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1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 in 
spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 79/99 
in spremembe) in 17. ter 104. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 
188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 
sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica 

za leto 2018 - sprememba I

1. člen
(višina splošnega dela proračuna)

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 (DN UO, št. 220/16) 
(v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zne-
skih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun 2018 - sprememba I

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 19.137.610,84
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 16.657.415,69
70 DAVČNI PRIHODKI 12.713.860,12
700 Davki na dohodek in dobiček 10.021.423,00
703 Davki na premoženje 2.332.300,00
704 Domači davki na blago in storitve 360.137,12
706 Drugi davki 0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.943.555,57
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.009.303,54
711 Takse in pristojbine 21.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 39.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 83.700,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.790.452,03
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.529.530,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 200.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722  Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih  

dolgoročnih sredstev 1.329.530,00
73 PREJETE DONACIJE 6.150,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 6.150,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 944.515,15

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 633.600,11
741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije 310.915,04
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 22.002.118,84
40 TEKOČI ODHODKI 3.497.337,73
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.149.166,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 179.754,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.018.317,73
403 Plačila domačih obresti 40.000,00
409 Rezerve 110.100,00
41 TEKOČI TRANSFERI 8.224.127,59
410 Subvencije 254.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.845.551,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 945.641,39
413 Drugi tekoči domači transferi 3.178.935,20
414 Tekoči transferi v tujino 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.611.953,52
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.611.953,52
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 668.700,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 
ki niso proračunski uporabniki 358.100,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 310.600,00
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -2.864.508,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun 2018 - sprememba I

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 1.000,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil 1.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00
443   Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih  

in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 1.000,00

C .RAČUN FINANCIRANJA 

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun 2018 - sprememba I

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.485.508,00
50 ZADOLŽEVANJE 2.485.508,00
500 Domače zadolževanje 2.485.508,00
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 572.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 572.000,00
550 Odplačila domačega dolga 572.000,00
 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -950.000,00
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 1.913.508,00
(VII.-VIII.) 
 
XI. NETO FINANCIRANJE 2.864.508,00
(VI.+VII.-VIII.-IX.)  
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 950.000,00
9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

VSEBINA
1.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu  

Občine Radovljica za leto 2018 - sprememba I
2  ODLOK o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka  

o Prostorskem redu občine Radovljica
3.    ODLOK o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  

rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže
4.  SKLEP o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških 

storitev za leto 2018
5.    SKLEP o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini  

Radovljica za leto 2018
6.   SKLEP o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne 

stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega  
urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za 
leto 2018

7. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
8.  JAVNO NAZNANILO o razgrnitvi podatkov za odmero  

nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega 
zemljišča na območju občine Radovljica za leto 2018
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2. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

V odloku se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 
prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1.  prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom 

(ZVP-oz) (Ur. l. RS, št. 71/93 in spremembe),
2. prihodki proračunske rezerve občine,
3. rezervni sklad za stanovanjske namene,
4. donacije,
5. prispevki soinvestitorjev,
6. nepovratna sredstva iz javnih razpisov,
7. sredstva unovčenih garancij,
8. koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo.

Namenski odhodki proračuna so:
1. proračunska rezerva občine,
2. rezervni sklad za stanovanjske namene,
3.  koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo, ki se porabi za 

akcijo očistimo okolje in sanacijo divjih odlagališč odpadkov.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva soraz-
merni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni vi-
šini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (pro-
računske postavke) v proračunu ali odpre nova proračunska postavka.

3. člen
(finančni načrti KS)

V 6. členu Odloka se doda nov drugi in tretji odstavek:
Predsednik krajevne skupnosti ima pristojnosti odredbodajalca za sredstva v 
finančnem načrtu krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost lahko samostojno sklepa redne pravne posle do višine 
2.086,46 EUR, izredne pravne posle pa do višine 4.172,93 EUR. Za ostale 
pravne posle mora pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so v skladu z 
zakonom nični.

Redni pravni posli so dela in naloge, zajeta v letnem finančnem planu delova-
nja krajevne skupnosti. Izredni pravni posli so dela in naloge, ki niso zajeta v 
letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti in so nastala kot posle-
dica izrednih razmer.

4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

V Odloku se spremeni drugi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem na-
črtu neposrednih uporabnikov) v okviru področja in med področji proračunske 
porabe odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, v primeru 
ožjih delov občin pa predsednik sveta krajevne skupnosti. Neposredni upo-
rabnik lahko v svojem finančnem načrtu prerazporeja pravice porabe, če s 
tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovlje-
na. Predstojnik je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem 
odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proraču-
na v okviru iste proračunske postavke. Skupni obseg ostalih prerazporeditev 
vseh neposrednih uporabnikov ne sme presegati 7% posebnega dela prora-
čuna.

5. člen
(proračunski sklad)

V Odloku se spremeni drugi odstavek 11. člena tako, da se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 62.000,00 EUR.

V Odloku se spremeni četrti odstavek 11. člena tako, da se glasi:
Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča župan o 
uporabi sredstev proračunske rezerve, skupaj s prenosom sredstev iz prete-
klega leta, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, in o tem pisno ob-
vešča občinski svet. Župan lahko odloča v posameznem primeru do višine iz 
drugega odstavka tega člena. V drugih primerih porabe sredstev proračunske-
ga sklada, ki presega določeno višino, odloča občinski svet s posebnim odlo-
kom.

6. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občin)

V Odloku se spremeni 14. člena tako, da se glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhod-
kov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko 
zadolži do višine 2.485.508,00 EUR.

7. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne 
objave in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1.1.2018 
dalje. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni 
strani Občine Radovljica.

Številka: 4101-0059/2016-29
Datum: 21.12.2017
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

2.

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 24. redni seji dne 20.12.2017 
sprejel

ODLOK 
o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu 

občine Radovljica

1. člen

V Odloku o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012 in spre-
membe) 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 zazi-
dana površina se upoštevajo tudi tlorisne površine vseh pomožnih objektov.«;

-  v sedmem odstavku za besedilom »namenjene gradnji stavb« in pred podpi-
čjem briše presledek;

-  v 3. točki dvanajstega odstavka (12.3) za dosedanjim besedilom dodajo pod-
točke, 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 katere-
mu 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 sose-
dnjega 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 površi-
ne

SS

1.3 stanovanjske površine za po-
sebne namene

SB

1.4 stanovanjske površine s kme-
tijskimi gospodarstvi

SK

1.5 površine počitniških hiš SP
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2. območja 
proizvodnih 
dejavnosti

P

2.1 površine za industrijo PI

2.2 površine z objekti za kmetijsko 
proizvodnjo

PK

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

«.

3. člen

V tretjem odstavku 9. člena se spremeni preglednica, ki se sedaj glasi:

»Preglednica 5: Prikaz členitve območja občine na makrocelote in funkcio-
nalne 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
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

«.
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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 prika-
zane 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 obmo-
čja, 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, kultu-
re, javne uprave, prometne, energetske, komunalne in vodne infrastruktu-
re 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) od-
stavku 6. člena tega odloka.

(4)  Pri posegih v prostor je treba upoštevati tudi omejitve, ki jih na posame-
znem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi (varstvo kultur-
ne dediščine, ohranjanje narave, varstvo gozdov, varovalni pasovi gospo-
darske 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 zemlji-

ščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena le ob obstoječih vo-
dotokih in v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),

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

-  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 oglaše-
vanje, 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 gra-

dnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih 
zemljiščih),

-  drugi pomožni infrastrukturni objekti razen pomožnih objektov za spremlja-
nje stanja okolja, pomožnih objektov vodne infrastrukture in vrtin ali vo-
dnjakov, potrebnih za raziskave (bazne postaje, namenjene javnim teleko-
munikacijskim storitvam morajo biti od vseh stavb s stanovanjsko na-
membnostjo oddaljene za vsaj 200 metrov),

-  pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne infra-
strukture in vrtine ali vodnjaki, potrebni za raziskave (na kmetijskih zemlji-
ščih 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 pla-
ninske 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 ze-
mljiščih),

-  objekti za oglaševanje na lokacijah v skladu z Odlokom o oglaševanju v 
občini Radovljica in Pravilnikom o merilih, objektih in lokacijah za oglaše-
vanje, 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 »gara-

žne stavbe« doda besedi »garaže in«;
-  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 do-
polnilne 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, stav-
be splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obre-
dov, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni 
centri, veleblagovnice, sejemske dvorane ter razstavišča), stavbe za pro-
dajo in popravila motornih vozil, gasilski domovi ter večnamenske stav-
be,«;

-  v tretji alineji 1. točke trinajstega odstavka (13.1) besedilo »600 m2« spre-
meni 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 kultur-
ne krajine pa tudi pod pogoji organa pristojnega za varstvo kulturne dedi-
ščine), 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 dovo-
ljene še vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudour-
nikov.«;

-  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 na-
sade, opore za mreže proti toči, vodna zajetja in vodni zbiralniki oboji s 
prostornino razlivne vode do 2000 m3, grajeni namakalni sistemi, krmi-
šča, 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 priredi-
tve,«;
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-  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 gno-
jevke, betonska korita za zbiranje vode za namakanje oziroma druga 
kmečka opravila,«.

