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1.

Na podlagi 96. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - 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 32. redni seji dne
8. 9. 2010 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA CENTRALNO OBMOČJE
RADOVLJICE

1. člen

S tem odlokom, ki ga je izdelalo podjetje Arhe, d. o. o., Židovska steza 4,
1000 Ljubljana, pod št. 37/2010 v juliju 2010, se spremeni in dopolni Odlok
o Zazidalnem načrtu za centralno območje Radovljice (DN UO, št. 64/2006).

2. člen

Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje:
Tekstualni del:
- besedilo odloka; 
Priloge:
- povzetek za javnost
- smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
- spis postopka
- obrazložitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

Grafični del:
- izrez iz prostorskega plana M 1: 5000
- ortofoto z vrisom meje ZN in meje obravnavanega območja M 1: 5000
- umestitev načrtovane ureditve v prostoru s prikazom vplivov 

in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji M 1:3000
- arhitektonsko zazidalna situacija M 1:1000

- zasnova prometne infrastrukture M 1:1000
- načrt parcelacije M 1:1000
- zbirni načrt komunalnih naprav M 1:1000
- funkcionalna, tehnična in oblikovna zasnova objektov M 1 : 500

3. člen

Ureditveno območje Kareja ”L” in Kareja ”M” je natančno definirano v spreje-
tem Zazidalnem načrtu za centralno območje Radovljica in se s temi spre-
membami in dopolnitvami ne spreminja.

FUNKCIJE POSAMEZNIH OBMOČIJ

4. člen

Spremeni se 3.m člen:

Obstoječemu besedilu za Kare ”L” se na koncu doda naslednji tekst:
”V delu med obstoječo stanovanjsko vilo z gospodarskim objektom Gorenj-
ska cesta 17 in objektom Gorenjska cesta 15 (sodišče) se uredi dostop do
objekta Sodišča in novopredvidenega prizidanega objekta, s parkovno ure-
ditvijo. Dostop je lahko pokrit, s poudarjenim uličnim vhodom, lahko skozi
portal, nakazan na severni strani zidu. 

”Obstoječemu besedilu za Kare ”M” se za drugim odstavkom doda nov tekst:
”Prizidani del objekta na Gorenjski cesti 15, ki je zasnovan pravokotno na
osnovni objekt, je predviden za porušitev. Na njegovem mestu se zgradi 
nov poslovni objekt. Potrebna parkirišča za obstoječi objekt in predvideni
objekt je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču. Možna je gradnja dveh
podzemnih etaž.”

POGOJI GLEDE VRSTE IN OBLIKOVANJA POSEGOV V PROSTOR
PO POSAMEZNIH KAREJIH

5. člen

Spremeni se 3.n člen:

V besedilu za Kare ”L” se na koncu doda naslednje besedilo:
”V delu med obstoječo stanovanjsko vilo z gospodarskim objektom (Gorenj-
ska cesta 17) in objektom Gorenjska cesta 15 (Sodišče) se uredi dostop do
objekta Sodišča in novopredvidenega prizidanega objekta, s parkovno 
ureditvijo. Dostop je namenjen pešcem in kolesarjem. Dostop je lahko tudi
pokrit, v kolikor se ohrani obstoječi zid s portalom na SV strani sodišča. Zid
na zahodni strani območja je dovoljeno odstraniti.”

V besedilu za Kare ”M” se za prvim odstavkom doda naslednje besedilo:
”Objekt št. 26
Prizidani del objekta na Gorenjski cesti 15 (sodišče) se poruši in zgradi nov
poslovni objekt - objekt št. M 26:
Tloris: členjen, zunanjih dimenzij 40,00m x 13,00m. Širina prizidka na 
območju stika s sodiščem naj ima enako dimenzijo, kot jo ima obstoječi 
prizidek. 
Gabariti kleti so večji od max. tlorisnih dimenzij objekta, dostop do kleti je 
lahko s posebnim dvigalom ali z zunanjo klančino, ki je lahko pokrita.
Podzemne etaže so členjene oblike in dimenzij: 56,00m x 45,00m. 
Dopustna je dograditev pokritega vetrolova, ter pokritega dohoda do objekta
kot navezava pritličnega dela objekta na Gorenjsko cesto.
Vertikalni gabarit: največ 2K + P + 2N + M 
Garaža, parkiranje: za potrebe zaposlenih in obiskovalcev novega objekta in
obstoječega objekta na lastnem zemljišču - na nivoju terena in dodatno lahko
v dveh kletnih etažah.
Okolica objekta je v maksimalni meri zazelenjena.
Ograja: kovinska, delno betonska v kombinaciji z živo mejo.

VSEBINA:

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega 
načrta za centralno območje Radovljice

2. ODLOK o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za rekonstrukcijo Železniške ulice v Lescah

3. ODLOK o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za stanovanjsko gradnjo ”za Merkurjem” v Lescah

4. ODLOK o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za rekonstrukcijo Letališke ulice v Lescah

5. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Občinskega 
lokacijskega načrta za Poslovno cono na vhodu v
Radovljico (Trgovsko središče TUŠ Radovljica)

6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja zemljišč za gradnjo v območju
Občinskega lokacijskega načrta za Poslovno cono 
na vhodu v Radovljico

7. ODLOK o razglasitvi etnoloških spomenikov lokalnega
pomena v občini Radovljica

8. REDAKCIJSKI POPRAVEK Odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena v občini Radovljica

9. SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve 2010 v Občini Radovljica
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Naklon strehe prizidka je enak obstoječemu naklonu strehe objekta Gorenj-
ska cesta 15. 
Kulturno varstveni pogoji za kare ”M”:
Streha prizidka sodišču naj bo oblikovana skladno z zasnovo štirikapnice 
sodišča. Kap strehe mora biti oblikovan klasično (z napuščem) in ne sme biti
prekinjen z okenskimi odprtinami. Strešni oz. vogalni stolpiči niso dovoljeni.
Strešne odprtine so lahko v obliki klasičnih frčad ali frčad na plašč (s 
slemenom nižjim od glavnega slemena) ali v obliki strešnih oken. Trikotne in 
trapezne frčade niso dopustne. Strešne odprtine ne smejo presegati površine
ene tretjine posamezne strešine. Dimniki morajo biti zidani in ometani in pokriti
z dvokapno strešico. Kritina - opečni bobrovec - mora biti položena do zaključka
strešin (do kapu), brez vidnega pasu pločevine. Snegolovi morajo biti pasovni.
Oblikovanje:
Zasnova prizidka naj bo po volumnih podrejena objektu sodišča. Širina prizid-
ka na stiku s sodiščem naj ohrani enako dimenzijo kot obstoječi prizidek. 
Oblikovanje stavbe naj predvidi uporabo klasičnih materialov, npr. omet in kamen.
Velike zastekljene površine niso dopustne, prav tako ne oblaganje fasade s
fasadnimi oblogami (steklenimi in drugimi ploščami). Stavbno pohištvo naj bo
v izvedbi, ki jo potrdi pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine.
Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic in fasadne opeke
prav tako niso dovoljene. Fasadni ometi naj bodo v tonih, ki jih potrdi pristoj-
ni Zavod za varstvo kulturne dediščine, intenzivne barve niso dovoljene.
Drevesa, zasajena med Gorenjska cesto in sodiščem, naj se ohranja.
Načrt gradbišča naj upošteva dovoz in odvoz po Kajuhovi cesti, v kolikor bo v ta
namen pridobljeno soglasje lastnika zemljišča s parc. št. 308/11, k.o. Radovljica.
Drevo (kostanj) med objektoma Gorenjska 13 in Gorenjska 15, na meji parcel
306/33, 306/34 in 306/6, vse k.o. Radovljica, naj se geodetsko odmeri in
vnese v načrt zasaditve, ki naj ga vsebuje projektna dokumentacija. Iz te do-
kumentacije naj bo razvidno, da se ohranjajo drevesa pred sodiščem in ko-
stanj na meji parcel 306/33, 306/34 in 306/6, vse k.o. Radovljica. Posegi
se drevesu ne smejo približati bližje od 7 m.
Projektna dokumentacija naj vsebuje tudi statično preveritev vplivov rušitve in
gradnje na obstoječi objekt sodišča in v tem elaboratu tudi varnostne ukrepe
ter lokacije predvidenih meritev tresljajev in preverjanj stanja na izbranih delih
sodišča.”

6. člen

V 3. p členu (v poglavju ”POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENER-
GETSKO UREJANJE PROSTORA”) se v zadnjem odstavku z naslovom ”Tele-
komunikacije in kabelski komunikacijski sistem” stavku:
”Pri projektiranju novih ali rekonstrukciji starih objektov je potrebno izdelati
projekt priklopa objekta na kabelsko omrežje.” 
črta pika in na koncu doda naslednji tekst: ”glede na pogoje upravljavca
omrežja”. 

7. člen

V 7. členu se na koncu doda naslednje besedilo:
”Zaklonišča:
Na območju zazidalnega načrta je potrebno upoštevati Uredbo o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč.”

8. člen

V 8. členu (v poglavju ”VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJE
NARAVE”) se na koncu doda naslednje besedilo:
”Pri posegih na objektih, območja in vplivna območja kulturne dediščine je
potrebno upoštevati varstvene usmeritve, navedene v Strokovnih zasnovah
varstva dediščine za občino Radovljica (Zavod za varstvo kulturne dediščine,
Območna enota Kranj, februar 2008).”

9. člen

V 11. členu se na koncu doda naslednje besedilo:
”Dopustne so prilagoditve tras posameznih komunalnih naprav in ostale in-
frastrukture znotraj območja, če je zagotovljena ohranitev oz. izboljšanje
funkcije, pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč za izvedbo po spremenjeni
trasi ter soglasje upravljalca.”

Končne določbe

10. člen
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta so na vpogled na Občini 
Radovljica in Upravni enoti Radovljica.

11. člen

Nadzor nad izvajanjem ZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

12. člen

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

Številka: 350-5-0005/2010
Datum: 8. 9. 2010 

Janko S. STUŠEK, l. r.
ŽUPAN

2.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur. l. RS,
št. 33/07, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99
in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 32. redni seji dne 8. 9. 2010
sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA REKONSTRUKCIJO ŽELEZNIŠKE ULICE V LESCAH

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

1) S tem odlokom se v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega
in dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986
- 90/2000 (UVG, št. 2/86 in 8/86, z dopolnitvami v UVG, št. 15/87,
15/88, 23/88, 9/89, 2/90, 4/90, 18/97, 15/98, 32/98, 21/99,
37/99, 17/00; Ur. l. RS, št. 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94,
79/94, 5/95, 106/04 in DN-UO, št. 1/00, 6/01, 10/01, 21/02,
27/03, 44/04, 47/04, 48/05, 98/08, 110/09, 114/09, 120/09,
121/09), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za rekonstrukcijo
Železniške ulice v Lescah (v nadaljevanju OPPN Železniška ulica), ki ga
je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc, d. o. o., pod št. P 114490, v
avgustu 2010.

2) Z obravnavanim OPPN se določa merila in pogoje za predvideno rekon-
strukcijo ceste, posege na obstoječih objektih, gradnjo objektov, ure-
ditev zelenih in utrjenih površin ter površin za gradnjo prometne, ener-
getske, vodovodne in druge infrastrukture. 

2. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

OPPN Železniška ulica vsebuje:
1) Besedilo, ki obsega:
- območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
- etapnost izvedbe in druge pogoje za izvajanje prostorske ureditve,
- dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 

rešitev.

2) Kartografski del, ki vsebuje:
1. Načrt namenske rabe prostora:
1.1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela DP občine
1.2. Lega prostorske ureditve na širšem območju M 1:5000

2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije:



2.1. Prikaz parcel 
2.2. Geodetski načrt M 1:500
2.3. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem M 1:500
2.4. Načrt nove parcelacije M 1:500

3. Načrt prostorske ureditve:
3.1. Ureditvena situacija M 1:500
3.2. Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:500
3.3. Prometno tehnična ureditev M 1:500
3.4. Karakteristični prečni prerez M 1:50
3.5. Zakoličbena situacija M 1:500
3.6. Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:2000

II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

3. člen
(območje OPPN)

1) Območje OPPN obsega del trase Železniške ulice, južno od križišča 
pri železniški postaji v Lescah do ulice Rožna dolina, v približni dolžini
260 m in od tu vključuje tudi del ulice Rožna dolina v smeri proti jugu,
v približni dolžini 295 m. 

2) Obravnavani odsek Železniške ulice in ulice Rožna dolina (zbirna mest-
na cesta 349061) predstavlja lokalno dostopno cesto, ki poteka po
ravnem terenu. 

3) Ob trasi ceste se na vzhodnem delu nahajajo (od S proti J) nepozidana
zemljišča (v naravi travniki in njive), v nadaljevanju strnjeno naselje sta-
novanjskih objektov ter v južnem delu stanovanjski objekti v kombinaci-
ji s poslovnimi in servisnimi dejavnostmi.
Ob zahodnem robu ceste se nahajajo površine Slovenskih železnic,
večinoma zunanje ureditve ob železniški postaji, v neposredni bližini
ceste, na zemljišču parc. št. 1409, k.o. Hraše pa stanovanjski objekt
Slovenskih železnic (bivalnica). V nadaljevanju se na zahodni strani ce-
ste nahajata še dva stanovanjska objekta, od ”S” ovinka dalje pa objek-
ti Žita Gorenjke Lesce.

4) Območje OPPN Železniška ulica je opredeljeno v spremembah in do-
polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Radovljica kot prostorska enota z oznako Rekon-
strukcija Železniške ulice in ulice Rožna dolina (ureditveno območje U-
L13), predvideni način urejanja pa je LN (lokacijski načrt), skladno z se-
daj veljavno zakonodajo o prostorskem načrtovanju OPPN (občinski
podrobni prostorski načrt).

5) Območje OPPN Železniška ulica obsega naslednja zemljišča oz. dele
zemljišč s parc. št.: 1388/1, 1388/2, 1388/3, 1388/5, 1390/1,
1394/1, 1394/2, 1394/5, 1407, 1409, 1410, 20/10, 20/13, 20/2,
20/4, 23, 25, 325/1, 325/2, 325/3, 325/5, 325/7, 325/8,
326/3, 326/8, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 332/1,
332/2, 332/4, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 336/2,
345/3, 346/6, 403/10, 403/11, 403/3, 403/4, 403/7, 403/8,
411/5, 411/6, 412/2, 413/12, 413/2, 413/3, 413/4, 413/7, 413/9,
416/10, 416/2, vse v k.o. Hraše in meri cca. 1 ha. (geodetski posne-
tek Geobi d.o.o., november 2009).

6) Širše območje OPPN Železniška ulica predstavlja tudi zemljišča izven ob-
močja OPPN, na katera sega predvidena gradnja infrastrukturnih priključ-
kov in zemljišča, na katera sega vplivno območje predvidenih ureditev. 

7) Meja območja OPPN Železniška ulica je razvidna iz grafičnih prilog
tega OPPN.

III. KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE 
PROSTORSKIH UREDITEV

4. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

1) Na območju OPPN Železniška ulica je na trasi obravnavanega odseka
Železniške ulice in ulice Rožna dolina predvidena razširitev cestnega
profila zaradi izgradnje enostranskega pločnika in ureditve obojestran-
skega pasu za kolesarje, ureditev tangiranih križišč in ureditev javne
razsvetljave. Hkrati s predvideno rekonstrukcijo ceste je predvidena
tudi izvedba potrebnih obnov obstoječe infrastrukture in ureditev nove
potrebne infrastrukture. 

2) Dolžina trase, predvidene za rekonstrukcijo je cca. 555 m, od tega
cca. 260 m Železniške ulice in cca. 295 m ulice Rožna dolina.

3) Vse ureditve zunanjih javnih površin morajo biti dostopne funkcionalno
oviranim ljudem. 

4) Rešitve načrtovanih objektov in površin so prikazane na načrtih Uredit-
vena situacija in Prometno tehnična ureditev.

5) Normalni prečni profil rekonstruirane ceste:
Na obravnavanem odseku ceste je ob voznem pasu predvidena uredi-
tev enostranskega pločnika in obojestranskega pasu za kolesarje.

Prečni profil ceste med P1 in P21 
vozišče 2 x 2,50 m = 5,00 m
pas za kolesarje 2 x 1,00 m = 2,00 m
pločnik 1 x 1,40 m = 1,40 m
berma 1(2) x 0,50 m = 0,50 m (1,00 m)
skupaj = 8,90 m (9,40 m) 

Prečni profil ceste med P22 in P27 
vozišče 2 x 2,50 m = 5,00 m
pas za kolesarje 2 x 1,00 m = 2,00 m
pločnik 1 x 1,60 m = 1,60 m
berma 2 x 0,50 m = 1,00 m
skupaj = 9,60 m 

Na vzhodnem robu ceste, ob delu pločnika (med profiloma P9 in P19)
in na zahodnem robu ceste, ob delu pasu za kolesarje (med profiloma
P14 in P19) berma ni predvidena. 
Vozne površine in priključki se predvidijo v asfaltni izvedbi, vozišče bo
na obeh straneh zaključeno z betonskimi oz. granitnimi cestnimi robniki.
Niveleta ceste se v čim večji meri prilagaja niveleti obstoječe ceste, 
obstoječim uvozom in priključkom.

6) Pločnik:
Pločnik je predviden ob vzhodnem robu vozišča in poteka po celotnem
obravnavanem odseku od profila P1 (kjer se naveže na obstoječ ploč-
nik ob Železniški ulici) do navezave na obstoječ pločnik pri profilu P29
(ob že rekonstruiranem delu ulice Rožna dolina). 
Med profiloma P26 in P28 je pločnik v širini 1,60 do 4,10 m predviden
tudi ob zahodnem robu vozišča. 
Predvidena širina pločnika med profiloma P1 in P21 je 1,40 m, od pro-
fila P22 do navezave na obstoječ profil ceste pa 1,60 m, izvede se v
asfaltni izvedbi, lahko tudi z drugimi trajnimi materiali.
Pločnik bo dvignjen nad nivo vozišča in zaključen z betonskim lamelnim
robnikom ali pasom granitnih kock.
Na uvozih, prehodih za pešce in križiščih mora biti z ugreznjenimi rob-
niki zagotovljeno neovirano gibanje funkcionalno oviranim ljudem. 

7) Pas za kolesarje:
Kolesarski promet se odvija v nivoju vozišča v obeh smereh, na predvi-
denih pasovih, v širini 2 x 1,00 m, ki bodo od voznega pasu ločeni s
horizontalno signalizacijo.
Na obeh straneh rekonstruiranega odseka se na prehodu na obstoje-
če vozišče kolesarski promet, do ureditve površin za kolesarje, nadalju-
je v vozišču ceste.

8) Uvozi in priključki:
Vsi uvozi do obstoječih objektov se ohranijo na obstoječih lokacijah, iz-
vedejo se preko pogreznjenih robnikov. 
Eventualne razlike med obstoječim in novim voziščem se premostijo z
ustreznimi nakloni in prilagoditvami. 
Na območju ”S” ovinka, na območju profila P18, mora biti omogočena
in predvidena navezava na predvideni peš in kolesarski podhod pod že-
lezniško progo, ki bo povezoval ulico Rožna dolina z območjem Poslov-
ne cone Lesce-jug in Dolina Lesce.

9) Naprave in ukrepi za umirjanje in omejitve prometa:
V križišču Železniške ulice in ulice Rožna dolina je predvidena dvignjena
ploščad križišča (denivelirano križišče), pred trgovino Hlebček (med pro-
filoma P26 in P27) pa ploščad trapezne oblike s prehodom za pešce. 
Na odseku med profiloma P2 in P28 se prepove promet za tovorna vozila. 
Na obravnavanem odseku se dopustna hitrost vožnje omeji na 40 km/h.

