95 Gorenjska regijska bolnišnica DZ 104. člen 
 Radovljiško – Brezjanska ravnina - odprti prostor 
 

RBR 95 

Rekonstrukcija ceste 
Radovljica – Nova vas – 
Zapuže IP /  

Šobec 
 ŠO 01 Lesce Šobec BT, G, K2, IP, ZS, VC 106. člen 
 ŠO 03 Hipodrom BT 107. člen 
 Zapuže 
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ZA 13 Zapuže proizvodnja Jug MO 108. člen 
 Zadnja vas 
 

ZaV 03 
Zadnja vas počitniško 
območje SP 125. člen 

 Zgornja Lipnica 
 ZgL 04 Zgornja Lipnica Center MP 124. člen 
 Založe 
 ZŠ 05 Zaloše Industrijska cona MP 122. člen 
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Preglednica 3: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi drugih podrobnejših 
meril in pogojev 
Oznaka PE NR Oblikovanje 

naselja 
Oblikovanje 
stavb 
 

Posebne 
določbe 

 

( / - ni posebnih določb, veljajo splošna določila)  

RADOVLJIŠKO – BREZJANSKA RAVNINA 
 Avtocesti Vrba - Peračica in Peračica - Podtabor 
 AC 01 IP, MO DPN DPN / 
 AC 02 IP DPN DPN / 
 Begunje 
 BE 01 DC U1 A8 / 
 BE 03 SS U2 A7 / 
 BE 04, BE 05 DZ U3 A8 130. člen  

SS U3 A1, A8 130. člen 
 BE 06 SC U5 A1 / 
 BE 08 SK U1 A1, A6 / 
 VC / / / 
 BE 09 SK U1 A1, A6 / 
 VC / / / 
 BE 10, BE 11 SK U1 A1, A6 / 
 BE 12 SK U1 A1, A6 / 
 VC / / / 
 BE 13 SK U1 A1, A6 / 
 BE 14 SC U4 A1 / 
 BE 16 SC U3 A7 / 
 BE 17 SC U4 A2 / 
 BE 19 MO U3 A8 / 
 BE 20 ZK U6 A8 / 
 BE 21 SS U4 A1 / 
 VC / / / 
 ZD / / /  

BE 22 SK U2 A1, A6 / 
 BE 23 PP U7 A8 131. člen 
 VC / / 131. člen 
 BE 24 SS U5 A2 / 
 VC / / / 
 BE 25 SK U2 A1, A6 131.a člen 
 VC / / / 
 BE 26 DI U6 A8 / 
 BE 27 SK U3 A1, A6 / 
 BE 28 SK U3 A1 / 
 VC / / / 
 BE 29 SC U2 A1 / 
 BE 30 SC U2 A1 132. člen 
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VC / / 132. člen 
 BE 31 BT U6 A8 133. člen 
 BE 32 SC U3 A2 134. člen 
 BE 33 SK U3 A1, A6 / 
 BE 34 SC U3 A1 / 
 BE 35 SC U5 A4 135. člen 
 BE 37 ZK U6 A8 / 
 BE 40, BE 41, BE 42, BE 

43, BE 44 
SC U5 A4 / 

 Brezje 
 BR 01, BR 02, BR 03 SK U1 A1, A6 / 
 BR 04 SK U2 A1, A6 / 
 BR 05 SK U3 A1, A6 135.a člen 
 BR 06 SC U3 A1 / 
 BR 07 SS U2 A1 / 
 BR 08 SK U5 A1, A6 / 
 BR 09 SC U5 A1 / 
 BR 10 ZK U6 A8 / 
 BR 13 MP U7 A8 136. člen 
 BR 14 SK U3 A1, A6 /  
 BR 15 MO U3 A1, A8 / 
 BR 16 IP / / 137. člen 
 BR 18 SS U4 A2, A8 137.a člen  