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 varo-
valnih 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 upo-
rabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območjih varovalnih pasov daljnovo-
dov.«.

13. člen

V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) Na ob-
močjih 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 objek-
ti 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 odstranje-
nega objekta ali v primeru sledenja gradbene linije v naselju.« Besedi 
»pomožni« se spremeni začetnica v veliko, tako da se sedaj glasi »Pomo-
žni«, 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 »Upošteva-
ti 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 besedi-
lo, 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. 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 besedi-
lo »v kolikor niso vidni v vedutah na dediščino.«;

-  v 1. točki prvega odstavka (1.1) doda osma alineja, ki se glasi »Na obmo-
čju 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 (Dom-
plan 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 dru-
gačnega 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 po-
javi 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 odstav-
ka.«;

-  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 po-
javi dvakrat, obakrat črta. Pred besedilom »Z nadzidavami se mora pravi-
loma ohranjati oblika strehe.«, se vrine še besedilo: »Svetleče kritine niso 
dovoljene.«;

-  v zadnji (šesti) alineji 7. točke prvega odstavka (1.7), na koncu, za besedi-
lom »(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 celo-
to.«;

-  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 invaziv-
nih tujerodnih vrst. Za zasipanje se dobavlja le zemeljski material, ki ne vsebu-
je 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 gospo-
darske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe pri-
ključke.

(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, zaje-
tje, 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 obli-
kovati 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 škodlji-
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vim 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 po-
dobnih 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, posta-
vitev 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 obliko-
vani enotno za celotno območje prostorske enote.

(2.3) Za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali kurilno olje na terenu in tla-
kovanje dvorišč je treba upoštevati določila prejšnjega člena. 

(2.4) Na območjih varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dedišči-
ne 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 stano-
vanjskih 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 dedišči-
ne (zidovi okoli cerkva, gradov ipd.). Varovalne in igriščne ograje naj bodo 
prosojne, nevpadljivih barv. Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati pro-
ti 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 ob-
delani 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 pod-
porne zidove, ki niso pomožni objekti.

(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. gnojev-
ke, 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 nezahtev-
nih objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v odprti krajini dovoljeno po-
stavljati 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 arhi-
tekturno oblikovanje pa mora slediti lokalni tradiciji. Gradnja oziroma postavi-
tev čebelnjaka je dovoljena, če se predhodno pridobi mnenje pristojne čebe-
larske 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 (dolo-
čila veljajo tudi za objekte, ki niso pomožni objekti) je treba upoštevati nasle-
dnje 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 pritli-
čjem,

-  strehe morajo biti simetrične dvokapnice, lahko so zaključene s čopi, na-
klon 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 sprejemni-
kov 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 ga-
barit 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 nad-
streškom, na prostem in začasnih objektov namenjenih začasnemu skladišče-
nju 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: 

(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 dro-
gu 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 vzdrže-
vanja infrastrukturnega omrežja. Najvišji deli napisov in reklam ne smejo pre-
segati 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 avtobu-
snem postajališču, javne kolesarnice, večnamenskega kioska je treba z upo-
rabo materialov in izborom barv upoštevati lokalne značilnosti. Izogniti se je 
treba izstopajočim barvam. Urbana oprema, razen postavitev avtobusnih po-
stajališč 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 spo-
menika 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, kom-
binacije 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 vo-
dotok 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 zagotovi-
tev 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 dimenzioni-
rane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na državne in 
občinske ceste, razen na javne poti.
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(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

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 novogra-
dnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembah namembnosti stavb ni mogoče za-
gotoviti določb iz drugega (2) odstavka tega člena je dopustno, da se manjka-
joče število parkirnih mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zaseb-
nih 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 odsto-
panja od normativov dopustna tudi na podlagi mobilnostnega načrta iz 5. od-
stavka 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 zmoglji-
vosti 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, rekreaci-
jo in prosti čas, stavbe javne uprave. Mobilnostni načrt določi potrebno število 
parkirnih mest glede na število uporabnikov posameznih transportnih sred-
stev. 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 upo-
števa 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 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 iz-
vedba z uporabo lesenih nosilnih drogov.«;
- drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Predvidena je rekonstruk-
cija 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 go-
spodarske 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

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
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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«;
-  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 vodovar-
stvenih 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 pro-
stor.«;

-  dosedanji sedemnajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, enaindvajseti, dva-
indvajseti in triindvajseti odstavek postanejo osemnajsti, devetnajsti, dvajse-
ti, 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 obna-
vlja 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 obmo-
čja, 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 dolo-
čilo 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 poplavne nevarno-
sti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta po-
plav 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 ozi-
roma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in 
omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zara-
di poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogro-
ženosti 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 poplav-
ne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v 
prostor.

(6) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno pod-
lago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po iz-
vedbi 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 dopušča-
jo 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 hudourni-

kov,
- 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 po-

spešili zamakanje zemljišč, 
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-  poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig pod-
zemne vode, 

-  izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenju-
jejo podnožje zemljišča, 

-  krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospe-
šuje 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.

(13) Ogrožena območja so razvidna iz sistema zbirk prostorskih podatkov (pro-
storskega 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 obmo-

čje 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 pro-
storsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve dovoljeni prostorske ure-
ditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekon-
strukcije objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov) in druge ureditve za potre-
be 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 potre-
be 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 telekomunikacij-
ske 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 delo-
vanjem 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 obmo-
čja 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;

-   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 spre-
membami in dopolnitvami, usklajenimi z nosilci urejanja prostora s podro-
čja letalstva in obrambe ter potrjenimi na občinskem svetu,«;

-  v točki (1.2) besedilo »točke (1)« nadomesti z besedilom »prvega (1) od-
stavka«;

-  šesta alineja točke (1.2) se spremeni tako, da se sedaj glasi: »gradnje in 
ureditve skladno z idejno zasnovo oziroma določili iz prejšnjega odstav-
ka,«;

-  na koncu sedme alineje točke (1.2) se doda besedilo »Za posege v pro-
stor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba pred-
hodno 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 (pri-
poroča 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 Pera-
čica – Vrba in regionalne ceste Kranj – Jesenice, pokazal, da stavbe name-
njene 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 kanali-

zacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje.«.

38. člen

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 ze-
mljiščih, 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, obli-
kovanje 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 nad-
zemnih parkirišč iz območij, kjer obstaja potencial za razvoj javnega prostora, 
ožanje profila, namenjenega motornemu prometu, oblikovanje križišč z udobnimi 
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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 javne-
ga 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 okvi-
ru 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 ohranja-
nje pogojev za rast vegetacije – npr. delež raščenega terena na zemljiščih, oze-
lenjevanje 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.

(1.8) Kulturna dediščina pomembno zaznamuje identiteto območja. Predvsem 
ob Gorenjski cesti se poudarja značaj ulice, ki ga v veliki meri tvorijo objekti kul-
turne 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 ce-
ste je treba predvideti obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

(1.11) Na zemljišču s parc. št. 167/1 k.o. Radovljica je dovoljena ureditev parki-
rišča 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.«.

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

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 podrob-

ne 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 Li-
pnica«.

57. člen

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 dnev-

nim potrebam prebivalcev,
-  za obstoječe objekte veljajo predhodno pridobljena gradbena in druga 

upravna dovoljenja,
-  glede na konfiguracijo terena in geološko geomehanske značilnosti ob-

močja 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 dejavno-
sti«, 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 presta-

viti 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.
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-  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 name-
njena 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. Begu-
nje 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 dolo-
čili 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 vi-
sokodebelno 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

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 eno-
tnim cestnim profilom. Na območju se v največji možni meri ohranja visokode-
belna 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 gospo-
darske 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 pro-
stora 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 dopu-
stna 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) odstav-

ka«.

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:
»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 po-
plavno 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 ob-
močje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe. Na območjih izključ-
ne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in 
zakonodajo s področja graditve dovoljeni prostorske ureditve ter gradnja objek-
tov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdr-
ževanje 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 vi-
soko 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 pri-
dobiti 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 geomehan-
sko 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 ce-
sto 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 ob-
stoječih 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 arhitektur-
nim 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:
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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 nepo-
srednih 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. 146/2 k.o. Predtrg naj se zdru-
ži z obstoječim dostopom, ki poteka po zemljišču s parc. št. 148/3 k.o. Pred-
trg. 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 naklo-
nom obstoječih objektov tipa A3 v tej prostorski enoti. Stanovanjskim objek-
tom št. 2A, 2 do 20 se ohranja značilne arhitekturne elemente – streha, bal-
koni, 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

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 vre-
dnote – vodotok Begunjščica se ne posega. Za kmetijsko dejavnost se dopu-
šča 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 ob-
močja 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, omej-
ke in živice) in pogoje za ptice. Pred posegi v območje je potrebno pridobiti 
soglasje pristojnega zavoda za gozdove. Conacija Hraških steljnikov je razvi-
dna 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). 
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 dejav-
nost.«.

