
Uradne Objave, {tevilka 47, 24. december 2004

U r a d n e  o b j a v e

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len

S tem odlokom se sprejme lokacijski na~rt za deponijo in
ravnanje z odpadki »DIRO« Radovljica (v nadaljevanju
lokacijski na~rt), ki ga je izdelal URBIS - urbanizem, arhitek-
tura, projektiranje, d. o. o., Maribor, v oktobru 2004 pod
{tevilko projekta 262-URN/01.

Lokacijski na~rt je izdelan na podlagi idejnega projekta
»Deponija in ravnanje z odpadki DIRO Radovljica«, ki ga je
izdelal Institut za ekolo{ki in`eniring, d. o. o. Maribor, {tev.
proj. 6D-J05.3, v oktobru 2004.

Deponijo »DIRO« Radovljica je {teti za subregijsko
deponijo treh ob~in.

2. ~len

Lokacijski na~rt iz prej{njega ~lena tega odloka vsebuje:
A. TEKSTUALNI DEL

1. Obrazlo`itev pogojev za posege v prostor
2. Odlok o lokacijskem na~rtu
3. Pogoji in smernice k lokacijskemu na~rtu

B GRAFI^NI DEL
1. Pregledna situacija, merilo 1:5.000 s 300 in 600 m

vplivnim obmo~jem
2. Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih se-

stavin dolgoro~nega in srednjero~nega dru`benega
plana za obmo~je ob~ine Radovljica, merilo
1:5000

3. Situacija obstoje~ega stanja, merilo 1:1000
4. Ureditvena situacija, merilo 1:1000
5. Zna~ilni prerezi
6. Situacija prometne in komunalne ureditve, merilo

1:1000
7. Tehni~ni elementi za zakoli~enje objektov, merilo

1:1000
8. Tehni~ni elementi za zakoli~enje gradbenih parcel,

merilo 1:1000
9. Polo`aj in velikost novih gradbenih parcel glede na

obstoje~e parcele, merilo 1:1000
10. Uradna katastrska kopija, merilo 1:2880

Sestavni del lokacijskega na~rta je tudi Program opremlja-
nja stavbnih zemlji{~ za Ureditveni na~rt za deponijo in rav-
nanje s komunalnimi odpadki - DIRO Radovljica., ki ga je
izdelal ING - ARH, Polona ^eh, s. p., iz Radovljice v juliju
2004 pod {t. 16/2004.

3. ~len

Obmo~je lokacijskega na~rta je namenjeno zbiranju,
obdelavi, predelavi in odlaganju nenevarnih odpadkov, ki so
navedeni v Prilogi 1 Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, {t. 84/98, 45/2000, 20/2001 in 13/2003).

Lokacijski na~rt dolo~a pogoje urejanja za:
- servisne objekte na sprejemnem platoju z vhodno kontrolo,
- ureditev povr{in za odlaganje odpadkov s funkcionalnimi

objekti odlagali{~a,
- izgradnjo drugih infrastrukturnih objektov in naprav na

obmo~ju lokacijskega na~rta,
- sanacijo obstoje~e deponije,
- ukrepe za prepre~evanje oz. zmanj{anje negativnih vplivov

na okolje,
- oporne zidove in stabilizacijo bre`in,
- rezervat za recikla`no dvori{~e (zbirni center).
Posegi v vplivnem obmo~ju deponije, to je v 300 m in 600

m pasu, so dovoljeni le v skladu s Pravilnikom o odlaganju
odpadkov (Ur. list RS; 5/2000 in 43/2004).

4. ~len

Obmo~je urejanja obsega vse potrebne povr{ine za ureditev
centra za ravnanje z odpadki ter ureditev pripadajo~e komunalne
in cestne infrastrukture ter povr{ine, ki ostanejo v obstoje~i rabi.

Obmo~je lokacijskega na~rta obsega naslednje parcele oz. dele parcel:
k. o. Otok: 826, 827, 828, 829/1, 829/2, 830/1, 830/2,

830/3, 830/4, 830/5, 830/6, 830/7, 830/8,
830/9, 830/10, 831, 832, 866, 867, 868, 869,
870, 871, 872, 873/1, 873/2, 873/3, 874, 877/3,
893, 894, 1004/2, 1004/3, 1004/4 in 1006.

II. FAZE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA
NA^RTA

5. ~len

Predvideno je fazno urejanje obmo~ja, in sicer:
A. V prvi fazi se izvede:

a) primarno infrastrukturno omre`je v obmo~ju LN,
b) komunalno in prometno omre`je v obmo~ju LN,
c) gradnjo servisnih objektov na sprejemnem platoju

z vhodno kontrolo,
d) prvo etapo povr{ine za odlaganje odpadkov s

funkcionalnimi objekti odlagali{~a,

Na podlagi 23. in 72. ~lena Zakona o urejanju prostora (ZureP-1, Ur. list RS {t. 110/02, 8/03-popravek, 58/03 - ZZK-1) 
in 16. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (UVG, {t. 23/99 in 19/00), je Ob~inski svet Ob~ine Radovljica 

na svoji 19. seji dne 1.12.2004 sprejel

ODLOK
O LOKACIJSKEM NA^RTU ZA DEPONIJO IN RAVNANJE 

Z NENEVARNIMI ODPADKI »DIRO« RADOVLJICA
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e) ukrepe na zaprtem odlagali{~u ^rnivec,
f) ru{enje obstoje~ega stanovanjskega objekta.

Ta faza se lahko izvede v ve~ podfazah (to~ke a do f), ki so
smiselno in funkcionalno zaklju~ene.

