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1.

Na podlagi 52. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 
33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 
188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 31. redni seji dne 24. 9. 
2014 sprejel

ODLOK
o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu 

občine Radovljica

1. člen

V Odloku o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012 in 
spremembe) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnosti v tem odloku so opredeljene na podlagi predpisov, nekatera 
poimenovanja pa so poenostavljena ali združujejo več kategorij iz predpisov. 
(1.1) Preglednica 1: Pojasnilo povezav med poimenovanjem dejavnosti, upora-
bljenih v tem odloku in predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti. 

Poimenovanje dejavnosti  
v tem odloku

Standardna kategorizacija dejavnosti –  
SKD 2008

kmetijstvo (a) kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

rudarstvo (b) rudarstvo

predelovalne dejavnosti (c) predelovalne dejavnosti

oskrba z energijo (d) oskrba z električno energijo, plinom in 
paro

oskrba z vodo, ravnanje z 
odplakami in odpadki ter 
saniranje okolja

(e) oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in 
odpadki; saniranje okolja 

gradbeništvo (f) gradbeništvo

trgovina z motornimi vozili in 
popravila motornih vozil

(g/45) trgovina z motornimi vozili in  
popravila motornih vozil

trgovina (g/46, 47) posredništvo in trgovina na 
debelo, razen z motornimi vozili; trgovina na 
drobno, razen z motornimi vozili

promet in skladiščenje (h) promet in skladiščenje

gostinstvo (i) gostinstvo

poslovne dejavnosti (j) informacijske in komunikacijske 
dejavnosti

(k) finančne in zavarovalniške dejavnosti

(l) poslovanje z nepremičninami

(m) strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti

(n) druge raznovrstne poslovne dejavnosti

javna uprava (o) dejavnost javne uprave in obrambe, 
dejavnost obvezne socialne varnosti

izobraževanje (p) izobraževanje

zdravstvo in socialno 
varstvo

(q) zdravstvo in socialno varstvo 

kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti

(r) kulturne, razvedrilne in rekreacijske 
dejavnosti

druge dejavnosti (s) druge dejavnosti

(t) dejavnost gospodinjstev z zaposlenim 
hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo

(u) dejavnost eksteritorialnih organizacij in 
teles

(1.2) Pojem bivanje se uporablja za opredelitev dejavnosti na območjih, kjer 
ljudje lahko stalno prebivajo, pojem občasno bivanje pa za opredelitev dejav-
nosti na območjih počitniških hiš. Bivanje za potrebe turizma in drugih dejav-
nosti je opredeljeno s pojmi iz točke (1.1) tega člena.

(2) Parcela, namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemlji-
ških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden 
objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma 
je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

(3) Grajeno območje kmetije se opredeli tako, da se z ravnimi črtami povežejo 
v vseh smereh najbolj izpostavljeni deli stavb in gospodarskih poslopij kmetije 
(štejejo se zahtevni in manj zahtevni objekti) oziroma njihovih parcel, name-
njenih gradnji (gradbenih parcel), če so določene, in sicer ne glede na to, ali 
preko takega območja poteka javna cesta ali ne.

(4) Odmik od parcelnih meja ali med posameznimi stavbami se meri od najbolj 
izpostavljenih delov stavbe nad terenom, v kolikor ni s posameznimi členi tega 
odloka določeno drugače. Določilo prejšnjega stavka ne velja za napušče in 
nadstreške, ki od ravnine fasade ne segajo za več kot 1 meter. V takšnih pri-
merih se odmiki merijo od ravnine fasade. Določila za odmike je treba upošte-
vati za vse objekte, razen za linijske gradbene inženirske objekte.

(5) Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji se določi kot razmerje med bruto 
tlorisno površino objekta in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V 
bruto tlorisno površino objekta so vključene površine vseh etaž, ki so nad tere-
nom in pod njim, samo nad terenom ali samo pod njim.

(6) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji se določi kot razmerje med 
zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji. Kot zazi-
dana površina se upoštevajo tudi tlorisne površine največjih zunanjih dimenzij 
vseh pomožnih objektov nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti.

(7) Delež odprtih bivalnih površin je razmerje med odprtimi bivalnimi površina-
mi in celotno površino parcele, namenjene gradnji stavb ; za odprte bivalne 
površine se štejejo zelene površine, na katerih je možno zasaditi avtohtono 
visokodebelno vegetacijo in tlakovane površine, namenjene zunanjemu biva-
nju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine 
(dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke). Zelenih površin 
mora biti več kot tlakovanih.

(8) Večnamenski objekti so objekti, v katerih se načrtuje oziroma vsebujejo 
več dejavnosti. Dejavnosti v večnamenskih objektih morajo biti skladne z do-
pustnimi dejavnostmi, ki so določene za posamezno namensko rabo. 

(9) Praviloma: izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka in če to za-
radi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je treba odstop od določil tega 
odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja 
za poseg v prostor. 

(10) Kap je najnižji del strehe.

(11) Na območju PRO se določa osem tipov oblikovanja grajene strukture. 
Označeni so z veliko tiskano črko U in zaporedno številko ter imajo naslednji 
pomen:

(11.1) Vaška pozidava (U1) predstavlja tradicionalni vzorec poselitve. Značilna 
je strnjena pozidava ob cestah, ki jo tvorijo kompleksi (domačije) v nizu, v gru-
či ali z vzporedno postavitvijo objektov. V območjih s parcelacijo v progah je 
postavitev objektov bolj pravilna. Ceste so ozke. Postavitev stavb včasih tvori 
obcestne gradbene linije. Stavbe so podolgovate. Značilna je postavitev na ali 
ob parcelno mejo. 