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 do-
pustno 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, gra-
dnja 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.«.
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106. člen

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

107. člen

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

108. člen

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, no-
vember 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 svetil-
ke 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 upora-
be 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 kul-
turnega spomenika Kropa ((Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, no-
vember 2013) in pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine načrto-
vati 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 kole-

sarskimi potmi poveže s sosednjimi območji,
-  območje je potrebno ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgraje-

no 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:
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 vodo-
toka 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 avtoh-
tono vegetacijo. Pri gradnji je treba posebno pozornost nameniti invazivni tu-
jerodni vrsti japonski dresnik in hkrati z ostalo projektno dokumentacijo pripra-
viti 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, kon-

kretne 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 za-

saditi z avtohtonim drevesnimi in grmovnimi vrstami; razmerje med posa-
meznimi 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 ob-

močja 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 geolo-
ško študijo in hidrogeološko študijo vpliva načrtovane deponije.«.

120. člen

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 vi-
soko 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 nave-
denih primerih takoj vzpostaviti. Za posege v prostor na območju možne iz-
ključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje mini-
strstva pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 1 km od navedenega obmo-
čja za potrebe obrambe je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m prido-
biti 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«.



UO, stran 14 št. 235, 29. decembra 2017URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

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 pro-
storske enote RA 74, RA 44 in del RA 45.«.

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 /

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 uve-
ljavitve novega OPPN)

BT, DI, MO, 
ZS, ZP

96. člen

RA 02b Radovljica Centralno 
območje (velja do uve-
ljavitve 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 stano-
vanjsko 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 stanovanj-
sko gradnjo

SC, VC /

Zgornja Dobrava

ZgD 04 Zgornja Dobrava SK 123. člen

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 povezoval-
na cesta

IP /

BE 18 Begunje Center MO, VC 74. člen

BE 38 Begunje Poddobra-
va sever

MO /

BE 39 Begunje Poddobra-
va Jug

DI, SC 75. člen
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Brezje

BR 12 Brezje Bazilika DC, MO, ZP 76. člen

BR 17 Brezje Širitev poko-
pališča

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 - Ka-
mnolom

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

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 Central-
no območje (do 
uveljavitve novega 
OPPN velja ZN za 
Centralno območje 
Radovljica skladno 
s 96. in 228. čle-
nom (DN UO, št. 
66/2006, 
132/2010, 
133/2010, 
148/2011, 
170/2013)

BT, DI, MO, ZS, 
ZP

96. člen

RA 02b Radovljica Central-
no območje (do 
uveljavitve novega 
OPPN velja ZN za 
Centralno območje 
Radovljica skladno 
s 96. in 228. čle-
nom (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 Proizvo-
dna cona Predtrg

MP 98. člen

RA 86 Regijski reševalni 
center

MO 101. člen

RA 87 Radovljica Pod Tri-
glavsko

SC 102. 
člen

RA 88 Radovljica selitev 
kmetije Valant

SK 166. 
člen

RA 90 Radovljica - Oskrbo-
vano območje (ne-
govalna bolnica)

SB, ZP, K1 103. 
člen

RA 95 Gorenjska regijska 
bolnišnica

DZ 104. 
člen

Radovljiško – Brezjanska ravnina - odprti prostor

RBR 95 Rekonstrukcija ce-
ste 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

ZA 13 Zapuže proizvodnja 
Jug

MO 108. 
člen

Zadnja vas

ZaV 03 Zadnja vas počitni-
ško območje

SP 125. člen

Zgornja Lipnica

ZgL 04 Zgornja Lipnica 
Center

MP 124. člen

Založe

ZŠ 05 Zaloše Industrijska 
cona

MP 122. člen

Preglednica 3: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na 
podlagi drugih podrobnejših meril in pogojev

Oznaka PE NR Oblikova-
nje nase-
lja

Obliko-
vanje 
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 /
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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

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

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 /

LE 60 SC U4 A3 /

LE 66 SP U5 A5 /

LE 71 K2, G / / /

LE 72 K1, K2, G / / /

LE 73 K2 / / /
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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 /

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 /

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
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RA 97 SC U3 A2 162. člen

RA 99 MO U3 A8 /

RA 100 SS U7 A8 /

RA 101 ZP / / 168a. člen

Spodnji Otok

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 / / /

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

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 /
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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

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

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

/ / /

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 /
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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

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

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 ana-
logni 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.

Številka: 3505-0003/2015       
Datum: 20.12.2017
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

3.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Ur. l. 
RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN 
UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 

20.12.2017 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo ceste 

Radovljica – Nova vas – Zapuže

I. UVODNE DOLOČITVE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadalje-
vanju OPPN) za rekonstrukcijo lokalne ceste Radovljica - Nova vas – Zapuže.

(2) Ta odlok določa: 
- uvodne določitve,
- območje OPPN
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
- prometno tehnične, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
-  rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-

čami, vključno z varstvom pred požarom,
-  pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo 

in grajeno javno dobru,
- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
- drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN,
- končne določbe.

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

(1) S tem odlokom se načrtuje rekonstrukcija lokalne ceste Radovljica – Nova 
vas – Zapuže (oznaka ceste LC 348010 in LC 348020).

(2) Ta odlok določa merila in pogoje za:
- rekonstrukcijo lokalne ceste na odseku št. 348021 in 348011,
- gradnjo avtobusnih postajališč,
- ureditev tlakovanih, zelenih in kmetijskih površin, 
-  prestavitev in ureditve komunalnih , energetskih in telekomunikacijskih infra-

strukturnih objektov in naprav.

3. člen 
(sestavni deli OPPN)

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

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora:
1.1 Izsek iz prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja:
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi območji
3. Načrt območja z načrtom parcelacije:
3.1 – 3.3 Prikaz območja OPPN na geodetskem načrtu
3.4 – 3.6 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe na ka-
tastrskem načrtu
3.7 – 3.9 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe na ge-
odetskem načrtu
4. Načrt prostorske ureditve:
4.1 – 4.3 Ureditvena situacija - prometna ureditev
4.4 Karakteristični prečni prerezi
5. Komunalna javna infrastruktura:
5.1 – 5.3 Zbirna situacija komunalne javne infrastrukture

4. člen
(priloge OPPN)

(1) Priloge OPPN so:
- izvleček iz PRO Radovljica,
- prikaz stanja prostora,
-  strokovne podlage (Primarjalna analiza variant za rekonstrukcijo ceste Rado-

vljica – Nova vas - Zapuže, Strokovne podlage za oblikovanje obuličnega 
prostora),

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- povzetek za javnost,
- spis postopka

5. člen
(Izdelovalec OPPN)

(1) OPPN je izdelal PROMVAR, Marko Dražumerič, s.p., Valjavčeva ulica 9, 
Kranj, pod številko projekta 005/2015, november 2017.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega razširjen koridor lokalne ceste Radovljica – Nova 
vas – Zapuže. Začetek trase je približno 250 m od priključka za Vrbnje ''pri 
Dolencu'', nato cesta poteka do Nove vasi, skozi Novo vas do križišča (s cesto 
proti Podvinu) v Zapužah, nakar zavije pravokotno proti severozahodu in se 
konča v križišču s cesto Lesce – Begunje.

(2) Vsi predvideni posegi se izvedejo na delih zemljišč parc. št 291, 292/1, 
292/2, 294/2, 295/2, 805/10, vse k.o. Predtrg; na delih zemljišč parc. št. 
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1483/1, 1483/2, 1483/3, 1484, 1486, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 
1494, 1495, 1496, 1499, 1500, 1504, 1505, 1506, 1508, 1510, 1511, 
1533, 1534, 1535, 1536, 1539/1, 1539/2, 1541/1, 1541/2, 1543, 1551, 
1552, 1553, 1554, 1571, 1572/1, 1573, 1573/1, 1573/2, 1573/3, 1575, 
1712/2, 1712/3, 1712/4, 1714/3, 1714/4, 1715, 1716/1, 1717, 1718, vse 
k.o. Mošnje; dele zemljišč parc. št. 6/2, 7/1, 7/3, 7/7, 7/12, 7/14, 8/1, 
8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 9/2, 10/16, 10/22, 10/23, 23, 24, 25, 26/1, 
27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/4, 30/5, 30/6, 30/8, 
30/9, 31/1, 31/2, 31/4, 31/9, 32/1, 32/2, 32/5, 32/6, 33, 36/4, 36/5, 
36/6, 38/2, 39, 40/1, 41, 52, 53/2, 54, 55/2, 57/2, 150, 601/4, 601/5, 
601/16, 601/17, 601/18, 601/19, 601/21, 601/22, 601/23, 601/24, 
601/25, 604/1, 604/7, 604/15, 604/16, 604/21, 604/22, 604/26, 
604/28, 608/1, 608/2, 608/3, 609/2, 609/4, 610/1, 610/2, 610/3, 
610/4, 610/5, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 614/2, 
614/3, 615/15, 615/16, 631, 632/1, 632/3, 633, 634, 635, 644, 647, 
648, 649/1, 649/2, 650, 651, 654, 655, 657/2, 657/3, 658, 659/3, 
660, 680/2, 680/3, 680/4, 681, 682, 683, 684/1, 685, 686/1, 686/3, 
686/5, 686/14, 687/3, 687/4, 688, vse k.o. Nova vas; dele zemljišč parc. 
št. 588/1, 558/2, 589, 1837, 1850, vse k.o. Begunje. (Geodetski načrt, št. 
proj. GeoPOL-GN2014/53, GeoPOL d.o.o., Komenda, november 2014).

