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VSEBINA:

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za 
Turistično nakupovalni center Lesce - 1. faza 

2. ODLOK o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za Turistično nakupovalni
center Lesce - 2. faza

3. ODLOK o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za priključek Turistično 
nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto

1.
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 10. redni seji dne
22. junija 2011 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA 

TURISTIČNO NAKUPOVALNI CENTER LESCE - 1. FAZA

1. člen
(podlaga za občinski odlok)

(1) Ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Radovljica se sprejmejo spremembe in dopolnitve
ZN za Turistično nakupovalni center Lesce - 1. faza (DN UO, št. 47/2004,
74/2007, 128/2010) (v nadaljevanju ZN).

(2) Spremembe in dopolnitve ZN za Turistično nakupovalni center Lesce - 1. faza
je izdelalo podjetje RCR, d.o.o., pod številko projekta 6/2011, v juniju 2011.

2. člen
(vsebina)

(1) Spremembe in dopolnitve ZN za Turistično nakupovalni center Lesce - 1.
faza se nanašajo na določila in pogoje oblikovanja objekta B II. faza znotraj
območja TNC 1. faza in vsebujejo tekstualni del in priloge:

Tekstualni del: 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Turistično na-
kupovalni center Lesce - 1. faza 

Grafični del: 
1. Ureditvena situacija, M 1:1000
2. Prometna ureditev in zelene površine, M 1:1000

Priloge:
1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za
Turistično nakupovalni center Lesce - 1. faza (DN UO, št. 139/2011)
2. Izrez iz prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica, M
1:5000
3. Smernice in mnenja
4. Obrazložitev, junij 2011
5. Povzetek za javnost, april 2011

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)

Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na določila in pogoje za oblikova-
nje objekta B II. faza, znotraj območja TNC 1. faza

4. člen
(pogoji glede vrst in oblikovanj posameznih objektov)

Spremeni se 6. člen Odloka o zazidalnem načrtu za Turistično nakupovalni
center Lesce - 1. faza (prečiščeno besedilo, DN UO, št. 47/2004) v delu,
kjer navaja: Objekt B: II. faza - prizidek na severni strani bencinskega servisa
s programom tako, da se druga alinea namesto ”višinski gabarit: K + P + 1”
pravilno glasi ”višinski gabarit: P + 1”.

5. člen
(varstvo pred požarom in naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) V 17. členu se obstoječi prvi odstavek dopolni z naslednjim besedilom: ”Za
zagotovitev požarne varnosti je poleg ustreznih odmikov med objekti potreb-
no zagotoviti tudi ustrezne protipožarne ločitve v skladu z določbami Zakona
o varstvu pred požarom in Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.”

(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
”Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je treba v sklo-
pu projektne dokumentacije PGD izdelati študijo požarne varnosti. Investitorji so
za te objekte pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni prido-
biti požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in reševanje.
Za stavbe, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje
predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata ”zasnova požarne varno-
sti”, v tem primeru soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje ni potrebno.”

6. člen
(vpogled)

Spremembe in dopolnitve ZN so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini
Radovljica in Upravni enoti Radovljica.

7. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

8. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Številka: 3505-0003/2011 
Datum: 30. 6. 2011 

Ciril Globočnik, l.r.
ŽUPAN

2.
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 10. redni seji dne
22. junija 2011 sprejel

ODLOK
O PRVIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 
TURISTIČNO NAKUPOVALNI CENTER LESCE - 2. FAZA

1. člen
(podlaga za občinski odlok)

(1) Ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Radovljica se sprejmejo prve spremembe in 
dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično naku-
povalni center Lesce - 2. faza (DN UO, št. 116/2009) (v nadaljevanju OPPN).

(2) Prve spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za Turistično nakupovalni center Lesce - 2. faza je izdelalo podjetje RCR,
d.o.o., pod številko projekta 4/2011, v juniju 2011.