(11.2) Gručasta pozidava (U2) predstavlja tradicionalni vzorec pozidave. Stav-
be so postavljene v gruče, razporejene ob cestah. Stavbe nimajo enotne ori-
entacije hkrati pa njihova orientacija ni nujno podrejena poteku ceste. Parcel-
na struktura je večinoma nepravilna - kristalična. Stavbe so podolgovate. Na 
nagnjenem terenu je daljša stranica stavb praviloma vzporedna s plastnicami.

(11.3) Obcestna pozidava (U3) – tvorijo jo stavbe razporejene vzdolž ceste. 
Njihova postavitev je praviloma podrejena poteku ceste, oziroma je načrto-
vana. Parcele so lahko dokaj pravilne oblike. Na nagnjenem terenu je daljša 
stranica stavb praviloma vzporedna s plastnicami. 
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(11.4) Ulična pozidava – mreža (U4) predstavlja obliko grajene strukture z ber-
ljivo cestno mrežo ulic večkrat v kombinaciji s pomembnejšo komunikacijo. 
Objekti so ob ulice postavljeni v prepoznavnem redu (npr. princip šahovnice). 

(11.5) Raščeno območje (U5) predstavlja obliko grajene strukture, katere za-
snova predstavlja bolj naključno umeščanje objektov v prostor glede na lastni-
štvo in funkcijo. Posledično so takšna območja dokaj neracionalno izrabljena 
z množico dostopov, ki so velikokrat zasnovani na principu en objekt – ena 
dostopna pot.

(11.6) Posebno območje (U6) predstavlja obliko grajene strukture, podrejeno 
funkciji stavb pretežno splošnega družbenega pomena. Tip oblikovanja (ume-
stitve v prostor) se nanaša na posamezne stavbe kot so stanovanjske stavbe za 
posebne namene, stavbe javne uprave, gasilske domove, stavbe splošnega 
družbenega pomena (razen igralnice, cirkusi, diskoteke ter športne dvorane), 
stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe ter gradove in po-
dobne palače.

(11.7) Svojevrstno območje (U7) predstavlja obliko grajene strukture, ki je po-
drejena funkciji ali tehnologiji.

(11.8) Razpršena pozidava (U8) predstavlja pozidavo nizke gostote kot avtoh-
toni poselitveni vzorec v krajini. 

(12) Na območju PRO se določa osem stavbnih tipov. Označeni so z veliko 
tiskano črko A in zaporedno številko ter imajo naslednji pomen:

(12.1) Tradicionalna prostostoječa hiša (A1) je stavbni tip, ki predstavlja zna-
čilen tradicionalen tip hiše s podolžnim tlorisom, pritličnega ali nadstropnega 
gabarita običajno s pritličjem na nivoju terena ter s strmo dvokapno streho.

(12.2) Prostostoječa hiša (A2) je stavbni tip, ki predstavlja prostostoječo hišo 
podobno obstoječim hišam v okolici.

(12.3) Hiše v nizu (A3) predstavljajo stavbni tip, ki je sestavljen iz najmanj dveh 
enot, ki se med seboj stikajo.

(12.4) Vila (A4) je razkošneje grajena hiša z vrtom.

(12.5) Počitniška hišica (A5) je majhna stavba, namenjena za občasno bivanje 
in počitek.

(12.6) Gospodarsko poslopje (A6) je stavbni tip namenjen opravljanju kmetij-
ske dejavnosti. 

(12.7) Blok, lamela in druge kompleksnejše oblike (A7)
Tip se nanaša na večstanovanjske objekte. Blok je stavbni tip s podolžno 
tlorisno zasnovo ter več nadstropji. Lamela je stavbni tip z izrazito podolžno 
tlorisno zasnovo (razmerje stranic več kot 1:2) ter več nadstropji. Na območju 
PRO se nahajajo tudi bolj kompleksne oblike večstanovanjskih hiš. Navadno 
so oblikovane kot adicija geometrijskih teles z ravno ali dvokapno streho.

(12.8) Svojevrstna stavba (A8) je stavbni tip, katerega oblikovanje izhaja iz 
funkcije stavbe. Tip oblikovanja se nanaša na stanovanjske stavbe za posebne 
namene, stavbe javne uprave, hale, dvorane, gasilske domove, stavbe splo-
šnega družbenega pomena (razen igralnice, cirkusi, diskoteke ter športne 
dvorane), stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe ter gra-
dove in podobne palače.

(13) Za simetrične dvokapnice se štejejo strehe z enotnim naklonom strešin, 
slemena pa potekajo po osi osnovnega tlorisa.

(14) Klasična frčada je frčada z ometanimi vertikalnimi stranicami, simetrično 
dvokapno streho s slemenom, ki je pravokotno na osnovno streho, in širino 
napušča največ 40 cm.

(15) Pultna frčada je frčada z vertikalnimi stranicami in enokapno streho z na-
klonom največ 20º nad naklonom osnovne strehe. Najvišja točka pultne frčade 
mora biti nižja od slemena osnovne strehe. 