(3) Trasa meri 2.244 m. Skupna velikost območja je 33.463 m2.

(4) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1 – 3.3 »Prikaz 
območja OPPN na geodetskem načrtu«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
 UREJANJA PROSTORA

7. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) Obravnavana cesta predstavlja lokalno cestno povezavo med Radovljico in 
vasmi kot so Nova vas, Vrbnje, Zapuže, Dvorska vas, Zgoša, proti Begunjam. 
Na severni strani se priključuje na lokalno cesto, ki povezuje Lesce in Begu-
nje.

(2) Obravnavana rekonstrukcija bo izboljšala trenutne in predvidene prometne 
razmere. Predvidena je razširitev ceste, ki bo omogočila varno srečevanje 
osebnega in tovornega prometa. Uredijo se ločene in mešane površine za 
kolesarski in peš promet. 

(3) Tangirana križišča in priključki se pretežno ohranijo na obstoječih lokacijah 
in se rekonstruirajo skladno z razširitvijo cestišča.

(4) Ureditve v območju OPPN so zasnovane tako, da omogočajo navezavo 
obstoječih in predvidenih gradenj na širšem območju:
- Na jugozahodni strani, v območju, ki se ureja z državnim lokacijskim načrtom 
za avtocesto na odseku Vrba - Črnivec (Peračica) je že izvedena rekonstrukci-
ja ceste z enostranskim pločnikom za pešce in dvostransko potjo za kolesarje. 
V smeri iz Radovljice proti Novi vasi se izven območja OPPN poveže površine 
za pešce in površine za kolesarje z obstoječim prometnim omrežjem.
- Na severozahodni strani se cesta preko rekonstruiranega priključka priključi 
na cesto Lesce - Begunje, ki se ureja s podrobnim prostorskim načrtom za 
cesto Lesce - Begunje. 
- Predvidena kolesarska površina predstavlja del kolesarske povezave proti 
Tržiču in naprej proti Avstriji ter se na obodu navezuje na obstoječ kolesarski 
sistem. 

(5) Del območja OPPN posega v območje Pobude za pripravo državnega 
prostorskega načrta (DPN) za novo železniško progo Ljubljana – Kranj – Je-
senice – državna meja z navezavo letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Posto-
pek DPN je v začetni študiji variant.

(6) Predviden poseg ne bo imel obremenilnih vplivov na obstoječo rabo pro-
stora in ne bo predstavljal dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno 
in komunalno energetsko infrastrukturo v širšem območju. Predvidena gra-
dnja ne bo bistveno vplivala na podobo krajine.

(7) Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji so razvidni iz 
grafičnega načrta št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja«.

IV. PROMETNO TEHNIČNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE 
PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen
(zasnova ceste)

(1) Predmet OPPN je rekonstrukcija lokalne ceste Radovljica – Nova vas – 
Zapuže, razširitev cestnega sveta, ureditev površin za pešce in kolesarje, ure-
ditev tangiranih križišč in ureditev odvodnjavanja ceste. Hkrati s predvideno 
rekonstrukcijo ceste je predvidena tudi izvedba potrebnih obnov obstoječe 
infrastrukture in ureditev nove potrebne infrastrukture. 

(2) Peš promet se spelje po ločenih površinah, ki so z betonskim robnikom 
dvignjena od vozišča, kolesarski promet se spelje po ločeni površini v nivoju 
vozišča, razen v centru naselja Nova vas, kjer se peš in kolesarski promet 
spelje po mešani površini na vozišču. Upoštevati je potrebno obstoječe in 
predvidene povezave z ostalimi enotami ter da so omogočeni varni prehodi 
preko ceste. Ureditve morajo zagotavljati varno uporabo invalidom oziroma 
telesno hendikepiranim osebam.

(3) V centru naselja Nova vas se lahko izvede rekonstrukcija ceste s spremem-
bo končnega tlaka, kot je tlakovanje, in utrjenimi bankinami oziroma muldami.

(4) Prevoz kmetijske mehanizacije se odvija po vozišču, za uporabnike kmetij-
skih zemljišč na lokalnih odsekih preko peš in kolesarske površine.

(5) Zasnova predvidenih ureditev je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.1 – 4.3 
»Ureditvena situacija - prometna ureditev« in št. 4.4 » Karakteristični prečni 
prerezi«.

9. člen
(prometno tehnični elementi ceste)

(1) Skupna dolžina ceste je cca 2.244 m. Odsek P2 – P9 je dolg cca 140 m, 
Odsek P9 – P46 je dolg cca 740 m, odsek P46 – P54 je dolg cca 160 m, 
odsek P54 – P63 je dolg cca 178 m, odsek P63 – P92 je dolg cca 594 m, 
odsek P1 – P3 je dolg cca 40 m, odsek P3 – P13 je dolg cca 200 m, odsek 
P13 – P17 je dolg cca 80 m, odsek P17 – P27 je dolg cca 112 m.

(2) Normalni prečni profili:

Normalni prečni profil (NPP0)
Bankina   0,50 m
Pot za pešce  1,60 m
Pot za kolesarje  1,50 m
Voznišče   2,75 m
Voznšče   2,75 m
Pot za kolesarje  1,50 m
Pot za pešce  1,60 m
Bankina   0,50 m
Skupaj:   12,70 m

Normalni prečni profil (NPP1)
Bankina   0,50 m
Pot za pešce  1,60 m
Pot za kolesarje  2,40 m
Zeleni pas   1,00 m
Vozni pas   2,75 m
Vozni pas   2,75 m
Bankina   0,50 m
Skupaj:   10,60 m

Normalni prečni profil (NPP2)
Pot za pešce  1,60 m
Pot za kolesarje  1,20 m
Vozni pas   2,75 m
Vozni pas   2,75 m
Pot za kolesarje  1,20 m
Bankina   0,50 m
Skupaj:   10,00 m

Normalni prečni profil (NPP3)
območje urejanja cestnega prostora 
(niveletno višje vozišče od obstoječe ceste z bolj grobo finalno strukturo)

Normalni prečni profil (NPP4)
Mešana površina  2,40 m
Vozni pas   2,75 m
Vozni pas   2,75 m
Bankina   0,50 m
Skupaj:   8,40 m

Normalni prečni profil (NPP5)
Mešana površina  1,60 m
Vozni pas   2,75 m
Vozni pas   2,75 m
Bankina   0,50 m
Skupaj:   7,60 m

Normalni prečni profil (NPP6)
Mešana površina  1,80 m
Vozni pas   2,75 m
Vozni pas   2,75 m
Bankina   0,50 m
Skupaj:   7,80 m
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Normalni prečni profil (NPP7)
Mešana površina  1,80 m
Vozni pas   2,75 m
Vozni pas   2,75 m
Mešana površina  1,60 m
Skupaj:   8,90 m

Normalni prečni profil (NPP8)
Mešana površina  2,10 m
Vozni pas   2,75 m
Vozni pas   2,75 m
Mešana površina  2,10 m
Skupaj:   9,70 m

Normalni prečni profil (NPP9)
Pot za kolesarje  1,20 m
Vozni pas   2,75 m
Vozni pas   2,75 m
Mešana površina  2,10 m
Skupaj:   8,80 m

Normalni prečni profil (NPP10)
Bankina   0,50 m
Vozni pas   2,75 m
Vozni pas   2,75 m
Zeleni pas   1,00 m
Mešana površina  3,30 m
Skupaj:   10,30 m

10. člen
(križišča in priključki)

(1) Obstoječ priključek za Vrbnje (P9-12) iz smeri Radovljica se rekonstruira v 
klasično T križišče.

(2) Obstoječ priključek za Vrbnje (P19-21) iz smeri Radovljica pred avtobusno 
postajo se zapre za motorni promet in se ga uredi v kolesarsko in peš pot.

(3) Obstoječ priključek (P75-78)  se rekonstruira v klasično T križišče.

(4) Križišče Zapuže – Nova vas in Zapuže – Dvorska vas (P91-92 - P2-3) se 
rekonstruira in obdrži kot klasično T križišče.