B. V drugi fazi se izvede druga etapa odlagali{~a.
C. V tretji fazi se izvede zaprtje odlagali{~a.

III. POGOJI ZA REALIZACIJO 
PROSTORSKIH UREDITEV

6. ~len

Namembnost povr{in in razporeditev dejavnosti
Obmo~je LN obsega:
a) obmo~je za servisne objekte na sprejemnem platoju z

vhodno kontrolo (7. ~len)
b) obmo~je odlaganja odpadkov (8. ~len)
c) obmo~je funkcionalnih objektov odlagali{~a (9. ~len)
d) obmo~je rezervata za izgradnjo recikla`nega dvori{~a -

zbirnega centra (10. ~len)
e) obmo~je zaprtega odlagali{~a ^rnivec (11. ~len)
f) obmo~je ohranitve obstoje~e namenske rabe prostora (12. ~len),
g) obmo~ja pogozditev (13. ~len).

7. ~len

Obmo~je za servisne objekte na sprejemnem platoju z
vhodno kontrolo

Obmo~je je namenjeno sprejemu odpadkov s tehtanjem,
vizualnim pregledom in kontrolo sprejemnih listin pripe-
ljanih odpadkov ob vstopu v obmo~je.

Ob vhodni dostopni rampi je tehtnica s kontrolnim objek-
tom, upravna stavba, objekt z delavnico in gara`o,
nadstre{nica ter parkiri{~a za osebna vozila in vozni park
upravljavca DIRO.

Oblikovalska izhodi{~a:
1. Upravna stavba, tlorisne velikosti 9,00m x 10,40 m,

eta`nost - pritli~en objekt vi{ine 5,50 m.
2. Delavnica in gara`a, tlorisne velikosti 10,10 m x 10,30

m in vi{ine 6,70 m.
3. Nadstre{nica tlorisne velikosti 8,00 m x 35,10 m in svet-

le vi{ine 6,00 m.
4. Interna cesta {irine 5,0 m (asfaltne izvedbe, 4,0m+2 x

0,5m).
5. Parkiri{~e za osebna in smetarska vozila: asfaltno, 

nivojsko.
6. Tehtnica: 10,73m x 3,53m za tehtanje bremen do 40t.

8. ~len
Obmo~je odlaganja odpadkov

a) ETAPNOST
Obmo~je odlaganja odpadkov je razdeljeno na dve etapi.

Prvo etapo predstavlja severozahodni del, drugo etapo pa
predstavlja raz{iritev na zahod in jug prve etape. Prva etapa
odlagali{~a omogo~a kapaciteto cca 90.000 m3 bruto volu-
menskega prostora, druga etapa odlagali{~a pa cca 195.000
m3 bruto volumenskega prostora.

Odlagali{~e prve etape se bo uredilo vklju~no s sistemom za
zajem izcednih voda. V drugi etapi se bo za odlaganje formi-
ralo in zatesnilo dno v zahodnem delu lokacije. Odlagalna
povr{ina bo urejena po istem principu kot na vzhodnem
delu.

Odlagali{~e je koncipirano tako, da se za~ne graditi od spo-
daj navzgor po etapah s sprotnim za~asnim prekrivanjem. V
dolinskem delu se zgradi peta odlagali{~a, v vsaki etapi se
formirajo letne ali dvoletne podetape. Kon~na ureditev
posameznih delov odlagalnega polja vklju~uje zatravitev in
zasaditev z avtohtono lesno vegetacijo.

b) PRIPRAVA
Pred za~etkom odlaganja se izvedejo potrebne ureditve:
- izvedba vseh potrebnih predhodnih ukrepov v skladu z

geotehni~nim poro~ilom
- ureditev vseh vzdol`nih in glavnih pre~nih odvodnih

krakov
- tesnilni sloj graditi v skladu z na~rtovano faznostjo
- izkope v teren izvajati tako, da se iz terena odstranjuje vsa

deluvijalna glina do predkvartne podlage
- bre`ine oblikovati v naklonih 1:3 v deluvialni glini in 1:2

v tufu in sivici
- izvedba zalednih jarkov na celotnem obmo~ju odlagali{~a

(1. in 2. etapa)
- izvedba dna deponije v skladu s Pravilnikom o odlaganju

odpadkov (Uradni list RS, {t. 5/2000 in 43/2004), ki vse-
buje mineralno tesnilno plast, plast plasti~ne folije ter
nanjo polo`eno drena`no nasutje z drena`nimi cevovodi
za zajemanje izcednih voda

- sistema za zajem in zadr`evanje izcednih voda iz zaprte in
nove deponije

- sistema za prisilno odplinjevanje zaprtega in na~rtovanega
odlagali{~a, ki se zaklju~i s se`igom odlagali{~nega bio-
plina na objektu odplinjevalne naprave

- sistema za odvod ~istih meteornih in podzemnih voda
- sistema internih transportnih poti.

c) PREKRIVANJE
Zaklju~ene povr{ine se mese~no prekrivajo z izravnalnim

mineralnim slojem grobozrnatega materiala debeline 0,5 m,
ki bo sestavljen tako, da bo so~asno slu`il tudi kot drena`ni
sloj za razplinjevanje. Bre`ine telesa odlagali{~a na ju`nem
robu se prekrijejo takoj po zaklju~ku odlaganja, novo
nastale zaklju~ene povr{ine se prekrijejo s preostalimi pred-
pisanimi prekrivnimi sloji po izvr{enih posedkih oziroma po
etapah, ki omogo~ajo u~inkovito odvodnjavanje. Tesnilni
sloji so sestavljeni iz 20 cm stisnjenega zemeljskega materi-
ala. Podrobneje je sistem prekrivanja opredeljen s projekti za
pridobitev dovoljenja za gradnjo.

Zaklju~ene povr{ine 2. etape se bodo prekrivale tako, kot
zahteva Pravilnik o odlaganju odpadkov.

d) Zaprtje odlagali{~a
Po iz~rpanju odlagalnih zmogljivosti odlagali{~a je potreb-

no odlagali{~e zapreti v skladu z veljavno zakonodajo, vr{iti
nadzor nad vplivi na okolje in vzdr`evati objekte in naprave,
ki so potrebne za umirjanje aktivnosti deponije.