(16) Etaža je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer se za etažo štejejo 
tudi klet, pritličje pri nepodkletenih objektih, izkoriščeno podstrešje, mansarda 
ali terasna etaža.

(17) Etažnost stavbe je določena s številom etaž nad terenom.

(18) Mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstro-
pjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho.

(19) Višinski gabarit pomeni višino stavbe na terenu.

(20) Pomožni objekt je objekt, ki glede na konstrukcijske značilnosti ne potre-
buje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni name-
njen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje.«

2. člen

V 11., 12., 21., 23., 24., 26., 27., 32., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 
44., 46., 52., 53., 55., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 64., 70., 73., 74., 75., 
79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 87., 90., 91., 93., 94., 95., 97., 98., 99., 
100., 102., 103., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 113., 114., 115., 
116., 117., 119., 120., 122., 123., 124., 125., 129., 131., 133., 137., 140., 
141., 142., 143., 144., 145., 151., 153., 154., 155., 160., 161., 162., 164., 
176., 181., 183., 185., 186., 190., 191., 200., 201., 202., 203., 204., 
209., 211., 214., 217., 219., 220. in 222. členu se besedo »potrebno« na-
domesti z besedo »treba«.

3. člen

7. člen se črta. 

4. člen

V naslovu Preglednice 2, Preglednice 3 in Preglednice 4 v 8. členu se črta 
besedo »površin«.

5. člen

V Preglednici 5 v 9. členu se pri funkcionalni enoti Begunje – smučišče v 
zadnjem stolpcu spremeni površina tako, da se zdaj glasi:

MAKROCELOTA
(ime in površina – ha)

FUNKCIONALNA 
ENOTA (FE)

OZNAKA 
FE

površina 
(ha)

Karavanke
2205,72

Begunje 
– smučišče

BS »9,52«

odprti prostor KAR 2196,20

6. člen

Na koncu četrtega odstavka 10. člena se doda besedilo: »kar je določeno v 
Prilogi 1: Prostorske enote na območju občine Radovljica.«

Preglednica 6 v istem členu se črta.

7. člen 

Naslov poglavja 3.1.1. se spremeni tako, da se sedaj glasi: 
»Vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj«.

8. člen

V 11. členu se:
- spremeni naslov člena tako, da se sedaj glasi: 
»Vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj«,
- spremeni prvi odstavek tako, da se sedaj glasi:
» (1) Vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj se 
določa za prostorske enote na celotnem območju PRO, razen za območja, ki 
se urejajo z OPPN in DPN.«,
- v drugem odstavku črta besedilo: »Na območjih prostorskih enot se določi 
vrste dopustnih objektov glede na namen ter vrste dopustnih gradenj.« in za 
besedno zvezo »prostorskih enot« doda besedilo »iz prvega odstavka tega 
člena«.

9. člen

V 12. členu se:
- pred besedilom »Na celotnem območju PRO, razen na območjih, ki se ure-
jajo z OPPN ali DPN, so dovoljene naslednje:« črta oznaka odstavka »(1)«,
- oznako » - « pred besedilom »vrste objektov glede na namen« in besedilom 
»vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:« se nadomesti z 
oznako odstavka »(1)« in »(2)«,
- v drugi alineji prvega odstavka črta besedo »javne«, 
- v besedilu drugega odstavka »vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede 
na namen:« besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z besedo »po-
možnih«.

10. člen

V 13. členu se:
- v prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem, šestem, sedmem, osmem, de-
vetem, desetem, enajstem, dvanajstem, trinajstem, štirinajstem, petnajstem, 
šestnajstem, sedemnajstem in osemnajstem odstavku črta besedilo: », poleg 
vseh vrst objektov glede na namen, dovoljene za celotno območje PRO,«,
- v tretji točki prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega, sedmega, 
osmega, devetega, desetega, enajstega, dvanajstega, trinajstega, štirinajste-
ga odstavka in drugi točki petnajstega, šestnajstega, sedemnajstega in osem-
najstega odstavka besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z besedo 
»pomožnih«.
- v prvi točki tretjega odstavka se za besedo »600 m2« doda besedilo »bruto 
tlorisne površine«,
- spremeni druga alineja v prvi točki četrtega odstavka tako, da se sedaj glasi:
»- gostinstvo (razen hoteli, moteli in hotelska naselja)«,
- doda se nova tretja alineja, ki se glasi:
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»- kampi na robovih naselij, tako da bistveno ne motijo delovanja obstoječih 
kmetij in bivanja v naseljih; največja dovoljena površina za ureditev kampa je 
do 3000 m2; dovoljeni objekti in ureditve so le: prostori za šotore, urejeno 
parkirišče z do tremi mesti za avtodome, objekt s sanitarijami, letno kuhinjo 
in sprejemnico, igrišča na prostem; meje kampa je treba zasaditi z avtohtono 
vegetacijo in s tem zagotoviti čim manjšo vidno izpostavljenost,«
- spremeni prva alineja v drugi točki četrtega odstavka tako, da se sedaj glasi:
»- stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnil-
ne dejavnosti kmetij, gostinske stavbe (razen hoteli, moteli in hotelska naselja), 
kampi, stavbe javne uprave, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za 
opravljanje verskih obredov, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
(razen nakupovalni centri, veleblagovnice, sejemske dvorane ter razstavišča), 
obstoječe stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, gasilski domovi ter 
večnamenske stavbe,«,
- v prvi točki trinajstega odstavka za besedo »600 m2« doda besedilo »bruto 
tlorisne površine«.