Črnivec 
 ČR 01 SS U5 A2 210. člen 
 ČR 02, ČR 03 SK U3 A2, A6 210. člen 
 ČR 04 SC U5 A2 210. člen 
 ČR 05 SK U3 A2, A6 / 
 ČR 06 MO U3 A2, A8 138. člen 
 ČR 07 MO U3 A2, A6 138a. člen, 

210. člen 
 

Dobro polje 
 DP 01 SK U2 A2, A6 139. člen 
 DP 02 MP U7 A8 140. člen 
 Drnča 
 DR 01 BT U6 A8 141. člen 
 DR 02 ZP / / 141. člen 
 DR 03 ZS U7 A8 141. člen 
 Dvorska vas 
 DV 01 SK U1 A1, A6 / 
 DV 03 SC U2 A1 / 
 DV 04 SK U2 A1, A6 / 
 DV 05 MP U7 A1, A8 142. člen 
 DV 08 ZS U7 A8 143. člen 
 Globoko 
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GL 01 SK U2 A1, A6 144. člen 
 GL 02 MP U3 A2, A6 144. člen 
 Golf Bled 
 GB 01 ZS U7 A8 145. člen 
 Gorica 
 GO 01 SK U1 A1, A6 / 
 GO 02 SC U2 A2 / 
 GO 03 SC U3 A1 / 
 Hlebce 
 HL 01 SK U1 A1, A6 146. člen 
 HL 02 SK U3 A1, A6 147. člen 
 HL 03 SS U4 A2 / 
 HL 04 SK U3 A1, A6 148. člen 
 HL 05 SC U5 A1 / 
 Hraše 
 HR 01 SK U1 A1, A6 149. člen 
 HR 02 SK U3 A1, A6 150. člen 
 HR 03 SC U3 A1 / 
 HR 04 PK U3 A6 / 
 HR 05 SK U5 A1, A6 151. člen 
 HR 06 SK U5 A1, A6 / 
 HR 07 PK U7 A6 151.a člen  

Lesce 
 LE 02 IP, ZP / / / 
 LE 03 MO U5 A2, A8 / 
 LE 04, LE 09, LE 13, LE 

52, LE 58 
SS U3 A2 / 

 LE 05, LE 16, LE 23, LE 
50, LE 59 

SC U4 A2 / 

 LE 07 MO U7 A8 / 
 LE 10 SS U3 A2, A7 / 
 LE 11 SS U3 A2, A4 / 
 LE 12, LE 42, LE 43, LE 

53, LE 55, LE 69 
IP / / / 

 LE 14, LE 64 SS U3 A8 / 
 LE 15, LE 61 SC U4 A2, A4 / 
 LE 17, LE 21 SC U4 A7 / 
 LE 22, LE 46, LE 48 SS U4 A2 / 

 LE 24 SS U7 A8 / 
 LE 33, LE 70 IZ / / / 
 LE 35 IZp U7 A8 / 
 LE 39 MO U5 A8 / 
 LE 44, LE 67 MO U3 A8 /  

LE 47 SC U3 A2 151.e člen  
LE 49 MP U7 A8 / 
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LE 60 SC U4 A3 / 
 LE 66 SP U5 A5 / 
 LE 71 K2, G / / / 
 LE 72 K1, K2, G / / / 
 LE 73 K2 / / / 
 LE 74 K1, IP / / 152. člen 
 LE 79 MO U7 A8 152.a člen  