(5) Obstoječ priključek za Zgošo se rekonstruira. Na izvoznem radiju se izvede 
poglobljen betonski robnik za dostop do parkirišča pred gostinskim lokalom.

(6) Na meji obdelave ob zaključku rekonstrukcije se cesta naveže na projekt 
rekonstrukcije lokalne ceste Hlebce – Begunje.

(7) Obstoječe uvoze na dvorišča stanovanjskih hiš in kmetijskih površin se 
ohrani in izvede preko poglobljenih robnikov ali utrjene bankine oziroma mulde 
v centru naselja Nova vas.

11. člen
(avtobusne postaje)

(1) Iz smeri Radovljice za priključkom za Vrbnje (P12-21) se uredi avtobusna 
postajališča na obeh straneh vozišča. 

(2) Obstoječa avtobusna postajališča v centru naselja Nova vas se rekonstru-
irajo.

(3) Obstoječa avtobusna postajališča v naselju Zapuže se rekonstruirajo. 

(4) Na postajališčih je možno postaviti nadstreške za potnike in kolesa. 

(5) Za potrebe oblikovanja avtobusnega postajališča se smiselno uporabi 
smernice iz ››Strokovne podlage za oblikovanje obuličnega prostora, PromVar, 
Ljubljana, junij 2017‹‹ in ››OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas 
– Zapuže, faza: Idejna zasnova (IDZ) – spremembe, PromVar, št.: PROM-
007-2015-N, junij 2017‹‹.

12. člen
(površine za pešce in kolesarje)

(1) Na odseku ceste P2 – P9 (NPP0) se izvede dvostranska ločena površina 
za pešce ter dvostranska površina za kolesarje.

(2) Na odseku ceste P9 – P46 (NPP1) se izvede enostranska ločena površina 
za pešce  ter enostranska dvosmerna površina za kolesarje. Površine za pe-
šce in kolesarje so od vozišča ločene z zelenim pasom.

(3) Na odseku ceste P46 – P54 (NPP2)  se izvede enostranska ločena povr-
šina za pešce in dvostranska površina za kolesarje. 

(4) Na odseku ceste P54 – P63 (NPP3) se kolesarski in peš promet odvija na 
mešani površini na vozišču.

(5) Na odseku ceste P63 – P92 (NPP4, NPP5) se izvede enostranska ločena 
mešana površina za pešce in kolesarje.

(6) Na odseku ceste P1 – P3 (NPP6) se na izvede enostranska ločena povr-
šina za pešce.

(7) Na odseku ceste P3 – P13 (NPP7, NPP8) se na izvede dvostranska loče-
na mešana površina za pešce in kolesarje.

(8) Na odseku ceste P13 – P17 se izvede enostranska ločena mešana povr-
šina za pešce in kolesarje in enostranska površina za kolesarje.

(9) Na odseku ceste P17 – P27 se izvede enostranska ločena mešana povr-
šina za pešce in kolesarje. Površine za pešce in kolesarje so od vozišča loče-
ne z zelenim pasom.

(10) Pločnik za pešce je od vozišča ločen z dvignjenim betonskim robnikom.

(11) Priključek za Vrbnje (P19-21) iz smeri Radovljica pred avtobusno postajo 
se uredi v kolesarsko in peš pot.

13. člen
(pogoji za oblikovanje v obcestnem prostoru)

(1) Tlaki in ograje
Dostopi na zasebna dvorišča so asfaltirani ali tlakovani.
V območju OPPN so dovoljene postavitve novih ograj v odmiku minimalno 0,5 
m od meje novo predvidenih ureditev oziroma tako, da ne omejujejo pregle-
dnosti vozišča.

(2) Zelene ureditve v obcestnem pasu
V območju OPPN so dovoljene ureditve zelenih površin zasebnih vrtov, njiv in 
travnikov v odmiku 0,5 m od meje novo predvidene ureditve. Zasaditev z dre-
vesi naj ima podeželski značaj berljiv v okoliški krajini (povzema naj vzorce 
dreves in grmovnic ob komunikacijah širšega prostora).

(3) Ob križišču Lesce – Begunje je znotraj meje OPPN dovoljena umestitev  
spominskih obeležij, ureditev območja spomenikov, zasaditev ter zatravitev 
površin in travnikov.

(4) Za potrebe oblikovanja obcestnega prostora se smiselno uporabi smerni-
ce iz ››Strokovne podlage za oblikovanje obuličnega prostora, PromVar, Lju-
bljana, junij 2017‹‹.

14. člen
(pogoji za oblikovanje v cestnem prostoru – ukrepi za umirjanje prometa)

(1) Za potrebe umirjanja prometa se na posameznih lokacijah izvede posame-
zni ukrepi, ki povečajo varnost ostaih udeležencev v prometu, predvsem pe-
šcev in kolesarjev. Ukrepi za umirjanja prometa se predvidijo v obliki ››gradbe-
nega otoka, niveletno višje vozišče od obstoječe ceste z bolj grobo finalno 
strukturo‹‹ oziroma ekvivalentnega ali boljše izvedenega ukrepa.

(2) Na odseku ceste P44-47 se izvede ukrep za umirjanja prometa v obliki 
››gradbeni otok‹‹.

(3) Na odseku ceste P54-63 se izvede ukrep za umirjanja prometa v obliki ›› 
niveletno višje vozišče od obstoječe ceste z bolj grobo finalno strukturo ‹‹.

(4) Na odseku ceste P75-78 se izvede ukrep za umirjanja prometa v obliki 
››gradbeni otok‹‹.

(5) Na odseku ceste P16-18 se izvede ukrep za umirjanja prometa v obliki 
››gradbeni otok‹‹.

(6) Za potrebe oblikovanja ukrepa za umiritev prometa se smiselno uporabi 
smernice iz ››OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže, 
faza: Idejna zasnova (IDZ) – spremembe, PromVar, št.: PROM-007-2015-N, 
junij 2017‹‹.

(7) Izvedeni ukrepi za umirjanja prometa morajo biti skladni s tehnično speci-
fikacijo za javne ceste »Naprave in ukrepi za umirjanje prometa« (TSC 
03.800:2009), katere uporaba je za javne ceste obvezna (Ur.l. RS 118/00), 
oziroma ekvivalentno ali sobodnejšo verzijo uradne / strokovne literature.

15. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) Dovoljena je odstranitev dreves, ograj, živih mej in drugih ureditev zaradi 
predvidene rekonstrukcije ceste.
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(2) Povsod, kjer se poseže v obstoječe obcestne ureditve (ograje, žive meje, 
oporne zidove, dvorišča, vrtove itd.) je potrebno te ustrezno sanirati oziroma 
nadomestiti.

(3) Odstranitev dreves je potrebno nadomestiti z novimi drevesi avtohtonih 
vrst. V fazi izdelave projektne dokumentacije je potrebno evidentirati drevesa 
za odstranitev ter prikazati mesto in vrsto novih dreves v novi ureditvi. Drevesa 
se locirajo tako, da ne omejujejo preglednosti na vozišču.

(4) Objekt na profilu P57 je potrebno porušiti, kot je predvideno po PGD 
(projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja) št. 12/2014, december 2014, 
Boris Sodja g.t., Jelovška 17/a, 4240 Radovljica, investitor: Janez Brejc in po 
gradbenem dovoljenju št. 9.1.1980. Sledi izpis iz PDG: Stanovanjska hiša – 
Nova vas 2, parc. št. 650: vzhodni del se ohrani 6m; zahodni del se ruši 10m; 
po gradbenem dovoljenju 9.1.1980.

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

(1) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastruktur-
nih objektov v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih glede priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

(2) Skladno s prostorskimi možnostmi je dopustna gradnja naslednjih nezah-
tevnih in enostavnih objektov:
- utrjene dovozne poti,
- ograje,
- škarpe in podporni zidovi,
- spominska obeležja,
- utrjena dvorišča,
- objekt za odvodnjavanje cest,
- objekt javne razsvetljave,
- pomožni komunalni objekti,
- ograje za pašo živine,
- urbana oprema.

(3) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni ali enostavni 
objekt, na območju varovalnega pasu ali varovanem območju, mora investitor 
vložiti zahtevo za izdajo soglasja pri pristojnem organu. Predmet zahteve je 
potrebno predhodno uskladiti s soglasodajalcem.

V. NAČRT PARCELACIJE

17. člen
(načrt parcelacije)

(1) Na obravnavanem območju je predvidena izvedba nove parcelacije ze-
mljišč. Po parcelaciji je za območje ceste predvidena ena zemljiška parcela.