5. člen
(odstranitve objektov)

1) Zaradi načrtovane rekonstrukcije je potrebno odstraniti del prizidka k
stanovanjskemu objektu, na zemljišču parc. št. 1409, k.o. Hraše. Od-
stranitev se izvede skladno s smernicami Slovenskih železnic.

2) Vzdolž trase predvidene rekonstrukcije bo potrebna odstranitev večine
ograj, ki so postavljene tik ob obstoječe vozišče. 
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3) Vse odstranjene obcestne ureditve (ograje, žive meje, oporni zidovi,...)
bo po izvedbi rekonstrukcije potrebno ustrezno sanirati oz. v skladu z
dogovori s posameznimi lastniki nadomestiti z novimi.

6. člen
(vrste dopustnih posegov)

Na območju OPPN so ob upoštevanju določb odloka in drugih predpisov do-
pustni naslednji posegi:

- sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
- odstranitev ali prestavitev obstoječih objektov in naprav,
- gradnja prometne, komunalne energetske in druge infrastrukture,
- urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin,
- redna in investicijska vzdrževalna dela.

7. člen
(gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)

Skladno s prostorskimi možnostmi je na območju dopustna gradnja nezahtev-
nih in enostavnih objektov pod pogojem, da so pridobljena vsa soglasja, pred-
videna z zakonodajo o graditvi objektov.

8. člen
(oblikovanje zelenih površin)

1) Ob zahodnem robu cestišča, med profiloma P9 in P13, se predvidi
enostranski drevored, ki se ga zasadi z avtohtono drevesno vrsto. 

2) Obstoječ drevored ob zahodnem robu cestišča, med profiloma P1 in
P7, se ohrani.

3) V čim večji možni meri je potrebno ohranjati obstoječa drevesa, v pri-
meru potrebnih odstranitev oz. poškodb, je le-ta potrebno nadomestiti
z avtohtonimi drevesnimi vrstami.

IV. NAČRT PARCELACIJE

9. člen
(načrt parcelacije)

1) Na obravnavanem območju je predvidena izvedba nove parcelacije zem-
ljišč. Po parcelaciji je predvidena ena zemljiška parcela (parcela rekonstruira-
nega dela ceste). 
2) Parcelacija zemljišč je razvidna iz Načrta nove parcelacije.
3) Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem
sistemu in so sestavni del Načrta nove parcelacije.

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

10. člen
(pogoji za ureditev infrastrukturnih vodov)

1) Vse obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave
je potrebno pred začetkom del, ob nadzoru upravljavca, zakoličiti in
označiti na terenu. 

2) Pri križanjih je potreben ročni izkop ter zavarovanje naprave pri izkopu,
gradnji in zasipu jarka. 

3) Pred zasipavanjem je potrebno vse naprave pri križanjih pregledati in
popraviti morebitne poškodbe. Zasip med vrhom kanala in dnom komu-
nalne naprave je zaradi nevarnosti posedanja izvesti s pustim betonom
ali suho mešanico pustega betona.

4) Zaradi rekonstrukcije ceste so dopustne prestavitve, novogradnje, ob-
nove oziroma zaščite komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
naprav in objektov.

5) Praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (pro-
metnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako,
da je omogočeno vzdrževanje. Kadar potek v javnih površinah ni mo-
goč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževa-
nje javnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega
voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost.

6) Gradnja infrastrukturnih naprav in objektov mora potekati usklajeno.
7) Dopustne so delne in začasne ureditve v skladu s programi upravljav-

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

8) Projektiranje in gradnja komunalno energetskih ter komunikacijskih na-
prav in objektov mora potekati v skladu s smernicami posameznih no-
silcev urejanja prostora ter veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij,
veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

9) Potek komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav
je razviden iz načrta Potek omrežij in priključevanja objektov na go-
spodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro.

11. člen
(vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje)

1) Na območju OPPN Železniška ulica v cestnem telesu poteka obstoječi
vodovod, ki ga je potrebno obnoviti na dimenzijo DN 150. 

2) Obnova vodovoda je predvidena od križišča v profilu P14 do obstoječe-
ga vodovodnega vozlišča ob profilu P22. 

3) V cestnem telesu je potrebno izdelati odcepe za posamezne hišne vo-
dovodne priključke, tako da ne bo potrebno naknadno prekopavanje
asfaltnih površin. 

12. člen
(odvajanje odpadnih in padavinskih vod)

1) V cestnem telesu obravnavane ceste je predvidena gradnja fekalne ka-
nalizacije, od profila P12 do obstoječega jaška fekalne kanalizacije
med profiloma P21 in P22.

2) V cestnem telesu je potrebno izdelati odcepe za posamezne hišne ka-
nalizacijske priključke, tako da ne bo potrebno naknadno prekopavanje
asfaltnih površin. 

3) Odvodnjavanje vozišča je potrebno omogočiti z ustreznimi vzdolžnimi in
prečnimi padci. Vodo s cestišča je potrebno odvajati kontrolirano pre-
ko požiralnikov in jaškov v ponikovalnice. 

13. člen
(elektroenergetsko omrežje)

1) Na obravnavanem odseku Železniške ulice in ulice Rožna dolina ni ob-
stoječih elektroenergetskih vodov in naprav. Izvedenih je pet križanj (v
območju profilov P8, P13, P15, P18 in P21) in vzporeden potek NN
voda v območju ”S” ovinka.

2) Kjer predvideno širjenje cestnega profila posega v območje stojnih
mest stebrov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja
gradbenih posegov oziroma jih je potrebno ustrezno zaščititi. 

3) Vse posege v elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve
vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja elektroenergetske infra-
strukture) je potrebno projektno obdelati v skladu s smernicami uprav-
ljavca elektroenergetskega omrežja, veljavnimi tipizacijami distribucij-
skih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

14. člen
(javna razsvetljava)

1) Ob celotnem vzhodnem robu rekonstruirane ceste je predvidena uredi-
tev javne razsvetljave.

2) Nov razvod javne razsvetljave se priključi na eno izmed obstoječih pri-
žigališč, ki se nahajata ob Železniški ulici oz. ob ulici Rožna dolina.

15. člen
(kabelsko komunikacijski sistem)

1) Zahodno od območja OPPN Železniška ulica potekajo obstoječi želez-
niški SVTK kabli. Zaradi rekonstrukcije ceste posegi v SVTK kable niso
predvideni. V primeru potrebe po zaščiti SVTK kablov je potrebno izde-
lati načrt zaščite oz. prestavitve SVTK kablov.

2) Na območju OPPN potekajo obstoječi KKS vodi, ki jih je pred pričet-
kom izvajanja gradbenih del potrebno označiti in ustrezno zaščititi. 

3) Gradbeni posegi ne smejo vplivati na obstoječo KK KKS. Ob morebit-
ni prestavitvi obstoječe trase KK KKS mora biti križanje z ostalimi vodi
ustrezno izvedeno.

4) Možnost nove cevne KK KKS do objektov je ob drugih TK vodih. Po-
stavitve ojačevalnih in distribucijskih točk so projektno določene in so
del posebnega projekta KKS. 

5) Umestitev cevi in revizijskih jaškov je tehnično izvedljiva v času izvajanja
gradbenih del za komunalno ureditev prostora. Dopuščena mora biti
možnost izvedbe povezav cevne KK KKS tako, da je le ta integralno po-
vezana z obstoječim omrežjem. 



16. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

1) Na območju OPPN Železniška ulica potekajo obstoječi TK vodi, ki jih je
pred pričetkom izvajanja gradbenih del potrebno označiti in ustrezno
zaščititi. 

2) Med profiloma P1 in P17 je potrebno izdelati novo telekomunikacijsko
kabelsko kanalizacijo. 

3) Zaščito obstoječih TK naprav in predvideno novo TK kabelsko kanaliza-
cijo je potrebno v skladu s pogoji upravljavca projektno obdelati. 

17. člen
(plinovodno omrežje)

1) V cestnem telesu obravnavane ceste je med profili P11 in P17 ter P2 in
P26 že zgrajeno plinovodno omrežje. 

2) Skladno z smernicami upravljavca plinovoda se novo plinovodno
omrežje predvidi še med profiloma P1 in P11. Glede na lokacijo bodo-
čih objektov je možna tudi izvedba drugih koridorjev. 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

18. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Na območju OPPN Železniška ulica ni evidentiranih enot kulturne dediščine.

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

19. člen

1. Varstvo zraka:
V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse ukrepe za varstvo zra-
ka. S sprotnim vlaženjem sipkih materialov je potrebno preprečevati
prašenje gradbišč in okolice, potrebno je upoštevati predpise o emisi-
jah gradbene mehanizacije in transportnih sredstev in preprečevati raz-
nos materiala z gradbišč.

2. Varstvo voda:
Odvodnjavanje cestnega telesa se izvede v skladu s predpisi, ki ureja-
jo režim varovanja vodnih virov in predpisi, ki urejajo emisije snovi pri
odvajanju padavinske vode z javnih cest. 
Morebitna razlitja nevarnih snovi v času gradnje in obratovanja je po-
trebno takoj sanirati. 

3. Varstvo tal:
Posegi v tla morajo biti izvedeni tako, da bodo prizadete čim manjše tal-
ne površine. 
Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije odpadnega in
gradbenega materiala se uporabijo obstoječe infrastrukturne površine
in površine, na katerih so tla manj kakovostna. 
Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki
so tehnično brezhibni ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o nji-
hovi neškodljivosti za okolje. 

4. Varstvo pred hrupom:
Med izvedbo in po zaključku del mejne ravni hrupa ne smejo biti prese-
žene.
Zaradi neposredne bližine stanovanjskih objektov je potrebno čas upo-
rabe posameznih gradbenih strojev časovno omejiti. 
Vsa hrupna dela se lahko izvajajo le v dnevnem času, motorji gradbe-
nih strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku. 
Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je potrebno zagotoviti, da se med
gradnjo uporablja gradbena mehanizacija novejšega datuma z ustrezni-
mi certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati predpisanih vrednosti.

5. Varstvo narave
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij,
ekološko pomembnih območij, pomembnih območij za ohranjanje bi-
otske raznovrstnosti in območij, predvidenih za zavarovanje. 
Upoštevati je treba okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremeni-
tev okolja in zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka,
tal in vode, predvsem rešitve za kontrolirano odvodnjavanje vod s
cestnih površin. 

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 

VARSTVOM PRED POŽAROM

20. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

vključno z varstvom pred požarom)

1) V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno upoštevati prostorske, gradbe-
ne in tehnične ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za varen umik
ljudi in premoženja, potrebni odmiki med objekti, prometne in delovne po-
vršine za intervencijska vozila in viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

2) Požarna varnost se z obravnavano rekonstrukcijo ne sme poslabšati.
Med gradnjo morajo imeti vsi objekti in območja zagotovljen dovoz za
intervencijska vozila in površine za uporabo gasilnih naprav, preskrba z
vodo za gašenje ne sme biti okrnjena. 

3) Obravnavano območje OPPN Železniška ulica posega v območje kon-
troliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega, ki je
namenjeno varovanju letališča Lesce. Obravnavni objekt je ploskovni
ter ne ovira varnosti zračnega prometa. 
V primeru graditve, postavljanja in zaznamovanja objektov, ki s svojo višino
utegnejo vplivati na varnost zračenega prometa, je potrebno predhodno pri-
dobiti soglasje Ministrstva za promet k lokaciji oz. izgradnji takega objekta,
objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi. 

IX. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

21. člen
(vplivi in povezave načrtovane ureditve s sosednjimi območji)

1) Železniška ulica je zbirna mestna cesta, preko katere se območje sta-
novanjske pozidave Rožne doline na severu navezuje na Alpsko cesto
in na jugu na državno cesto R3-635 (odsek 1121 Lesce - Kamna Gori-
ca - Lipnica).

2) Predmet tega OPPN je obravnavani odsek Železniške ulice in ulice
Rožna dolina (zbirna mestna cesta 349061) od križišča južno od želez-
niške postaje do navezave na že rekonstruirani del ulice Rožna dolina,
ki poteka mimo Merkurja in Mercatorja. 

3) Na obravnavanem odseku zaradi neustrezne širine cestišča površine za
pešce in kolesarje niso urejene, tako da peš in kolesarski promet po-
tekata v vozišču ceste.

4) Predviden poseg ne bo imel obremenilnih vplivov na obstoječo rabo
prostora in ne bo predstavljal bistvene dodatne obremenitve na že
vzpostavljeno prometno in ostalo gospodarsko javno in drugo infra-
strukturo v širšem območju. Predvidena rekonstrukcija ne bo vplivala
na podobo krajine.

5) S predvidenim posegom se bodo izboljšale obstoječe razmere obravna-
vanega odseka ceste. Rekonstrukcija ceste je nujno potrebna zaradi do-
trajanosti cestišča, neustrezno urejenega odvodnavanja vozišča in zaradi
potrebe po ureditvi pločnika, površin za kolesarje in javne razsvetljave. 

X. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE 
PROSTORSKE UREDITVE

22. člen
(etapnost gradnje)

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

23. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)

1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagoto-
viti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in dostope do obstoječih
objektov ter pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet. 

2) V primeru poškodb infrastrukturnih vodov, se morajo le ti takoj obnoviti.
3) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, od-

večni gradbeni in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo,
plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.

4) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta odlok, je potrebno upoštevati tudi
vse pogoje in omejitve iz smernic, ki so jih posamezni nosilci urejanja
prostora podali k OPPN. 
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XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, 
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

24. člen
(dopustna odstopanja)

1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev prometne
ureditve, če se pri nadaljnjem projektiranju predvidijo tehnične rešitve, ki so
primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega
vidika. Spremembe morajo biti v skladu s smernicami in mnenji pristojnih
nosilcev urejanja prostora, ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z nji-
mi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. 

2) Dopustne so tudi spremembe tras posameznih komunalnih, energet-
skih in drugih infrastrukturnih vodov, objektov, naprav in priključkov za-
radi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem,
da so pridobljena soglasja njihovih upravljavcev.

3) Dopušča se možnost modifikacije normalnega profila ceste oziroma
prilagoditev zaradi specifičnih situacij. Dopustna so tudi odstopanja od
predvidene parcelacije.

4) Dopustne so spremembe lokacij uvozov v primeru spremembe uredit-
ve zasebnih dvorišč.

5) 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.

XII. SEZNAM PRILOG K OBČINSKEMU PODROBNEMU 
PROSTORSKEMU NAČRTU

25. člen
(priloge)

Občinski podrobni prostorski načrt ima naslednje priloge, ki so njegov sestavni del:
1) Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2) Prikaz stanja prostora
3) Strokovne podlage:

Idejni projekt (IDP) rekonstrukcije Železniške ulice, št. P 114490 (izde-
lal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., junij 2010)

4) Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5) Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta
6) Povzetek za javnost
7) Spis postopka priprave in sprejemanja občinskega podrobnega pros-

torskega načrta

XIII. KONČNE DOLOČBE

26. člen
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti)

Po realizaciji OPPN so na območju dopustni naslednji posegi:
- redna in investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije, 
- vzdrževanje objektov in zunanjih površin, 
- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s 7. členom

tega odloka.

27. člen
(vpogled OPPN)

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

28. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

29. člen
(veljavnost)

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

Številka: 350-5-0011/2009 
Datum: 8. 9. 2010 

Janko S. STUŠEK, l. r.
ŽUPAN

3.

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur.
l. RS, št. 33/07 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG,
št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 32. redni seji dne
8. 9. 2010 sprejel

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA STANOVANJSKO GRADNJO 

”ZA MERKURJEM” V LESCAH

I. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE 
S PODROBNIM NAČRTOM

1. člen
(podlaga za občinski odlok)

(1) Predmet odloka je sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko gradnjo ”Za Merkurjem” v Lescah (v nadaljevanju OPPN).

2. člen
(vsebina)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje : 
A. Besedilo Odloka, ki obsega: 
I. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom
II. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
III. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na

gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
IV. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
V. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi ne-

srečami, vključno z varstvom pred požarom
VI. Etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev
VII. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnič-

nih rešitev
VIII. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti po-

drobnega načrta
IX. Prehodne in končne določbe

B. Kartografski del z grafičnimi prilogami, ki obsega: 
list 1 Izsek iz prostorskih sestavin družbenega plana Občine Radovljica s pri-

kazom prostorske ureditve na širšem območju M 1 : 5 000, 
list 2 Obstoječe stanje, M 1:1000
list 3 Situacija vplivov in povezav, M 1:2000
list 4 Zazidalna situacija, M 1:1000
list 5 Situacija prometne ureditve in komunalnih vodov, M 1 : 1000
list 6 Načrt parcelacije z zakoličbeno situacijo, M 1 : 1000

C. Priloge 
1. Povzetek za javnost 
2. Izvleček iz strateškega akta 
3. Obrazložitev OPPN 
4. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora 
5. Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN
6. Program opremljanja stavbnih zemljišč 

3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Območje OPPN za stanovanjsko gradnjo ”Za Merkurjem” v Lescah ob-
sega zemljišče vzhodno od objektov bivšega Merkurja v Lescah ter se-
verno od Letališke ulice. Območje urejanja je opredeljeno v prostorskih
sestavinah družbenega plana Občine Radovljica (Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbe-
nega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-1990, DN
UO, št. 120/2009, 121/2009).
Zemljišča ležijo v k.o. Hraše. 

4. člen
(meja ureditvenega območja)

(1) Južna in vzhodna meja območja OPPN stanovanjske pozidave ”za Mer-
kurjem” v Lescah med Letališko in Begunjsko cesto sovpada z mejo



OPPN za rekonstrukcijo Letališke ulice, ki je določena v prostorskih se-
stavinah družbenega plana. Severna meja poteka po severni meji parce-
le 75/5, po severni in zahodni meji parcele 75/4, po severni in zahod-
ni meji parcele 69/4, po zahodni meji parcele 55/2 ter nato po delu juž-
ne meje parcele 55/1 ter nato preko parcele 59/1 do njene južne meje
in po njej do stične točke s parcelo 63/1 in nato po njeni zahodni meji
do meje območja OPPN za rekonstrukcijo Letališke ceste.

5. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča naslednjih parcel oz. de-
lov parcel v katastrski občini Hraše parc. št.: 55/2, 56, 58/1, 58/2,
59/1 del, 59/2, 63/1, 63/4 del, 65/1, 65/3 del, 66 del, 68/1,
68/2, 68/3, 68/4 del, 69/1, 69/7 del, 69/8, 69/4, 75/4 del, 75/5
del, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9 del, 193/2 del, 194/3 del, 

Skupaj velikost cca 25 880 m2

od tega: območje S (nizka gostota) 10 900 m2

območje Sg (gostejša pozidava) 14 980 m2

II. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje, na katerem je načrtovana gradnja je locirano v sklopu oz. na
robu starega vaškega jedra ter neposredno ob šoli, vrtcu in trgovini
osnovne oskrbe ter ostali infrastrukturi. Lega območja narekuje inten-
zivnejšo izrabo prostora. 

2) Obravnavano območje ”Za Merkurjem” predstavlja samostojno fazo
urejanja območja, ki se do sprejema OPPN ureja z ZN Lesce Center.
Ureditveno območje novega OPPN se navezuje na obstoječo promet-
no in komunalno infrastrukturo, pri čemer je predvidena razširitev in
ureditev Letališke ulice vključno s križiščema na obeh straneh območ-
ja. Ureditev ceste je predmet ločenega OPPN za rekonstrukcijo Letali-
ške ulice, načrtovani posegi ne vplivajo na rešitve bodočega OPPN.