LE 82 K1, G / / / 
 LE 83 MO U7 A8 152.b člen  

Ljubno 
 LJ 01 DC U1 A1, A8 / 
 LJ 02 DI U1 A1 / 
 LJ 03, LJ 04, LJ 05 SK U1 A1, A6 / 
 LJ 06 ZK U6 A8 / 
 LJ 07, LJ 13 SK U3 A1, A6 / 
 LJ 08 SK U5 A1, A6 / 
 LJ 09 SC U4 A1 / 
 LJ 10 MO U4 A8 / 
 LJ 11 SC U3 A1 / 
 LJ 12 SC U5 A1 / 
 LJ 14, LJ 16 PK U3 A1, A6 / 
 LJ 15 SK U3 A1, A6, A8 / 
 Mošnje 
 MO 01 DC U1 A8 153. člen 
 MO 02 ZK U6 A8 153. člen 
 MO 03 SK U1 A1, A6 153. člen 
 MO 04 SC U4 A7 154. člen 
 MO 05 SC U4 A2 153. člen 
 MO 06 SC U3 A2 153. člen 
 MO 07 SK U3 A2, A6 153. člen 
 MO 08 SK U5 A2, A6 155. člen 
 MO 09 SC U1 A2 / 
 MO 10 SB U3 A2 / 
 MO 11 SS U3 A2 / 
 MO 12 DI U6 A8 / 
 MO 13 MO U6 A8 155a.člen 
 MO 14 SC U4 A2 210. člen 
 MO 15 SC U3 A2 210. člen 
 MO 17 SS U3 A7 155a. člen 
 Noše 
 NŠ 01 SK U3 A1, A6 156. člen 
 Nova vas 
 NV 01, NV 10 SK U2 A1, A6 / 
 NV 02 SC U2 A2 / 
 NV 03 SC U2 A7 / 
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NV 04 SC U5 A2 / 
 NV 05 SC U5 A2, A4 / 
 NV 06, NV 07 SK U5 A2, A6 / 
 NV 08 SC U3 A2 / 
 NV 09 SS U5 A2 / 
 Podvin 
 PD 01 ZP U6 A8 157. člen, 

210. člen 
 PD 02 ZS U7 A8 210. člen 
 Poljče 
 PL 01 SK U3 A2, A6 157.a člen 
 VC / / / 
 PL 02, PL 09 SK U5 A2, A6 / 
 PL 03 SC U3 A7 / 
 PL 04 SS U3 A2 / 
 PL 05 SK U2 A2, A6 / 
 VC / / / 
 PL 06 OB U6 A8 157.b člen  
 PL 07 OB / / 158. člen 
 PL 08 SK U3 A2, A6 159. člen 
 Poljče - farma 
 PF 01 PK U7 A6, A8 / 
 Posavec 
 PS 01 MO U3 A2, A8 160. člen 
 PS 02 MO U3 A7 / 
 PS 03, PS 10 SS U5 A2 / 
 PS 04 DI U6 A8 / 
 PS 05 BT U6 A8 / 
 PS 06, PS 09 SC U4 A2 / 
 PS 07 SS U4 A2 / 
 PS 08 SK U3 A1, A6 / 
 PS 11 SK U5 A2, A6 / 
 PS 12 OC U7 A8 161. člen 
 Radovljica 
 RA 03, RA 04 SK U1 A1, A6 / 
 RA 06 SS U5 A2 / 
 RA 07, RA 13, RA 16, RA 

20, RA 30, RA 33, RA 36, 
RA 53, RA 63, RA 66, RA 
67 

SC U4 A2 /  

RA 08 SS U3 A2 / 
 RA 09 SK U5 A2, A6 / 
 RA 10, RA 11, RA 12 SS U4 A2 / 
 RA 14 SC U4 A2 161.a člen 
 RA 17 SS U5 A1 163. člen 
 RA 18, RA 19 ZK U6 A8 / 
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RA 21 MP U7 A8 / 
 RA 24 EE U7 A8 / 
 RA 25 SC U3 A2, A4 / 
 RA 26, RA 47, RA 60, RA 

65 
SC U4 A7 / 

 RA 28 SB U6 A8 / 
 RA 29 SC U4 A3 / 
 RA 31, RA 50, RA 98 SC U3 A2 / 
 RA 32, RA 51, RA 62 SC U5 A2 / 
 RA 34 SS U3 A1 / 
 RA 35 MO U4 A8 / 
 RA 37 MP U7 A8 / 
 IP / / / 
 RA 38 MO U6 A8 / 
 RA 40, RA 41 IZ / / / 
 RA 43, RA 52, RA 59 SC U4 A2, A4 / 

