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REDAKCIJSKI POPRAVEK
GRAFIČNEGA DELA SPREMEMB IN DOPOLNITEV

ZAZIDALNEGA NAČRTA 
ZA CENTRALNO OBMOČJE RADOVLJICE

(DN UO, št. 64/2006)

Zaradi uskladitve grafičnega dela sprememb in dopolnitev Zazidalne-
ga načrta za centralno območje Radovljice s sprejetim tekstualnim
delom odloka in tehničnih napak pri vložitvi grafičnih listov, se objavi
redakcijski popravek. V elaboratu se zamenja grafični del odloka in
sicer Listi od št. 2.2 do 2.9. Vloženi listi se zavržejo in nadomestijo z
grafičnimi listi skladnimi s tem redakcijskim popravkom in veljavnim
tekstualnim delom odloka.

Obrazložitev:
V elaboratu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se nadome-
sti napačno vložene grafične priloge s pravilnimi, ki so skladne z 
veljavnim tekstualnim delom odloka. Zamenjajo se Listi od št. 2.2 
do 2.9 in s tem odpravi napaka, kot sledi: 

List št. 2.2:
- naslov lista se pravilno glasi: ”ortofoto z vrisom meje ZN in meje 

obravnavanega območja kare ”H””
- list vsebuje legendo

List št. 2.3:
- ”meja ZN na katastrskem načrtu M 1:3000” ni sestavni del 

grafičnega dela ZN, zato je ta list izločen, listi v nadaljevanju so 
preštevilčeni

List. št. 2.4. postane List št. 2.3:
- vrisana je meja ZN in prikazani so objekti po veljavnem ZN
- list vsebuje legendo

List. št. 2.5. postane List št. 2.4:
- naslov lista se namesto ”zazidalna situacija” pravilno glasi: ”arhitek-

tonsko zazidalna situacija”
- vsebina je prikazana namesto v M 1:1000 v M 1:500, kot je nave-

deno v tekstualnem delu odloka

- prikazane so zakoličbene točke in zakoličbene linije za območje
”kare H”, ki so usklajene z GK sistemom, objekti so vrisani skladno
s tekstualnim delom odloka 

- list vsebuje ustrezno legendo

List. št. 2.6. postane List št. 2.5:
- naslov lista se namesto ”zasnova prometne ureditve” pravilno glasi:

”zasnova prometne infrastrukture”
- prometna ureditev je prikazana s potrebnimi elementi 

List. št. 2.7. postane List št. 2.6:
- vsebina je prikazana namesto v M 1:500 v M 1:1000, kot je nave-

deno v tekstualnem delu odloka
- zakoličbene točke niso sestavni del lista parcelacije, ker so prikaza-

ne v ”arhitektonsko zazidalni situaciji”
- ustrezno je prikazana parcelacija in legenda 

List. št. 2.8. postane List št. 2.7:
- vsebina je prikazana namesto v M 1:500 v M 1:1000, kot je nave-

deno v tekstualnem delu odloka
- razvidno je označen potek komunalnih vodov, legenda ustreza

označbi komunalnih vodov

List. št. 2.9. postane List št. 2.8:
- vsebina je prikazana namesto na dveh listih na enem listu, kot je na-

vedeno v tekstualnem delu odloka
- na listu so prikazani: tloris pritličja, tloris kleti, prečni prerez, vzdolž-

ni prerez ter 3D prikaz območja ”kare H”
- v tlorisu pritličja so opuščene napačne navedbe površin; ustrezno

je navedena etažnost; označena je namembnost objektov po eta-
žah skladno s tekstualnim delom odloka; prikazan je potek prere-
zov; prikazane so dimenzije objektov, ki so navedene v tekstualnem
delu odloka

- prikazan je pravilen tloris kleti
- v prerezih je ustrezno prikazana etažnost in višinske kote.
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