Časopis Občine Radovljica
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2. člen
(vsebina)

(1) Prve spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za Turistično nakupovalni center Lesce - 2. faza vsebujejo tekstualni del,
grafični del in priloge:

Tekstualni del: 
1. Odlok 
2. Obrazložitev odloka 

Grafični del:
list 1: Geodetski načrt, M 1 : 1000
list 2: Načrt parcel
list 3: Izsek iz veljavnega OPPN, M 1 : 1000
list 4: Situacija vplivov in povezav, M 1 : 2500
list 5: Ureditvena situacija, M 1 : 1000
list 6: Ureditvena situacija, prerezi objektov, M 1 : 1000
list 7: Situacija komunalnih vodov in prometa, M 1 : 1000
list 8: Parcelacija in situacija zakoličbe, M 1 : 1000

Priloge:
1. Izrez iz prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica
2. Sklep o začetku postopka
2. Smernice in mnenja
3. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
4. Povzetek za javnost
5. Spis postopka

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)

(1) Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo območje naslednjih parcel-
nih številk ali njihovih delov: 547/65, 547/67, 547/68, 547/69, 547/75,
552/4, 552/5, 552/6, 552/7, 552/8, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7,
549/8, 556/4, 556/5, 556/6, 556/7, 130/30, 130/31, 130/32, 130/28
del, 130/11, 1383/1, 110/1, 109/3, 108/3, 107/2 vse k.o. Hraše.

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

V 9. členu veljavnega OPPN, ki opisuje lego in velikost objektov ter pogoje za
projektiranje, se točki (5) in (6) nadomestita z novima, ki se glasita:

(5) Objekt K
- tlorisne dimenzije: 40,00 x 60,00 m
- višinski gabarit: P + 1 + možnost medetaže
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja 0,00
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- značilni oblikovni elementi: možnost nadstrešnice na JZ in JV strani 

objekta

(6) Objekt L
- tlorisne dimenzije: 60,00 x 40,00 m
- višinski gabarit: P + 1 + možnost medetaže
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja 0,00
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- značilni oblikovni elementi: možnost nadstrešnice na JZ strani objekta

dodajo se nove točke (8), (9) in (10), ki se glasijo: 

(8) Objekta K in L se lahko deloma ali v celoti povežeta v enotni objekt. V 
primeru povezave mora biti načrtovan - prehod, ki se vključuje v tlorisni 
gabarit objekta.

(9) Kot streha v minimalnem naklonu se šteje streha v naklonu do 10 stopinj.

(10) V sklopu objektov je dovoljena ureditev in montaža naprav za izrabo 
alternativnih virov energije, prav tako je uporaba alternativnih virov energije
dopustna za energetsko oskrbo objektov. 

5. člen
(prometna ureditev)

Spremeni se 12. člen veljavnega OPPN, prometna ureditev, ki se glasi:
(1) Javno cestno omrežje območja sestavlja interna cesta D. Cesta D je 

krožna cesta, ki se navezuje na povezovalno cesto med območjema TNC 1.
faza in 2. faza, hkrati je nadaljevanje ceste B in ceste C območja TNC 1. faza.

(2) Območje se prometno navezuje na obstoječe prometno omrežje v sklopu
TNC 1. faza in preko načrtovanega priključka opredeljenega v okviru 1.b faze
na obstoječo državno cesto R2 - 452. V okviru izvedbe novega priključka na
državno cesto se nanj predvidi tudi prometna navezava zemljišča parc. št.
547/51 k.o. Hraše.

(3) Ohrani se vse obstoječe prometne povezave območja TNC 2. faza preko
območja TNC 1. faza in Hraške ceste na državno cesto.

(4) V primeru kakršnega koli poseganja na območju državne ceste in v njen
varovalni pas, ki ni predviden s tem načrtom, je potrebno pridobiti dodatne
pogoje ter soglasje in dovoljenje Direkcije RS za ceste k projektni dokumen-
taciji (k projektu PGD in PZI) za izvedbo del še pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja za posege.