3) Ureditveno območje se v skladu s planom občine deli na dve enoti in
sicer območje z oznako ”S” - območje z nižjo gostoto pozidave na
vzhodnem in severnem robu območja ter ”Sg” - območje z višjo gosto-
to pozidave na južnem robu območja ob Letališki ulici in v smeri proti
obstoječi pozidavi na severozahodnem delu območja. 

7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

1) Območje morfološko sledi značilnostim obstoječe pozidave v delu 
naselja, katerega dopolnjuje tako z gabaritno zasnovo kot tudi z ume-
stitvijo v prostor. Prometno se celotno območje navezuje na Letališko
ulico, notranje prometno omrežje sestavljajo ceste vzporedne z Letali-
ško ulico ali povezovalno cesto med Letališko in Begunjsko ulico. 
Osnovni urbanistični koncept izhaja iz usmeritve, da gostota pozidano-
sti in gabariti objektov rastejo od zunanjega roba proti obstoječi pozida-
vi v vaškem jedru. 

2) Na območju z oznako ”Sg” je načrtovana gradnja:
- 32 stanovanjskih enot v vrstni gradnji - dvojčki ali trojčki 
- 2 individualnih stanovanjskih hiš 

3) Na območju z oznako ”S” je načrtovana gradnja: 
- 13 individualnih stanovanjskih hiš 

8. člen
(funkcija območja)

(1) Na območju OPPN so objekti v skladu z Uredbo o uporabi enotne kla-
sifikacije vrst objektov (Ur. l. RS, št. 33/03, 78/05 - popr.) namenjeni za: 

- 11100 enostanovanjske stavbe
- 11210 dvostanovanjske stavbe
Na območju je dovoljena dopolnilna mirna poslovna dejavnosti (osebno delo
stanovalcev), katere emisije ne presegajo dopustnih vrednosti za stanovanj-
sko namembnost območja in ob pogoju, da je zagotovljeno ustrezno število
parkirnih mest.

9. člen
(funkcija in oblikovanje javnih zelenih in drugih skupnih površin)

(1) V območju urejanja je v okviru skupnih ureditev načrtovana:
- ureditev otroškega igrišča 
- ureditev ekološkega otoka 
- dodatna parkirišča ob cesti ”c” 5 PM in cesti ”b” 7 PM, ob cesti ”a” 6

PM za potrebe obiskovalcev 

(2) Na območju ni predvidenih skupnih zelenic. Posamezni investitorji so
dolžni zagotoviti in urediti zelene površine, ki so znotraj njihovih gradbe-
nih parcel.

(3) Potrebno je zagotoviti oz. ohraniti čim več zelenih površin. Nove zasa-
ditve z avtohtono vegetacijo ne smejo segati v območje podzemnih in-
frastrukturnih vodov. 

(4) Ob predvideni pešpoti med stanovanjsko sosesko ob Letališki ulici in
osnovno šolo se enostransko zasadi drevje, na drugi strani pa živa
meja.

10. člen
(lega in velikost objektov, pogoji za projektiranje)

(1) Na območju so načrtovani naslednji tipi objektov in sicer: 
- enota vrstne hiše tip ”a” tlorisnih dimenzij 7,50 m x 12,00 m, maks. višina 10,50 m 
- enota vrstne hiše tip ”b” tlorisnih dimenzij 10,00 m x 10,00 m, maks. višina 9,50 m
- enote vrstnih hiš se povezujejo v dvojčke po sistemu ” aa ” in trojčke ” aba ”
- individualna hiša tip ”c” tlorisnih dimenzij 10,00 x 15,00 m, maks. višina 9,40 m 
- individualna hiša tip ”d” tlorisnih dimenzij 7,00 x 12,00 m, maks. višina 9,40 m 
- individualna hiša tip ”e” tlorisnih dimenzij 8,00 x 12,00 m, maks. višina 9,40 m 

(2) Skupne značilnosti oblikovanja objektov:
- Osnovna značilnost vseh objektov je vzdolžna zasnova tlorisa, katerega

razmerje med daljšo in krajšo stranico ne sme biti manjše od 1,2 : 1,
pri čemer se za dolžino vrstno zasnovanih objektov upošteva skupna
dolžina niza 

- Ob osnovni objekt je v vseh primerih dopustno postaviti nadstrešnico,
katere streho je možno izkoristiti kot teraso zgornje etaže objekta.

- Ob osnovni objekt je možno dodati zimski vrt ali drug aneks, katerega
širina ne sme presegati 20 % širine osnovnega objekta in dolžina ne 50
% dolžine osnovnega objekta. 

- Dopustne tolerance tlorisnih dimenzij so + 10 in - 20 %, pri enoti ” b ”
hiše v nizu ni dovoljenega odstopanja v širini, vse enote objekta v nizu
- dvojček ali trojček morajo biti usklajene glede upoštevanja toleranc.
Pri uporabi določb o dovoljenih odstopanjih morajo biti zagotovljeni od-
miki osnovnih objektov min. 2,5 m, nadstrešnic oz odprtih delov objek-
ta pa 1,00 m od parcelne meje. V vseh primerih upoštevanja dovolje-
nih odstopanj se ohranja fiksna točka zakoličbe objekta, smer slemena
in gradbena linija. 

- V okviru toleranc in ohranjanju razmerja med daljšo in krajšo stranico
so dopustni zamiki in odstopanje pri oblikovanju objekta ter dodajanje
svobodno oblikovanih volumnov. Dopustna je tudi gradnja prizidkov, ki
imajo smer slemena pravokotno na osnovni objekt, v notranjosti parcel
in v okviru toleranc, odmikov, fiksne točke zakoličbe in ob ohranjanju
gradbene linije.

- Ne glede na prejšnje določbe o odmikih le te ne veljajo za odmike med
enotami dvojčkov oz. trojčkov prav tako je garažne objekte mogoče po-
večati ne glede na odmik od parcelnih mej s soglasjem lastnika sosed-
nje parcele. 

- Etažnost objektov je P+1 ali P+M, pri enotah hiš v nizih P + 2M, objek-
ti so lahko podkleteni. Kota zaključnega tlaka pritličja je na višini največ
50 cm nad finalnim nivojem dovoza do objekta. Pri objektih v nizu -
dvojček ali trojček morajo imeti vse enote enako koto pritličja ter koto
kapi in slemena . 

- Osnovna streha stanovanjskih objektov je dvokapnica z naklonom 38°
- 45°, v sivem tonu kritine. V strehi se lahko izvedejo frčade z ravno
streho ali streho s slemenom pravokotnim na osnovno streho z enakim
naklonom kot osnovna streha, dolžina frčade ne sme presegati 50 %
osnovne strehe. Pri objektih v nizu - dvojček ali trojček morajo biti vse
strehe in frčade enakega tipa in izvedbe. 

- Fasade morajo biti obdelane v ometu v svetlih barvnih tonih. Pritlični ga-
ražni objekt se zaključi z ravno streho, lahko s teraso, možna je podkle-
titev. 

- Ob objektih se lahko gradijo pergole in zimski vrtovi. 
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- V celoti ali deloma je lahko konstrukcija (objekta ali garaže, nadstrešni-
ce) tudi lesena oz. jeklena. 

- Parkiranje mora biti zagotovljeno na lastnem zemljišču.

11. člen
(pogoji za gradnjo novih stanovanjskih objektov po 

posameznih tipih objektov)

(1) Objekt - enota dvojčka ali trojčka ” a ” :
Objekt mora biti pravokotne oblike. Osnovne tlorisne dimenzije so 7,50
x 12,50 m, z možnim vogalnim poudarkom z ravno streho. Maksimalna
višina objekta je 10,50 m, dovoljena je izraba druge mansarde. Do-
pustna je izvedba nadstrešnice nad parkirnimi mesti ter izgradnja anek-
sov pod splošnimi pogoji. Med posameznimi enotami je obvezen zamik
na vhodni strani v skladu z načrtom zakoličbe. Na vhodni strani je do-
pustna izgradnja aneksa za naknadno vgrajeno samostojno stopnišče v
zgornjo etažo, ki mora biti prekrit z ravno streho. 

(2) Objekt - enota dvojčka ali trojčka ” b ” :
Objekt mora biti pravokotne oblike. Osnovne tlorisne dimenzije so
10,00 x 10,00 m, z možnim osrednjim poudarkom z ravno streho.
Maksimalna višina objekta je 9,50 m, dovoljena je izraba druge man-
sarde. Dopustna je izvedba nadstrešnice nad parkirnimi mesti ter iz-
gradnja aneksov pod splošnimi pogoji. Med posameznimi enotami je
obvezen zamik na vhodni strani v skladu z načrtom zakoličbe. Na vhod-
ni strani je dopustna izgradnja aneksa za naknadno vgrajeno samostoj-
no stopnišče v gornjo etažo, ki mora biti prekrit z ravno streho. 

(3) Objekt ” c ” : 
Objekt je pravokotne oblike z možnim garažnim prizidkom oz. nadstreš-
nico, osnovne tlorisne dimenzije so 10,0 x 15,0 m, za garažni objekt
pa 6,0 x 7,0 m. V objektu je zaželena dopolnilna poslovna dejavnost,
ki s svojim hrupom ne presega ravni hrupa dopustnih za stanovanjska
območja, v pritličju je dopusten javni program.

(4) Objekt ” d ” : 
Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne di-
menzije so 7,0 x 12,0 m, za garažni objekt pa 6,0 x 7,0 m. Maksimal-
na višina objekta je 9,40 m nad koto pritličja.

(5) Objekt ” e ” : 
Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne di-
menzije so 8,0 x 12,0 m, za garažni objekt pa 6,0 x 7,0 m. Maksimal-
na višina objekta je 9,40 m nad koto pritličja.

12. člen
(pogoji za zunanjo ureditev objektov in gradnjo pomožnih objektov)

(1) Zunanja ureditev in pomožni objekti:
- manipulativne površine so asfaltirane ali tlakovane
- dopustna je postavitev ograj na parcelne meje, ki so načeloma ozele-

njene, do višine 1,2 m
- dopustna je postavitev enotnih ograj med posameznimi enotami dvoj-

čkov oz. trojčkov na vrtni strani objekta ter proti trgovskemu objektu
- dopustne so izvedbe klančin za dovoz v kletne prostore
- dopustno je nad kritje parkirnih prostorov 
- ob objektih so dopustne vrtne ureditve kot so bazeni, ute, pergole...

usklajeno z zasnovo vrta in oblikovanjem objekta. 
- na funkcionalnih površinah objektov, je dopustna ureditev dodatnih parkirišč 
- dopustna je izgradnja podzemnih rezervoarjev za deževnico, sistemov

za izkoriščanje geotermalne in sončne energije 
- dopustna je gradnja objektov za potrebe javne in komunalne infrastruk-

ture

13. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Faktor izrabe gradbene parcele 
(bruto površina objekta nad terenom / velikost GP) 

- objekt ” a ” in ” b ” FI max = 1,2
- objekt ” c ” , ” d ” in ” e ”: FI max = 0,5
(2) Faktor zazidanosti gradbene parcele 

(zazidalna površina objekta / velikost GP
- objekt ” a ” in ” b ” FZ max = 0,5
- objekt ” c ” , ” d ” in ” e ”: FZ max = 0,3

(3) Gradbene linije opredeljujejo obstoječe ulice (Letališka in Begunjska
cesta) ter notranji prometni sistem prilagojen parcelnemu stanju, vzdolž
katerega so locirani objekti.

(4) Parcelacija sledi cestnemu omrežju, funkcionalnim potrebam zazidave,
obstoječim naravnim in urbanim omejitvam ter v največji možni meri
upošteva obstoječe lastniško stanje.

III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV 
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. člen
(prometna ureditev in elementi cest)

(1) Javno cestno omrežje območja sestavljajo ceste, ki obkrožajo obravna-
vano območje in so sočasno dostopne ceste v območje. Območje se
prometno priključuje na Letališko ulico s tremi priključki. Notranje pro-
metno omrežje sestavljajo ceste vzporedne z Letališko ulico ali povezo-
valno cesto med Letališko in Begunjsko ulico. 

(2) Notranje ceste so profila 2 x 2,25 m z obojestransko bankino širine 0,50 m. 
(3) V smeri proti osnovni šoli se ob cesti ” a ” zgradi pločnik širine 2,00 m,

ki se nadaljuje kot ločena pešpot širine 2,50 m do Begunjske ceste.

15. člen
(mirujoči promet)

(1) Glede na dejavnost v objektih je potrebno zagotoviti ustrezno število
parkirnih mest:

- stanovanjska hiša ali večstanovanjski objekt 2 PM na stanovanje 
- poslovni prostori / pisarne 

1 PM / 2 zaposlena + 1 PM / 30m2 neto površine,
- poslovni prostori / stranke

1 PM / 2 zaposlena + 1 PM / 20m2 neto površine,
(2) Za potrebe stanovanjskih hiš se zagotovijo parkirišča v garažah v sklo-

pu objektov ali izven njih.
(3) dodatna parkirišča za obiskovalce se uredijo ob cesti ” a ” ,” b ” in cesti ” c ”

16. člen
(vodovod)

(1) V območju OPPN je delno že zgrajeno javno vodovodno omrežje. Nov
vodovod se poveže z obstoječim v obročast sistem cevovodov in se
opremi z nadtalnimi hidranti.

(2) Obstoječi vodovod, ki poteka preko območja je potrebno obnoviti v
smeri od Begunjske proti Letališki ulici; vodovod ACC 150 se obnovi na
dimenzijo 150/200 (ductil), vodovod LTŽ 100 pa se ukine in izvede
prevezava na obnovljen vodovod. Ob Letališki ulici se vodovod ACC
150 obnovi na dimenzijo 150 (ductil), vodovod LTŽ pa se ukine.

(3) Varovalni pas javnega vodovoda je 2,00m levo in desno od osi javnega
vodovoda. V tem območju ni dovoljeno locirati gradbenih objektov in
opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja).

(4) Vodovodni priključki objektov so v zaščitnih ceveh velikosti DN 100 oz.
DN 75. 

(5) Trasa oskrbovalnega vodovoda je predvidena na delu zemljišča, kjer je
pločnik oz. bankina. Na tem delu so predvidijo tudi vodomerni jaški za indi-
vidualne priključke. Vodomerni jaški se locirajo zunaj objektov, po možnosti
na oskrbovalnem vodovodu oz. na robu parcele posameznega objekta. 

17. člen
(kanalizacija)

(1) Ob območju OPPN je že zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Objekti bodo
na javno kanalizacijsko omrežje priključeni po pogojih upravljavca. Od-
padne vode se zbirajo in vodijo v obstoječ revizijski jašek na jugovzho-
du območja OPPN.

(2) Varovalni pas javne kanalizacije je 2,00 m levo in desno od osi javne ka-
nalizacije. V tem območju ni dovoljeno locirati gradbenih objektov in
opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja).

(3) Meteorne vode s strešin se po lokalnih omrežjih vodijo preko peskolo-
vov v ponikovalnice. Meteorne vode z utrjenih površin in parkirišč se po
lokalnih omrežjih vodijo preko peskolovov in ustreznih lovilcev olj v po-
nikovalnice. Ponikovalnice naj bodo prioritetno locirane izven vpliva po-
voznih in manipulativnih površin.

(4) Za odvodnjavanje cest je predvideno večje število manjših ponikovalnic
ali odvod meteornih vod na zelene obcestne površine.



(5) Kanalizacijski sistem odpadnih in meteornih vod mora biti ločen. Iztok
meteorne kanalizacije v kanalski sistem javne kanalizacije ni dopusten.

18. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Pri objektih je potrebno načrtovati prostor za ločeno zbiranje frakcij komu-
nalnih odpadkov (komunalni odpadki, papir / papirnata embalaža ter steklo
/ steklena embalaža) oz. urediti zbiralnico odpadkov v ekološkem otoku.

(2) Lokacije zbirnih mest odpadkov morajo biti lahko dostopne za vozila, ki
vršijo odvoz odpadkov.

19. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Objekti se bodo priključili na elektroenergetsko omrežje transformator-
ske postaje T532 TP Merkur Lesce preko novozgrajenega NN omrež-
ja od TP do priključno merilnih omaric, ki morajo biti locirane ob dosto-
pu na posamezno zemljišče in morajo biti na stalno dostopnem mestu.

(2) Preko zemljišča potekajo trase 20kV kablovodov za napajanje TP TP
Merkur Lesce ter trase NN povezav, ki jih je potrebno prestaviti izven
območja gradbenih posegov. 

(3) Na območju javnih cest je potrebno zgraditi javno razsvetljavo.

20. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) V okviru komunalnih vodov in naprav je načrtovana trasa za telefonsko
omrežje ter kabelsko omrežje za prenos podatkov in TV signala.

(2) Priključno točko novega telekomunikacijskega omrežja določi upravljavec.

21. člen
(KKS omrežje)

(1) V okviru komunalnih vodov in naprav je načrtovana trasa kabelskega
omrežja za prenos podatkov in TV signala. Omrežje se izvede kabelsko
z razvodnimi omaricami, skladno s pogoji upravljavca.

(2) Možnost izvedbe cevne KK je ob drugih TK vodih, vendar z ločenimi
vmesnimi jaški in ločenimi dovodi do posameznih stavb. 

(3) Za predmetno območje je potrebno izdelati projekt telekomunikacijskega
omrežja. Točka priključitve je v obstoječem jašku ob objektu Alpska 25.

22. člen
(ogrevanje)

(1) Ogrevanje objektov je praviloma na zemeljski plin, lahko tudi na lesno bio-
maso ali pelete oz. s sistemom toplotnih črpalk ali z drugimi obnovljivimi
viri izrabe energije, dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih siste-
mov in sončnih kolektorjev integriranih v osnovno strešino ali fasado. 

(2) Trasa plinovodnega omrežja je predviden na vseh notranjih povezoval-
nih cestah. Plin naj se načeloma uporablja za kuhanje, ogrevanje, pri-
pravo tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje.

IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH 
VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

23. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na območju OPPN se nahaja območje pričakovanih naravnih vrednot:
Radovljica, s kratko oznako: Vršaj, fluvioglacialni nanos.

(2) Območje naj se intenzivno ozeleni z avtohtonim drevjem.
(3) Na območju naj se upošteva zahteve glede javne osvetlitve: uporablja-

jo naj se žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno svetlobo in ne oddajajo
UV spektra. Svetilke naj bodo neprodušno zaprte in usmerjene v tla,
brez sevanja svetlobe nad vodoravnico. Med 22.00 in 5.00 uro naj se
zmanjša osvetljenost javnih površin.

(4) Teden dni pred pričetkom gradbenega izkopa del se o tem pisno obve-
sti Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj zaradi evidentiranja možnih
najdb naravnih vrednot.

24. člen
(tla)

(1) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so
tehnično brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi

neškodljivosti za okolje. Pri ravnanju z odpadnimi in meteornimi vodami
se upošteva določbe tega odloka. 

(2) Rodovitni del prsti se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo deva-
stiranih in degradiranih tal ter za ureditev zelenih površin.

(3) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, od-
večni gradbeni in izkopani material pa odpeljati na ustrezno deponijo.

(4) Izvajalec gradnje mora imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito
ukrepanje v primeru razlitij polutantov (goriva, olja in drugih za vodne
vire škodljivih suspenzij), da se prepreči onesnaževanje vodnih virov.

25. člen
(varstvo zraka)

(1) V času gradnje se zagotovi vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih
površin ter preprečevanje raznosa materialov iz gradbišča ter čiščenje
vozil pri vožnji z gradbišč na javne prometne površine in prekrivanje sip-
kih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah.

(2) Energent za ogrevanje bo zemeljski plin.

26. člen
(varstvo voda)

(1) Predmetno zemljišče ne tangira vodnih in priobalnih zemljišč vodoto-
kov, ne posega v varstvene pasove virov pitne vode niti ne posega v vo-
dovarstvena območja.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 

VARSTVOM PRED POŽAROM

27. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Obravnavana lokacija ne leži v območju poplav, visoke podtalnice, ne v
erozivnem niti v plazovitem terenu, zato posebni ukrepi niso predvideni.