Kon~na rekultivacija se izvede s sestavljeno zemeljsko plast-
jo ustrezne debeline, ki bo primerna za zasaditev z grmi~asto
in drugo avtohtono lesno vegetacijo. Zemeljska prekrivka se
oblikuje tako, da bo omogo~ala tehni~no izvedbo odvodnje
padavinskih voda in zasaditev ter vzdr`evanje nasada.

Projekti za pridobitev dovoljenja za gradnjo in projekti za
izvedbo morajo vsebovati tudi na~rt zapiranja odlagali{~a.

9. ~len
Obmo~je funkcionalnih objektov odlagali{~a

Predvideno je ~rpanje izcednih voda v kanalizacijski sistem
Radovljice po predhodnem zajetju v bazenu izcednih voda.
Variantno je dopustna izvedba s ~i{~enjem izcednih voda na
lokalni ~istilni napravi na obmo~ju DIRO.

V tem obmo~ju so predvideni {e zadr`evalni bazen mete-
ornih povr{inskih voda, skladi{~e kontejnerjev za za~asno
odlaganje odpadkov, gara`a za kompaktor, objekt odplinje-
valne naprave in plo{~ad za pranje vozil, meteorna kana-
lizacija, obra~ali{~e in interna cesta.

Oblikovalska izhodi{~a

1. Bazen izcednih voda je dimenzioniran na lokalne meteo-
rolo{ke razmere ter na~rtovano etapnost gradnje in ima
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kapaciteto cca 450 m3. Natan~na zmogljivost bo
dolo~ena v projektu za pridobitev gradbenega dovolje-
nja. Predvideno je ~rpanje izcednih voda, s katerim bo
mo`no izcedne vode pre~rpati na kanalizacijski sistem
Radovljice in o~istiti te vode na centralni ~istilni napravi
Radovljica.

2. Lokalna ~istilna naprava je predvidena za ~i{~enje izcednih
voda zaprtega odlagali{~a ^rnivec in na~rtovanega odla-
gali{~a kot variantna izvedba. Predvidena je kapaciteta
~i{~enja 50 m3/dan izcednih voda su{nega dotoka in 190
m3/dan izcednih voda pri de`evnem vremenu. Tehnologija
~i{~enja mora zagotavljati ~i{~enje izcednih voda do para-
metrov, dovoljenih za izpust v vodotok na ob~utljivem
obmo~ju (predvidoma iz mehanskega pred~i{~enja in
korekcije pH, prezra~evanja, usedanja v lamelnem usedal-
niku, reverzne osmoze). O~i{~ene vode bodo speljane v
potok Pera~ico. Odpadno blato bo odpeljano na central-
no ~istilno napravo Radovljica v ustrezno obdelavo.
Natan~na zmogljivost in tehnologija ~i{~enja bo dolo~ena
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. Zadr`evalni bazen meteornih povr{inskih voda tlorisne
velikosti 250 m². Natan~na zmogljivost bo dolo~ena v
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

4. Skladi{~e kontejnerjev za za~asno odlaganje odpadkov za
6 vodotesnih 30m3 kontejnerjev.

5. Gara`a za kompaktor tlorisne velikosti 13,30 m x 7,00
m in svetle vi{ine 6,20 m.

6. Objekt odplinjevalne naprave tlorisne velikosti 5,00 m x
8,00 m.

7. Interna makadamska cesta za kompaktor {irine 4,00 m.
8. Obra~ali{~e v asfaltni izvedbi.
9. Plo{~ad za pranje vozil.
10. Meteorna kanalizacija.

10. ~len
Rezervat za izgradnjo recikla`nega dvori{~a (zbirnega centra)

Zaradi dinami~nega razvoja tehnologij ravnanja z odpadki
je v obmo~ju ureditve DIRO Radovljica predviden rezervat
za izgradnjo vsebin, ki bodo omogo~ile nadgradnjo ravnanja
z odpadki skladno z na~eli, vsebovanimi v Pravilniku o rav-
nanju z odpadki.

Gradnja na tem obmo~ju je dopustna le z dopolnitvijo tega
lokacijskega na~rta. V obmo~ju rezervata je dovoljeno
vzpostaviti za~asno deponijo zasipnega materiala za prekrivanje
deponije ter spremljajo~ih ukrepov v zvezi z za~asno deponijo.

11. ~len
Obmo~je zaprtega odlagali{~a ^rnivec

V tem obmo~ju sta predvidena dva posega:
1. sistem za zajemanje odlagali{~nih plinov z odplinjeval-

nim sistemom, ki se zaklju~i s se`igom odlagali{~nega
bioplina na objektu odplinjevalne naprave

2. priklju~ek izcednih vod iz zaprtega odlagali{~a na sistem
izcednih vod na~rtovanega odlagali{~a.

12. ~len
Obmo~je ohranitve obstoje~e namenske rabe prostora

V delu LN, kjer niso predvideni na~rtovani posegi, se ohra-
nja obstoje~a namenska raba, in sicer na vzhodnem in zahod-
nem delu LN so to gozdne povr{ine, na ju`nem in jugovzhod-
nem delu pa obstoje~a travni{ko kmetijska raba povr{in.

13. ~len
Obmo~ja pogozditev

Na obmo~ju zaprtega deponijskega telesa se povr{ine
pogozdi z avtohtono drevesno vegetacijo in s tem pove`e

gozdna kompleksa na vzhodnem in zahodnem delu LN.
V delu, kjer deponija meji na gozdno cesto v dolini potoka

Pera~ica, se med cesto in obmo~jem deponije izvede inten-
zivni pas vegetacije z visoko grmovno avtohtono vegetacijo.