6. člen
(elementi cest)

Spremeni se 13. člen veljavnega OPPN, elementi cest, ki se glasi:

(1) Prečni profil ceste D je 6,00 m, in sicer je asfaltno vozišče sestavljeno iz
dveh voznih pasov širine 2 x 2,75m z obojestranskima robnima pasovoma ši-
rine po 0,25 m. 

(2) Na odseku med križiščem v podaljšku ceste B in do objekta J se ob cesti
izvede enostranski pločnik širine 1,75 m. 

7. člen
(kanalizacija)

Spremeni se prvi odstavek 16. člena veljavnega OPPN, kanalizacija, ki se glasi:

(1) Kanalizacijski zbiralnik se priključi na kanalizacijsko omrežje, ki je bilo
zgrajeno v okviru TNC 1. faza. Iz celotnega območja se odpadne vode vodijo
do črpališča lociranega v podaljšku ceste B na robu parcele objekta L in nato
dalje do obstoječega kanala v cesti C območja 1. faze. 

8. člen
(varstvo pred požarom in naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) 27. člen se dopolni z novim prvim odstavkom (1), ki se glasi: 
Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati, da se območje nahaja v ob-
močju potresne ogroženosti VII. stopnje po MSC lestvici s povratno dobo 500
let in da je projektni pospešek tal g = 0,175.

(2) V obstoječem drugem odstavku se besedilo dopolni z naslednjim tekstom:
”Za zagotovitev požarne varnosti je poleg ustreznih odmikov med objekti po-
trebno zagotoviti tudi ustrezne protipožarne ločitve.”

(3) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
”Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je treba v
sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati študijo požarne varnosti. Inve-
stitorji so za te objekte pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja
dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zašči-
to in reševanje. Za stavbe, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana,
mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata ”za-
snova požarne varnosti”, v tem primeru soglasje Uprave RS za zaščito in re-
ševanje ni potrebno.” 

(4) obstoječi odstavki se ustrezno preštevilčijo.

9. člen
(etapnost, faznost)

V točki (1) 28. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 

Priključek na regionalno cesto in cesta do križišča s cesto C (opredeljena v
OPPN za priključek TNC na regionalno cesto) mora biti zgrajen hkrati oz. pred
izdajo uporabnega dovoljenja za objekta K in L.

10. člen
(tolerance)

V 29. členu se dopolnijo (2), (4) in (5) odstavek in sicer: 
V (2) odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: ”Dopustna odstopanja ne 
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veljajo za objekta K in L, pri čemer so navedene tlorisne dimenzije maksimal-
ne. Opredeljena odstopanja tlorisnih dimenzij veljajo tudi za podzemne dele
stavb razen uvoznih ramp v kletne etaže in nadstreškov nad njimi, ki so lahko
tudi v sklopu zunanjih funkcionalnih površin.”

V (4) odstavku se doda na koncu besedilo: ”ter soglasje upravljavca in lastni-
kov zemljišč” 

V (5) odstavku se za besedilom ”gradbeno linijo” doda še besedilo ”gradbe-
no mejo”. 

11. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

V (2) odstavku se za besedilom ”velikost posameznega zemljišča” doda: 
”in maksimalne možne velikosti objektov” 

12. člen
(vpogled)

Spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled vsem zainteresiranim na 
Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.

13. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

14. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Številka: 3505-0002/2011 
Datum: 30. 6. 2011 

Ciril Globočnik, l.r.
ŽUPAN

3.
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 10. redni seji dne 22.
junija 2011 sprejel

ODLOK
O PRVIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA PRIKLJUČEK 
TURISTIČNO NAKUPOVALNEGA CENTRA LESCE

NA REGIONALNO CESTO

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 prve 
spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za
priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto, ki ga
je Občinski svet Občine Radovljica sprejel na 29. redni seji dne 27. 01. 2010
(DN UO, št. 123, 5. februar 2010).