(2) Lokacija se nahaja v območju VII. Stopnji po MSC lestvici s povratno
dobo 500 let, projektni pospešek tal je g=0,175 (Potresna nevarnost
Slovenije - projektni pospešek tal).

28. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost je zagotovljena z urbanistično zasnovo, ustreznimi od-
miki med posameznimi objekti, s potrebni pogoji za varen umik ljudi, ži-
vali in premoženja pri požaru ter dostope za gasilce do najmanj dveh
stranic objektov. 

(2) V območju je potrebno zgraditi hidrantno omrežje, ki je opremljeno z
nadzemnimi hidranti in povezano v obročast sistem cevovodov. Do nad-
zemnih hidrantov mora biti zagotovljen stalni dostop.

(3) Za objekte, za katere izdelava požarne študije ni zahtevana, mora do-
seganje predpisane požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova po-
žarne varnosti.

(4) Za objekte tipa dvojčki, trojčki je med dvema stanovanjskima enotama
skupni zid potrebno izvesti kot protipožarna ločitev.

(5) predvideno cestno omrežje mora zagotavljati neoviran in varen dovoz,
dostop ter delovne površine za intervencijska vozila.

(6) Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je po-
trebno v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati študijo požarne
varnosti in pridobiti požarno soglasje Za objekte, kjer izdelava študije
požarne varnosti ni predpisana mora zahtevana požarna varnost biti raz-
vidna iz dokumenta zasnova požarne varnosti.

VI. ETAPNOST IZVEDBE, OBVEZNOSTI INVESTITORJEV 
IN IZVAJALCEV

29. člen
(etapnost)

(1) Posebna etapnost izvedbe ni opredeljena, predhodno pred pričetkom
gradnje območja mora biti izvedena komunalna oprema v obsegu, ko
le ta omogoča navezavo objektov na obstoječo komunalno opremo.

(2) Sočasno z izgradnjo objektov na območju OPPN mora biti izvedena 
rekonstrukcija Letališke ulice.
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(3) Samostojno etapo urejanja predstavlja gradnja povezanih stanovanjskih
objektov, katerih gradnja mora potekati v eni fazi. 

30. člen
(obveznost investitorjev in izvajalcev)

(1) Uresničitev z Odlokom opredeljenih pogojev za urejanje območja ne
zahteva financiranja iz proračuna Občine, razen neposredne izgradnje
otroškega igrišča.

(2) Investitorji so dolžni na osnovi programa opremljanja stavbnega zemljiš-
ča, ki bo izdelan za območje OPPN v sorazmernih deležih vezanih na
velikost posameznega zemljišča in bruto površino objektov financirati
komunalno, prometno ureditev in odkup zemljišča za skupne površine. 

(3) Investitorji so v skladu z veljavnimi predpisi dolžni Občini plačati soraz-
merni delež stroškov za že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo
navezano območje ter sorazmerni del rekonstrukcije Letališke ulice v
Lescah.

VII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, 
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

31. člen
(tolerance)

(1) Odstopanj pri obsegu komunalnih naprav ni možnih. Dopustne so pri-
lagoditve tras posameznih komunalnih naprav znotraj območja, če je
zagotovljena ohranitev oz. izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje
lastnikov zemljišč za izvedbo po spremenjeni trasi.

(2) Glede na funkcionalne potrebe posameznih objektov je možna prilago-
ditev uvozov in drugačna zunanja ureditev.

(3) Kvadrature parcel se lahko prilagodijo dejanski izmeri.

VIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO 
PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

32. člen
(usmeritve za ureditve po prenehanju veljavnosti)

(1) Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta ali v okviru njegovih spre-
memb je potrebno smiselno ohraniti zlasti določbe glede funkcije ob-
močja, oblikovanja zelenih in drugih skupnih površin ter pogojev za zu-
nanjo ureditev objektov in gradnjo pomožnih objektov.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(vpogled OPPN)

(1) OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in
Upravni enoti Radovljica.

34. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

35. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Številka: 350-5-0002/2010
Datum: 8. 9. 2010 

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

4.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur. l. RS,
št. 33/07 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.

23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 32. redni seji dne 8.
9. 2010 sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

ZA REKONSTRUKCIJO LETALIŠKE ULICE V LESCAH

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljeva-
nju: OPPN) za rekonstrukcijo dela državne regionalne ceste R3/635 (v nada-
ljevanju: Alpska cesta), Letališke ulice, povezovalne ceste med Begunjsko in
Letališko ulico (v nadaljevanju: povezovalna cesta) ter dela državne regional-
ne ceste R2/452 v Lescah (v nadaljevanju: cesta R2/452), ki vsebuje:
- območje OPPN,
- pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- ešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi ne-

srečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastruk-

turo in grajeno javno dobro
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN. 

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

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za posege na
obstoječih objektih, pogoje za odstranitev obstoječih objektov, pogoje za
gradnjo novih objektov, ureditev zelenih in utrjenih površin, površin za gradnjo
prometne in komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

Sestavni deli OPPN so:
I. Besedilo odloka

II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora - izsek iz družbenega plana M 1:5000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:5000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1. Katastrski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
3.2. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
3.3. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč 

in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu M 1:1000
3.4. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč  

in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu M 1:1000
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1. Ureditvena situacija M 1:1000
4.2. Prikaz etapnosti gradnje M 1:1000
4.3. Načrt odstranitve objektov M 1:1000
4.4. Prikaz ureditve komunalne javne infrastrukture M 1:500
4.5. Prometno tehnična situacija M 1:500
4.6. Karakteristični prečni prerezi M 1:100

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
- izvleček iz strateškega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelal City studio, d. o. o., Vurnikova 2, Ljubljana, pod številko 
projekta CS975 v juliju 2010. 



II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN obsega celotno traso Letališke ulice, od križišča z Alpsko ce-
sto na zahodu do križišča s cesto R2/452 na vzhodu, vključno z deli Alpske
ceste in ceste R2/452 ter povezovalno cesto. Na severozahodni strani ob-
močja, ob Alpski cesti, območje OPPN zajema del obstoječe pozidave. 

Vsi predvideni posegi se izvedejo na zemljiščih s parcelnimi številkami 30/2,
65/2, 193/3, 194/3, 194/5, 197/2, 201/2, 1386/1, 1404/1, 1404/2,
1404/3, 1404/5, 1421/2, 1426/4, 1426/6 in delih zemljišč s parcelnimi
številkami 30/1, 31/1, 60, 61, 63/3, 63/4, 63/5, 65/3, 66, 68/4, 69/2,
75/1, 75/2, 191/2, 191/3, 192/1, 193/1, 193/2, 193/4, 194/1, 194/2,
194/6, 197/1, 198/1, 198/3, 199/1, 199/3, 199/4, 201/1, 298/1,
299/2, 299/8, 300/1, 303/3, 304/1, 304/6, 305/1, 305/2, 305/13,
309/9, 311, 312/1, 312/3, 312/24, 313/2, 315/2, 317/1, 317/6, 1384/2,
1386/7, 1388/1, 1391/3, 1402/5, 1416, 1421/1, 1424, 1426/5, 1429/1
in 1429/2, vse k.o. Hraše (geo.posnetek Geomer d.o.o., april 2009). 
Skupna velikost območja OPPN je 21.238 m2.

Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obo-
dne parcelacije. 

Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1. ”Katastrski načrt
s prikazom območja OPPN” in št. 3.3. ”Načrt obodne parcelacije, parcelaci-
je zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu”.

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

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

Območje OPPN je navezano na sosednje prostorske enote po obstoječih
obodnih cestah in peš komunikacijah. Dovoz v območje OPPN je na severni
strani z Begunjske ceste, na vzhodni strani s ceste R2/452, na zahodne stra-
ni z Alpske ceste. Na južni strani se na območje preko Planinske ulice, Čopo-
ve ulice, Ulice kokrškega odreda in Valvasorjeve ulice navezuje obstoječe na-
selje enodružinskih stanovanjskih hiš.

Ureditve v območju OPPN so zasnovane tako, da omogočajo navezavo ob-
stoječih in predvidenih gradenj na širšem območju.

Na širšem območju poteka avtocesta A2, odsek Vrba-Peračica. Vzhodni del
območja OPPN (pas ob cesti R2/452) se nahaja v 40m varovalnem pasu av-
toceste. V tem delu ni predvidenih posegov v obstoječ protihrupni nasip avto-
ceste.

Na zahodni strani se območje OPPN navezuje na območje, ki se ureja z Za-
zidalnim načrtom Center Lesce (UVG, št. 19/83, 17/87, 25/96, 48/99,
17/00, in DN UO, št. 1/00, 21/02, 61/06, 98/08, 123/10, 128/10).

Kolesarska steza se bo do izgradnje daljinske kolesarske steze ob cesti
R2/452 navezala na obstoječo makadamsko pešpot, ki je od cestišča loče-
na s pasom zelenja. S tem bo preprečen dostop kolesarjev na državno cesto
ter vožnja po cestišču.
Na severni strani se bo kolesarska steza navezala na Begunjsko cesto in bo
po njej potekala po cestišču oziroma skladno s predvideno rekonstrukcijo.

Predviden poseg ne bo imel obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora
in ne bo predstavljal bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno pro-
metno in komunalno energetsko infrastrukturo v širšem območju. Predvidena
gradnja ne bo vplivala na podobo krajine.

Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz grafičnega načrta št. 2.
”Vplivi in povezave s sosednjimi območji”.

8. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)

Na območju OPPN so ob upoštevanju določb odloka in drugih predpisov 
dopustni naslednji posegi:

- sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
- odstranitev ali prestavitev obstoječih objektov in naprav,
- gradnja novih objektov,
- rekonstrukcije obstoječih objektov, ki se ohranjajo,
- gradnja prometne, komunalne energetske in druge gospodarske 

infrastrukture,
- urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin,
- redna in investicijska vzdrževalna dela,
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov iz 10. člena tega odloka.

9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

1. Prostorske enote

Območje OPPN je razdeljeno na pet prostorskih enot:
C - površine, namenjene rekonstrukciji cest,
P1 - površine z ohranjeno obstoječo pozidavo,
P2 - površine, namenjene gradnji objekta in pripadajočih ureditev,
P3 - površine z ohranjeno obstoječo pozidavo,
P4 - površine, namenjene gradnji objekta in pripadajočih ureditev.

Prostorske enote so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.1. ”Katastrski načrt s pri-
kazom območja OPPN” in št. 3.2. ”Geodetski načrt s prikazom območja OPPN”.

2. Namembnost prostora:
Območje C: območje prometne in druge gospodarske javne infrastrukture
(površine za cesto s pripadajočimi pločniki in kolesarsko stezo, priključki cest,
vsa pripadajoča javna infrastruktura) ter zasebnih parkirišč, dvorišč in vrtov. 

Območje P1, P2, P3, P4: območje centralnih dejavnosti in stanovanj. V pri-
tličjih objektov je možno urediti poslovne prostore.

3. Prometna zasnova
Predmet OPPN je rekonstrukcija obstoječih cest ter vse infrastrukturne in
prostorske ureditve, vezane na izgradnjo cest v dolžini cca 1050 m. 
Peš in kolesarski promet se spelje po hodnikih za pešce in kolesarskih ste-
zah, tako da se upoštevajo obstoječe in predvidene povezave z ostalimi eno-
tami območja ter da so omogočeni varni prehodi preko cest.

Alpska cesta se rekonstruira, vozišče se razširi ter izvede obojestranski hod-
nik za pešce. Letališka ulica se rekonstruira, vozišče se razširi. V zahodnem
delu se do križišča s povezovalno cesto izvede enostranski hodnik za pešce. 
Povezovalna cesta se rekonstruira, vozišče se razširi, izvede se obojestranski
hodnik za pešce ter enostranska dvosmerna kolesarska steza. Na mestu pri-
ključka povezovalne ceste na Letališko ulico se načrtuje rekonstrukcija obsto-
ječega trikrakega križišča. Križišče s cesto R2/452 se rekonstruira, cesta
R2/452 pa prilagodi na novo kategorizacijo. 
Predvidi se prometne priključke za novo pozidavo izven območja OPPN.

4. Zazidalna zasnova in zasnova pripadajočih zunanjih ureditev
Prostorska enota P1, P3:
Obstoječa pozidava se ohranja. 
Dovoljena je postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z 10. čl.
tega odloka.

Prostorska enota P2, P4:
Po odstranitvi obstoječih objektov je dovoljena gradnja novih objektov. 
V prostorski enoti P2 naj bo objekt orientiran vzporedno z Alpsko cesto. No-
vogradnja naj bo od pločnika umaknjena v notranjost parcele minimalno 1.00
m. Gabariti se prilagajajo obstoječemu objektu, ki se odstrani. Parkirna me-
sta ter prostor za obračanje vozil je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču
znotraj prostorske enote.
Novogradnja v prostorski enoti P4 naj povzema obstoječe višinske gabarite
ter naj bo locirana tako, da ne moti preglednosti v križišču. Parkirna mesta je
potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču znotraj prostorske enote.

Prostorska enota C:
V območju obstoječega naselja, na južni strani Letališke ulice morajo biti
ograje od roba vozišča odmaknjene minimalno 0.50 m. Na vrtovih se ohranja
obstoječa zazelenitev oz. se po potrebi nadomesti z novo nizko ali visoko 
vegetacijo.

Prometna in zazidalna zasnova sta razvidni iz grafičnega načrta št. 4.1. ”Ure-
ditvena situacija”.
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10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

V prostorski enoti C je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
skladno s prostorskimi zmožnostmi.
V prostorskih enotah P1, P2, P3 in P4 je dovoljena gradnja naslednjih neza-
htevnih in enostavnih objektov (Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
Ur.l. št. 37/2008): 
- drvarnica,
- garaža,
- uta,
- ograje,
- škarpe in podporni zidovi,
- nadstrešek,
- utrjena dvorišča,
- pomožni komunalni objekt,
- enoetažni pritlični objekt,
- varovalne in protihrupne ograje.

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.

11. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo prometnega omrežja)

Ceste
Normalni prečni profil je določen glede na vrsto ceste, prometno obremeni-
tev in predvideno računsko hitrost.

Normalni prečni profil Alpske ceste 
- hodnik za pešce 1.60 m
- vozišče 2 x 3.00 m
- hodnik za pešce 1.60 m (možne lokalne zožitve do 1.30 m)
Skupaj širine maksimalno 9.20 m 

Normalni prečni profil Letališke ulice_zahodni del:
- zelenica 0.50 m
- vozišče 2 x 2.75 m 
- hodnik za pešce 1.50 m
Skupaj širine maksimalno 7.50 m 

Normalni prečni profil Letališke ulice_vzhodni del:
- utrjena zelena površina 0.5 m
- kolesarska steza 2.50 m
- utrjena površina 0.75 m
- vozišče 2 x 3.00 m
- hodnik za pešce 1.50 m
Skupaj širine maksimalno 11.25 m 

Normalni prečni profil povezovalne ceste:
- hodnik za pešce 1.50 m
- kolesarska steza 2.50 m
- utrjena površina 0.75 m
- vozišče 2 x 3.00 m
- hodnik za pešce 1.50 m
Skupaj širine maksimalno 12.25 m 

Normalni prečni profil ceste R2/452_severni del:
- bankina 1.00 m
- robni pas 0.25 m
- vozišče 2 x 3.00 m
- robni pas 0.25
- bankina 1.00 m
Skupaj širine maksimalno 8.50 m 

Normalni prečni profil ceste R2/452_južni del:
- bankina 0.5 m
- kolesarska steza 2.50 m
- mulda 0.50 m
- zelenica 1.50 - 2.20 m
- bankina 1.00 m
- robni pas 0.25 m
- vozišče 2 x 3.00 m
- robni pas 0.25
- bankina 1.00 m
Skupaj širine maksimalno 14.20 m 

Prometni otoki so predvideni na cesti R2/452.
Vozišče je obrobljeno z dvignjenimi betonskimi robniki, razen na delu trase iz-
ven prometnih otokov severno in južno na cesti R2/452. V tem delu je voziš-
če zaključeno s povozno bankino.
Za vse posege na območju državne ceste in v njenem varovalnem pasu (ure-
ditev cestnih priključkov oz. križišč) je investitor dolžan pridobiti soglasje in
dovoljenje k projektni dokumentaciji (k projektu PGD, PZI) za izvedbo del, pri
izdelavi katere je treba upoštevati pogoje Direkcije za ceste. 
Kolesarska steza
Predvidi se ureditev kolesarske steze kot del predvidenega daljinskega siste-
ma kolesarskih poti. Trasa dvosmerne kolesarske steze bo potekala po za-
hodnem robu povezovalne ceste ter se nadaljevala po južnem robu Letališke
ulice proti vzhodu ter po zahodnem robu ceste R2/452 naprej proti jugu. 
Kolesarski promet se bo po Alpski cesti in po Letališki ulici do križišča s po-
vezovalno cesto odvijal po cestišču.
Hodnik za pešce
Predvidi se izgradnja obojestranskega hodnika za pešce ob Alpski cesti in ob
povezovalni cesti ter enostranskega hodnika za pešce ob Letališki ulici.
Hodnik za pešce bo od vozišča ločen z dvignjenim betonskim robnikom.
Priključki 
Obstoječe priključke ulic (Planinska ulica, Čopova ulica, Ulica kokrškega
odreda, Valvasorjeva ulica) na Letališko ulico se ohrani. Priključke se nivelet-
no in situitativno naveže na rekonstruirano traso Letališke ulice.
Obstoječe uvoze na dvorišča stanovanjskih hiš na južni strani Letališke ulice
ter ob Alpski cesti se ohrani in izvede preko poglobljenih robnikov. 
Po izvedbi novega dovoza na dvorišče objektov Alpska cesta 36 in 38 s se-
verovzhoda se uvoz iz Alpske ceste ukine. 
Križišča 
Križišče z Alpsko cesto se rekonstruira z dodatnim pasom za leve zavijalce.
Križišče s cesto R2/452 se predvidi z dodatnimi pasovi za leve zavijalce.
Trikrako križišče povezovalne ceste in Letališke ulice se rekonstruira.
Odvodnjavanje 
Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišča, kolesarske steze in hodnika za
pešce se ustrezno uredi s prečnimi in vzdolžnimi skloni ter se preko vtočnih
jaškov in lovilcev olj vodi v ponikanje.

Prometno omrežje je razvidno iz grafičnih načrtov št. 4.5. ”Prometno tehnič-
na situacija” in 4.6. ”Karakteristični prečni prerezi”.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih ureditev)

Tlaki
Vozne površine in priključki se predvidijo v asfaltni izvedbi, razen na križiščih
Letališke ulice s Čopovo, Valvasorjevo in Ulico kokrškega odreda, kjer se iz-
vede tlak v drugih materialih, ki zagotavljajo umirjanje prometa (betonski tla-
kovci, granitne kocke, ipd.). Hodniki za pešce in kolesarske steze se lahko iz-
vedejo tudi z betonskimi tlakovci oz. drugimi trajnimi materiali. Vse ureditve zu-
nanjih javnih površin morajo omogočiti dostope funkcionalno oviranim ljudem.
Dostopi na zasebna dvorišča so lahko asfaltirani, tlakovani ali makadamski.
Zasaditev v obcestnem prostoru
Med kolesarsko stezo in voziščem ceste R2/452 se izvede zelenica. Prav tako
se zazelenijo otoki ob izvedbi pasov za leve zavijalce na delu ceste R2/452 ter
na uvozih na križišča. Mestoma se lahko zasadi nizko grmičevje ali posamez-
na visoka vegetacija, v kolikor ne omejuje preglednosti na vozišču.

13. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov)

Prostorska enota P2
Tlorisni gabariti: maksimalno 8,50 m x 14,00 m 
Višinski gabariti: K+P+M
Zunanjo ureditev je potrebno prilagoditi terenu in višinskim potekom obodnih cest. 

Prostorska enota P4
Pozidanost: maksimalno 9,00 m x 14,00 m
Višinski gabariti: K+P+M
Zunanjo ureditev je potrebno prilagoditi terenu in višinskim potekom obodnih cest.

14. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

Prostorska enota P1, P3: 
Novogradnje niso dovoljene. Dovoljena so vzdrževalna dela in rekonstrukcije v
obstoječih gabaritih ter v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.



15. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

V območju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih objektov:
- objekt Alpska cesta 27 na zemljišču s parcelno številko 30/2 k.o. Hraše,
- objekt Alpska cesta 32 na zemljišču s parcelno številko 317/1 k.o. Hraše.

Dovoljena je odstranitev ograj zaradi predvidenih rekonstrukcij cest.

Objekti, ki jih je treba odstraniti, so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.3. ”Pri-
kaz odstranitve objektov”.

IV. NAČRT PARCELACIJE

16. člen
(načrt parcelacije)

Območje OPPN je razdeljeno na:

- površino prostorske enote C, ki meri cca 19.657 m2, znotraj katere se
nahaja gradbena parcela cest GC, ki meri cca 12.319 m2 in obsega
zemljišča s parcelnimi številkami 65/2, 193/3, 194/5, 201/2,
1404/2, 1404/3, 1421/2, 1426/4, 1426/6 in dele zemljišč s parcel-
nimi številkami 30/1, 30/2, 31/1, 63/3, 63/4, 63/5, 65/3, 66,
68/4, 69/2, 192/1, 193/1, 193/2, 193/4, 194/1, 194/2, 194/3,
197/1, 197/2, 198/3, 199/1, 201/1, 311, 312/1, 317/1, 317/6,
1386/1, 1386/7, 1388/1, 1391/3, 1404/1, 1402/5, 1416, 1421/1,
1424, 1426/5, 1429/1 in 1429/2, vse k.o. Hraše,

- površino prostorske enote P1 (gradbena parcela G1), ki meri cca 600 m2

in obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 30/1 in 1388/1, k.o.
Hraše,

- površino prostorske enote P2 (gradbena parcela G2), ki meri cca 385 m2

in obsega del zemljišča s parcelno številko 30/2, k.o. Hraše,
- površino prostorske enote P3 (gradbena parcela G3), ki meri cca 276 m2

in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 60 in 61, k.o. Hraše,
- površino prostorske enote P4 (gradbena parcela G4), ki meri cca 330 m2

in obsega del zemljišča s parcelno številko 317/1 k.o.Hraše.

Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem 
sistemu in so sestavni del obrazložitve in utemeljitve OPPN.

Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.3. ”Načrt obodne
parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu”
in št. 3.4. ”Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objek-
tov na geodetskem načrtu”.

17. člen
(površine, namenjene javnem dobru)

Letališka ulica predstavlja površino v občinskem javnem dobru. Alpska cesta
in cesta R2/452 sta državni cesti v javnem dobru.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 

18. člen
(etapnost gradnje)

- Etapa 1: odstranitev objektov Alpska cesta št. 27 in 32, rekonstrukcija
Alpske ceste ter zahodnega dela Letališke ulice (do profila L3), novo-
gradnja objektov;

- Etapa 2: rekonstrukcija osrednjega dela Letališke ulice (do profila L7);
- Etapa 3: rekonstrukcija povezovalne ceste, rekonstrukcija križišča ter 

rekonstrukcija Letališke ulice do križišča s cesto R2/452 (do profila L10);
- Etapa 4: rekonstrukcija križišče s cesto R2/452, cesta R2/452 se pri-

lagodi na novo kategorizacijo.

Posamezne etape niso časovno soodvisne. Posamezne posege v prostorskih
enotah P1, P2, P3, P4, znotraj etape 1, je možno izvajati ločeno. Prav tako
se neodvisno od etap lahko izvedejo priključki na komunalne vode in uvozi za
potrebe stanovanjske pozidave. Etape se lahko med seboj združujejo.

Etapnost gradnje je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.2. ”Prikaz etapnosti
gradnje”.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

V območju OPPN se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
- EŠD 10032 Lesce - Vaško jedro,
- EŠD 10026 Lesce - Kovačija Alpska cesta 25.
Podatki o kulturni dediščini so razvidni v Strokovnih zasnovah varstva kulturne
dediščine za območje občine Radovljica (ZVKDS OE Kranj, februar 2008) in
so na vpogled na sedežu občine.
Rekonstrukcije obstoječih objektov in gradnja novih objektov, se morajo 
načrtovati v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

Za poseg v kulturno dediščino ter za gradnjo novega objekta v prostorski 
enoti P2 je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojnega organa.

Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno izvesti predhodne arheološke
raziskave. Pristojna javna služba opredeli obseg in čas izvedbe predhodnih
arheoloških raziskav. 

Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno območno enoto Za-
voda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH 
VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

20. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave)

1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim
manjšo obremenitev okolja. Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov
in ureditev je potrebno zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zra-
ka, tal in vode, predvsem pa rešitve za kontrolirano odvodnjavanje vod s cest-
nih površin. Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in obra-
tovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi ravnmi.
Med izvedbo načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da ne bo prišlo do po-
slabšanja razmer v obstoječem delu naselja.

2. Varstvo vode in podzemne vode
Predvidene ureditve neposredno ne tangirajo vodnih in priobalnih zemljišč vo-
dotokov ter ne posegajo na območje varstvenih pasov virov pitne vode oziro-
ma na vodovarstvena območja.
Padavinske vode se bodo kontrolirano ponikale preko cestnih zbiralnikov z
vgrajenimi lovilci olj. Med gradnjo in obratovanjem je morebitna razlitja nevar-
nih snovi treba takoj sanirati.

3. Varstvo tal
Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za
začasne prometne in gradbene površine ter deponije se uporabijo infrastruk-
turne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnič-
no brezhibni in materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti
za okolje. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vod na kmetijsko ob-
delovalne površine. 

4. Varstvo zraka
S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih odpadkov je treba
preprečiti prašenje z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečiti raznos materiala z gradbišča.

5. Varstvo pred hrupom
Širše območje leži v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Dovoljena mej-
na raven hrupa je 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi. Pri načrtovanju objek-
tov v širšem območju je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s tega po-
dročja.
Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da je med gradnjo
uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certi-
fikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Vsa hrupna
dela naj se izvajajo v dnevnem času, motorji strojev pa naj brez potrebe ne
obratujejo v prostem teku. Izvajalec je dolžan zagotoviti monitoring hrupa med
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gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev vrednosti, določenih
za čas gradnje.

6. Odstranjevanje odpadkov
Investitorji in izvajalci so dolžni ravnati z odpadki, ki nastanejo v času gradnje,
v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 

VARSTVOM PRED POŽAROM

21. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

Zaradi rekonstrukcije ceste se požarna varnost bližnjih objektov in območij ne
sme poslabšati. Vsi objekti in območja morajo imeti zagotovljen dovoz za in-
tervencijska vozila in površine za uporabo gasilnih naprav, preskrba s požar-
no vodo ne sme biti okrnjena.
Med gradnjo mora izvajalec upoštevati predpise, ki urejajo varstvo pred poža-
rom v naravnem okolju.

Dostopi za intervencijska vozila na območje OPPN so obstoječi. Intervencij-
ske poti bodo nemoteno potekale po rekonstruiranih cestah. 

Pri rekonstrukciji vodovodnega omrežje je potrebno upoštevati veljavno zako-
nodajo s tega področja.
Upoštevati je potrebno nevarnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno
predvideti tehnične rešitve gradnje.

Načrtovana ureditev se nahaja v vplivnem območju letališča. S tem posega v
območje kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog nje-
ga, namenjenem varovanju letališkega prometa letališča Lesce. Območje
OPPN se nahaja pod bočno in kasneje pod horizontalno ravnino letališča Les-
ce in je od vzletno pristajalne steze letališča oddaljeno od 100 do 500 m.
Predviden poseg - rekonstrukcija ceste, ne predstavlja ovire za zračni promet.

IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV 
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO 

JAVNO DOBRO

22. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)

1. Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacij-
ske infrastrukture so:
- Zaradi rekonstrukcije cest je potrebna prestavitev, novogradnja, obno-

va, oziroma zaščita komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih na-
prav in objektov,

- praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (pro-
metnih 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 odmi-
kom od obstoječih vodov in naprav;

- kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zem-
ljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na njegovem zem-
ljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika prido-
biti služnost;

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

cev vodov, 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 na-
prav in objektov mora potekati v skladu s smernicami posameznih no-
silcev urejanja prostora, ki se nahajajo v obvezni prilogi tega OPPN ter
veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi pred-
pisi in standardi.

Potek komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav je raz-
viden iz grafičnega načrta št. 4.4. ”Prikaz ureditve komunalne javne infra-
strukture”.

2. Kanalizacijsko omrežje
Na območju OPPN je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje.
Ob rekonstrukciji ceste se morajo vsi pokrovi kanalizacijskih jaškov na cestiš-
ču poravnati na nivo rekonstruiranega cestišča. Iztok meteorne kanalizacije v
kanalski sistem javne kanalizacije ni dopusten. Padavinske vode s cestišča se
preko lovilcev olj odvajajo v ponikovalnice.
Kanalizacijsko omrežje je možno obnavljati, dograjevati in prestavljati. Ob pre-
stavitvi pokrovi jaškov ne smejo biti locirani na voznih trajektorijah.

3. Vodovodno omrežje
V cestišču Letališke ulice potekata dva javna vodovoda - ACC 150 in LTŽ 100.
Zahodni del vodovoda je bil že obnovljen na dimenzijo 150 Ductil. 
Preostali vodovod v celotni dolžini Letališke ulice se obnovi na dimenzijo 150
Ductil. Vodovod LTŽ 100 se opusti, vsi priključki se prevežejo na obnovljen
vodovod.
Ob rekonstrukciji ceste se morajo vsi pokrovi vodovodnih jaškov ter cestne
kape na cestišču, poravnati na nivo rekonstruiranega cestišča. 

4. Elektroenergetsko omrežje
V območju OPPN je locirana transformatorska postaja T532 Tp Merkur Les-
ce ter trase SN in NN kablovodov za napajanje obstoječih odjemalcev z elek-
trično energijo.
Električno omrežje in naprave je možno obnavljati, dograjevati in prestavljati.
Prav tako se lahko prestavi transformatorska postaja.

5. Kabelsko komunikacijski sistem
Kabelsko komunikacijski sistem (KKS) je na območju Letališke ulice umeš-
čen v prostor pretežno s ponapetjem med objekti, v manjšem obsegu s cev-
no kabelsko kanalizacijo.
Ob gradbenih posegih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe za varovanje.
Kabelsko omrežje je možno obnavljati, dograjevati in prestavljati.

6. Telekomunikacijsko omrežje
V območju OPPN potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave Telekoma
Slovenije d.d..
Ob gradbenih posegih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe za varovanje.
Telekomunikacijsko omrežje je možno obnavljati, dograjevati in prestavljati.

7. Plinovodno omrežje
V območju OPPN je delno že zgrajeno plinovodno omrežje. Novo plinovodno
omrežje se predvidi na vseh cestah in poveže z obstoječim. Vsi novi objekti
naj se za potrebe kuhanja, ogrevanja, pripravo tople sanitarne vode, tehnolo-
gijo in hlajenje priključijo na omrežje zemeljskega plina.
Plinovodno omrežje je možno obnavljati, dograjevati in prestavljati.

8. Javna razsvetljava
Križišči z državno cesto (priključek Letališke ulice na Alpsko cesto in cesto
R2/452) vključno s prehodom za pešce na Alpski cesti je potrebno ustrezno
osvetliti.

9. Druga infrastruktura
V območju OPPN je možno zgraditi tudi drugo infrastrukturo, ki z OPPN ni po-
sebej načrtovana. V tem primeru je potrebno pridobiti projektne pogoje in so-
glasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

23. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev prometnih
ureditev, določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preuče-
vanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih ali drugih razmer po-
iščejo 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 jav-
nimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odsto-
panja zadevajo. 
Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in na-
prav, priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora
pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z nji-
hovimi programi. 
Podkletitev objektov v prostorskih enotah P2 in P4 ni zavezujoča.



V primeru, da se rekonstrukcija Alpske ceste izvede samo v območju OPPN,
je dopustno, da se med križiščem z Letališko ulico in mejo na severni strani
Alpske ceste izvede prilagoditev na obstoječe stanje ceste.

Dolgoročno je na mestu rekonstruiranega trikrakega križišča povezovalne ce-
ste in Letališke ulice, za potrebe priključevanja območja na južni strani, do-
pustno izvesti krožno križišče.
Obcestne ureditve, poteki kolesarske steze in hodnikov za pešce se prilago-
dijo na novo ureditev.

Gradbene parcele je v fazi projektne dokumentacije in zakoličbe parcel mož-
no spremeniti.

Možna so odstopanja lokacij in števila uvozov v skladu z rešitvami pozidave za
območja izven OPPN. Dopustne so spremembe lokacij uvozov preko poglob-
ljenih robnikov v primeru spremembe ureditve zasebnih dvorišč.

24. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)

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

infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode morajo takoj ob-
noviti, če so ob gradnji poškodovani.

XI. USMERITVE za določitev meril in pogojev 
po prenehanju veljavnosti OPPN 

25. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so dopustni naslednji posegi:
- redna in investicijsko-vzdrževalna dela in rekonstrukcije, s katerimi se

ne spreminjata zunanji gabarit objekta in konstrukcijska zasnova stavb;
- vzdrževanja zunanjih površin,
- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z 10. členom

tega odloka.

XII. KONČNE DOLOČBE

26. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta Center Lesce (UVG, št. 19/83, 17/87, 25/96, 48/99,
17/00 in DN - UO, št. 1/00, 21/02, 61/06, 98/08, 123/10, 128/10) ter
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Radovljica (DN -
UO, št. 47/04 - uradno prečiščeno besedilo, 48/05, 98/08, 114/09,
124/10, 125/10), ki se nanašajo na območje OPPN. 

27. člen
(vpogled OPPN)

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

28. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

29. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Številka: 3505-0004/2009
Datum: 8. 9. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

5.

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur.
l. RS, št. 33/07 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG,
št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 32. redni seji dne
8. 9. 2010 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO CONO 

NA VHODU V RADOVLJICO 
(Trgovsko središče TUŠ Radovljica)

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen
(podlaga za občinski odlok)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica sprejmejo
spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za poslovno
cono na vhodu v Radovljico (Trgovsko središče TUŠ Radovljica) (DN
UO, št. 64/2006). 

(2) Spremembe in dopolnitve OLN za poslovno cono na vhodu v Radovljico
(Trgovsko središče TUŠ Radovljica) je izdelalo podjetje RCR, d. o. o.,
pod številko projekta 11/2010, v juliju 2010.

2. člen
(vsebina)

(1) Spremembe in dopolnitve OLN vsebujejo tekstualni del, grafični del in priloge:
Tekstualni del: 
1. odlok
Grafični del: 
1. Ureditvena situacija - veljavni OLN (DN UO št. 64/2006) 
2. Situacija vplivov in povezav M 1 : 1 000
3. Ureditvena situacija, M 1: 500
4. Načrt prometne ureditve in komunalne ter energetske infrastrukture 

M 1 : 1 000
5. Načrt zakoličbe M 1 : 500
Priloge:
1. Izrez iz prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica
2. Smernice in mnenja
3. Obrazložitev in utemeljitev
4. Povzetek za javnost

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S 
SPREMEMBO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA 

3. člen
(predmet sprememb in dopolnitev OLN)

(1) Predmet sprememb in dopolnitev je Občinski lokacijski načrt za poslovno
cono na vhodu v Radovljico (Trgovsko središče TUŠ Radovljica) (DN UO, št.
64/2006), katerega je pod št. 20/2006 izdelal Arhe, d. o. o., v letu 2006 (v
nadaljevanju OLN). 

(2) Območje je v celoti namenjeno novogradnji objektov za poslovno trgovske
dejavnosti oziroma izgradnji trgovskega centra, hkrati se uredi ustrezno števi-
lo parkirnih mest ter 3 parkirišča za turistične avtobuse. Dostop je predviden
z Gradnikove ceste, kjer je načrtovana rekonstrukcija.

(3) Spremembe določil se nanašajo na urbanistično prilagoditev tehnološkim
rešitvam novih investitorjev in sicer možnost gradnje objekta z večjim številom
trgovin s specializirano ponudbo in diskontnega centra.

(4) S spremembami in dopolnitvami se ne posega v zunanje gradbene linije v
smeri proti SZ, prav tako se v celoti ohranijo odmiki do meje območja OLN na
SZ, prometne navezave območja na obstoječe in načrtovano cestno omrežje
ter navezave vseh komunalnih naprav na komunalne naprave izven območja. 

4. člen
(območje sprememb in dopolnitev OLN)

(1) Ureditveno območje ~ 9000 m2 je natančno definirano v prostorskih 
sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine 
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Radovljica in obsega zemljišče omejeno na severozahodu z najboljšimi 
kmetijskimi površinami, na severovzhodu z regionalno cesto Vrba - Črnivec
oziroma z Državnim lokacijskim načrtom za avtocesto na odseku Vrba - Pera-
čica (Črnivec), na jugovzhodu s Kranjsko ter na jugozahodu z Gradnikovo 
cesto. 
(2) Obravnavane spremembe in dopolnitve vplivajo na določbe v območju 
celotnega OLN, meja območja OLN pa se ne spreminja.
Območje sprememb in dopolnitev OLN obsega zemljišča v k.o. Predtrg in 
sicer zemljišča naslednjih parc. št. 283/2, 284/2, 284/4, 285/1, 285/4,
285/5, 287/2, 287/4, 287/5, 109/4, 109/3, 328/7, 286/2, 286/1,
285/8, 287/2.
(3) Spremembe in dopolnitve ne povečujejo vpliva na sosednja zemljišča ter
obstoječo in načrtovano prometno in komunalno infrastrukturo.
(4) V postopku priprave in sprejemanja ni potrebno voditi postopka celovite
presoje vplivov na okolje 

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) S spremembami in dopolnitvami OLN se prilagajajo pogoji gradnje trgov-
skega objekta v območju OLN s tem, da je ohranjena možnost gradnje dveh
objektov in sicer trgovin s specializirano ponudbo (drogerija, tekstil, tehnični
predmeti .....) in eventuelno diskontnega trgovskega objekta pri čemer je 
poudarek dan neživilskim programom. Oba objekta sta lahko povezana z 
nadstrešnico ali pa tvorita enotni objekt zasnovan v obliki črke ”L” . 
(2) Na osnovi navedenih rešitev se tretji in četrti stavek 6. člena nadomestita
z novim besedilom, ki se glasi: 
”Trgovski center sestavljata dva objekta locirana vzdolžno ob SZ in SV meji
območja tako, da oblikujeta odprt prostor orientiran proti JV. Ob objektih se
oblikuje nadkrit prehod za pešce. Objekta se lahko povežeta v enotni objekt
zasnovan v obliki črke ”L” ali ločita s prehodom nad katerim se lahko izvede
nadstrešnica, ki mora biti višje od 4,50 m nad koto terena tako, da bo omo-
gočen prehod gasilskim vozilom.”