 RA 44 SS U3 A2 163.a člen  
RA 45 SC U4 A7 163.b člen  
RA 54 MO U3 A8 / 

 RA 15, RA 49, RA 55, RA 
70, RA 73, RA 76, RA 83 

IP / / / 

 RA 56 MO U3 A8 / 
 RA 57 SC U4 A2, A3 /  

RA 58 SC U5 A2 163.c člen  
RA 61 SC U4 A3, A7 / 

 RA 64 SC U4 A2, A4 163.d člen 
 ZP / / 163.d člen 
 RA 68 SC U5 A4 164. člen 
 ZP, K2 / / 164. člen 
 RA 69 K1, G / / / 
 RA 71 DI U6 A8 / 
 RA 72 SK U3 A2, A6 / 
 RA 74 SC U4 A2, A3 164.a člen  

RA 75 K2 / / / 
 RA 77, RA 96 K1 / / / 
 RA 81 ZS U7 A8 165. člen 
 RA 82 SC U3 A1 / 
 RA 86, RA 91 ZP / / / 
 RA 92 IP, K2, G / / 167. člen  

RA 93 IP / / 168. člen 
 RA 97 SC U3 A2 162. člen 
 RA 99 MO U3 A8 / 
 RA 100 SS U7 A8 / 
 RA 101 ZP / / 168a. člen 
 Spodnji Otok 
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SpO 01 DC U6 A8 169. člen, 
210. člen 

 SpO 02 SK U1 A1, A6 170. člen, 
210. člen 

 SpO 03 SK U5 A1, A6 171. člen, 
210. člen 

 SpO 04 SS U5 A1 210. člen 
 SpO 05 SC U3 A1 172. člen, 

210. člen 
 Studenčice 
 ST 01 DC U1 A8 / 
 ST 02 SK U1 A1, A6 172.a člen 
 Vrbnje 
 VR 01 SK U2 A1, A6 / 
 VC / / / 
 VR 02 SS U3 A2, A4, A6 / 
 VR 03 SC U4 A2 / 
 VR 04 SK U5 A2, A6 / 
 VR 05 MO U3 A1, A8 173. člen 
 VR 06 SK U3 A1, A6 / 
 VR 07 ZS U7 A8 173.a člen 
 Zapuže 
 ZA 01 SK U3 A2, A6 / 
 VC / / / 
 ZA 02 MO U3 A8 / 
 VC / / / 
 ZA 03 MO U2 A8 / 
 ZA 04 SC U5 A2 / 
 ZA 05 SC U4 A2 / 
 ZA 06, ZA 10 SK U5 A2, A6 / 
 ZA 07 SS U4 A7 / 
 VC / / / 
 ZA 08 SS U4 A7 / 
 ZA 09 PP U7 A8 174. člen 
 ZA 11, ZA 12 SK U3 A2, A6 / 
 ZA 15 SC U3 A2 / 
 Zgornji Otok 
 ZgO 01 SK U1 A1, A6 175. člen 
 ZgO 02 MO U3 A1, A8 176. člen 
 ZgO 03 SC U5 A1 / 
 ZgO 04 SK U5 A1, A6 / 
 Zgoša 
 ZG 01 SK U1 A1, A6 / 
 VC / / / 
 ZG 02 SS U4 A2 / 
 ZD / / / 
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ZG 03 SC U4 A1 / 
 ZG 04 SK U5 A1 / 
 ZG 05 SS U5 A4 / 
 ZG 06 SS U3 A2 / 
 ZG 07 ZD / / / 
 ZG 08 K1, VC / / / 
 Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor 
 RBR 01 IP, IZ, K1, 

K2, G, VC 
/ / / 

 RBR 02 ZS U7 A8 177. člen 
 RBR 04, RBR 05, RBR 06, 

RBR 09, RBR 20, RBR 21, 
RBR 25, RBR 30, RBR 37, 
RBR 44, RBR 47, RBR 52, 
RBR 54, RBR 55, RBR 56, 
RBR 57, RBR 66, RBR 67, 
RBR 68, RBR 69, RBR 72,  
RBR 74, RBR 76, RBR 78, 
RBR 82, RBR 84, RBR 87, 
RBR 88, RBR 89, RBR 92, 
RBR 93 