(2) Prve spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (v nadaljevanju OPPN) je izdelalo podjetje RcR, d. o. o., pod št. 
projekta 5/2011.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S SPREMEMBO IN
DOPOLNITVIJO PODROBNEGA NAČRTA

2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)

(1) Veljavni Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) je izde-
lalo podjetje RCR, d. o. o., pod številko projekta 9/2009, v avgustu 2009.

(2) Območje urejanja je v veljavnih planskih dokumentih Občine Radovljica
opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti, v PUP pa je območje označe-
no z oznako U - L8/DN - UO. Predviden način urejanja je izvedbeni prostor-
ski akt, v skladu z veljavno zakonodajo je to OPPN. 

(3) Delno ureditev posega v območje veljavnega DLN za avtocesto na odse-
ku Črnivec (Peračica) - Vrba, vendar je potrebno upoštevati dejstvo, da je av-
tocesta na tem odseku že v celoti zgrajena in je bivša glavna cesta G1 preka-
tegoriziran v državno cesto R2. 

(4) Strokovno podlago sprememb in dopolnitev predstavlja Kapacitetna študi-
ja s horizontalnim dimenzioniranjem križišča - dimenzioniranje priključka TNC
Lesce na R2 - 452, ki jo je pod št. študije 03-03-SP/2011 izdelal dr. Tomaž
Maher s.p., recenzijo je opravil dr. Tomaž Tolazzi d.i.g. iz Univerze Maribor. 

3. člen
(vsebina)

(1) Prve spremembe in dopolnitve OPPN za priključek Turistično nakupoval-
nega centra Lesce na regionalno cesto vsebuje tekstualni del, grafični del in
priloge:

1. Tekstualni del: 
1.1 Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega pros-
torskega načrta za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regi-
onalno cesto
1.2 Obrazložitev odloka 

Grafični del: 
2.1. Izrez iz veljavnega prostorskega plana, M 1 : 5000 
2.2 Izrez iz veljavnega OPPN, M 1 : 1000 
2.3. Ureditvena situacija, M 1: 1000
2.4. Situacija komunalnih vodov, M 1 : 1000
2.2. Situacije zakoličbe in parcelacije, M 1 : 1000

3. Priloge:
3.1 Izjava urbanista 
3.2. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podro-
bnega prostorskega načrta za priključek Turistično nakupovalnega centra
Lesce na regionalno cesto (DN UO, št. 139/2011) 
3.3. Smernice, mnenja 
3.4. Obrazložitev in utemeljitev
3.5. Povzetek za javnost
3.6. Spis postopka 
3.7. Strokovne podlage 

4. člen
(območje)

(1) Območje OPPN za izvedbo priključka Turistično nakupovalnega centra
Lesce na regionalno cesto leži na območju Turistično nakupovalnega centra
v k.o. Hraše in obsega predviden priključek na regionalno cesto na severoza-
hodnem delu TNC - 1. faza oziroma južnem vogalu TNC - 2. faza in cesto s
križišči proti TNC - 2. faza. Območje na zahodu sovpada z mejo območja DLN
za avtocesto na odseku Vrba - Črnivec (Peračica), sama izvedba priključka na
regionalno cesto pa sega v območje DLN za avtocesto.
(2) S prvimi spremembami in dopolnitvami se območje urejanja ne spreminja
in obsega dele naslednjih zemljiških parcel v k.o. Hraše: 
130/11, 130/24, 130/28, 130/29, 1383/1, 110/1, 109/3, 108/3, 107/2,
105/12, 130/32, 130/31, 130/30, 549/3, 549/8.
Ureditev priključka na regionalno cesto, ki sega v območje DLN za avtocesto,
obsega naslednje parc. št. ali njihove dele v k.o. Hraše:
105/5, 105/6, 107/4, 107/5, 110/5, 1402/1, 1402/7, 1402/9, 1406/1, 1418.
(vse podatki GURS marec 2011)

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

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

(1) Predmet spremembe in dopolnitve je Občinski podrobni prostorski načrt
za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto (v
nadaljevanju OPPN). 
(2) Obravnavano območje je v celoti namenjeno ureditvi prometnih površin,
vključno s potrebnimi komunalnimi ureditvami, posegi na obstoječih komunal-
nih objektih in napravah ter ureditvi zelenih površin. 