6. člen
(lega in velikost objektov, pogoji za projektiranje)

(1) V 9. členu Odloka se besedilo prvega odstavka nadomesti z novo oprede-
litvijo, ki se glasi: 
”Trgovski center: 
Center je sestavljen iz dveh vzdolžno zasnovanih objektov lociranih ob SZ in
SV meji območja tako, da se oblikuje večji odprt prostor namenjen parkiranju
na JV delu območja. Ob objektih se proti parkirišču oblikujejo nadstreški, 
objekta se lahko stikata tako, da tvorita enotni objekt zasnovan v obliki črke
”L” ali povezujeta z nadstrešnico na višini večji od. 4,50 m. 
Tlorisni gabarit: tlorisni gabarit sestavljata dva osnovna objekta:
- objekt A 64,00 m x 32,00 m - 36,00 m 
- objekt B 56,00 m x 24,00 m - 30,00 m pri čemer mora biti objekt v celoti
lociran znotraj območja, katerega definira gradbena meja 
Višinski gabarit: maksimalna višina objektov je 8,50 m, višina objekta se 
spušča v smeri proti Gradnikovi ulici tako, da je maksimalna višina JZ dela 
objekta A 6,50 m. V višinski gabarit je potrebno vključiti tudi vse tehnične dele
stavbe. 
Etažnost: P, dovoljena je kletna etaža in v posameznih delih znotraj maksimal-
ne višine ureditev medetaže.
Oblikovanje objekta: Fasada mora poleg značilnih fasadnih elementov iz be-
tona in aluminija vključevati tudi čim več lesenih in steklenih površin in je lah-
ko ozelenjena. 
Streha: ravna oz v minimalnem naklonu, nadstrešnice načeloma steklene.
Streha lahko vključuje elemente za izrabo sončne energije in je lahko izvede-
na kot zelena streha.”

7. člen
(lega objektov na zemljišču)

(1) Določbe 10. člena se nadomestijo z novim besedilom, ki se glasi: 
”(1) Lega objekta je definirana z zakoličbeno situacijo in fiksno točko zakolič-
be ter definiranimi odmiki od parcelnih mej. Objekti morajo biti locirani znotraj
območja opredeljenega z gradbeno mejo, pri čemer mora biti vzdolžna stra-
nica objekta A vzporedna s SZ mejo ureditvenega območja. 
Kota pritličja je lahko največ 15 cm nad koto urejenega parkirišča ob uvozu v
ureditveno območje.” 

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV 
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

8. člen
(prometna ureditev)

(1) Rešitve ne predvidevajo sprememb prometne ureditve. Odnosi do obsto-
ječih prometnic zgrajenih na osnovi DLN za avtocestni odseku Vrba - Črnivec
se ne spreminjajo. 
(2) Načrtovana je ohranitev načrtovane izvedbe priključkov na Gradnikovo uli-
co in prometni sistem znotraj območja. 
(3) V 13. členu veljavnega odloka se črtajo določbe 2. do 5. odstavka točke ”1.
Ceste in druge prometne površine” in nadomestijo z novim besedilom, ki se glasi:
”V ureditvenem območju mora biti zagotovljeno minimalno 80 parkirnih mest
od tega 5 % PM prilagojenih invalidom.
Znotraj območja morajo biti zagotovljena 3 PM, za turistične avtobuse.
(4) Vsi posegi morajo upoštevati dejansko stanje po izgradnji avtoceste in pre-
kategorizirane glavne ceste - sedaj regionalna cesta R2 - 452 vključno z izve-
denim semaforiziranim križiščem. V postopku izdelave projektne dokumenta-
cije je potrebno preveriti izdelano prometno študijo in po potrebi predvideti
eventuelno potrebne ukrepe na državni cesti. V območju varovalnega pasu
državne ceste ni dovoljeno postavljati objektov za obveščanje in oglaševanje.
Vsi posegi morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da ne bodo vplivali na ob-
stoječe državno cestno omrežje.” 

9. člen
(komunalna infrastruktura)

(1) Spremembe in dopolnitve ne vplivajo na obstoječe ali načrtovane komu-
nalne naprave niti ne spreminjajo predvidenih obremenitev. 

V. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 

VARSTVOM PRED POŽAROM

10. člen
(varstvo pred požarom in naravnimi nesrečami)

(1) Načrtovana komunalna in prometne infrastruktura zagotavlja pogoje za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom, načrtova-
ne spremembe in dopolnitve na pogoje ne vplivajo in se le ti ne spreminjajo.
(2) V 16. členu se točka 2. nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
”(2) Pri projektiranju in gradnji posameznih objektov morajo biti upoštevani 
veljavni predpisi s področja varstva pred požarom in drugimi nesrečami ” 
V 16. členu se na koncu doda poglavje, ki se glasi:
”Varstvo pred naravnimi nesrečami: 
Obravnavana lokacija ne leži v območju poplav, visoke podtalnice, ne v 
erozivnem niti v plazovitem terenu, zato posebni ukrepi niso predvideni.
Lokacija se nahaja v območju VII. Stopnji po MSC lestvici s povratno dobo
500 let, projektni pospešek tal je g = 0,175 (Potresna nevarnost Slovenije -
projektni pospešek tal). ”

VI. KONČNE DOLOČBE : 

11. člen
(možna odstopanja)

(1) V 9. členu se v zadnjem odstavku opredeljeno odstopanje +/- 10 % nado-
mesti z + 10% in doda nov zadnji odstavek, ki se glasi : 
”(2) Tlorisna zasnova objektov se lahko prilagaja znotraj gradbene meje s 
tem, da skupna zazidana površina objektov ne presega 3 800 m2. Tlorisni 
zasnovi je možno prilagoditi tudi ureditev parkirnih mest. Odstopanje tlorisnih
dimenzij navzdol ni omejeno.” 

12. člen
(vpogled)

Spremembe in dopolnitve OLN so na vpogled vsem zainteresiranim na Obči-
ni Radovljica in Upravni enoti Radovljica.

13. člen
(inšpekcijski nadzor)

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



14. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Številka: 350-5-0006/2010 
Datum: 8. 9. 2010 Janko S. Stušek, l. r.

ŽUPAN

6.

Na podlagi 74. in 75. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07 in spremembe), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč 
(Ur. l. RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Ur. l. RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99
in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 32. redni seji, dne 8. 9.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 

opremljanja zemljišč za gradnjo v območju Občinskega lokacijskega
načrta za Poslovno cono na vhodu v Radovljico

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o programu
opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občinskega lokacijskega načrta
za Poslovno cono na vhodu v Radovljico (DN UO, št. 64/06). 

Sestavni del tega odloka so spremembe in dopolnitve Programa opremljanja
stavbnih zemljišč za območje OLN za Poslovno cono na vhodu v Radovljico.
Spremembe in dopolnitve je izdelalo podjetje RCR d.o.o. pod št. 11/2010 v
maju 2010.

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
NA OBRAČUNSKEM OBMOČJU

2. člen

Drugi stavek v prvem odstavku 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 
”Obračunski stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo na 
obračunskem območju, po cenah v juliju 2010, z vključenim DDV znašajo
skupaj 76 394,51 EUR”.

3. člen

Drugi odstavek v 3. členu se spremeni tako, da se glasi: ”Skupna vsota vseh neto
tlorisnih površin predvidenih objektov na obračunskem območju je 3 400 m2.”.

Tretji odstavek v 3. členu se spremeni tako, da se glasi: ”Stroški opremljanja
kvadratnega metra parcele na obračunskem območju, po cenah v decembru
2009, z vključenim DDV, znašajo skupaj 8,49 EUR/m2”.

Četrti odstavek v 3. členu se spremeni tako, da se glasi: ”Stroški opremljanja
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju,
po cenah v juliju 2010, z vključenim DDV, znašajo skupaj 22,47 EUR/m2”.

III. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

4. člen

V 5. členu se doda nova 7. točka, ki se glasi:
”7. V postopku izdelave projektne dokumentacije lastniki zemljišč financirajo
preveritev že izdelane prometne študije in po potrebi eventuelno potrebne
ukrepe na državni cesti.” 
Sedanja 7. točka postane 8. točka.

IV. TERMINSKI PLAN INVESTICIJE

5. člen

Drugi stavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: ”Predviden pričetek
gradnje komunalne opreme je december 2010, zaključek pa avgust 2011.”

V. KONČNE DOLOČBE

6. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Številka: 007-1-0012/2006 
Datum: 8. 9. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

7.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št.
16/08 in 123/08) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,
19/00) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj je Občinski svet občine Radovljica na 32. redni seji dne 8. septembra
2010 sprejel

ODLOK
O RAZGLASITVI ETNOLOŠKIH SPOMENIKOV LOKALNEGA 

POMENA V OBČINI RADOVLJICA

1. člen

Za etnološke spomenike lokalnega pomena (v nadaljevanju ”spomenik”) se
razglašajo registrirane enote nepremične dediščine: 

I. Dobro Polje ob Savi - Hiša Dobro Polje 9a (EŠD 98),
II. Lesce - Kmečki dvorec, Begunjska 2 (EŠD 314),
III. Lesce - Legatova domačija (EŠD 315),
IV. Ljubno - Mohorjeva hiša (EŠD 406),
V. Ovsiše - Golijeva domačija (EŠD 28740),

VI. Podnart - Hiša Podnart 26 (EŠD 17765),
VII. Podnart - Hiša Podnart 27 (EŠD 17764),
VIII. Zgornja Dobrava pri Kropi - Domačija Zgornja Dobrava 17 (EŠD 27940),
IX. Zgornji Otok - Kmečki dvorec, Zgornji Otok 6 (EŠD 12603),
X. Zgornji Otok - Poštna postaja pri Globočniku (EŠD 10043),
XI. Zgoša - Hiša Zgoša 44 (EŠD 17776),
XII. Zgoša - Tončkova domačija (EŠD 28559),
XIII. Lancovo - Domačija Lancovo 10 (EŠD 17758).

2. člen

I. Dobro Polje ob Savi - Hiša Dobro Polje 9a (EŠD 98), se razglaša za kul-
turni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnologije, arhitekture in umet-
nostne zgodovine.

Nadstropna zidana kmečka hiša z dvokapno streho, krito s špičakom, kamniti-
ma portaloma iz peraškega kamna, okni s kovanimi mrežami in železnimi polkni
predstavlja dediščino stavbarskih znanj. Hiša ima v celoti poslikano fasado. Šti-
ri freske so iz 18. stoletja, ena, Marija z detetom, pa iz leta 1865. Notranjost je
tradicionalno zasnovana z obokano vežo, ”hišo”, kamro in kuhinjo. Zaradi po-
sebnih poslikav in ohranjene notranjosti jo predlagamo za razglasitev za kultur-
ni spomenik lokalnega pomena s strokovnega področja etnologije. 

3. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / opis dela parcele lastnik lastniški 
občina številka del delež

Brezje 722 del Parcela 722 je sestavljena Andraž Jurkovič, 1/1
iz treh delov. Območje Dobro polje 9a,  
spomenika predstavlja 4243 Brezje
jugovzhodni del parcele 
funkcionalno zemljišče hiše.
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4. člen

Seznam parcel vplivnega območja:

katastrska parcelna cela / opis dela parcele lastnik lastniški 
občina številka del delež

Brezje 722 del Parcela 722 je sestavljena iz Andraž Jurkovič, 1/1
treh delov. Vplivno območje Dobro polje 9a,
spomenika predstavlja preostali 4243 Brezje
del parcele, ki ni funkcionalno 
zemljišče spomenika hiše

Brezje 721/1 cela Andraž Jurkovič, 1/1
Dobro polje 9a, 
4243 Brezje

Varstveni režim spomenika:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, kritini, izvirni lokaciji in poslikavah;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti - zgodovini

načina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● podrejanje vseh posegov v objekt ali v njegovo neposredno bližino;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● znotraj objekta ali v njegovi neposredni bližini je prepovedano postavlja-

nje objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci reklam;
● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči le

s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj. 

Stavba je namenjena:
● stanovanjski dejavnosti;
● učno-demonstracijskemu delu;
● znanstveno raziskovalnemu delu;
● predstavitvi načinov življenja ljudi skozi čas in družbo, v kateri je nastala.

Varstveni režim za odločbo lastniku:
Del zemljišča parc.št. 722, k.o. Brezje, kjer stoji hiš,a še naprej ostaja name-
njen stanovanjski dejavnosti. Zato se varstveni režim nanaša na:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, kritini, izvirni lokaciji in poslikavah na fasadi;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši;
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti-zgodovini na-

čina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči 

le s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj, za 
celostno obnovo pa tudi izdelava konservatorskega načrta in projekta.

Varstveni režim vplivnega območja spomenika: 
Varstveni režim za vplivno območje spomenika, ki obsega poleg nezazidanih
površin - dvorišče in travnik pred hišo - tudi druge grajene površine, kot je go-
spodarsko poslopje, na zemljišču s parc.št. 722 in 721/1, k.o. Brezje:
● podrejanje vsake rabe nezazidanih in grajenih površin dejavnosti hiše

Dobro polje 9a;
● ohranitev nezazidanih površin kot sta dvorišče in travnik;
● vsi posegi v vplivno območje so mogoči le z izdajo kulturno varstvenih

pogojev in ustreznim soglasjem s pristojne ZVKDS.

5. člen

II. Lesce - Kmečki dvorec, Begunjska 2 (EŠD 314), po domače Španov
dvorec, se razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi et-
nologije, arhitekture in umetnostne zgodovine.

Nadstropno, zidana stanovanjsko hišo podeželskega veljaka z dvokapno stre-
ho posebej izpostavlja ogelni pomol v nadstropju z oknom iz tufa, kar pred-
stavlja hišo kot nekaj posebnega. V pritličju je ohranjen polkrožen portal iz
tufa z letnico 1663. V notranjosti je ohranjena tlorisna zasnova pritličja in nad-
stropja, od vež do ”hiš”. V pritličju z obokano vežo je ohranjena dvojna škaf-
nica iz leta 1666. Ker je hiša v celoti ohranjena in obnovljena, jo predlagamo
za razglasitev kulturnega spomenika lokalnega pomena s strokovnega podro-
čja etnologije.

6. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / del lastnik lastniški 
občina številka delež

Hraše 71/2 cela Thomas Sodja, Blejska Dobrava 91, 1/1
4273 Blejska Dobrava

Seznam parcel vplivnega območja:

katastrska parcelna cela / opis dela parcele lastnik lastniški 
občina številka del delež

Hraše 71/1 del Parcela je razdeljena na dva Zvonimir Humar, 1/1
funkcionalna dela. Vplivno Begunjska 2a, 
območje spomenika predstavlja 4248 Lesce
nepozidan del parcele 71/2, 
južno in zahodno ob hiši 
Begunjska cesta 2a

7. člen

Varstveni režim spomenika:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, kritini, izvirni lokaciji; ohranitev ogelnega pomola;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti - zgodovini

načina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● podrejanje vseh posegov v objekt ali v njegovo neposredno bližino;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● znotraj objekta ali v njegovi neposredni bližini je prepovedano postavlja-

nje objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci reklam;
● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči le s

kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem pristojne spomeniške službe.

Stavba je namenjena:
● stanovanjski in obrtni dejavnosti;
● učno-demonstracijskemu delu;
● znanstveno raziskovalnemu delu;
● predstavitvi načinov življenja ljudi skozi čas in družbo, v kateri je nastala.

Varstveni režim za odločbo lastniku:
Zemljišče s parc.št. 72/1, k.o. Lesce, kjer stoji hiša, še naprej ostaja name-
njeno stanovanjski in obrtni dejavnosti. Zato se varstveni režim nanaša na:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, kritini, izvirni lokaciji; ohranitev ogelnega pomola;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši;
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti-zgodovini na-

čina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči

le s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem pristojne spomeniške
službe, za celostno obnovo pa tudi izdelava konservatorskega načrta
in projekta.

Varstveni režim vplivnega območja spomenika:
Varstveni režim za vplivno območje spomenika, ki obsega poleg nezazidanih
površin - dvorišče tudi druge grajene površine kot je predelano gospodarsko
poslopje, na zemljišču s parc.št. 71/1, k.o. Lesce:
● podrejanje vsake rabe nezazidanih in grajenih površin dejavnosti hiše

Begunjska 2;
● vsi posegi v vplivno območje so mogoči le z izdajo kulturno varstvenih

pogojev in ustreznim soglasjem s pristojne ZVKDS.

8. člen

III. Lesce - Legatova domačija (EŠD 315), se razglaša za kulturni spome-
nik lokalnega pomena z lastnostmi etnologije, arhitekture, umetnostne zgodo-
vine in restavratorstva.



Legatova domačija, kmečki dvorec predstavlja baročno arhitekturo, ki v svo-
jih elementih ohranja še starejše gotske člene in oblikovne elemente iz 17.
stoletja. Rdeče-bela fasada ima fresko v štukaturnem okviru, katere avtor je
Frančišek Jelovšek. Freska predstavlja sv. Florjana. Celotno stavbo krasijo
okna z okvirji iz tufa z biforo nad vrati, klasicističen portal je iz leta 1864. Dvo-
riščna fasada je členjena z arkadami ter umetelnimi stropovi v notranjščini in
notranja oprema kaže na življenje bogatega podeželskega veljaka iz 18. in 19.
stoletja. Posebnost na Gorenjskem je kuhinjska spahnjenca, zato jo predla-
gamo za razglasitev kulturnega spomenika lokalnega pomena s strokovnega
področja etnologije.

9. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / del lastnik lastniški 
občina številka delež

Hraše 73/1 cela Uršula Vidmar, Begunjska 6,  4248 Lesce 1/1

Seznam parcel vplivnega območja:

katastrska parcelna cela / del lastnik lastniški 
občina številka delež

Hraše 72/1 cela Uršula Vidmar, Begunjska 6, 4248 Lesce 1/1
Hraše 72/2 cela Gregor Vidmar, Begunjska 6b, 4248 Lesce 1/1
Hraše 73/4 cela Gregor Vidmar, Begunjska 6, 4248 Lesce 1/1
Hraše 73/5 cela Gregor Vidmar, Begunjska 6, 4248 Lesce 1/1
Hraše 73/6 cela Gregor Vidmar, Begunjska 6, 4248 Lesce 1/1
Hraše 73/7 cela Gregor Vidmar, Begunjska 6b, 4248 Lesce 1/1

10. člen

Varstveni režim spomenika:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, kritini, izvirni lokaciji in poslikavah;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti - zgodovini

načina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● podrejanje vseh posegov v objekt ali v njegovo neposredno bližino;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● znotraj objekta ali v njegovi neposredni bližini je prepovedano postavlja-

nje objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci reklam;
● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči le

s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj. 

Stavba je namenjena:
● stanovanjski dejavnosti;
● učno-demonstracijskemu delu;
● znanstveno raziskovalnemu delu;
● predstavitvi načinov življenja ljudi skozi čas in družbo, v kateri je nastala.

Varstveni režim za odločbo lastniku:
Zemljišče parc.št. 73/1, k.o. Hraše, kjer stoji hiša še naprej ostaja namenjen
stanovanjski dejavnosti. Zato se varstveni režim nanaša na:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, kritini, izvirni lokaciji in poslikavah;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši;
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti-zgodovini na-

čina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči 

le s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj, za 
celostno obnovo pa tudi izdelava konservatorskega načrta in projekta.

Varstveni režim za vplivno območje spomenika:
Varstveni režim za vplivno območje spomenika, ki obsega poleg nezazidanih
površin - dvorišče tudi druge grajene površine kot je gospodarsko poslopje,
zemljišča s parc.št. 72/1, 72/2, 73/4, 73/5, 73/6 in 73/7, vse k.o. Hraše:
● podrejanje vsake rabe nezazidanih in grajenih površin dejavnosti hiše

Begunjska 6;

● vsi posegi v vplivno območje so mogoči le z izdajo kulturno varstvenih
pogojev in ustreznim soglasjem s pristojne ZVKDS.