SS U8 A1 / 

 RBR 07, RBR 08, RBR 10, 
RBR 11, RBR 12, RBR 15, 
RBR 17, RBR 22, RBR 23, 
RBR 27, RBR 28, RBR 29, 
RBR 31, RBR 32, RBR 33, 
RBR 39, RBR 46, RBR 49, 
RBR 58, RBR 60, RBR 61, 
RBR 62, RBR 70, RBR 71, 
RBR 73, RBR 75, RBR 86, 
RBR 91 

SK U8 A1, A6 / 

 RBR 13 SK U8 A1, A6 177.a člen  
RBR 16, RBR 26, RBR 40 PK U8 A1, A6 / 

 RBR 19 SK U8 A6   
 RBR 24 ZS U7 A8 178. člen 
 RBR 34 SK U8 A1, A6 179. člen 
 RBR 35, RBR 36, RBR 38, 

RBR 41, RBR 43, RBR 48, 
RBR 50, RBR 63 

SK U8 A1, A6 210. člen 

 RBR 45 PK U8 A1, A6 180. člen, 
210. člen 

 RBR 51 SS U8 A1 181. člen 
 RBR 53 PK U8 A6 181.a člen  

RBR 59 MP U8 A8 / 
 RBR 64 EE U7 A8 182. člen 
 RBR 65 PK U8 A1, A6 180. člen 
 RBR 77, RBR 85 OV U7 A8 / 
 RBR 79 SS U8 A4 / 
 RBR 80 BT U8 A1 210. člen 
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RBR 81, RBR 83 SP U8 A5 / 
 RBR 94 IP, G / / 183. člen 
 RBR 97 IP / / / 
 RBR 99 K1, K2, G / / 183.a člen 
 RBR 100 ZS U7 / 183.b člen 
 RBR 101 G / / 183.c člen  

RBR 102 K2 / / 183.d člen  
RBR 103 K1 / / 183.e člen  
RBR 104 K1 / / 183.f člen  
RBR 105 K1 / / 183.g člen  
RBR 106 IP / / 183.h člen  
LIPNIŠKO – KROPARSKE DOBRAVE 

 Brda 
 BD 01 SK U1 A1, A6 / 
 BD 02 SK U3 A1, A6 / 
 Brezovica 
 BZ 01 SK U2 A1, A6 / 
 BZ 02 SK U3 A1, A6 / 
 BZ 03 SC U4 A2 / 
 BZ 04 SC U4 A3 / 
 BZ 07 SS U3 A1 / 
 Kamna Gorica 
 KG 02 SS U4 A2 184. člen 
 KG 03 PP U7 A8 / 
 KG 04 MO U3 A2, A8 184.a člen 
 KG 05 SK U3 A2, A6 / 
 Kropa 
 KR 03 DI U6 A8 / 
 KR 04 SC U4 A1 / 
 KR 05 SS U4 A1 / 
 KR 06 PP U7 A8 185. člen 
 SS U7 A1 185. člen 
 KR 07 SK U5 A1, A6 / 
 KR 09 MP U6 A8 185.a člen  