(3) Na obravnavanem območju ni načrtovane gradnje objektov razen kot de-
lov prometne oz. komunalne ureditve.
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IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV 

6. člen
(načrtovani posegi)

(1) Na obravnavanem območju se izvedejo naslednji posegi in ureditve javnih
površin: 
- Posegi na obstoječi državni cesti se izvedejo z ukinitvijo pospeševalnega

pasu na izvozu iz bencinskega servisa, prestavitvijo voznega pasu, dogradit-
vijo dodatnega voznega pasu na cesti R2-452 od izvoza iz območja TNC 
do rondoja na izvozni cesti iz AC in ureditvijo ločilnega otoka med uvozom in
izvozom iz območja TNC na R2-452 

- Izvedba priključka iz R2-452 v TNC - levo zavijanje v območje iz smeri 
Jesenic, desno zavijanje iz smeri Radovljice v območje TNC ter obvezno
desno smer izvoza na državno cesto R2-452 iz območja TNC 

- Izgradnja notranje ceste do obstoječe ceste A v sklopu TNC 
- Ureditve odvodnjavanja 
- Izgradnja javne razsvetljave 
- Križanja s komunalno infrastrukturo 
- Ureditve zelenih površin ob cesti

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

Besedilo obstoječega 7. člena se nadomesti z novim, ki se glasi: 

(1) Pri izvedbi je potrebno upoštevati zaključke kapacitetne študije, v skladu s
katero je možna izvedba delnega priključka, kar zagotavlja možnost uvoza -
levo zavijanje v območje TNC iz smeri Jesenic, desno v TNC iz smeri Radov-
ljice ter obvezno desno smer izvoza na državno cesto R2-452.

(2) Priključek območja TNC Lesce se na državno cesto uredi v km 0.1+83-
levo državne ceste R2-452, to je preko obstoječega pospeševalnega pasu
na izvozu iz bencinskega servisa.

(3) Obstoječi pospeševalni pas iz bencinskega servisa se ukine, v delu od nove-
ga priključka do rondoja na izvozu z AC za smer Bleda se izvede prestavitev ob-
stoječega voznega pasu in izgradnja dodatnega voznega pasu v celotni dolžini 

(4) Na državni cesti se iz smeri Jesenic uredi pas za leve zavijalce v minimal-
ni dolžini 60,00 m in širini 3,00 m. 

(5) Priključek, ki se na regionalno cesto priključuje pravokotno, je širine 6.0
m (enake širine kot predvidena cestna povezava), s kombiniranima uvozno-
izvoznima radijema (R=30, R=15, R=45). Uvozno-izvozni radiji morajo biti
predvideni za vožnjo merodajnih vozil (vlačilec), tako da vozilo z glavne ceste
nemoteno zavije proti območju TNC Lesce, oziroma, da nemoteno zavije iz
območja TNC Lesce na R2-452 v smeri Jesenic.

(6) Da se v priključku prepreči levo zavijanje v smeri Radovljice, se uredi 
ločilni otok v obliki kaplje na priključku iz območja TNC, prav tako se ločilni
otok širine 3,00 m izvede na regionalni cesti od priključka v smeri Radovljice.
Ločilni otok se locira tako, da vozni pas v smeri Črnivec ostaja nespremenjen
(v premi), razširitev vozišča za potrebe ureditve ločilnega otoka, pa se izvede
v levo (proti območju TNC Lesce). 

