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2.

Na podlagi 52. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, 
št. 33/07 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, 
št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 21. redni 
seji dne 20. 2. 2013 sprejel

ODLOK
o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu 

občine Radovljica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

(1) S tem odlokom se sprejme Prve spremembe in dopolnitve Prostorske-
ga reda občine Radovljica (DN UO, št. 159/12, 166/12 – red.pop.).

(2) Spremembe in dopolnitve Prostorskega reda občine Radovljica je iz-
delala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod št. projekta 
09/12.

2. člen
(vsebina in sestavine odloka)

(1) Besedilo Prvih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine 
Radovljica obsega poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Spremembe in dopolnitve Prostorskega reda Občine Radovljica
III. Končne določbe
(2) Kartografski del Prvih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda 
občine Radovljica vsebuje naslednje liste, s katerimi se nadomesti is-
toimenske liste iz kartografskega dela Prostorskega reda občine Rado-
vljica:
 –   list 20 (D2644) s prikazom območij namenske rabe prostora ter 

območij funkcionalnih in prostorskih enot v merilu 1:5000,
 –   list 20 (D2644) s prikazom objektov gospodarske javne infra-

strukture ter območja funkcionalnih in prostorskih enot v merilu 
1:5000.

(3) Priloge

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKEGA REDA 
OBČINE RADOVLJICA

3. člen

(1) V preglednici 6 v 10. členu se spremeni razdelek, ki se nanaša na 
funkcionalno enoto naselja Mošnje, in sicer:

 –  na koncu razdelka se doda novo vrstico:

Oznaka 
PE

Površina
[ha]

NR DPN/
OPPN

Oblikovanje
naselja

Oblikovanje
stavb

Posebne
določbe/
usmeritve 
za OPPN

MO 17 0,08 SS / U3 A7 155a. člen

 –   pri prostorski enoti MO 11 se v drugem stolpcu Površina [ha] 
spremeni površina:

Oznaka
PE

Površina
[ha]

NR D P N /
OPPN

Oblikovanje
naselja

Oblikovanje
stavb

Posebne 
določbe/
usmeritve 
za OPPN 

MO 11 1 SS / U3 A2 /

 –   pri prostorski enoti MO 13 se v zadnjem stolpcu (Posebne določ-
be/usmeritve za OPPN) doda navedba člena, v katerem so opre-
deljene posebne določbe, ki se nanašajo na območje prostorske 
enote:

Oznaka 
PE

Površina 
[ha]

NR DPN/
OPPN

Oblikovanje 
naselja

Oblikovanje 
stavb

Posebne 
določbe/
usmeritve 
za OPPN

MO 13 0,40 MO / U6 A8, A9 155a. člen

4. člen

Na koncu razdelka 5.2.1.12. Mošnje se doda nov 155a. člen, ki se glasi:

„Območje prostorskih enot MO 13 in MO 17:
Gradbeni inženirski objekti (razen izjem, za katere so v 6. ali 28. čle-
nu tega odloka določeni manjši odmiki) na območju prostorskih enot se 
lahko gradijo do meja sosednjih zemljišč. Za prostorsko enoto MO 17 
veljajo še naslednja posebna določila:
–   stavbe na območju prostorske enote morajo biti od meja sosednjih 

zemljišč oddaljene najmanj 0,5 metra,
–   ne glede na določila točke (7) 31. člena tega odloka so na območju 

prostorske enote dopustne tudi dozidave obstoječih zakonito zgraje-
nih stavb,

–   maksimalni faktor zazidanosti: 0,45,
–  maksimalni faktor izrabe: 1,35,
–   igralne površine na prostem iz točke (5) 32. člena tega odloka se 

zagotovi na območju prostorske enote z oznako MO 13 v sklopu od-
prtih javnih površin ob kulturnem domu Mošnje, ki so v lasti Občine 
Radovljica,

–   višina objektov na območju prostorske enote ne sme presegati višine 
slemena cerkve Sv. Andreja.“

III. KONČNE DOLOČBE

5. člen
(vpogled)

Prve spremembe in dopolnitve PRO so na vpogled vsem zainteresiranim 
na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.

6. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

7. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Ob-
čine Radovljica – Uradne objave.
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