KR 10 SS U5 A1 / 
 KR 11 MP U5 A8 / 
 KR 12 SK U3 A1, A6 186. člen 
 KR 13 ZS U7 A8 / 
 KR 14, KR 23 SC U5 A1 / 
 KR 15 MO U3 A7, A8 / 
 KR 16 SC U4 A2, A3 / 
 KR 17 SC U4 A7 / 
 KR 18 MO U5 A2, A8 / 
 KR 19 SC U4 A2, A3 / 
 KR 22 ZS U7 A8 187. člen 
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KR 24 DC U6 A1, A8 / 
 KR 25 ZP, VC / / 188. člen 
 Lancovo 
 LA 01 SK U1 A1, A6 / 
 LA 02 MO U6 A8 151.b člen 
 LA 03 SC U4 A2 / 
 LA 05, LA 20 SS U4 A2 / 
 LA 06 SK U3 A2, A6 / 
 LA 10 SK U5 A2, A6 / 
 LA 11 MO U2 A2, A6 151.c člen 
 LA 12,  SS U5 A2 / 
 LA 13 SS U3 A3 / 
 LA 14 SK U2 A2, A6 / 
 LA 17 MO U4 A8 / 
 LA 18 SC U5 A2 / 
 LA 19 SS U5 A2 151.d člen  
 LA 21 MP U7 A8 / 
 LA 22 BT U7 A8 / 
 Lipnica 
 LP 01 DI U6 A8 189. člen 
 LP 02 PP U7 A8 / 
 VC / / / 
 LP 03 SS U5 A2 190. člen 
 LP 04 SS U5 A2 191. člen 
 LP 05 SS U5 A2 / 
 Mišače 
 MI 01 SK U1 A1, A6 192. člen 
 Otoče 
 OT 01 DC U1 A8 / 
 OT 02 SK U1 A1, A6 / 
 OT 03 MO U3 A2, A8 / 
 OT 04, OT 06 SS U3 A2 / 
 OT 05 SK U3 A2, A6 / 
 OT 07 MO U3 A8 / 
 OT 08 PI U7 A2, A8 156.a člen 
 OT 09 IZp U7 A8 / 
 OT 10 IZ U5 A2 / 
 OT 11 IZ / / / 
 Podnart 
 PO 01 MO U3 A2, A7, A8 193. člen, 

194. člen 
 PO 02 IZp U7 A8 194. člen 
 PO 03, PO 04 PI U7 A8 194. člen 
 PO 05, PO 06, PO 07, PO 

10, PO 09 
SS U3 A2 194. člen 
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PO 08 SS U2 A2 194. člen 
 PO 11 SK U5 A2, A6 / 
 PO 12 MO U6 A8 / 
 PO 13, PO 14 SS U3 A2 /  

PO 15 IZ / / 194. člen 
 PO 16 K2 / / / 
 PO 17 ZD / / / 
 PO 18 ZS U7 A8 195. člen 
 Prezrenje 
 PZ 01 SK U3 A1, A6 / 
 Ravnica 
 RV 01, RV 02, RV 03 SK U2 A1, A6 / 
 Spodnja Dobrava 
 SpD 01 SK U1 A1, A6 / 
 SpD 02 SK U2 A1, A6 / 
 Spodnja Lipnica 
 SpL 01 SK U1 A1, A6 / 
 SpL 02 SK U5 A1, A6 / 
 Srednja Dobrava 
 SrD 01 SK U1 A1, A6 / 
 SrD 02 DC U6 A8 / 
 SrD 03 SK U2 A1, A6 / 
 SrD 04 MO U6 A8 / 
 Vošče 
 VO 01, VO 02 SK U2 A1, A6 / 
 Zaloše 
 ZŠ 01 SK U1 A1, A6 / 
 ZŠ 02 SK U2 A1, A6 196. člen 
 OV U7 A8 196. člen 
 ZŠ 03 SK U3 A1, A6 / 
 ZŠ 04 SK U2 A1, A6 / 
 Zgornja Dobrava 
 ZgD 01, ZgD 02, ZgD 03 SK U2 A1, A6 / 
 ZgD 05 SK U3 A1, A6 197. člen 
 Zgornja Lipnica 
 ZgL 01 SS U3 A2 / 
 ZgL 02 SK U3 A1, A6 / 
 ZgL 03 SK U2 A1, A6 / 
 Lipniško – Kroparske dobrave – odprti prostor 
 LKD 01 IP, IZ, K1, 

K2, G, VC 
/ / / 
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LKD 02, LKD 05, LKD 07, 
LKD 09, LKD 10, LKD 16, 
LKD 18, LKD 19, LKD 20, 
LKD 27, LKD 31, LKD 45, 
LKD 57, LKD 67, LKD 69, 
LKD 76, LKD 77, LKD 78, 
LKD 82, LKD 98 