11. člen

V 14. členu se:
- doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na površinah letališč (Pl) so dovoljene naslednje:
(4.1) vrste objektov glede na namen: letališče ter spremljajoči objekti in napra-
ve letališke infrastrukture, letališke steze, ploščadi, letalski radio-navigacijski 
objekti,
(4.2) vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zido-
vi, spominska obeležja, nadkrite čakalnice in javne kolesarnice z nadstreškom.«
Sedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in 
osmi odstavek.
- v prvem, drugem, tretjem, petem, šestem, sedmem in osmem odstavku iste-
ga člena črta besedilo: », poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljene 
za celotno območje PRO,«,
- v drugi točki prvega, drugega, tretjega, petega, šestega, sedmega in osme-
ga odstavka istega člena besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z 
besedo »pomožnih«.

12. člen

V prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 15. člena se črta besedilo: », 
poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljene za celotno območje PRO,«.

V drugi točki prvega, drugega, tretjega odstavka in tretji točki četrtega odstav-
ka istega člena se besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z besedo 
»pomožnih«.

V prvi točki drugega odstavka istega člena se besedilo »peskokopov, gramo-
znic« nadomesti z besedilom »kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja 
mineralnih surovin)« in za besedilom »potokov in hudournikov,« doda besedilo 
»smučišča samo na območjih opredeljenih s podrobnejšimi merili in pogoji za 
OPPN ali drugimi podrobnejšimi merili in pogoji«.

Druga točka drugega odstavka istega člena se spremeni tako, da se sedaj 
glasi:
»(2.2) vrste pomožnih objektov glede na namen: 
-  na K1 in K2 so dovoljeni naslednji pomožni kmetijsko – gozdarski objekti 

kot so: rastlinjaki višine do vključno 10 m, poljske poti, ograje za pašo 
živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade, opore za 
mreže proti toči, vodna zajetja in vodni zbiralniki oboji s prostornino razlivne 
vode do 2000 m3, grajeni namakalni sistemi, krmišča, molzišča, hlevski 
izpusti, kozolci do tlorisne velikosti največ 150 m2 in višine 6 m, premični 
čebelnjaki, objekti za rejo živali, ki jih je po prenehanju uporabe možno in 
treba odstraniti in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje, začasni objekti, 
namenjeni sezonski turistični ponudbi za čas šestih mesecev in začasni 
objekti za čas trajanja prireditve,

-  na K2 so v 20 m pasu, ki obkroža grajeno območje kmetije dovoljeni nasle-
dnji pomožni kmetijsko – gozdarski objekti kot so: kašče, seniki, kmečke 
lope, silosi, skednji, gnojišča, zbiralniki gnojnice ali gnojevke, betonska 
korita, čebelnjaki,

-  umeščanje kozolcev na K1 in K2 je dovoljeno v skladu s posebnimi določili 
tega odloka,

-  pomožni kmetijski objekti so dopustni le za potrebe kmetijskih gospodar-
stev, ki imajo pravico do uporabe najmanj 2 ha površin za potrebe dejavno-
sti, določilo ne velja za postavitev čebelnjakov.«

V prvi točki tretjega odstavka istega člena se besedilo »peskokopov, gramo-
znic« nadomesti z besedilom »kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja 
mineralnih surovin)« in za besedilom »naravnih in drugih nesrečah« doda be-
sedilo »smučišča samo na območjih opredeljenih s podrobnejšimi merili in 
pogoji za OPPN ali drugimi podrobnejšimi merili in pogoji«.

13. člen

V prvem odstavku 16. člena se črta besedilo: »(razen na območjih, ki se ure-
jajo z OPPN in DPN)«.
V drugi alineji istega odstavka se črta besedilo: »in investicijska«.

14. člen

17. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»17. člen
(poselitvena območja in stavbna zemljišča zunaj poselitvenih območij, 

razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN)

Na poselitvenih območjih in na stavbnih zemljiščih zunaj poselitvenih območij 
so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju PRO, dovoljene 
še naslednje vrste gradenj:
-  gradnje novih objektov vključno z dozidavami in nadzidavami v skladu z 

določili 13. člena, glede na namensko rabo določeno za prostorsko enoto, 
ter drugi dopustni posegi, določeni s tem odlokom,

-  spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov, pod pogojem, da 
je nova namembnost v skladu določili 13. člena, glede na namensko rabo 
določeno za prostorsko enoto,

-  gradnje in posegi iz prve alineje tega odstavka so na območjih, varovanih 
s predpisi s področja varstva kulturne dediščine (med njih se ne štejejo 
vplivna območja kulturne dediščine) dovoljeni le izjemoma s predhodnim 
soglasjem službe pristojne za varstvo kulturne dediščine. Dovoljeni so, 
kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v primeru dozidave in 
nadzidave ni možno najti druge rešitve, pri čemer gradnja ali poseg ne sme 
spreminjati lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo status območja va-
rovanega s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Poseg mora biti 
skladen z varstvenim režimom, ki velja za ta objekt ali območje. Na vplivnih 
območjih kulturne dediščine velja, da so gradnje in drugi posegi, določeni 
s tem odlokom dovoljeni, pri čemer je treba upoštevati varstveni režim, ki 
velja za vplivna območja.«

15. člen

V prvem odstavku 18. člena se črta besedilo: »(razen na območjih, ki se ure-
jajo z OPPN in DPN)«.