11. člen

IV. Ljubno - Mohorjeva hiša (EŠD 406), se razglaša za kulturni spomenik
lokalnega pomena z lastnostmi etnologije in arhitekture.

Pritlično kmečko hišo, po domače Mohorjevo hišo, z delno zidanim, delno le-
senim nadstropjem, kjer so kašče, lesenim ostrešjem in z gankom v nadstrop-
ju predstavlja tradicionalno zasnovana stavba z notranjo členitvijo prostorov na
vežo in ”hišo”. Je podkletena in je posebej zaznamujejo poslikave v pritličju z
nabožno, konjeniško in vojaško vsebino. Na območju Ljubnega je posebnost
in izstopa iz gručaste vasi, zato jo predlagamo v razglasitev kulturnega spome-
nika s strokovnega področja etnologije.

12. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / opis dela parcele lastnik lastniški 
občina številka del delež

Ljubno 146 del del. Srečko Praprotnik, 1/1
stavbišče s hišo Ljubno 16, 

4244 Podnart

Seznam parcel vplivnega območja:

katastrska parcelna cela / opis dela parcele lastnik lastniški 
občina številka del delež

Ljubno 146 del Preostali del parcele, Srečko Praprotnik, 1/1
ki ni stavbišče spomenika. Ljubno 16, 

4244 Podnart

Ljubno 144 cela Soklič Boštjan, 1/2
Ljubno 18, 
4244 Podnart
Markelj Frančiška, 1/2
Ljubno 19, 
4244 Podnart

Ljubno 145 cela Soklič Boštjan, 1/2
Ljubno 18, 
4244 Podnart
Markelj Frančiška, 1/2
Ljubno 19, 
4244 Podnart

Ljubno 147 cela Srečko Praprotnik, 1/1
Ljubno 16, 
4244 Podnart

13. člen

Varstveni režim spomenika:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, kritini, izvirni lokaciji in poslikavah;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti - zgodovini

načina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● podrejanje vseh posegov v objekt ali v njegovo neposredno bližino;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● znotraj objekta ali v njegovi neposredni bližini je prepovedano postavlja-

nje objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci reklam;
● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči le

s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj. 

Stavba je namenjena:
● stanovanjski funkciji;
● učno-demonstracijskemu delu;
● znanstveno raziskovalnemu delu;
● predstavitvi načinov življenja ljudi skozi čas in družbo, v kateri je nastala.

Varstveni režim za odločbo lastniku
Del zemljišča parc.št. 146, k.o. Ljubno, kjer stoji hiša še naprej ostaja name-
njen stanovanjski dejavnosti. Zato se varstveni režim nanaša na:
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● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-
strukciji, kritini, izvirni lokaciji in poslikavah;

● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši;
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti-zgodovini na-

čina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči 

le s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj, za 
celostno obnovo pa tudi izdelava konservatorskega načrta in projekta.

Varstveni režim za vplivno območje spomenika:
Varstveni režim za vplivno območje spomenika, ki obsega poleg nezazidanih
površin - dvorišče tudi druge grajene površine kot je gospodarsko poslopje,
celotno zemljišče parc.št. 146, k.o. Ljubno:
● podrejanje vsake rabe nezazidanih in grajenih površin dejavnosti hiše

Ljubno 16;
● vsi posegi v vplivno območje so mogoči le z izdajo kulturno varstvenih

pogojev in ustreznim soglasjem s pristojne ZVKDS.

14. člen

V. Ovsiše - Golijeva domačija (EŠD 28740), se razglaša za kulturni spome-
nik lokalnega pomena z lastnostmi etnologije in arhitekture.

V breg potisnjena nadstropna kmečka domačija s priključenim gospodarskim
poslopjem, katerega del je tudi iz lesenih brun grajena kašča z zamreženimi
okni, združuje več arhitekturnih obdobij s poznogotskimi, renesančnimi in ba-
ročnimi elementi. V pritličju je ohranjeno poznogotsko okno z obrezo na ”aj-
dovo zrno” in kamnit polkrožen portal. Na zidanem pritličju je viden tudi šivan
rob. V hiši je ohranjena ”črna kuhinja” in tradicionalna zasnova notranjih pros-
torov ter opreme. Domačija nosi domače ime Golijeva domačija. 

Zaradi kakovostno ohranjenih arhitekturnih elementov in predstavitve dedišči-
ne načinov življenja v domačiji jo predlagamo za razglasitev za kulturni spome-
nik s strokovnega področja etnologije.

15. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / opis dela parcele lastnik lastniški 
občina številka del delež

Češnjica 92/5 del Parcela je razdeljena na tri dele. Marija Grobin, 1/1
pri Kropi Območje spomenika obsega Ovsiše 32, 

jugovzhodni del parcele. 4244 Podnart

Seznam parcel vplivnega območja:

katastrska parcelna cela / opis dela parcele lastnik lastniški 
občina številka del delež

Češnjica 92/5 del Parcela je razdeljena na tri Marija Grobin, 1/1
pri Kropi funkcionalne dele. Vplivno Ovsiše 32,

območje spomenika obsega 4244 Podnart
osrednji del severno in zahodno 
ob stavbišču domačije 
spomenika

Češnjica 92/1 cela Marija Grobin, 1/1
pri Kropi Ovsiše 32, 

4244 Podnart

16. člen

Varstveni režim:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, kritini, izvirni lokaciji in stavbnemu pohištvu;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti - predstavitvi

zgodovine načina življenja njenih prebivalcev;
● podrejanje vseh posegov v objekt ali v njegovo neposredno bližino;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;

● znotraj objekta ali v njegovi neposredni bližini je prepovedano postav-
ljanje objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci re-
klam;

● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči le
s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj. 

Stavba je namenjena:
● stanovanjski in muzejski dejavnosti;
● učno-demonstracijskemu delu;
● znanstveno raziskovalnemu delu;
● predstavitvi načinov življenja ljudi skozi čas in družbo, 

v kateri je nastala.

Varstveni režim za odločbo lastniku:
Varstveni režim za del zemljišča parc.št. 92/5, k.o. Češnjica pri Kropi, kjer
stoji hiša je:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, kritini, izvirni lokaciji in leseni konstrukciji kašče z zamreženimi
okni;

● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši;
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti-zgodovini 

načina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči 

le s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj, za 
celostno obnovo pa tudi izdelava konservatorskega načrta in projekta.

Varstveni režim za vplivno območje spomenika:
Varstveni režim za vplivno območje spomenika, ki obsega nezazidane površi-
ne - dvorišče in travnik, celotno zemljišče parc.št. 92/5, k.o. Češnjica pri
Kropi:
● podrejanje vsake rabe nezazidanih in grajenih površin dejavnosti doma-

čije Ovsiše 19;
● vsi posegi v vplivno območje so mogoči le z izdajo kulturno varstvenih

pogojev in ustreznim soglasjem s pristojne ZVKDS.

17. člen

VI. Podnart - Hiša Podnart 26 (EŠD 17765), se razglaša za kulturni spo-
menik lokalnega pomena z lastnostmi etnologije, umetnostne zgodovine, ar-
hitekture in gradbeništva.

Nadstropna zidano stavbo pravokotnega tlorisa predstavlja petosna čelna fa-
sada. Osrednja os je poudarjena s portalno lopo, triforo v nadstropju in štiri-
osnim nadstreškom. Stavba je bila zgrajena leta 1928 kot gostilna z gospo-
darskim poslopjem, paviljonom in kegljiščem. V stavbi je delovala po drugi
vojni tudi pošta. Sledi stavbnemu slogu zmernega modernizma. Ker ohranja
značilnosti zgodnjih dvajsetih in tridesetih let v 20. stoletju in se še danes ka-
žejo posebni arhitekturni elementi, jo predlagamo za kulturni spomenik lokal-
nega pomena.

18. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / del lastnik lastniški 
občina številka delež

Zaloše 914/2 del Telekom Slovenije d.d., 10/100
stavbišče Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
s hišo

Črtomir Pogačnik, 90/200
Ul. Metoda Mikuža 8, 1000 Ljubljana

Anton Pogačnik, 90/200
Ul. Bratov Učakar 48, 1000 Ljubljana

Seznam parcel vplivnega območja:

katastrska parcelna cela / del lastnik lastniški 
občina številka delež

Zaloše 909/3 cela Lovska družina Kropa, 1/1
Podnart 17, 4244 Podnart



Zaloše 914/1 cela Lovska družina Kropa, 1/1
Podnart 17, 4244 Podnart

Zaloše 914/3 cela Lovska družina Kropa, 1/1
Podnart 17, 4244 Podnart

Zaloše 914/2 del Telekom Slovenije d.d., 10/100
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana

preostali Črtomir Pogačnik, 90/200
del brez Ul. Metoda Mikuža 8, 1000 Ljubljana
stavbišča 
s hišo - Anton Pogačnik, 90/200
spomenikom Ul. Bratov Učakar 48, 1000 Ljubljana

19. člen

Varstveni režim spomenika:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, izvedbi arkadnega balkona, kritini, izvirni lokaciji;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti - zgodovini

načina življenja njenih prebivalcev in sodobni namembnosti za sedanja
stanovanja;

● podrejanje vseh posegov v objekt ali v njegovo neposredno bližino;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● znotraj objekta ali v njegovi neposredni bližini je prepovedano postav-

ljanje objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci re-
klam;

● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči le
s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj. 

Stavba je namenjena:
● stanovanjsko društveni dejavnosti;
● učno-demonstracijskemu delu;
● znanstveno raziskovalnemu delu;
● predstavitvi načinov življenja ljudi skozi čas in družbo, 

v kateri je nastala.

Varstveni režim za odločbo lastniku:
Zemljišče parc.št. 914/2, k.o. Zaloše je namenjen stanovanjski in društveni
dejavnosti. Zato se varstveni režim nanaša na:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, izvedbi arkadnega balkona, kritini, izvirni lokaciji;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši;
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti-zgodovini 

načina življenja njenih prebivalcev in sodobni namembnosti za sedanja
stanovanja;

● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih
spomeniških lastnosti;

● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči 
le s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj, za 
celostno obnovo pa tudi izdelava konservatorskega načrta in projekta.

Varstveni režim za vplivno območje spomenika:
Varstveni režim za vplivno območje spomenika, ki obsega poleg nezazidanih
površin - dvorišče tudi druge grajene površine kot je današnji Lovski dom, kjer
so v preteklosti bila prenočišča, pralnica in hladilnica s paviljonom ob vhodu
na dvorišče ter manjši park z zasajenima platanama:
● podrejanje vsake rabe nezazidanih in grajenih površin dejavnosti obeh

hiš Podnart 26 in 27;
● vsi posegi v vplivno območje so mogoči le z izdajo kulturno varstvenih

pogojev in ustreznim soglasjem s pristojne ZVKDS.

20. člen

VII. Podnart - Hiša Podnart 27 (EŠD 17764), se razglaša za kulturni spo-
menik lokalnega pomena z lastnostmi etnologije, umetnostne zgodovine, ar-
hitekture in gradbeništva.

Nadstropno stavbo pravokotnega tlorisa predstavlja osemosna vzdolžna 
fasada. Ima tudi dvoosno stransko fasado. V nadstropju sta ohranjeni vogalni
arkadni loži, nadstrešek z ovalnim čelom, kovane mreže in kamnita obloga 

pritlične etaže. Sledi stavbnemu slogu modernizma in je v celoti ohranjena
sprva kot gospodarski del nekdanje gostilne Podnart 26, danes kot Lovski
dom, zato jo predlagamo v razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena.

21. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / del lastnik lastniški 
občina številka delež

Zaloše 909/3 cela Lovska družina Kropa, 1/1
Podnart 17, 4244 Podnart

Seznam parcel vplivnega območja:

katastrska parcelna cela / del lastnik lastniški 
občina številka delež

Zaloše 914/1 cela Lovska družina Kropa, 1/1
Podnart 17, 4244 Podnart

Zaloše 914/2 cela Telekom Slovenije d.d., 10/100
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
Črtomir Pogačnik, 90/200
Ul. Metoda Mikuža 8, 1000 Ljubljana
Anton Pogačnik, 90/200
Ul. Bratov Učakar 48, 1000 Ljubljana

Zaloše 914/3 cela Lovska družina Kropa, 1/1
Podnart 17, 4244 Podnart

22. člen

Varstveni režim spomenika:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, izvedbi arkadnega balkona, kritini, izvirni lokaciji;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti - zgodovini

načina življenja njenih prebivalcev in sodobni namembnosti za sedanja
stanovanja;

● podrejanje vseh posegov v objekt ali v njegovo neposredno bližino;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● znotraj objekta ali v njegovi neposredni bližini je prepovedano postavljanje

objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci reklam;
● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči le

s kulturnovarstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj. 

Stavba je namenjena:
● stanovanjsko društveni dejavnosti;
● učno-demonstracijskemu delu;
● znanstveno raziskovalnemu delu;
● predstavitvi načinov življenja ljudi skozi čas in družbo, 

v kateri je nastala.

Varstveni režim za odločbo lastniku:
Zemljišči parc.št. 909/3 in 914/3, k.o. Zaloše sta namenjeni stanovanjski in
društveni dejavnosti. Zato se varstveni režim nanaša na:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, izvedbi arkadnega balkona, kritini, izvirni lokaciji;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši ter obeh vogalnih lož z

arkadami in kovanimi mrežami na oknih;
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti-zgodovini na-

čina življenja njenih prebivalcev in sodobni namembnosti za sedanja
stanovanja;

● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih
spomeniških lastnosti;

● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči le
s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj.

Varstveni režim za vplivno območje spomenika:
Varstveni režim za vplivno območje spomenika, ki obsega poleg nezazidanih
površin - dvorišče tudi druge grajene površine, kot je stara stanovanjska hiša,
kjer je bila gostilna, paviljon ob vhodu na dvorišče in manjši park z zasajeni-
ma platanama:
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● podrejanje vsake rabe nezazidanih in grajenih površin dejavnosti obeh
hiš Podnart 26 in 27;

● vsi posegi v vplivno območje so mogoči le z izdajo kulturno varstvenih
pogojev in ustreznim soglasjem s pristojne ZVKDS.

23. člen

VIII. Zgornja Dobrava pri Kropi - Domačija Zgornja Dobrava 17 (EŠD
27940), se razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi et-
nologije in arhitekture.
Nadstropno kmečko hišo dopolnjuje prav takšno gospodarsko poslopje pod
eno streho. Hišo krasijo kamniti okenski okvirji iz peraškega kamna s kovanimi
mrežami in kamnit portal z voluto. Gre za tradicionalno zasnovan kmečki dom v
veliko vežo, ”hišo” in kamro. V celoti je ohranjeno tudi gospodarsko poslopje, ki
je v pritličju zidano iz kamna, v nadstropju pa leseno, tam je senik in pod. V pri-
tličju so hlevi z lesenim straniščem ”na štrbunk”. Domačija je ohranjena v celo-
ti kot dom iz kmečkega načina življenja tukajšnjih prebivalcev. Domačijo zaradi
ohranjenih arhitekturnih elementov in celostne podobe predlagamo za razglasi-
tev za kulturni spomenik lokalnega pomena s strokovnega področja etnologije.

24. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / del lastnik lastniški 
občina številka delež

Dobrava 157 cela Ignac Kokelj, Frankovo naselje 74, 30/35
pri Kropi 4220 Škofja Loka

Olga Kokelj, Frankovo naselje 43, 5/35
4220 Škofja Loka

Seznam parcel vplivnega območja:

katastrska parcelna cela / del lastnik lastniški 
občina številka delež

Dobrava 156/1 cela Ignac Kokelj, Frankovo naselje 74, 30/35
pri Kropi 4220 Škofja Loka

Olga Kokelj, Frankovo naselje 43, 5/35
4220 Škofja Loka

Dobrava 156/2 cela Debeljak Branko, Zgornja Dobrava 16, 1/3
pri Kropi 4246 Kamna Gorica

Jelenc Zdravko, Prezrenje 16, 1/6
246 Kamna Gorica
Debeljak Jelenc Julijana, 1/6
Zgornja Dobrava 16, 4246 Kamna Gorica
Debeljak Zdenka, 1/3
Zgornja Dobrava 16, 4246 Kamna Gorica
Olga Kokelj, Frankovo naselje 43, 5/35
4220 Škofja Loka
Olga Kokelj, Frankovo naselje 43, 5/35
4220 Škofja Loka

Dobrava 158 cela Ignac Kokelj, Frankovo naselje 74, 30/35
pri Kropi 4220 Škofja Loka

Olga Kokelj, Frankovo naselje 43, 5/35
4220 Škofja Loka

Dobrava 200/1 cela Hrovat Alojzija, Zgornja Dobrava 15a, 9/12
pri Kropi 4246 Kamna Gorica

Hrovat Marjan, Zgornja Dobrava 15a, 3/12
4246 Kamna Gorica

Dobrava 200/2 cela Franko Marija,Oprešnikova ul.37, 1/1
pri Kropi 4000 Kranj

Dobrava 200/3 cela Hrovat Alojzija, Zgornja Dobrava 15a, 9/12
pri Kropi 4246 Kamna Gorica

Hrovat Marjan, Zgornja Dobrava 15a, 3/12
4246 Kamna Gorica

Dobrava 155 del Ignac Kokelj, Frankovo naselje 74, 30/35
pri Kropi 4220 Škofja Loka

Olga Kokelj, Frankovo naselje 43, 5/35
4220 Škofja Loka

Dobrava 1037 del JAVNO DOBRO
pri Kropi

25. člen

Varstveni režim spomenika:
● ohranitev celotne domačije v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, kritini, izvirni lokaciji in stavbnem pohištvu;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti - zgodovini

načina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● možna je sprememba v kmečki turizem z ohranitvijo celotne domačije;
● podrejanje vseh posegov v objekt ali v njegovo neposredno bližino;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● znotraj objekta ali v njegovi neposredni bližini je prepovedano postav-

ljanje objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci re-
klam;

● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči le
s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj. 

Stavba je namenjena:
● stanovanjski ali poslovni dejavnosti;
● učno-demonstracijskemu delu;
● znanstveno raziskovalnemu delu;
● predstavitvi načinov življenja ljudi skozi čas in družbo, 

v kateri je nastala.

Varstveni režim za odločbo lastniku:
Zemljišče parc.št. 157, k.o. Dobrava pri Kropi, kjer stoji domačija še 
naprej ostaja namenjen stanovanjski dejavnosti. Mogoča je tudi sprememba
v turistični objekt z ohranitvijo domačije kot celote. Zato se varstveni režim 
nanaša na:
● ohranitev celotne domačije v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni 

konstrukciji, kritini, izvirni lokaciji;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši;
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti-zgodovini na-

čina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev, lahko razširi-
tev v turistično dejavnost;

● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih
spomeniških lastnosti;

● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči le
s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj, za celo-
stno obnovo pa tudi izdelava konservatorskega načrta in projekta.

Varstveni režim za vplivno območje spomenika:
Varstveni režim za vplivno območje spomenika obsega poleg nezazidanih
površin (travnik s sadovnjakom) in dvorišče zemljišči parc.št. 156/1 in 158,
k.o. Dobrava pri Kropi: 156/2, 200/2, 200/1, 200/3 in 155 del - severni
del parcele, ki se nahaja severno ob parcel 153 in 154 in 1037 del pot, vse
k.o. Dobrava pri Kropi: 
● podrejanje vsake rabe nezazidanih in grajenih površin stanovanjski ali

stanovanjsko poslovni dejavnosti v obliki kmečkega turizma domačije
Zgornja Dobrava 17;

● vsi posegi v vplivno območje so mogoči le z izdajo kulturno varstvenih
pogojev in ustreznim soglasjem s pristojne ZVKDS.