14. ~len

Poleg prej navedenih pogojev za realizacijo prostorskih ure-
ditev je potrebno upo{tevati {e:

a) Zaradi razgibane konfiguracije terena in geomehanskih
zna~ilnosti je v obmo~ju urejanja dovoljena gradnja
razli~nih masivnih opornih zidov.

b) Obmo~ja a), b), c) in d) iz 6. ~lena bodo ograjena z 2,00
m visoko ograjo iz `i~nega pletiva, ki mora biti vpeta v
tla do globine 50 cm. Vhod na obmo~je deponije bo
mogo~ preko vrat na interni dovozni cesti.

IV. POGOJI ZA PROMETNE IN 
KOMUNALNE UREDITVE

15. ~len

Prometna in komunalna ureditev obravnava primarno in
sekundarno omre`je objektov in naprav.

Osnovni podatki o komunalnih objektih in napravah pri-
marnega omre`ja so zajeti v programu opremljanja iz druge-
ga odstavka 2. ~lena. V programu opremljanja so navedena
tudi zemlji{~a, ki so prizadeta z gradnjo objektov in naprav
primarnega omre`ja.

Lokacijski na~rt ne vsebuje lokacijskih pogojev za primarno
komunalno in prometno omre`je izven obmo~ja LN.

16. ~len
Pogoji za prometno ureditev

a) Primarno omre`je
K ureditvi DIRO spada ureditev dovozne ceste.

Rekonstrukcija ceste, ki ni v obmo~ju urejanja, se izvede na
podlagi drugih prostorskih aktov in obsega ureditev
priklju~ka na dr`avno cesto, rekonstrukcijo obstoje~e ceste
do odcepa za naselje ^rnivec in rekonstrukcijo obstoje~e
javne - gozdne poti do lokacije objekta.

Do izgradnje AC Vrba-Pera~ica se sistem prometne ureditve
ne spreminja in poteka po obstoje~em omre`ju. Po izgradnji
AC Vrba-Pera~ica se uredi novo T-kri`i{~e po pogojih in ob
soglasju Direkcije Republike Slovenije za ceste.

b) Sekundarno omre`je
Vsi objekti znotraj DIRO so medsebojno povezani s siste-

mom internih cest in platojev. Vse ceste se dimenzionira na
promet s te`kimi tovornimi vozili.

Ob vhodu in upravnem objektu so predvidena parkirna
mesta za osebna in tovorna vozila. Parkirni plato je v asfalt-
ni izvedbi, odvodnjavanje povr{in se uredi z zajemom odpad-
nih povr{inskih voda v lo~eno kanalizacijo odpadnih mete-
ornih voda.

Obstoje~a javna - gozdna pot v obmo~ju LN se rekonstruira v
delu, ki se nave`e na obmo~je za servisne objekte na sprejem-
nem platoju z vhodno kontrolo. Za ta del ceste veljajo enaka
oblikovalska izhodi{~a kot za interno cesto (7. ~len). Pred
samim obmo~jem za servisne objekte se uredi ustrezen odcep.
Rezervat za ta del ceste je posebej prikazan v ureditveni situaciji.

17. ~len
Pogoji za ureditev komunalne infrastrukture

1) Sistem za zajema izcednih voda
Na obmo~ju odlagali{~a bosta za zajema izcednih voda

zgrajena dva drena`na sistema.
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Pod dnom odlagali{~a je predviden sistem (v drena`nem
tepihu) za odvod ~istih podzemnih voda neposredno v sistem
za zajem povr{inskih meteornih voda. Drugi drena`ni sistem
bo vgrajen v dno odlagali{~a skladno s Pravilnikom o odla-
ganju odpadkov in bo namenjen zajemu izcednih voda zara-
di odlo`enih odpadkov.

Sistem za zajem izcednih voda sestavlja filtrski sloj po dnu
deponijskega polja in po bre`inah, drena`ni sistem v deponi-
jskem polju, revizijski ja{ki in bazen za izcedne vode.

Izcedne vode bodo speljane v bazen izcednih voda, kot je
dolo~eno v 9. ~lenu odloka.

Na sistem izcednih voda novega odlagali{~a bo priklju~en
tudi iztok izcednih voda iz zaprtega odlagali{~a ^rnivec.

2) Sistem za zajem in odvodnje ~istih voda
- Sistem za zajem in odvodnjo talnih izvirnih vod

Pod tesnilnimi plastmi se predvidi izvedba drena`nega tepi-
ha, ki bo z izvedbo dodatnih drena`nih reber po navodilih
geomehanika kontrolirano in zanesljivo odvajal talne izvirne
vode izven telesa odlagali{~a, kjer se bodo vklju~ile v
povr{inske odvodnike na obmo~ju odlagali{~a.

- Sistem za zajem in odvodnjo ~istih zalednih vod
^iste zaledne povr{inske vode se bodo zajemale z obodnimi

jarki po severnem, zahodnem in ju`nem robu in bodo spe-
ljane neposredno v potok Pera~ica, na severu in na jugu pa
bodo v prvi etapi speljane v `e formiran poto~ek, ki se v
drugi etapi gradnje odlagalnega polja prestavi {e ju`neje in s
prepustom pre~ka interno in gozdno cesto ter se izliva v
Pera~ico. Na sistem bodo priklju~ene tudi ~iste izvirne vode,
ki se zajemajo z drena`nim sistemom pod tesnilnimi sloji
odlagalnih polj. Jarki bodo na strmih pobo~jih zavarovani s
hudourni{kimi kanaletami, vi{inske ovire pa se bodo
premagovale z vpadnimi ja{ki.