SS U8 A1 / 

 LKD 03, LKD 59, LKD 60, 
LKD 81 

SP U8 A5 / 

 LKD 04, LKD 101 OV U7 A8 / 
 LKD 11, LKD 12, LKD 13, 

LKD 15, LKD 17, LKD 22, 
LKD 24, LKD 25, LKD 28, 
LKD 29, LKD 30, LKD 35, 
LKD 36, LKD 37, LKD 38, 
LKD 39, LKD 40, LKD 41, 
LKD 42, LKD 44, LKD 46, 
LKD 47, LKD 48, LKD 50, 
LKD 51, LKD 55, LKD 56, 
LKD 61, LKD 62, LKD 63, 
LKD 64, LKD 65, LKD 66, 
LKD 70, LKD 71, LKD 73, 
LKD 74, LKD 75, LKD 79, 
LKD 83, LKD 84, LKD 85, 
LKD 86, LKD 87, LKD 90, 
LKD 91, LKD 92, LKD 93, 
LKD 94, LKD 95, LKD 96, 
LKD 97, LKD 99, LKD 
100, LKD 102, LKD 103, 
LKD 104, LKD 106, LKD 
107, LKD 108 

SK U8 A1, A6 / 

 LKD 08 SS U8 A1 198. člen 
 LKD 14, LKD 68, LKD 88 SK U5 A1, A6 / 
 LKD 21 MO U8 A1, A6 199. člen 
 LKD 23 K1, IP /  / / 
 LKD 26 SK U8 A6 / 
 LKD 32 OC U7 A8 200. člen 
 LKD 33 PP U7 A8 / 
 LKD 34 SS U8 A1, A6 / 
 LKD 49 G / / 201. člen 
 LKD 52 ZS U7 A8 202. člen 
 LKD 53, LKD 54 SS U8 A5 / 
 LKD 58 SK U8 A1 / 
 LKD 72 DC U6 A1, A8 / 
 LKD 89 SK U8 A1, A6 203. člen 
 LKD 105 IP / / 203.a člen  

LKD 109 IP, VC / / 203.b člen  
LKD 110 G, IP / / 201. člen 

 LKD 111 K2 / / 203.c člen 
 GORENJSKE DOBRAVE 
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Mlaka 
 MK 01 SK U1 A1, A6 125.b člen  
 Peračica 
 PE 01 SK U2 A1, A6 / 
 PE 02 SK U3 A1, A6 / 
 Praproše 
 PR 01 SK U2 A1, A6 125.a člen 
 Slatna 
 SN 01 SK U1 A1, A6 204. člen 
 SN 02 SK U3 A1, A6 204.a člen  
 Srednja vas 
 SrV 01 SK U3 A1, A6 / 
 Zadnja vas 
 ZaV 01 SK U2 A1, A6 205. člen 
 ZaV 02 IP / / 206. člen 
 ZaV 04 DC U6 A8 / 
 ZaV 05 SK U2 A1, A6 / 
 ZaV 06 SK U5 A1, A6 / 
 Gorenjske dobrave – odprti prostor 
 GOD 01 IP, K1, K2, 

G, VC 
/ / / 

 GOD 02, GOD 04, GOD 
05, GOD 13, GOD 14 

SK U8 A1, A6 / 

 GOD 03 SK U8 A1, A6 207. člen 
 GOD 06, GOD 07, GOD 

09 
SP U8 A5 / 

 GOD 08, GOD 21 SS U8 A1 / 
 GOD 10 SK U8 A1, A6 208. člen 
 GOD 11 SP U8 A5 209. člen 
 GOD 18 OO / / 210.a člen  

JELOVICA 
 smučišče Kamna Gorica 
 KS 01 ZS U7 A8 211. člen 
 KS 02 ZS,  U7 A8 212. člen 
 K1, K2, G, 