16. člen

V 19. členu se črta besedilo: »(razen na območjih, ki se urejajo z OPPN in 
DPN)«.

17. člen

V prvem odstavku 20. člena se črta besedilo: »(razen na območjih, ki se ure-
jajo z OPPN in DPN)«.

18. člen

Prvi odstavek 21. člena se črta.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek istega člena postanejo prvi, drugi in 
tretji odstavek.

19. člen

22. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»22. člen
(zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevanji)

(1) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora investitor izbrati 
tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne 
vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja, ki so določene v predpisih o ele-
ktromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, niso presežene, 
in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi 
sevanja.
(2) V varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov je prepovedana 
gradnja objektov v skladu s področnimi predpisi, za ostale objekte (novogra-
dnje, nadzidave, dozidave stavb, spremembe namembnosti stavb) namenjene 
stalnemu ali začasnemu prebivanju ter za pomožne objekte pa je potrebno pre-
dložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti 
veličin elektromagnetnega sevanja, ki so določeni v predpisu iz prejšnje točke.«

20. člen

Prvi odstavek 24. člena se črta.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek istega člena postanejo prvi, drugi in 
tretji odstavek.

21. člen

V drugem odstavku 25. člena se besedilo »se določa« nadomesti z besedilom 
»je določena« in za besedilom », razen za« doda besedilo »površine za vzgojo 
in izobraževanje (DI), površine za zdravstvo (DZ), «.

22. člen

V 27. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Javna razsvetljava naj bo energetsko učinkovita, uporabljajo se varčna 
svetila.«

23. člen

Naslov poglavja 3.2.1 se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Lega objektov na parceli, namenjeni gradnji«
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24. člen

28. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»28. člen
(odmiki)

Lega objektov na parceli, namenjeni gradnji:
-  Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih parcel tako, da ni 

motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v 
okviru parcele, namenjene gradnji.

-  Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da 
so zagotovljeni svetlobno-tehnični in požarnovarnostni pogoji.

-  Ograje (razen ograj ob javnih cestah) se lahko postavijo 0,5 m do meje 
sosednjih parcel, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje par-
cele. Ograje se lahko gradi tudi na meji parcel, če se lastniki parcel, ki jih 
razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna soglasja). 

-  V primeru rekonstrukcije ali nadomestne gradnje na mestu legalno zgraje-
nih objektov v enakih ali manjših tlorisnih in vertikalnih gabaritih z isto na-
membnostjo ali namembnostjo z manjšimi vplivi na okolje, soglasje lastnika 
sosednje parcele v zvezi z odmiki ni potrebno.

-  Umestitev objektov mora upoštevati lego objektov v prostorski enoti. 
-  Manjši odmiki od predpisanih v 29. členu tega odloka so dovoljeni pri gra-

dnji manj zahtevnih in pomožnih objektov, če so za njih pridobljena pisna 
soglasja lastnikov sosednjih parcel.

-  Gradnja novih objektov, vključno z nadzidavami in dozidavami, mora biti od 
cestnega telesa javnih cest oddaljena najmanj 5,0 metrov oziroma v skladu 
s področnimi predpisi. Odstopanje od teh določil je možno le v soglasju z 
upravljavcem ceste. 

-  Odmik od gozdnega roba mora biti tolikšen (višina odraslih dreves sose-
dnjega gozda), da gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov oz. rabe 
prostora; če tega odmika ni, investitor prevzema odgovornost za poškodbe 
na svojem objektu, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s sose-
dnjim gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.«

25. člen

29. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»29. člen
(lega glede na značilnosti oblikovanja grajene strukture)

Poleg določil prejšnjega člena je treba glede na značilnosti oblikovanja graje-
ne strukture upoštevati še naslednja merila in pogoje: 

(1) Vaška pozidava (U1):
Zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni za najmanj 4,0 
metre, pomožni objekti, razen ograje, pa najmanj 1,5 metra. Manj zahtevni 
objekti morajo biti od meja sosednjih parcel odmaknjeni za najmanj polovico 
svoje višine od najvišje točke terena do kapa, vendar ne manj kot 2,5 metra.. 

(2) Gručasta (U2) in obcestna (U3) pozidava:
Na terenu v naklonu mora biti daljša stranica stavbe praviloma postavljena 
vzporedno s plastnicami. Izjemoma se lahko orientacija stavb podredi dosega-
nju najboljše lege za pridobivanje sončne energije oziroma za gradnjo pasiv-
nih in nizkoenergijskih hiš. Nove stavbe morajo biti od meja sosednjih parcel 
oddaljeni najmanj 4,0 metre, pomožni objekti, razen ograje, pa najmanj 1,5 
metra. V celoti vkopane etaže manj zahtevnih objektov morajo biti od meja 
sosednjih parcel oddaljene najmanj 2,0 metra..

(3) Ulična pozidava – mreža (U4): 
Če je za posamezno ulico značilna (prevladuje – več kot 50%) enotna orienta-
cija slemen, jo je treba upoštevati. 
Upoštevati je treba določila druge alineje (2) točke tega člena.
Na novih slepih ulicah je treba zagotoviti obračališča.