3) Sistem za zajem meteornih vod na obmo~ju vhodne kon-
trole objektov na sprejemnem platoju in na obmo~ju
funkcionalnih objektov

Meteorne vode na tem obmo~ju odvajajmo s sistemom
vodotesnih to~kovnih po`iralnikov v projektirano meteorno
kanalizacijo, ki jo vodimo vse do usedalnika in na koales-
centni lovilec olj. Iztok meteorne vode iz koalescentnega
lovilca olj je predviden v povr{inski odvodnik, ki poteka
vzdol` vzhodnega roba odlagali{~a.

4) Zajem deponijskega plina
V prvi fazi se predvidi osnovni sistem za vertikalno odpli-

njevanje telesa deponije, to je postavitev plinjakov, tlorisno
razporejenih po deponijskem dnu v rastru 40,0 m x 40,0 m,
in pa postavitev odplinjevalne naprave na ograjenem platoju
s tlorisnimi dimenzijami 5,0 m x 8,0m. Priklju~na el. mo~
odplinjevalne naprave je cca 6 kW.

Odplinjanje zaprtega odlagali{~a ^rnivec bo priklju~eno `e
v prvi fazi na sistem odplinjanja novega odlagali{~a z zaje-
mom deponijsklih plinov iz telesa odlagali{~a in njihov se`ig
v objektu odplinjevalne naprave

5) Objekti energetske preskrbe
a) Primarno omre`je

- zgradi 20 kV kabelski priklju~ni vod od obstoje~ega 20
kV daljnovoda do nove transformatorske postaje.

b) Sekundarno omre`je
- v obmo~ju zgradi nova transformatorska postaja 

ustrezne izvedbe in mo~i,
- zgradi nizkonapetostni kabelski razvod iz nove 

transformatorske postaje do predvidenih objektov.

6) Vodooskrba
a) Primarno omre`je
Javno vodovodno omre`je poteka ju`no od glavne ceste

Radovljica-Kranj.

b) Sekundarno omre`je
Za oskrbo s sanitarno in po`arno vodo je potrebno izvesti

priklju~itev na primarno vodovodno omre`je.

7) Telekomunikacije
Priklju~ek na obstoje~e TK omre`je se izvede iz obstoje~e

stanovanjske stavbe, ki je predvidena za ru{enje.

8) Hidrantno omre`je
Lokacija odlagali{~a bo v skladu z Uredbo o varstvu pred

po`arom v naravnem okolju varovana pred po`arom s
hidrantno zanko.

9) Servisna pot ob deponiji
Za dostop na deponijo je ob robu deponijskega telesa

na~rtovana kro`na servisna dostopna pot {irine 4,00m.

V. PROSTORSKE UREDITVE PO
POSAMEZNIH PODRO^JIH

18. ~len
Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine 

ter krajinskih zna~ilnosti

Poseg je v neposredni bli`ini in vplivnem obmo~ju naravno
ohranjenega obmo~ja potoka Pera~ice s pritoki, ki ga odliku-
je velika naravna ohranjenost in biolo{ka pestrost. Obmo~je
je predlagano za zavarovanje za naravno znamenitost. Pod
obmo~jem deponije, med cesto in potokom Pera~ica, je gozd
~rne jel{e in velikega jesena.

Pri na~rtovanju je potrebno upo{tevati naslednje:
- v ~asu gradnje objektov kot tudi v ~asu obratovanja

DIRO niso dovoljeni nobeni posegi v obmo~je pod obsto-
je~o gozdno cesto v jesenov - jel{ev sestoj. Sestoj se ohra-
nja v obstoje~em stanju, tako v vrstni sestavi kot reliefu;

- deponija naj se {iri po plastnicah v smeri proti severu in
zahodu tako, da se stik med deponijo in gozdom zmanj{a
na najmanj{o mo`no mero;

- pas med cesto in deponijo v dolini Pera~ice se zazeleni z
avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami (beli gaber,
veliki jesen, gorski in ostrolistni javor, leska, ~rni bezeg)
najmanj v {irini 5m;

- ohraniti je potrebno gozdni rob na zahodnem robu
deponije zaradi krajinskega vidika in vso drevesno vege-
tacijo na nasprotni strani dostopne ceste;

- v potok Pera~ica je dovoljeno spu{~ati samo neopore~ne
vode;

- v ~asu gradnje DIRO je potrebno zagotoviti geomehanski
nadzor ustrezne institucije in strokovni nadzor Zavoda RS
za varstvo narave;

- kon~na ureditev naj vklju~uje oblikovanje zaobljene reliefne
oblike s speljavo v ra{~eni teren; bre`ine bodo zatravljene
ter zasajene z avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo.
Detajlnej{a dolo~itev rastlinskih vrst in kvantifikacija se
dolo~i s projektno dokumentacijo v fazi PGD, PZI.

19. ~len
Ukrepi za varstvo tal in vode pred onesna`enjem

Za varovanje tal in talnih ter povr{inskih voda pred one-
sna`enjem je zagotovljena visoka stopnja neprepustnosti
deponijskega dna in ukrepi za odvajanje izcednih in one-
sna`enih meteornih voda:

- koli~ine izcednih voda se zmanj{ujejo s sprotnim
mese~nim prekrivanjem odlo`enih odpadkov in s kon~nim
prekrivanjem ter rekultivacijo povr{ine zaklju~enih delov
odlagali{~a po Pravilniku o odlaganju odpadkov (Ur. l.
RS, {t. 5/2000 in 43/2004);
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- zajem izcednih voda je urejen s plastjo gramoznega filtra
in PEHD cevnim sistemom do bazena za izcedne vode;

- izcedne in odpadne meteorne vode se priklju~ijo na
kanalizacijski sistem Radovljice in vodijo na centralno
~istilno napravo v Radovljici oziroma se vodijo na
lokalno ~istilno napravo, zgrajeno na obmo~ju DIRO
(variantna izvedba);

- odpadne meteorne vode s cestnih povr{in in asfaltnih
plo{~adi se zajemajo z lo~eno meteorno kanalizacijo in
vodijo v bazen izcednih voda ter priklju~ijo na
kanalizacijski sistem Radovljice oziroma lokalno ~istilno
napravo, zgrajeno na obmo~ju DIRO (variantna izvedba);

- odlaganje odpadnega materiala v 10 m obvodni pas, na
bre`ine, v preto~ne profile vodotokov in na nestabilna ali
mesta, kjer bi lahko pri{lo do splazitve ali erodiranja, ni
dovoljeno;

- pri zemeljskih delih ni dovoljeno zasipavati izvirov,
spro`ati erozijskih procesov, ru{iti ravnote`ja na labilnih
tleh in prepre~iti odtok visokih voda.