VC 
/ / 212. člen 

 
KS 03, KS 04 G / / 211. člen 

 KS 05, KS 06 K1 / / 211. člen 
 Jelovica – odprti prostor 
 JEL 01 IP, K1, K2, 

G  
/ / 213. člen 
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JEL 02, JEL 05, JEL 06, 
JEL 07, JEL 08, JEL 09, 
JEL 10, JEL 11, JEL 12, 
JEL 13, JEL 14, JEL 15, 
JEL 16, JEL 17, JEL 18, 
JEL 19, JEL 20, JEL 21, 
JEL 22, JEL 23, JEL 25, 
JEL 26, JEL 27, JEL 28 

SP U8 A5 / 

 JEL 03 BT U8 A1 214. člen 
 JEL 04 PK U8 A6 / 
 JEL 24 BT U8 A1 / 
 OBMOČJE POD JELOVICO 
 Češnjica 
 ČE 01 SK U1 A1, A6 / 
 ČE 02 DC U6 A8 / 
 ČE 03 SK U2 A1, A6 / 
 ČE 04 SS U2 A1 / 
 Dobravica 
 DB 01, DB 02 SK U3 A1, A6 / 
 Ovsiše 
 OV 01 SK U2 A1, A6 / 
 OV 02 SK U3 A2 / 
 OV 03 SS U2 A1 / 
 OV 04 DC U2 A8 / 
 OV 05 ZK U6 A8 / 
 OV 06 SK U3 A2, A6 / 
 OV 07 DI U6 A8 215. člen 
 OV 08 SC U5 A2 / 
 OV 09 SK U2 A2, A6 216. člen 
 OV 10 SS U3 A2 / 
 OV 11 SK U5 A2, A6 / 
 OV 12, OV 13 SS U5 A2 / 
 OV 14 OC U7 A8 217. člen 
 Poljšica 
 PŠ 01, PŠ 06 SK U1 A1, A6 / 
 PŠ 02 SK U3 A1, A6 217.a člen 
 PŠ 03 BT U6 A1 218. člen 
 PŠ 05 SK U1 A1, A6 219. člen 
 PŠ 08 SK U5 A1, A6 / 
 PŠ 09 SK U3 A1, A6 / 
 Rovte 
 RT 01 SK U2 A1, A6 / 
 Območje pod Jelovico – odprti prostor 
 OPJ 01 IP, IZ, K1, 

K2, G, VC 
/ / / 
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OPJ 02, OPJ 05, OPJ 08, 
OPJ 09, OPJ 10, OPJ 11, 
OPJ 12, OPJ 16, OPJ 18 

SK U8 A1, A6 / 

 OPJ 03, OPJ 04, OPJ 06, 
OPJ 07, OPJ 13, OPJ 15, 
OPJ 17, OPJ 19, OPJ 20, 
OPJ 21, OPJ 22 

SS U8 A1 / 

 OPJ 23 SP U8 A5 / 
 KARAVANKE 
 Begunje - smučišče 
 BS 01 K2 U7 A8 220. člen 
 BS 03 G / / 220. člen 
 Karavanke – odprti prostor 
 KAR 01 IP, K1, K2, 

G, VC 
/ / / 

 KAR 02 SS U8 A1 / 
 VC / / / 
 KAR 04, KAR 09, KAR 10 SK U8 A1, A6 221. člen 
 KAR 05, KAR 06, KAR 07, 

KAR 12 
BT U8 A1 222. člen 

 KAR 08 K2 U8 A1 221.a člen  
 KAR 11 SP U8 A5 / 
 KAR 03, KAR 13, KAR 14, 

KAR 16, KAR 17, KAR 18, 
KAR 19, KAR 21, KAR 22, 
KAR 23, KAR 24, KAR 25, 
KAR 26 

SS U8 A1 / 

 KAR 15 OV U7 A8 / 
 KAR 20 DC U6 A1, A8 223. člen 
 KAR 27 BT U8 A1 221.a člen, 

222. člen  
«. 

 
128. člen 

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

129. člen 
 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 
 

130. člen 
 

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