(4) Raščeno območje (U5):
Upoštevati je treba določila druge alineje (2) točke tega člena.
Na nagnjenem terenu mora biti daljša stranica objekta postavljena vzporedno 
s plastnicami, v kolikor je takšna orientacija prevladujoča (več kot 50%). Izje-
moma se lahko orientacija stavb podredi doseganju najboljše lege za pridobi-
vanje sončne energije oziroma za gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih hiš. Za 
več parcel, namenjenih gradnji naj se praviloma zagotavljajo skupni dostopi 
do javne ceste, novi priključki na javno cesto pa naj se praviloma izvedejo 
nasproti obstoječih. Nove ceste je treba graditi v krožnih povezavah oziroma 
izvesti obračališča. 

(5) Posebno območje (U6):
Upoštevati je treba določila druge alineje (2) točke tega člena.

(6) Svojevrstno območje (U7):
Nove stavbe morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni najmanj 6,0 me-
trov, pomožni objekti, razen ograje, pa najmanj 1,5 metra. V celoti vkopane 
etaže stavb so lahko od meja sosednjih parcel oddaljene najmanj 4,0 metre.

(7) Razpršena pozidava (U8):
Nove stavbe morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni najmanj 4,0 metre, 
pomožni objekti, razen ograje, pa najmanj 1,5 metra.«

26. člen

Naslov poglavja 3.2.2. se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Stopnja izkoriščenosti parcel za gradnjo«.

27. člen

30. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»30. člen
(faktor izrabe, faktor zazidanosti, delež odprtih površin)

(1) Stopnja izkoriščenosti parcel za gradnjo je določena s faktorjem zazidano-
sti, na nekaterih območjih pa še z deležem odprtih bivalnih površin ali deležem 
zelenih površin. Faktor izrabe se upošteva na območjih, ki se urejajo z OPPN, 
v kolikor za posamezno območje ni določeno drugače.

Preglednica 6: Prikaz določenih stopenj izkoriščenosti parcel za gradnjo:

namenska 
raba

maksimalni 
faktor izrabe

maksimalni faktor 
zazidanosti 

minimalni delež odpr-
tih bivalnih površin

SC 0,35 40%

izjeme:
- vaška pozidava (U1) 
in razpršena pozidava 
(U8): 0,40,
- stavbni tip (A3) – 
hiše v nizu: 0,5,
- stavbni tip (A4) – 
vila: 0,25
- stavbni tip (A7) 
– blok, lamela in 
druge kompleksnejše 
oblike: 0,25

izjeme:
- vaška pozidava 
(U1) in razpršena 
pozidava(U8): 20%,
- stavbni tip (A3) – 
hiše v nizu: 40%,
- stavbni tip (A4) – 
vila: 60%
- stavbni tip (A7) – 
blok, lamela in druge 
kompleksnejše 
oblike: 20%

SS veljajo enaka določila 
kot za namensko 
rabo SC

30%, za izjeme ve-
ljajo enaka določila 
kot za namensko 
rabo SC

SK 0,4
izjeme:
- vaška pozidava (U1): 
0,45

20%

PI, PP, IP, 
OC

1,2 0,6

PK 0,4 0,4

MO, DC 0,9
izjeme:
- vaška 
pozidava 
(U1): 1,2

0,4
izjeme:
- vaška pozidava (U1): 
0,45

30%
izjeme:
- vaška pozidava 
(U1): 20%

MP 0,9 0,4 30%

BT 0,65 0,3

OB 0,9 0,4

 
(2)  Na površinah z namensko rabo z oznako SB, DI in DZ se izraba in zazida-

nost parcele, namenjene gradnji določi v skladu s standardi in normativi, 
ki urejajo posamezno področje.

(3)  Na površinah z namensko rabo z oznako PI, PP, IP in OC je treba na 
parceli, namenjeni gradnji zagotoviti 10% zelenih površin, na površinah z 
namensko rabo PK pa 20%.

(4)  Na površinah z namensko rabo SP je na parceli, namenjeni gradnji, najve-
čja dovoljena zazidana površina 90 m2. Od nje je največ 60 m2 namenje-
nih bruto tlorisni površini pritličja počitniške hišice, na preostali zazidani 
površini pa je dovoljeno graditi izključno pomožne objekte. V zazidano 
površino iz te točke se ne štejejo utrjena dvorišča in deli objektov iz veljav-
nega standarda in napušči. 

(5)  V primeru, ko je obstoječa zazidanost parcele, namenjene gradnji, večja 
od dovoljene, so na tej parceli dovoljene rekonstrukcije, odstranitve, vzdr-
ževanje in spremembe namembnosti objektov vse pod pogojem, da se ne 
povečuje število potrebnih parkirnih mest.

28. člen

31. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»31. člen
(velikost in oblikovanje objektov glede na določene stavbe tipe)

(1) Glede velikosti in oblikovanja objektov glede na določene tipe je treba upo-
števati naslednja merila in pogoje:



URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 191, 3. oktobra 2014 UO, stran 5 

(1.1) Tradicionalna prostostoječa hiša (A1):
-  Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5. 

Tloris je lahko tudi členjen v obliki črke »L« in »T« pod pogojem, da je 
osnovni krak prepoznavno daljši od drugega. 