26. člen

IX. Zgornji Otok - Kmečki dvorec, Zgornji Otok 6 (EŠD 12603), se 
razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnologije,
umetnostne zgodovine, arhitekture in zgodovine.

27. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / del lastnik
občina številka

Otok 635/1 cela MABRA INŽENIRING 
poslovanje z nepremičninami d.o.o., 
Dunajska 159, Ljubljana

Otok 635/2 cela MABRA INŽENIRING 
poslovanje z nepremičninami d.o.o., 
Dunajska 159, Ljubljana



Otok 636/1 cela MABRA INŽENIRING 
poslovanje z nepremičninami d.o.o., 
Dunajska 159, Ljubljana

Otok 636/2 cela MABRA INŽENIRING 
poslovanje z nepremičninami d.o.o., 
Dunajska 159, Ljubljana

Otok 637 cela MABRA INŽENIRING 
poslovanje z nepremičninami d.o.o., 
Dunajska 159, Ljubljana

28. člen

Varstveni režim spomenika:
Za enoto velja varstveni režim, ki določa:
● varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v 

celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na
spomenik,

● prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, arhitekturne
člene in opremo, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim kul-
turno-varstvenim soglasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (v nadaljnjem besedilu pristojni zavod).

● prepoved posegov v odprti prostor in njegove tlorisne značilnosti z raz-
poredi stavb in drevja razen vzdrževalnih del, ki so odobrena s pred-
hodnim kulturno-varstvenim soglasjem zavoda

● v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavlja-
njem objektov trajnega in začasnega značaja vključno z nadzemno in-
frastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim kul-
turno- varstvenim soglasjem odobri pristojni zavod. 

Zavarovano območje je namenjeno:
● trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot
● povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
● prezentaciji kulturnih vrednot
● učno-demonstracijskemu delu, 
● znanstveno-raziskovalnemu delu.

Varstveni režim za odločbo lastniku:
Za enoto velja varstveni režim, ki določa:
● varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v 

celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na
spomenik,

● prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, arhitekturne
člene in opremo, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim kul-
turno-varstvenim soglasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (v nadaljnjem besedilu pristojni zavod),

● prepoved posegov v odprti prostor in njegove tlorisne značilnosti z raz-
poredi stavb in drevja razen vzdrževalnih del, ki so odobrena s pred-
hodnim kulturno-varstvenim soglasjem zavoda,

● v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavlja-
njem objektov trajnega in začasnega značaja vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim
kulturno-varstvenim soglasjem odobri pristojni zavod. 

Varstveni režim za vplivno območje spomenika:
V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje po-
segov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na kulturno
funkcijo ter vidno in doživljajsko privlačnost kulturnega spomenika. O obsegu
in značaju vpliva presoja pristojni zavod.

29. člen

X. Zgornji Otok - Poštna postaja pri Globočniku (EŠD 10043), se razgla-
ša za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnologije, umetnost-
ne zgodovine in restavratorstva.

Nadstropno baročno stavbo s klasicističnim portalom iz leta 1845 in figural-
nim motivom nad njim, ki prikazuje poštarja s pismom v roki, predstavlja Brin-
cova hiša. Med leti 1785 in 1871 je bila v stavbi poštna postaja in gostilna.
Stavba je še danes ohranjena v celoti, krasijo jo tudi freske Sv. Florjana,
Brezmadežne, Svete Trojice in Višarske Marije iz druge polovice 19. stolet-
ja. Stoji ob stari transportni cesti proti Jesenicam in je imela pomembno
upravno vlogo v Zgornjem Otoku ter na območju Radovljice, zato jo predla-
gamo v razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena s strokovnega
področja etnologije.

30. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / opis dela parcele lastnik lastniški 
občina številka del delež

Otok 632 del Parcela 632 je razdeljena Marko Globočnik, 1/2
na 6 delov. Območje Zgornji Otok 9,
spomenika predstavlja 4240 Radovljica
severozahodni del parcele Mojca Globočnik, 1/2
stavbišče hiše. Zgornji Otok 9, 

4240 Radovljica

Seznam parcel vplivnega območja:

katastrska parcelna cela / opis dela parcele lastnik lastniški 
občina številka del delež

Otok 624/3 cela Marko Globočnik, 1/2
Zgornji Otok 9, 
4240 Radovljica
Mojca Globočnik, 1/2
Zgornji Otok 9,
4240 Radovljica

Otok 632 del Parcela 632 je razdeljena na Marko Globočnik, 1/2
6 delov. Vplivno območje Zgornji Otok 9, 
spomenika predstavljajo vsi deli 4240 Radovljica
parcele razen severozahodnega, Mojca Globočnik, 1/2
ki je stavbišče spomenika. Zgornji Otok 9, 

4240 Radovljica

31. člen

Varstveni režim spomenika:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, kritini, izvirni lokaciji in poslikavah;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti - zgodovini

načina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● podrejanje vseh posegov v objekt ali v njegovo neposredno bližino;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● znotraj objekta ali v njegovi neposredni bližini je prepovedano postav-

ljanje objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci re-
klam;

● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči le
s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj. 

Stavba je namenjena:
● stanovanjski dejavnosti;
● učno-demonstracijskemu delu;
● znanstveno raziskovalnemu delu;
● predstavitvi načinov življenja ljudi skozi čas in družbo, 

v kateri je nastala.

Varstveni režim za odločbo lastniku:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni 

konstrukciji, kritini, izvirni lokaciji in poslikavah;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši;
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti-zgodovini na-

čina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči 

le s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj, za 
celostno obnovo pa tudi izdelava konservatorskega načrta in projekta.

Varstveni režim za vplivno območje spomenika:
Varstveni režim za vplivno območje spomenika, ki obsega poleg nezazidanih
površin - dvorišče tudi druge grajene površine, kot je gospodarsko poslopje,
na zemljišču s parc.št. : 624/3, 632, k.o. Otok:
● podrejanje vsake rabe nezazidanih in grajenih površin dejavnosti hiše

Zgornji Otok 9;
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● vsi posegi v vplivno območje so mogoči le z izdajo kulturno varstvenih
pogojev in ustreznim soglasjem s pristojne območne enote ZVKDS.

32. člen

XI. Zgoša - Hiša Zgoša 44 (EŠD 17776), po domače Strgarjeva, se raz-
glaša za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnologije, arhitek-
ture in restavratorstva.

Nadstropno hišo z dvokapno streho, kamnitimi okenskimi okvirji s kamnitim
portalom iz tufa in kamnitim polkrožnim stranskim portalom v klet z ograjenim
vrtom predstavlja dediščino stavbarskih znanj. V celoti je ohranjena notra-
njost, notranja zasnova prostorov z obokanimi stropovi, štukaturnim okrasjem
in sistemom dimnikov. V hiši hranijo bogato zbirko predmetov iz vsakdanjega
življenja stanovalcev skozi stoletja. Hiša je bila zgrajena na začetku 18. stolet-
ja, v 19. stoletju je bila prizidana. Omenjala se je že leta 1795 kot Strgarjeva
tovarna sukna, ki naj bi bila tam že tri rodove pred tem. Danes je v njej Res-
manova pekarna, ki ohranja bogato stavbno dediščino in premično dediščino
iz življenja njenih stanovalcev. Zato jo predlagamo za kulturni spomenik lokal-
nega pomena s strokovnega področja etnologije.

33. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / del lastnik
občina številka

Begunje 459 Cela Resman Jože, Breznica 28c, Žirovnica

34. člen

Varstveni režim spomenika:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih in izvirni 

lokaciji; 
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov, strešni konstruk-

ciji, kritini in štukaturnih poslikav ter opreme v notranjosti v skladu s kul-
turnovarstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS OE Kranj; 

● podrejanje rabe spomenika tradicionalni dejavnosti - zgodovini načina
življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;

● podrejanje vseh posegov v objekt ali v njegovo neposredno bližino;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● znotraj objekta ali v njegovi neposredni bližini je dovoljeno postavljanje

objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci reklam zara-
di prezentacije spomeniško varovanih kvalitet v skladu s kulturnovar-
stvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS OE Kranj;

● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči le
s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj. 

Stavba je namenjena:
● stanovanjsko-obrtni dejavnosti;
● učno-demonstracijskemu delu;
● storitveno-obrtni dejavnosti;
● turistični dejavnosti;
● drugim terciarnim dejavnostim;
● znanstveno raziskovalnemu delu;
● predstavitvi načinov življenja ljudi skozi čas in družbo, 

v kateri je nastala.

Varstveni režim za odločbo lastniku:
Zemljišče parc.št. 459, k.o. Begunje, kjer stoji hiša še naprej ostaja name-
njen stanovanjsko-obrtni dejavnosti. Zato se varstveni režim nanaša na:
● ohranitev celotne stavbe v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni kon-

strukciji, kritini, izvirni lokaciji; 
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov, opreme in štuka-

turnih poslikav v notranjščini; 
● ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši;
● podrejanje rabe spomenika tradicionalni dejavnosti-zgodovini načina

življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● dovoljeno je vzdrževanje stavbe, celostno ohranjanje in obnova njenih

spomeniških lastnosti;
● postavljanje začasnih objektov in reklam trajnega značaja je dovoljeno

postavljati v korist varovanja spomeniških lastnosti stavbe v skladu s kul-
turnovarstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS OE Kranj;

● vsi posegi znotraj objekta in v njegovi neposredni okolici so mogoči
le s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj, za
celostno obnovo pa tudi izdelava konservatorskega načrta in 
projekta.

Varstveni režim za vplivno območje spomenika:
Vplivnega območja ni oziroma je enako predlaganemu zemljišču parc. št.
459, k.o. Begunje v celoti.

35. člen

XII. Zgoša - Tončkova domačija (EŠD 28559), se razglaša za kulturni spo-
menik lokalnega pomena z lastnostmi etnologije, arhitekture in umetnostne
zgodovine.

Domačijo Zgoša 48 in 49, po domače Pr Tončk sestavljajo nadstropna
hiša, gospodarsko poslopje, kašča, lopa, vrt in mostovž. Datirana je med
18. in 19. stoletjem. Predstavlja jo nadstropna hiša s kamnitimi okenskimi
okvirji iz tufa in kovanimi mrežami, štukaturno okrašeno fasado in streho
dvokapnico na čope. V okviru domačije je zidano in z arkadami okrašeno
gospodarsko poslopje s kamnitimi stebri, kaščo in nekdanjim stanovanjem
za posle. Ob domačiji stoji tudi znamenje v obliki kapelice. V notranjosti 
je ohranjena tlorisna zasnova prostorov in oprema. Zaradi ohranjenosti 
celote in posameznih arhitekturnih elementov jo predlagamo za razgla-
sitev kulturnega spomenika lokalnega pomena s strokovnega področja 
etnologije.

36. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / del lastnik lastniški 
občina številka delež

Begunje 473/1 cela Bogdan Mencinger, Zgoša 49a, 1/1
4275 Begunje na Gorenjskem

Begunje 1837 cela JAVNO DOBRO 1/1

37. člen

Varstveni režim spomenika:
● ohranitev celotne domačije v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni 

konstrukciji, kritini, izvirni lokaciji in štukaturnem okrasju;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti - zgodovini

načina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● podrejanje vseh posegov v stavbe ali v njihovo neposredno bližino;
● dovoljeno je vzdrževanje stavb, celostno ohranjanje in obnova njihovih

spomeniških lastnosti;
● znotraj objektov ali v njihovi neposredni bližini je prepovedano postav-

ljanje objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci 
reklam; PREDLOG

● vsi posegi znotraj domačije in v njeni neposredni okolici so mogoči le s
kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj. 

Stavba je namenjena:
● stanovanjski dejavnosti;
● učno-demonstracijskemu delu;
● znanstveno raziskovalnemu delu;
● predstavitvi načinov življenja ljudi skozi čas in družbo, 

v kateri je domačija nastala.

Varstveni režim za odločbo lastniku:
Zemljišče s parc.št. 4731, k.o. Zgoša, kjer stojita hiša in gospodarsko 
poslopje, še naprej ostaja namenjeno stanovanjski in kmečki dejavnosti. Zato
se varstveni režim nanaša na:
● ohranitev celotne domačije v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni 

konstrukciji, kritini, izvirni lokaciji in štukaturnem okrasju fasade;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši;
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti-zgodovini 

načina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;



● dovoljeno je vzdrževanje domačije, celostno ohranjanje in obnova nje-
nih spomeniških lastnosti;

● vsi posegi znotraj domačije in v njegovi neposredni okolici so mogo-
či le s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj,
za celostno obnovo pa tudi izdelava konservatorskega načrta in 
projekta.

Varstveni režim za vplivno območje spomenika:
Vplivnega območja ni oziroma je enako predlogu za razglasitev. 

38. člen

XIII. Lancovo - Domačija Lancovo 10 (EŠD 17758) se razglaša za kultur-
ni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnologije, umetnostne zgodovi-
ne, arhitekture in zgodovine.

Je mogočna vzporedna domačija,ki jo sestavljajo stanovanjska hiša in go-
spodarsko poslopje. Nadstropno hišo odlikujejo trije portali, eden iz leta
1777, masivna vhodna vrata, okna z okvirjem iz tufa, sicer pa lesena okna
s kovanimi mrežami in fasadna dekoracija. Notranjost je v veliki meri ohra-
njena (kovana vrata, stenske niše, obokana, klet, črna kuhinja, prekajeval-
nica na podstrešju).Gospodarsko poslopje je spodaj zidano, zgoraj lese-
no, s kamnitim portalom, gankom in leseno križno konstrukcijo. V les je
vrezana letnica 1883. Je odlično ohranjen primer doma premožnega kme-
ta v tem delu Gorenjske. Ohranjena zunanjost in notranjost nazorno priča-
ta o dediščini načina življenja na tem območju zato jo predlagamo za raz-
glasitev kulturnega spomenika lokalnega pomena s strokovnega področja
etnologije.

39. člen

Lokacija enote in podatki o lastnikih:

katastrska parcelna cela / del lastnik lastniški 
občina številka delež

Lancovo 171 cela Janez Dežman, Lancovo 10a, 1/1
4240 Radovljica

Vplivno območje:

katastrska parcelna cela / del lastnik lastniški 
občina številka delež

Lancovo 170 cela Janez Dežman, Lancovo 10a, 1/1
4240 Radovljica

40. člen

Varstveni režim spomenika:
● ohranitev celotne domačije v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni 

konstrukciji, kritini, arhitekturnih detajlih in izvirni lokaciji;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti - zgodovini

načina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● dovoljeno je vzdrževanje domačije, celostno ohranjanje in obnova 

njihovih spomeniških lastnosti;
● znotraj objektov ali v njihovi neposredni bližini je prepovedano postav-

ljanje objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci 
reklam;

● vsi posegi znotraj domačije in v njeni neposredni okolici so mogoči le s
kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS OE Kranj,

● pri celostni obnovi domačije je treba predhodno izdelati konservatorski
načrt. 

Domačija je namenjena:
● stanovanjsko-obrtni dejavnosti;

● kmetijskim dejavnostim (gospodarsko poslopje)
● učno-demonstracijskemu delu;
● muzejsko-pedagoški dejavnosti
● znanstveno raziskovalnemu delu;
● predstavitvi načinov življenja ljudi skozi čas in družbo, 

v kateri je domačija nastala.

Varstveni režim za odločbo lastniku:
se nanaša na:
● ohranitev celotne domačije v višinskih in tlorisnih gabaritih, strešni 

konstrukciji, kritini, arhitekturnih detajlih in izvirni lokaciji;
● ohranitev notranjosti, notranje razporeditve prostorov in opreme; 
● ohranitev stavbnega pohištva na obstoječi hiši;
● podrejanje vsake rabe spomenika tradicionalni dejavnosti-zgodovini 

načina življenja njenih prebivalcev in današnjih stanovalcev;
● dovoljeno je vzdrževanje domačije, celostno ohranjanje in obnova 

njenih spomeniških lastnosti;
● vsi posegi znotraj domačije in v njegovi neposredni okolici so 

mogoči le s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem ZVKDS 
OE Kranj, za celostno obnovo pa tudi predhodna izdelava konserva-
torskega načrta 

Varstveni režim za vplivno območje spomenika:
Ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposre-
den vpliv na kulturno funkcijo ter vidno in doživljajsko privlačnost kulturnega
spomenika.. O obsegu in značaju vpliva presoja pristojna spomeniška služba. 

41. člen

Meje spomenikov I., II., III.. IV, V., VI., VII., VIII., IX, X., XI., XII., XIII. in vplivne-
ga območja spomenikov so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v me-
rilu 1:500, 1:1000, 1:1.500 in 1:5000.
(spomenik I.: TTN 5 Radovljica 44, spomenik II.: TTN 5 Radovljica 32, spo-
menik III.: TTN 5, Radovljica 32, spomenik IV.: TTN 5, Radovljica 45, spo-
menik V.: TTN 5 Kranj 5, spomenik VI.: TTN 5 Kranj 5, spomenik VII.: TTN
5 Kranj 5, spomenik VIII.: TTN 5 Kranj 4, spomenik IX.: TTN 5, Radovljica
33, spomenik X.: TTN 5 Radovljica 33, spomenik XI.: TTN 5 Radovljica 33,
spomenik XII.: TTN 5 Radovljica 23 in spomenik XIII: TIN 5 Radovljica 32.
Izvirnike načrtov, ki so sestavni del odloka, hranijo Ministrstvo Republike
Slovenije za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino - INDOK, Javni Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Območna enota Kranj in Občina
Radovljica, kjer so na vpogled zainteresiranim.

42. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine.

43. člen

Občina pošlje odlok na pristojno zemljiško knjigo, ki opravi vpis nepremične-
ga spomenika po uradni dolžnosti.

44. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
občine Radovljica- Uradne objave. Z dnem veljavnosti tega odloka preneha-
jo veljati 2.,3.,4.,8.,9., 10. in 11. členi in 12. člen v delu, ki se nanaša na
spomenik ŠT I in ŠT III Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena v občini Radovljica (Deželne novice občine Radovljica-Uradne 
objave, št. 123/2010).

Številka: 007-18/2010-1
Datum: 8. 9. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN
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8.

REDAKCIJSKI  POPRAVEK
Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena 

v občini Radovljica (DN UO, št. 123/2010)

V Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini 
Radovljica
(DN UO, št. 123/2010) se izvede sledeč redakcijski popravek: 
V 6. členu, seznam vplivnega območja, se doda ” parcela. št. 2, k.o. 
Kropa” .

Obrazložitev:
Pri spomeniku Kropa-cerkev sv. Lenarta (EŠD 1948) je v citiranem odloku 
v 6. členu, vplivno območje, pomotoma izpadla parcela št. 2, k. o. Kropa 
(pokopališče), ki je v kartografskem delu vključena.

Številka: 007-1/2009-9
Datum: 1. 10. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN 

9. 

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji
(ZVRK) (Ur. l. RS, št. 41/2007) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG,
št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 32. redni seji dne
8. 9. 2010 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010

v Občini Radovljica

1. člen

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov
volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Radovljica.

2. člen

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR
na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posa-
meznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja,
se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko
povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta,
katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri če-
mer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sred-
stev občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4. člen

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj
10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v viši-
ni 0,12 EUR za dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem
krogu, upravičena do dodatne povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih gla-
sov v tem krogu. 
Stroški iz 1. in 2. odstavka ne smejo preseči zneska porabljenih sredstev, raz-
vidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno
kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

5. člen

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali
za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz
proračuna občine v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih
sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.

6. člen

S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje z lokalne volitve v občini Radovljica za volilno leto
2006 št. 009-0007/2006 z dne 29.6.2006 (DN UO, št. 64/2006).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 009-4/2010-1
Datum: 8. 9. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN 
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