(2) Območje OPPN obsega gradbeno parcelo ceste, ki meri 33.463 m2 in 
obsega dele zemljišč parc. št. 291, 292/1, 292/2, 294/2, 295/2, 805/10, 
vse k.o. Predtrg; na delih zemljišč parc. št. 1483/1, 1483/2, 1483/3, 1484, 
1486, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1499, 1500, 
1504, 1505, 1506, 1508, 1510, 1511, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539/1, 
1539/2, 1541/1, 1541/2, 1543, 1551, 1552, 1553, 1554, 1571, 1572/1, 
1573, 1573/1, 1573/2, 1573/3, 1575, 1712/2, 1712/3, 1712/4, 1714/3, 
1714/4, 1715, 1716/1, 1717, 1718, vse k.o. Mošnje; dele zemljišč parc. št. 
6/2, 7/1, 7/3, 7/7, 7/12, 7/14, 8/1, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 9/2, 
10/16, 10/22, 10/23, 23, 24, 25, 26/1, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 28/1, 
28/2, 29, 30/1, 30/4, 30/5, 30/6, 30/8, 30/9, 31/1, 31/2, 31/4, 31/9, 
32/1, 32/2, 32/5, 32/6, 33, 36/4, 36/5, 36/6, 38/2, 39, 40/1, 41, 52, 
53/2, 54, 55/2, 57/2, 150, 601/4, 601/5, 601/16, 601/17, 601/18, 
601/19, 601/21, 601/22, 601/23, 601/24, 601/25, 604/1, 604/7, 
604/15, 604/16, 604/21, 604/22, 604/26, 604/28, 608/1, 608/2, 
608/3, 609/2, 609/4, 610/1, 610/2, 610/3, 610/4, 610/5, 611/1, 
611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 614/2, 614/3, 615/15, 
615/16, 631, 632/1, 632/3, 633, 634, 635, 644, 647, 648, 649/1, 
649/2, 650, 651, 654, 655, 657/2, 657/3, 658, 659/3, 660, 680/2, 
680/3, 680/4, 681, 682, 683, 684/1, 685, 686/1, 686/3, 686/5, 
686/14, 687/3, 687/4, 688, vse k.o. Nova vas; dele zemljišč parc. št. 
588/1, 558/2, 589, 1837, 1850, vse k.o. Begunje. 

(3) Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.4 – 3.6 »Načrt 
obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem 
načrtu« in 3.7 – 3.9 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zako-
ličbe objektov na geodetskem načrtu«.

18. člen
(površine namenjene javnem dobru)

(1) Povezovalna cesta Radovljica – Nova vas – Zapuže predstavlja površino v 
občinskem javnem dobru.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

19. člen
(etapnost izvedbe)

(1) OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so med seboj neodvisne glede na 
časovno zaporedje.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDI-
ŠČINE

20. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN se nahajajo naslednje enote urejanja kulturne dedišči-
ne:
EŠD 17860 Zapuže – vila Zapuže 2
EŠD 26566 Zapuže – domačija Zapuže 18
EŠD 28079 Zapuže – domačija Zapuže 5
EŠD 15545 Radovljica – Arheološko najdišče Ledine
EŠD 22572 Zapuže – Kapelica sredi vasi

(2) Na območju EŠD 15545 - arheološkega najdišča Ledine je potrebno izve-
sti predhodne arheološke raziskave. Za izvedbo predhodne arheološke razi-
skave je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloških osta-
lin, ki ga izda minister, pristojen za področje varstva kulturne dediščine (31. 
člen ZVKD-1). 

(3) Na območju kapelice, EŠD 22572 - Zapuže – Kapelica sredi vasi, je po-
trebno urediti stik z območjem spomenika in mešane površine za pešce in 
kolesarje ter ureditev v projektni dokumentaciji obdelati v krajinskem načrtu, 
ter pridobiti soglasje ZVKDS, OE Kranj. Načrt mora vsebovati izris območja 
kapelice s predvideno zaščito, krajinski načrt ureditve kapelice in stik s cesti-
ščem. Del okolice spomenika naj se uredi kot tlakovana površina. Nivo rekon-
struirane ceste ne sme biti višji od kote na kateri stoji kapelica. Kapelico je 
treba pred pričetkom del zaščititi z gradbenimi panoji.

(4) Na območjih stavbne dediščine EŠD 17860 - Zapuže – vila Zapuže 27, 
EŠD 26566 - Zapuže – domačija Zapuže 18, EŠD 28079 - Zapuže – doma-
čija Zapuže 5, se ohranja odnos med stavbno dediščino in okolico. Nivo ce-
stišča pred objekti dediščine se ne sme zviševati (pred dodajanjem novih 
plasti je potrebno odvzeti stare plasti). Potrebno je urediti stik z območjem 
spomenika in mešane površine za pešce in kolesarje ter ureditev v projektni 
dokumentaciji obdelati v krajinskem načrtu, ter pridobiti soglasje ZVKDS, OE 
Kranj. Načrt naj vsebuje prikaz objektov enot kulturne dediščine in prerez 
cestišča v odseku ob objektih (obstoječe in predvideno stanje).

(5) Na območju rekonstruirane ceste naj se ohranja visokodebela vegetacija 
ob cestišču. Kjer je odstranitev nujna, je potrebna nadomestitev.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV 
TER OHRANJANJE NARAVE

21. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave)

(1) V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za 
čim manjšo obremenitev okolja.

(2) Med izvajanjem načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da ne bo prišlo do 
poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja.

22. člen
(varstvo vode in podzemne vode)

(1) Območje OPPN posega na priobalno zemljišče vodotoka Zgoša. 

(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi po-
segi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemlji-
šča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred 
škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, 
onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov ter pre-
prečevale prost prehod ob vodnem dobru. 

(3) V projektni dokumentaciji morajo biti na primernem nivoju obdelani, pred-
videni in prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodnjivi vplivi na 
stanje voda in vodni režim, na poplavno varnost območja in okolje nasploh. Za 
ureditve in posege v priobalni pasu je potrebno predvideti zavarovanje in sta-
bilizacijo brežin vodotoka z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z 
avtohtono vegetacijo.Vsa prečkanja potokov morajo biti v projekti dokumenta-
ciji detajlno obdelana (opis križanja, pregledna situacija, geodetski posnetek 
struge vodotoka in prečni profil vodotoka na območju križanja v ustrezne me-
rilu ter detajl zavarovanja struge v območju križanja). 
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(4) Za predvideve ureditve in posege obdelane v projektni dokumentaciji je 
potrebno pridobiti pogoje za gradnjo in soglasje pristojnega upravljalca.

(5) Urediti je potrebno odvajanje padavinske vode iz utrjenih površin. Odtoke 
iz utrjenih površin je potrebno ustrezno urediti, tako, da ne bo prihajalo do 
onesnaženja in iztoka nevarnih snovi v podtalje in vode. Priporoča se ureditev 
odtoka s povoznih površin preko ustreznega lovilca olj, katerega velikost, vgra-
dnja, obratovanje in vzdrževanje je skladna s standardom SIS TEN 858-2.

(6) Urediti je potrebno odvajanje padavinskih in zalednih vod. Padavinske in 
čiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo do erodi-
ranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali 
objektih javne infrastrukture.

(7) Za gradnjo na območju vodotoka, ki je last Republike slovenije mora inve-
stitior pred pridobitvijo dovoljenja za gradnjo sleniti Pogodbo o ustanovitvi 
služnosti po določbah Staropravnega zakonika oziroma Pogodbo o ustanovitvi 
stavbne pravice.

(8) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala 
na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ter 
na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno. Površine 
za odlaganje materiala in orodja, naj bodo od območja oddaljene najmanj 30 
m. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih 
snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.

(9) Med gradnjo in obratovanjem je morebitna razlitja nevarne snovi treba takoj 
sanirati.

(10) Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja vodne-
ga režima in stanja voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo 
pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in 
obvodnih ekosistemov, tako v fazi gadnje, kot v fazi uporabe.

23. člen
(varstvo narave)

(1) V primeru osvetljevanja cest naj bo to zmanjšano na najnižjo raven.

(2) Za osvetlitev naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno ozi-
roma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra, to so natrijeve plinske žarnice 
(nizkotlačne ali visokotlačne).

(3) Upošteva se Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja oko-
lja.

24. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.

(2) Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije odpadnega in 
gradbenega materiala se uporabijo obstoječe infrastrukturne površine in povr-
šine, na katerih so tla manj kakovostna.

(3) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so 
tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neško-
dljivosti za okolje. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vod na kme-
tijsko obdelovalne površine.

(4) Pri vseh posegih znotraj in izven območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo 
predvidene prostorske ureditve, je treba zagotoviti, da se stanje tal po dokon-
čanju del povrne v izhodiščno stanje. Po končani gradnji je treba odstraniti vse 
za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih 
deponij.

25. člen
(varstvo zraka)

(1) V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse ukrepe za varstvo zraka. 
S sprotnim vlaženjem sipkih materialov je treba preprečevati prašenje grad-
bišč in okolice, treba je upoštevati predpise o emisijah gradbene mehanizaci-
je in transportnih sredstev in preprečevati raznos materiala z gradbišč. 

26. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Obravnavano območje je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v IV. 
stopnjo varstva pred hrupom.

(2) Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da je med gradnjo 
uporabljena novejša gradbena mehanizacija, s certifikati o zvočni moči, ki ne 
presegajo predpisanih vrednosti. 