-  Višinski gabarit stavbe je lahko, v gabaritih (K) + P + M, pri katerem je kota 
pritličja največ 1,20 m nad terenom, ali v gabaritih (K) + P + 1 + M, pri 
katerem je kota pritličja največ 0,30 m nad terenom (razen v primeru zago-
tavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih). 
Višina kapa je največ 5,50 m nad koto pritličja.

-  Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice ozi-
roma sestavljene simetrične dvokapnice istega naklona v primeru členje-
nega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma večkapne) 
strehe in členjene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v raz-
ponu od 38° do 45°. Strešna kritina je grafitno sive barve (pri zimskih 
vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni 
brezbarvni materiali). S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika. 

-  Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene 
oblike frčad so klasične, pultne in trikotne. Frčade ne smejo biti višje od 
osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa. 
Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/3 dolžine 
te strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah ozi-
roma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s 
frčadami, zgornja vrsta odprtin pa le s strešnimi okni.

-  Napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi ali pa ometani 
z zaokrožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča). 

-  Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja. Fa-
sade morajo biti oblikovane z značilnimi poudarjenimi vratnimi in okenskimi 
odprtinami. Vsebujejo lahko lesene arhitekturne elemente, pod pogojem, 
da njihovo oblikovanje izhaja iz lokalne tradicije oblikovanja (lahko tudi na 
sodoben način). Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih 
objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki na vzdolžnih fa-
sadah so dopustni v nadstropju. Balkonske ograje morajo biti preproste, 
izvedene z lesenimi, vertikalno položenimi deskami (razmik med deskami 
ne sme biti večji od 2 cm). Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti 
ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni. Upo-
raba materialov in izbor barv mora upoštevati lokalne značilnosti. Fasade 
so bele ali v drugih zelo svetlih barvnih tonih. Vsiljive, izstopajoče, neav-
tohtone barve fasad in fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih 
ploščic niso dovoljene. 

-  V območjih kulturne dediščine morajo biti fotovoltaične celice in sončni 
sprejemniki položeni na strešino oz. so del strešine. Izven območij kultur-
ne dediščine je poleg postavitve fotolvotaičnih celic in sončnih sprejemni-
kov na strešino, dopustna tudi na način, da najvišji del ne presega višine 
slemena osnovne strehe, v tem primeru njihova skupna površina pa ne 
sme presegati 1/3 površine posamezne strešine.

(1.2) Prostostoječa hiša (A2):
-  Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. 

Tloris je lahko tudi členjen. Na območjih pretežno realiziranih izvedbenih 
prostorskih aktov (ki se sedaj urejajo s tem prostorskim aktom) mora načr-
tovana tlorisna zasnova slediti obstoječim tlorisnim zasnovam.

-  Za višinske gabarite veljajo enaka določila kot za tradicionalno prostosto-
ječo hišo (A1) iz 1. točke tega člena. Pri določanju višine stavbe je treba 
poleg predpisane dovoljene višine upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja 
tako, da nova stavba ne bo izstopala iz silhuete naselja. 

-  Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, 
oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega naklona v primeru čle-
njenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma večka-
pne) strehe in členjene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v 
razponu od 30° do 45°. Strešna kritina je grafitno sive barve (pri zimskih 
vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podob-
ni brezbarvni materiali). Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem 
naklonu (do 8°). Na območju funkcionalnih enot Radovljica in Lesce je 
lahko oblika strehe tudi drugačna (ne pa tudi uporaba materialov, razen 
pri ravnih strehah). Analiza mora biti sestavni del projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 

-  Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene 
oblike frčad so klasične, pultne in trikotne. Frčade ne smejo biti višje od 
osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa. 
Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/2 dolžine 
te strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah ozi-
roma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s 
frčadami, zgornja vrsta odprtin pa le s strešnimi okni.

-  Balkonske ograje morajo biti členjene vertikalno, kar ni obvezno na ob-
močju funkcionalnih enot Radovljica in Lesce. Stolpiči, večkotni izzidki ter 
vsiljive, izstopajoče, neavtohtone barve fasad niso dovoljeni. Fasade so 
bele ali v drugih zelo svetlih barvnih tonih.

-  Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na stav-
bah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad 
(senčila, nadstreški, balkonske ograje). 

(1.3) Hiše v nizu (A3):
-  Tlorisni gabarit stavbe je sestavljen iz enakih ali podobnih enot in ima svo-

jevrstno tlorisno zasnovo. Dozidave k posameznim enotam niso dovolje-
ne.

-  Za višinske gabarite veljajo enaka določila kot za tradicionalno prostosto-
ječo hišo (A1) iz 1. točke tega člena. Nadzidave stavb so možne enotno in 
sočasno za celoten niz do predpisanega višinskega gabarita. 

-  Obliko in naklon strehe ter kritino in smeri slemen je treba prilagoditi splo-
šni podobi naselja. Celotni niz mora imeti enotno obliko strehe. Strehe 
stavb so praviloma dvokapnice, oziroma sestavljene dvokapnice istega 
naklona v primeru členjenega tlorisa. Strešna kritina mora biti grafitno sive 
barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo 
in steklu podobni brezbarvni materiali) in mora biti enaka za celotni niz. V 
primeru menjave strešne kritine na posamezni enoti se mora le-ta zame-
njati s kritino grafitno sive barve. 

-  Za odpiranje strešin, arhitekturno oblikovanje, uporabo materialov in bar-
ve fasad veljajo enaka določila kot za prostostoječo hišo (A2) iz (1.2) točke 
tega člena.