(7) Vozni pas v smeri Jesenic se zaradi ureditve ločilnega otoka deviira in po-
teka po sedanjem pospeševalnem pasu, ki se nadaljuje do rondoja, od pri-
ključka do rondoja na izvozu iz AC za smer Bled se izvede dodatni vozni pas
v celotni dolžini 

(8) Ker je bila voziščna konstrukcija v celoti obnovljena ob gradnji avtoceste,
se v največji možni meri ohrani. 

(9) Preuredi se izvoz iz bencinskega servisa. Pospeševalni pas se odstrani,
uredi se izvozni radij R=25m, 

(10) Preuredi se povezovalna cesta med bencinskim servisom in območjem
TNC Lesce. Širina vozišča se zmanjša na širino 3,5 m, ki omogoča le enosmer-
ni promet v smeri bencinski servis - TNC Lesce (robniki in del vozišča se odstra-
nita, položijo se novi robniki, odstranjeno vozišče se humusira in zatravi).

(11) Prostorske ureditve morajo omogočati možnost širitve avtoceste Vrba -
Černivec (Peračica) za en prometni pas to je minimalno 7 m od roba cestne-
ga sveta oz. do gradbene meje.

(12) Varovalni pas avtoceste meri 40 m od roba cestnega sveta. Vse posege
v varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars,
d. d., oz. upravljavca ceste.

(13) Za vse posege v območju državne ceste ali njenem varovalnem pasu je
potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.

8. člen
(nove prometne in ostale ureditve)

Besedilo obstoječega 8. člena se nadomesti z novim, ki se glasi: 

(1) Izgradnja nove cestne povezave od križišča z regionalno cesto do ceste A
v območju TNC z naslednjim karakterističnim profilom iz smeri zahod - vzhod:
- vozni pas 2 x 2,75 m
- robni pas 2 x 0,25 m, ki je asfaltiran

(2) Na obeh straneh ceste se uredijo zelene površine, v območju križišča mo-
rajo biti ohranjene proste zelene površine na celotnem območju preglednega
trikotnika.

(3) Odvodnjavanje se uredi z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni, meteor-
ne vode se preko požiralnikov vodijo v lokalne ponikovalnice.

(4) Območje križišča in cesta se opremi z javno razsvetljavo.

(5) Predvidi se vsa potrebna prometna signalizacija.

(6) Vsa signalizacija usmerjevalnega in informativnega značaja mora biti eno-
tna in locirana izven varovalnega pasu državne ceste oz. v skladu s pridoblje-
nimi soglasji. 

(7) Vsa križanja z obstoječo komunalno infrastrukturo morajo biti izvedena
tako, da je ustrezno zaščitena obstoječa in nova komunalna infrastruktura, na-
čeloma morajo vodi potekati v zaščitnih ceveh.

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

9. člen
(usmeritve po prenehanju veljavnosti OPPN)

V 19. členu se doda nova točka tako, da se člen v celoti glasi: 

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

spreminjata prometna ureditev in ne konstrukcijska zasnova izvedbe 
- vzdrževanja prometnih in zelenih površin,
- postavitve prometne in druge signalizacije v skladu z veljavnimi predpisi s 

področja javnih cest

(2) V kolikor se izkaže, da se prometne razmere bistveno spremenijo, se v
skladu z veljavno zakonodajo izvede monitoring (štetje) prometnih tokov in iz-
vede ustrezne ukrepe.

VI . KONČNE DOLOČBE 

10. člen
(odstopanja in obseg sprememb)

V vseh ostalih delih se veljavni Odlok ne spreminja, odstopanja od predpisa-
nih ureditev na državni cesti so dopustna, če so v skladu z veljavno zakono-
dajo in pooblastili upravljavca državne ceste in je zanje pridobljeno pozitivno
soglasje DRSC. 

11. člen
(vpogled)

Spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled vsem zainteresiranim na Ob-
čini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.

12. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

13 . člen
(pričetek veljavnosti)

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