(3) Vsa hrupna dela naj se izvajajo v dnevnem času, motorji strojev pa naj brez 
potrebe ne obratujejo v prostem teku. V času gradnje je izvajalec dolžan za-
gotoviti monitoring hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru prekoračitev vre-
dnosti, določenih za čas gradnje. 

27. člen
(varovanje območij kmetijskih površin)

(1) Posege v kmetijska zemljišča (K1) v času gradnje je treba po koncu gra-
dnje sanirati in zemljišča vrniti v prvotno rabo.

(2) Investitor mora omogočiti lastnikom kmetijskih zemljišč dostop na njihova 
zemljišča med gradnjo in po njej.

28. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Investitor je dolžan ravnati z odpadki, ki nastanejo v času gradnje, v skladu 
z veljavnimi predpisi o ravnanju odpadkov.

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

PRED POŽAROM

29. člen
(ukrepi za obrambo)

(1) Za potrebe obrambe je potrebno načrtovati polaganje alkatenske cevi 
PEHD 2x fi 50 mm, ki naj bo na obeh koncih odseka speljana v jaške teleko-
munikacijske in informacijske infrastrukture.

(2) V primeru optičnih povezav je potrebno zagotoviti najem dveh parov neo-
svetljenih optičnih vlaken za potrebe obrambe, pri čemer ureditev iz prejšnje-
ga odstavka ni potrebna.

30. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Zaradi rekonstrukcije ceste se požarna varnost bližnjih objektov ne sme 
poslabšati.

(2) Vsi objekti in območja morajo imeti zagotovljen dovoz za intervencijska 
vozila in površine za uporabo gasilnih naprav, preskrba s požarno vodo ne 
sme biti okrnjena. Priključki za intervencijska vozila na območje OPPN so 
obstoječi. Intervencijske poti bodo nemoteno potekale po rekonstruirani ce-
sti.

(3) Javno hidrantno omrežje na območju OPPN se ohranja ali po potrebi re-
konstruira. 

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

31. člen
(splošni pogoji za komunalo, energetsko on telekomunikacijsko urejanje)

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomuni-
kacijske infrastrukture so: 
-  Zaradi rekonstrukcije ceste je potrebna prestavitev, novogradnja, obnova, 

oziroma zaščita komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in 
objektov,  

-  praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prome-
tnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je 
omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. Pri tem je treba 
posebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom od obstoječih 
vodov in naprav;  

-  kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča 
omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na njegovem zemljišču, upra-
vljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;  

- gradnja infrastrukturnih naprav in objektov mora potekati usklajeno;  
-  dopustne so delne in začasne ureditve v skladu s programi upravljavcev vo-

dov, ki morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno fazo 
ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;  

-  projektiranje in gradnja komunalno energetskih ter komunikacijskih naprav in 
objektov mora potekati v skladu s smernicami posameznih nosilcev urejanja 
prostora, ki se nahajajo v obvezni prilogi tega OPPN ter veljavnimi tipizacijami 
distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.  

(2) Potek komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav je 
razviden iz grafičnega načrta št. 5.1 - 5.3 »Zbirna situacija komunalne javne 
infrastrukture«.  
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32. člen
(odvajanje odpadnih in padavinski vod)

(1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo presta-
vitve, zamenjave in zaščite obstoječega kanalizacijskega omrežja. Predvidene 
so sledeče ureditve:
- Novogradnja odpadne kanalizacije dimenzij Ø 500mm.

(2) Projektno je potrebno obdelati odvodnjavanje ceste. Odvodnjavanje 
vozišča se izvede z vzdolžnimi in prečnimi skloni vozišča ter prelivom preko 
utrjene bankine. 

(3) Na območjih omejenih z robnikom se voda zbira v cestnih požiralnikih pod 
robnikom in odvaja v ponikovalnice. 

(4) Odvajanje meteorne vode v fekalno kanalizacijo ni dovoljeno. 

33. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo presta-
vitve, zamenjave in zaščite obstoječega vodovodnega omrežja.
Predvidene so sledeče ureditve:
- primarni vodovod: nova gradnja, LTŽ DN400
- oskrbovalni vodovod: zamenjava in prestavitev obstoječega na novo lokacijo, 
v dimenzijah LTŽ DN125 in DN150.

(2) Vse cestne kape, pokrovi vodovodnih in kanalizacijskih jaškov na 
obstoječem vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, naj se dvignejo na nive-
leto projektirane rekonstrukcije ceste. 

34. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Preko obravnavanega območja potekajo trase elektroenergetskih vodov 
namenjenih oskrbi obstoječih in predvidenih novih odjemalcev z električno 
energijo za območje Občine Radovljica in Žirovnica. 

(2) Kjer se bodo posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih 
vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih 
posegov, oz. predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. 

(3) Skladno s strateškimi usmeritvami in razvojnimi načrti ima Elektro Gorenj-
ska na tem območju namen graditi SN in NN kabelsko omrežje, ki bo nado-
mestilo obstoječe daljnovodno omrežje v okolici. V času priprave in izdelave 
projektne dokumentacije naj se projekt uskladi z razvojnimi načrti Elektro Go-
renjske. 

(4) V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav 
je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno 
dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izved-
bo, projekt izvedenih del) prestavitve, oziroma zaščite obstoječih elektroener-
getskih naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investi-
tor. 

(5) Vsa morebitna dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenerget-
skih naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stro-
ške investitorja. 

35. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Pred pričetkom izvajanja gradbenih del je potrebno obvezno označiti in 
ustrezno zaščititi obstoječe telekomunikacijske naprave v skladu s predpisi in 
smernicami. 

(2) V fazi izdelave PGD/PZI je potrebno izdelati projekt zaščite obstoječega 
omrežja, ki z gradnjo ustrezne kabelske kanalizacije in jaškov zajame 
obstoječe omrežje, ga poveže na obstoječe stanje izven ceste in s tem 
omogoči dostopnost, vzdrževanje in nadgrajevanje brez posegov v novo ce-
sto. Obstoječi kabli naj se ustrezno zaščitijo ali prestavijo. 

(3) Projekt za gradnjo naj poleg zaščite ali prestavitve predvidi tudi polaganje 
cevi 1xPVC fi 110mm in PEHD 2xfi 50mm na celotni trasi rekonstrukcije 
ceste. 

36. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Obravnavano območje prečkata obstoječa prenosna plinovoda R29, RP 
Britof - MRP Jesenice (premer 200 mm, tlak 50 bar, stacionaža cca 34400 
m in cca 34440 m, Občina Radovljica) in P294, od P293 v 0+001 - MRP 
Zapuže (premer 100 mm, tlak 50 bar, stacionaža cca 50 m, Občina Radovlji-
ca). 

(2) Preko območja poteka tudi načrtovani prenosni plinovod M10 Vodice - 
Rateče, za katerega poteka postopek priprave Državnega prostorskega 
načrta. 

(3) Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati prenosni sistem zemelj-
skega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2x65m) oz. varnostnem 
pasu in skladno z zakonom pridobiti soglasje operaterja.

(4) Vse cestne kape naj se dvignejo na niveleto projektirane rekonstrukcije 
ceste. 

37. člen
(druga infrastruktura)

(1) V območju OPPN je možno zgraditi tudi drugo infrastrukturo, ki z OPPN ni 
posebej načrtovana. V tem primeru je potrebno pridobiti projektne pogoje in 
soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora. 

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 

38. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev prometnih 
ureditev, določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnem podrobnejšem 
preučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih ali drugih razmer poiščejo 
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno - tehničnega 
ali okoljevarstvenega vidika, s katerim se ne smejo poslabšati prostorske in 
okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in 
morajo z njimi soglašati pristojne organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. To 
zajema tudi možnost umestitve dodatnih pločnikov, prehodov za pešce ter iz-
vedbo ukrepov za umirjanje prometa. 

(2) Dopustne so obnove, dograjevanje, prestavitve in spremembe tras posa-
meznih komunalnih vodov, objektov in naprav, priključkov zaradi ustreznejše 
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem, da so ureditve v soglas-
ju z njihovimi upravljavci in skladne z njihovimi programi. 

(3) Možna so odstopanja lokacij in števila uvozov, v skladu z rešitvami pozida-
ve za območja izven OPPN. Dopustne so spremembe lokacij uvozov v prime-
ru spremembe ureditve zasebnih dvorišč. Za potrebe prevoza mehanizacije 
do kmetijskih zemljišč pas za pešce in kolesarje so možna odstopanja od lo-
kacij in števila uvozov predvidenih s tem OPPN. 

(4) Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih gradnji. 