20. ~len
Ukrepi za varstvo pred hrupom

V obmo~ju DIRO je potrebno zagotoviti vse ukrepe, da
izven obmo~ja ravni hrupa ne bodo presegale zakonskih
vrednosti za III. obmo~je varstva pred hrupom. Podrobnej{i
ukrepi se opredelijo v Poro~ilu o vplivih na okolje in projekt-
ni dokumentaciji.

21. ~len
Ukrepi za varstvo pred onesna`enjem zraka 

in svetlobnim onesna`enjem

V deponijo bodo odlagani izklju~no nenevarni odpadki.
Sektorji odlo`enih odpadkov se bodo sproti prekrivali z

izravnalno plastjo oz s premi~no prekrivno ponjavo. S sprot-
no izgradnjo prisilnega odplinjevalnega sistema z merilcem
pretoka in analizatorjem plinov je omogo~eno avtomatsko
vodenje procesa kontroliranega zajemanja in termi~ne raz-
gradnje odlagali{~nih bioplinov, zaradi ~esar bo emisija vo-
njav z odlagali{~a omejena na 300 m pas.

Objekt DIRO bo obratoval le podnevi, kar pomeni, da trans-
port ne bo vzrok osvetljevanja. Osvetlitev vhoda in delovnih
povr{in bo izjemoma potrebna pozimi ali ob intervencijah.

22. ~len
Vplivi na okolje

Nadzor nad vplivi na okolje se bo izvajalo v skladu s
Poro~ilom o vplivih na okolje. Za opazovanje vplivov objek-
ta na okolje je potrebno predvideti postavitev objektov za
nadzor `e v ~asu izgradnje prve etape. Na~rtovani so:

- vremenska postaja
- vzor~evalna mesta za izcedne in druge onesna`ene vode
- merska mesta za registracijo plinastih in drugih emisij v zrak
- postavitev inklinometra in dveh posedalnih plo{~ za ugo-

tavljanje posedkov podlage in posedkov telesa deponije
- kontrolni piezometri za monitoring podzemnih vod

(dolo~eni po definiranih hidrogeolo{kih razmerah in po
na~rtu monitoringa podzemnih vod).

Njihova mikro lokacija bo dolo~ena s projekti za prido-
bitev dovoljenja za gradnjo.

23. ~len
Ukrepi za varstvo pred po`arom

Na obmo~ju deponije se zagotovijo potrebni ukrepi za
varstvo pred po`arom v skladu z veljavno zakonodajo.
Natan~nej{i ukrepi se obdelajo v projektni dokumentaciji za
pridobitev dovoljenja za gradnjo.

24. ~len
Ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesre~ami

V obmo~ju lokacijskega na~rta ni posebnih zahtev z vidika
obrambe in za{~ite.

VI. TOLERANCE

25. ~len

Pri izvajanju del, ki jih dolo~a ta lokacijski na~rt, so dovo-
ljene naslednje tolerance:

Vse dimenzije, navedene v tem odloku, se dokon~no dolo~i v pro-
jektni dokumentaciji na podlagi izbrane tehnologije oz. vrste opreme.
Zaradi tega lahko pride do odstopanj v gabaritih in razporeditvi
posameznih objektov. Odstopanja v gabaritih lahko zna{ajo ±1 m.

Pri realizaciji lokacijskega na~rta so dopustna odstopanja od
tehni~nih re{itev, velikosti in dispozicija posameznih re{itev,
dolo~enih s tem na~rtom, ~e se pri nadaljnjem podrobnej{em
prou~evanju tehnolo{kih re{itev, geolo{kih, hidrolo{kih, geomehan-
skih in drugih razmer poi{~ejo tehni~ne re{itve, ki so primernej{e. Ta
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z
njimi sogla{ati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

Zaradi danosti mati~ne podlage so mo`ne tolerance v
situacijski konturi obodnih jarkov ±10 m.

Znotraj gabaritov je dopustno izvesti masivne podporne
konstrukcije ter izvesti ukrepe za stabilizacijo bre`in v ve~jih
nagibih, kot so dolo~eni v idejnem projektu »Deponija in
ravnanje z odpadki DIRO Radovljica«, ki ga je izdelal
Institut za ekolo{ki in`eniring, d. o. o., Maribor, {tev. proj.
6D-J05.3, oktober 2004.

Zaradi posedanja odlagali{~a so kote v lokacijskem na~rtu
tiste, katerih se ne sme prese~i po kon~ani konsolidaciji.

Trase cest in komunalnih vodov se zaradi razgibane konfigu-
racije terena lahko prilagajajo terenu znotraj obmo~ja urejanja.

VII. NADZOR

26. ~len

Izvajanje tega odloka nadzira In{pektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor.

VIII. PREHODNE DOLO^BE

27. ~len

Do izvedbe na~rtovanih posegov se v obmo~ju urejanja ohranja
obstoje~a raba prostora. Objekt, ki se ga nameni za ru{enje, je
zgrajen na zemlji{~ih parc. {tev. 830/5, 830/6 in 830/8 k. o. Otok.