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 

39. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)

(1) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo in po njej imajo investitor 
in izvajalci naslednje obveznosti: 
- promet med gradnjo morajo organizirati tako, da se prometna varnost zaradi 
gradnje ne bo poslabšala;  
- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infra-
strukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode morajo takoj obnoviti, če so 
ob gradnji poškodovani;
- na stroške investitorja je treba zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodova-
nih legalnih objektov, pripadajočih ureditev in naprav;  
- investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred 
začetkom izvajanja gradbenih del;  
- zemljišče, poškodovano v času gradnje, je treba v najkrajšem možnem času 
sanirati in zatraviti oziroma zasaditi z lokalno značilnimi drevesnimi in grmovni-
mi vrstami.  

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

(1) Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni 
naslednji posegi:
- odstranitev naprav in objektov, 
- vzdrževalna dela, 
- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju 
OPPN 

XIII. KONČNE DOLOČBE 

41. člen
(vpogled OPPN)

(1) OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni 
enoti Radovljica. 
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42. člen
(inšpekcijski nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe. 

43. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica – Uradne objave. 

Številka: 3505-0009/2014 
Datum: 20.12.2017 Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

4.

Na podlagi 48. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne 
službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih 
svečanosti v občini Radovljica (UVG, št. 46/99, DN UO, št. 40/04) in 17. 
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine 
Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 sprejel 

SKLEP
o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev  

za leto 2018

1. člen

S tem sklepom se potrdi višino najemnin za grobove ter cene storitev iz 3. 
člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopa-
liške in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v 
občini Radovljica za leto 2018.

2. člen

Najvišje cene letnih najemnin posameznih zvrsti grobov so:

Zvrst groba Najvišja cena 
brez DDV

Najvišja 
cena z DDV

1. ENOJNI GROB 17,50 EUR 21,35 EUR

2. DVOJNI GROB, RONDO, 
VRSTNI GROB

35,00 EUR 42,70 EUR

3. TROJNI GROB 52,50 EUR 64,05 EUR

4. ČETVERNI GROB 70,00 EUR 85,40 EUR

5. ŽARNA NIŠA, ŽARNI GROB 17,50 EUR 21,35 EUR

6. GROBNICA 52,50 EUR 64,05 EUR

3. člen

Najvišje cene najema grobnega prostora ob prvem pokopu, ki ga najemnik 
plača v enkratnem znesku, znaša največ toliko najvišjih letnih najemnin za 
posamezno zvrst groba, kolikor znaša najkrajša doba najema grobnega pro-
stora. 

Najvišje cene najemnin, ki jih najemnik plača v enkratnem znesku ob prvem 
pokopu, so:

Zvrst groba Najvišja cena prvega 
zakupa groba 

brez DDV

Najvišja cena prvega 
zakupa groba 

z DDV

1. ENOJNI GROB 175,00 EUR 213,50 EUR

2. DVOJNI GROB, 
RONDO, VRSTNI 
GROB

350,00 EUR 427,00 EUR

3. TROJNI GROB 525,00 EUR 640,50 EUR

4. ČETVERNI GROB 700,00 EUR 854,00 EUR

5. ŽARNA NIŠA,  
ŽARNI GROB

175,00 EUR 213,50 EUR

4. člen

Najvišja cena uporabe mrliške vežice znaša 91,67 EUR brez DDV oz. 111,84 
EUR z DDV.

Cena uporabe mrliške vežice je določena v enkratnem znesku neodvisno od 
trajanja uporabe in vključuje vse dejanske stroške, ki nastanejo z uporabo 
mrliške vežice. 

5. člen

Cene iz 2., 3. in 4. člena se lahko povišajo za največ 5 %, vendar samo v 
utemeljenih primerih upravljavca pokopališča. Cene storitev, ki niso določene 
s tem sklepom, določa upravljavec prosto.

6. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne 
objave in začne veljati s 1.1.2018.

Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o potrditvi višine 
najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2017 (DN UO, št. 
220/16).

Številka: 4101-61/2017
Datum: 21.12.2017
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

5.

Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Radovljica (DN UO, 
št. 86/07) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je 
Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica  

za leto 2018

1. člen

Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto 2018 je 
določena v višini 0,039894933640 EUR.

2. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne 
objave in začne veljati s 1.1.2018. Z dnem začetka veljave tega sklepa prene-
ha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2017 (DN 
UO, št. 220/16).

Številka: 032-9/2017-7
Datum: 21.12.2017
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

6.

Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povpreč-
nih stroškov komunalnega opremljanja v občini Radovljica (DN UO, št. 
136/10) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 
sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne  

stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega  
urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica  

za leto 2018

1. člen

Povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine 
v stanovanjski gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemlji-
šča in brez cene zemljišča na dan uveljavitve tega sklepa znaša 974,25 EUR.

2. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine 
Radovljica za povprečno stopnjo opremljenosti na dan uveljavitve tega sklepa 
za objekte in naprave individualne rabe znašajo 71,22 EUR na kvadratni meter 
ter za objekte in naprave kolektivne rabe 63,08 EUR na kvadratni meter kori-
stne stanovanjske površine.
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3. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne 
objave in začne veljati s 1.1.2018. Z dnem začetka veljave tega sklepa prene-
ha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stano-
vanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih ze-
mljišč na območju občine Radovljica za leto 2017 (DN UO, št. 220/16).

Številka: 032-9/2017-8
Datum: 20.12.2017
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

7.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur. l. 
RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta Občine 
Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UPB, 
ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09), 39. člena Zakona o 
cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) in sklepa Občinskega sveta Občine 
Radovljica s 24. redne seje, z dne 20.12.2017, Občinska uprava Občine 
Radovljica po uradni dolžnosti izdaja 

ODLOČBO
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

1. Z zemljišča z ID znakom 2151 1883 se izbriše lastninska pravica na ime 
JAVNO DOBRO in vpiše lastninska pravica na ime Občina Radovljica, matična 
številka: 5883466000.
2. Z zemljišč z ID znakoma 2156 220/132 in 2156 110/5 se izbriše zaznam-
ba grajenega javnega dobra - občinska cesta.

O b r a z l o ž i t e v :

Zemljišča v lasti Občine Radovljica, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo 
več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina v skladu z Zakonom o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUU-
JFO) lahko zamenja ali proda zainteresiranim kupcem na trgu nepremičnin in 
s tem pridobi nadomestna zemljišča ali dodatna proračunska sredstva. Ker so 
nekdanje javne površine v zemljiški knjigi vknjižene z zaznambo javnega do-
bra, promet z njimi ni možen. O izvzemu iz javne rabe je dne 20.12.2017 
Občinski  svet Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena 
zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba žu-
panu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se 
lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu Občine 
Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali 
ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potreb-
no plačati upravno takso v znesku 18,10 EUR po tar. št. 2 Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I, Uradni list RS, št. 32/16).

Postopek vodil:
Dominik Skumavec

Številka: 7113-36/2017-1
Datum: 21.12.2017

  Alenka Langus l.r.
  Direktorica občinske uprave

8.

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, na podlagi 218. c 
in 218. č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 
102/2004) objavlja 

JAVNO NAZNANILO 
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega 
in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Radovljica 

za leto 2018

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega 
stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Radovljica, bodo na vpo-
gled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so 
po določbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo nadomestila za 
uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. 

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Oddelka za gospodarstvo Občine Radovlji-
ca, Gorenjska cesta 19, v Radovljici, pritličje soba 8, tel. št.: 04 537 23 35, 
v času uradnih ur, in sicer:
- ponedeljek: od 8.00 do 11.00 in 12.00 do 15.00
- sreda: od 8.00 do 11.00 in 12.00 do 17.00
- petek: od 8.00 do 11.00 in 12.00 do 13.00

od 3. januarja 2018 do vključno 17. januarja 2018.

Občina Radovljica vsako leto dopolnjuje in posodablja evidence za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Dopolnitev in posodobitev po-
datkov temelji na  podatkih državnih nepremičninskih evidenc. Podatki o ne-
premičninah so prevzeti iz evidence registra nepremičnin (REN), ki jo vodi 
Geodetska uprava Republike Slovenije. Za izračun se uporabijo podatki REN 
(površina, dejanska raba), ter podatki iz internih občinskih evidenc (območje, 
komunalna opremljenost, dodatne površine poslovnih prostorov, nezazidana 
stavbna zemljišča).

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne 
strinja s podatki občine, mora v roku enega meseca od javnega naznanila 
predlagati vpis novih podatkov. Če zavezanec tega v zakonsko določenem 
roku ne predlaga, se šteje, da so podatki občine pravilni, skladno z 218. a in 
218. č členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 
102/2004). 

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Radovljica, Oddelek za gospodar-
stvo, na istem naslovu sprejema od zavezancev tudi nove registracijske podat-
ke in vse druge spremembe v zvezi z lastništvom (uporabo, najemom) zazida-
nega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino stanovanjskih in poslov-
nih prostorov ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Zavezanci so dolžni 
posredovati podatke za enotno evidenco po 15. členu Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Radovljica (DN UO, št. 
234/2017). 

Številka: 422-123/2017                                                                      
Datum: 18.12.2017                                                                                     
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

  

 