VIII. KON^NE DOLO^BE

28. ~len

Lokacijski na~rt je stalno na vpogled v prostorih ob~ine
Radovljica, Gorenjska c. 19, Radovljica.

29. ~len

Ta odlok za~ne veljati 30 dni po objavi v De`elnih novicah,
glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[tevilka: 465-09-004/2004 Janko S. Stu{ek, l. r.
Datum: 1.12.2004 @UPAN
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Na podlagi 12. in 23. ~lena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, {t. 110/02,8/03), 16. ~lena Statuta Ob~ine
Radovljica (UVG, {t. 23/99, 19/00) in sprejetega Programa

priprave (DN-UO, {t. 40/2004) je Ob~inski svet Ob~ine
Radovljica na svoji 19. seji dne 1.12.2004 sprejel uradno

pre~i{~eno besedilo Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za obmo~je planske celote Radovljica, ki obsega:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo~je
planske celote Radovljica (UVG, {t. 17/87)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pros-
torskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Radovljica
(UVG, {t. 30/99)

- Popravek (UVG, {t. 39/99)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko

ureditvenih pogojih za obmo~je planske celote Radovljica
(DN-UO, {t. 6/2001)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pros-
torskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Radovljica
(DN-UO, {t. 11/2001)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pros-
torskih ureditvenih pogojih za obmo~je planske celote
Radovljica (DN-UO, {t. 18/2002)

- Obvezno razlago 33. ~lena odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih za obmo~je planske celote Radovljica
(DN-UO, {t. 18/2002)

- Obvezno razlago 19. a. ~lena Odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih za obmo~je planske celote Radovljica
(DN-UO, {t. 28/2003)

- Obvezno razlago 30. in 31. ~lena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za obmo~je planske celote Radovljica
(DN-UO, {t. 33/2003)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ure-
ditvenih pogojih za obmo~je planske celote Radovljica, ki
je bil sprejet na 19. seji Ob~inskega sveta Ob~ine
Radovljica dne 1.12.2004

ODLOK
o prostorsko ureditvenih pogojih za obmo~je

planske celote Radovljica
(uradno pre~i{~eno besedilo)

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za
obmo~je planske celote Radovljica (PUP Radovljica), ki jih je
skladno s prostorskimi sestavinami dolgoro~nega plana ob~ine
Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000, (UVG 2/86,
23/88, 9/89, 18/97, 15/98, 32/98, 21/99, 37/99, 17/00 in Ur. l.
RS, {t. 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95 ter DN-UO
{t. 1//00, 6/01, 10/01, 21/02, 27/03, 44/04) in srednjero~nega
dru`benega plana ob~ine Radovljica za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 (UVG 8/86, UVG, {t. 15/87, 15/88, 9/89, 4/90, 18/97,
15/98, 32/98, 21/99, 37/99 in 17/00, ter Ur. l. RS, {t. 26/91,
1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95, ter DN-UO {t. 1/00,
6/01, 10/01, 21/2002, 27/03, 44/04) izdelal DOMPLAN, d. d.,
pod {t. projekta UD/370-82/04 v juniju 2004.

2. ~len
(vsebina PUP Radovljica)

PUP Radovljica ima naslednje sestavne dele:
1. Tekstualni del:

- Odlok,

- Obrazlo`itev,
- Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.

2. Grafi~ni del:
- Prikaz obmo~ij urejanja s PUP M 1:25 000,
- Prikaz namenske rabe prostora na DKNM 1 5000

3. ~len
(vsebina odloka)

Besedilo odloka sestavljajo:

I. SPLO[NE DOLO^BE

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
1. namenska raba obmo~ij,
2. vrste posegov,
3. varstvena obmo~ja in rezervati,
4. obmo~ja, predvidena za urejanje s prostorsko 

izvedbenim na~rtom (PIN),
5. graditev novih objektov,
6. posegi na obstoje~ih objektih,
7. gradnja pomo`nih objektov,
8. gradbena parcela,
9. kioski,
10. postavljanje spominskih obele`ij,
11. urejanje zelenih povr{in,
12. prometna ureditev,
13. komunalno urejanje,
14. mineralne surovine,
15. obramba,
16. varovanje okolja,
17. posegi na kmetijska zemlji{~a,
18 posegi v gozdne povr{ine,
19. pogoji za varstvo in urejanje voda,
20. ohranjanje narave,
21. ohranjanje kulturne dedi{~ine.

III. PODROBNEJ[I POGOJI IN MERILA 
V ZNA^ILNIH OBMO^JIH

1. stara va{ka jedra,
2. va{ka naselja,
3. obmo~je novej{e stanovanjske gradnje,
4. posegi v proizvodno-obrtnih podro~jih.

IV. PODBROBNEJ[A MERILA IN POGOJI PO
OBMO^JIH UREJANJA

1. ureditveno obmo~je I.
2. ureditveno obmo~je II.
3. ureditveno obmo~je III.
4. ureditveno obmo~je IV.
5. ureditveno obmo~je V.

V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

4. ~len
(obmo~je urejanja)

1. S temi PUP se ureja obmo~je planske celote Radovljica.
Meja planske celote:
a. Izhodi{~na to~ka: mesto (na Savi), kjer se meja med

KS BLED in KS LESCE dotakne meje z `irovni{ko
ob~ino.

b. Potek: izhodi{~na to~ka - meja med KS Bled in KS Lesce
- meja med KS Ribno in KS Lesce - meja med KS Ribno
in KS Lancovo - meja KS Lancovo in KS Kropa - meja
med KS Lancovo in KS Kamna Gorica - meja med KS
Lancovo in KS Srednja Dobrava - meja med KS Srednja
Dobrava in KS Brezje - meja med KS Brezje in KS
Ljubno - ob~inska meja Radovljica in Tr`i~ - meja z
ob~ino @irovnica - izhodi{~na to~ka.



URADNE OBJAVE OB^INE RADOVLJICA{t. 47, 24. december 2004 UO, stran 7

2. S PUP se ne urejajo obmo~ja veljavnih prostorskih izved-
benih na~rtov (PIN).

Tabela 1: Veljavni PIN

5. ~len
(obmo~ja urejanja)

Plansko celoto Radovljica, sestavljajo naslednja obmo~ja
urejanja:

1. ureditveno obmo~je I (KS LANCOVO)
2. ureditveno obmo~je II (KS LESCE in KS RADOVLJICA

od magistralne ceste Ljubljana-Jesenice do meje s KS
BLED in KS LANCOVO)

3. ureditveno obmo~je III (KS LESCE in KS RADOVLJICA
od magistralne ceste Ljubljana-Jesenice do meje z
`irovni{ko ob~ino ter meje s KS BEGUNJE in KS
MO[NJE)

4. ureditveno obmo~je IV (KS MO[NJE, KS OTOK in KS
BREZJE)

5. ureditveno obmo~je V (KS BEGUNJE).

6. ~len
(morfolo{ke enote)

Posamezno ureditveno obmo~je je znotraj razdeljeno na
manj{e prostorske enote - MORFOLO[KE ENOTE.
Morfolo{ka enota je obmo~je z isto ali komplementarno
vrsto rabe zemlji{~ in objektov oz. predstavlja enotno urbano
strukturo.

Za morfolo{ko enoto veljajo enotni pogoji za posamezne
posege. Samostojna morfolo{ka enota je tudi del neurba-
niziranega kmetijskega ali gozdnega prostora z enotnimi
zna~ilnostmi.

Tabela 2: Morfolo{ke enote v planski celoti Radovljica
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7. ~len
(namembnost posegov)

Namembnost posegov v prostor mora biti skladna z usme-
ritvami dolgoro~nega in opredelitvami srednjero~nega
dru`benega plana ob~ine Radovljica, s skupnimi merili in
pogoji po tem odloku ter s podrobnimi merili in pogoji, ki so
dolo~eni v tem odloku za posamezne morfolo{ke enote.

8. ~len
(predhodni postopki)

Pristojni dr`avni organ mora pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja za posami~en poseg v prostor v skladu z Zakonom o
varstvu okolja in Uredbo o vrstah posegov v okolje, za
katere je obvezna presoja vplivov na okolje, zahtevati
podrobno analizo vplivov na okolje:

Gradivo iz prvega odstavka tega ~lena se pripravi kot
strokovna podlaga pred izdelavo urbanisti~nega dela pro-
jekta.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

1. NAMENSKA RABA OBMO^IJ

9. ~len

S planom ob~ine so dolo~ene naslednje prete`ne namenske
rabe za poselitev:

Tabela 3: Namenska raba prostora

oznaka rabe vrsta namembnosti, dejavnosti

POVR[INE ZA POSELITEV
S, Sgz, Sz stanovanja
C centralne dejavnosti
T turizem
P, Ild proizvodnja, servisne dejavnosti
R rekreacija
K povr{ine za kmetijstvo
U-s legalizirani nedovoljeni posegi v prostor
U-VIII zazidana stavbna zemlji{~a - razpr{ena gradnja

POVR[INE, KI NISO 
NAMENJENE POSELITVI

1 prvo obmo~je kmetijskih zemlji{~
2 drugo obmo~je kmetijskih zemlji{~
G gozd
Gv varovalni gozd
VII vode, nerodovitno

(1) Na posameznih obmo~jih namenske rabe so dopustne
namembnosti in dejavnosti, kot sledi:

(2) Na vseh zemlji{~ih so dopustne:
- ureditve infrastrukture (prometno omre`je in naprave,

komunalno in energetsko omre`je in naprave, omre`ja
in naprave za zveze),

- vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred {kodo
in nesre~ami,

- ureditve javnih povr{in (trgi, parki, parkiri{~a).
(3) Na povr{inah za stanovanja (S) so dopustni posegi za

naslednje namene in dejavnosti:
- stanovanja,
- terciarne dejavnosti,
- kvartarne dejavnosti krajevnega ali okoli{kega pomena,
- proizvodne dejavnosti v obstoje~em obsegu,
- {port in rekreacija.

(4) Na povr{inah za centralne dejavnosti (C) so dopustni
posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- stanovanja,
- terciarne dejavnosti,
- kvartarne dejavnosti lokalnega ali {ir{ega pomena.

(5) Na povr{inah za turizem (T) so dopustni posegi za
naslednje namene in dejavnosti:

- gostinstvo,
- trgovina in storitve za potrebe turizma,
- rekreacija in kulturne dejavnosti,
- zdravstvene dejavnosti, in sicer brez bolni{ni~nih ali

zdravili{kih kapacitet,
- stanovanja.

(6) Na povr{inah za proizvodnjo (P) so dopustni posegi
za naslednje dejavnosti:

- proizvodnja,
- lov in ribolov,
- komunala in energetika,
- promet,
- trgovina in storitve,
- gostinstvo kot spremljajo~a dejavnost osnovni namem-

bnosti obmo~ja,
- {port in rekreacija.

(7) Na povr{inah za rekreacijo (R) so dopustni posegi za
naslednje namene in dejavnosti:

- {port in rekreacija,
- trgovina kot spremljajo~a dejavnost osnovni namemb-

nosti obmo~ja,
- storitve za {port in rekreacijo,
- gostinstvo kot spremljajo~a dejavnost osnovni namem-

bnosti obmo~ja, in sicer brez nastanitvenih kapacitet.
(8) Na stavbnih zemlji{~ih - povr{inah za kmetijstvo (K)