(1.4) Vila (A4):
- Tlorisna zasnova je lahko poljubna.
- Višinski gabarit je dovoljen do (K) + P + 1 + M.
-  Oblikovanje strešin mora slediti tlorisni zasnovi; dovoljene so dvokapnice, 

piramidaste, pultne, ravne ter druge oblike streh. Strešna kritina je grafi-
tno sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarv-
no steklo in steklu podobni brezbarvni materiali).

-  Fasade so lahko členjene z rizaliti. Vsiljive, izstopajoče in neavtohtone 
barve fasad niso dovoljene. Pri oblikovanju novih objektov naj se upora-
blja tradicionalne materiale na sodoben način (npr. ometi v kombinaciji z 
lesom, leseni stavbni elementi; od pločevin je dovoljen baker ter kritine 
v grafitno sivi barvi). Oblikovanje dozidav in nadzidav je treba prilagoditi 
osnovni stavbi. Pri tem je treba upoštevati njene prostorske in likovne kva-
litete ter oblikovati zaključeno celoto. Pri posegih na obstoječih vilah je 
treba uporabljati avtentične materiale. 

(1.5) Počitniška hišica (A5):
-  Tlorisna zasnova mora biti podolžna maksimalne bruto tlorisne površine 

pritličja 60 m2. Skupna bruto tlorisna površina vseh pomožnih objektov, 
razen utrjenih dvorišč, je lahko največ do 30 m2.

-  Višinski gabarit stavbe je dovoljen do (K) + P + M, pri čemer je kota pritličja 
največ 30 cm nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred 
škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih), višina kolenčnega 
zidu v mansardi pa največ 1,50 m. Na terenu v naklonu se kota pritličja 
meri od najvišjega dela terena.

-  Strehe počitniških hiš so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri dalj-
še stranice. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°. Členjene 
strešine in štirikapne (oziroma večkapne) strehe niso dovoljene. Strešna 
kritna je grafitno sive barve, glazirane kritine niso dovoljene. Pri zimskih 
vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni 
brezbarvni materiali. 

-  Za odpiranje strešin, arhitekturno oblikovanje ter uporabo materialov velja-
jo enaka določila kot za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) iz (1.) točke 
tega člena.

(1.6) Gospodarsko poslopje (A6):
-  Osnovni tlorisni gabarit hlevov, rastlinjakov in drugih gospodarskih poslo-

pij in objektov za opravljanje kmetijske dejavnosti mora biti podolgovat vsaj 
1:1,5. Tloris je lahko tudi členjen pod pogojem, da je osnovni krak prepo-
znavno daljši od drugih. 

-  Višinski gabarit objekta je lahko do (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja, 
pri čemer je kolenčni zid maksimalne višine 0,6 m, na območju vaške 
pozidave (U1) pa do (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme 
presegati višine 7,0 metra nad terenom. Pri določanju višine objekta je 
treba upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da objekt ne izstopa iz 
silhuete naselja. 

-  V primerih velikih gradbenih mas je treba stavbo členiti na manjše gradbe-
ne mase.

-  Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. V 
primeru členjenega tlorisa so strehe lahko sestavljene simetrične dvoka-
pnice in istega naklona. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (ali večka-
pne) strehe in členjene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v 
razponu od 30° do 45°, razen na površinah z objekti za kmetijsko proizvo-
dnjo (PK), kjer je naklon streh dovoljen v razponu od 20° do 45°. Strešna 
kritina mora biti grafitno sive barve, za potrebe tehnologije pa je lahko tudi 
iz brezbarvnega stekla ali steklu podobnih brezbarvnih materialov. Pritlič-
na dozidava na čelni fasadi ima lahko tudi enokapno streho. 

-  Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in pultnih frčad. Frča-
de ne smejo biti višje od osnovne strehe. Skupna dolžina frčad na posa-
mezni strešini ne sme presegati 1/3 dolžine te strešine.

-  Napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi, na območju 
vaške pozidave (A) pa so lahko oblikovani tudi tako, da so ometani z zao-
krožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča). 

-  Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije. Fasade morajo 
biti ometane v svetlih tonih (vsiljive, izstopajoče in neavtohtone barve fasad 
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niso dovoljene), deli stavbe so lahko leseni. Fasadne obloge iz umetnega 
kamna in keramičnih ploščic niso dopustne.

(1.7) Blok, lamela in druge kompleksnejše oblike (A7)
-  Tlorisna zasnova je enostavna ali kompleksna (sestavljena). Dozidave niso 

dovoljene.
-  Maksimalni višinski gabarit na območju funkcionalnih enot Radovljica, Le-

sce in Begunje je (K) + P + 4 + M, na ostalih območjih pa (K) + P + 2 + M.
-  Strehe stavb so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave. 

Oblikovanje streh znotraj posamezne prostorske enote mora biti enotno. 
Strešna kritina mora biti grafitno sive barve. Pri menjavi strešne kritine se 
mora le-ta zamenjati s kritino grafitno sive barve. Z nadzidavami se mora 
praviloma ohranjati oblika strehe. 

-  Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Na posa-
mezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa. Skupna dolžina frčad na 
posamezni strešini ne sme presegati 1/2 dolžine te strešine. V primeru 
osvetlitve mansardnih prostorov v več etažah je spodnja vrsta odprtin lah-
ko izvedena s frčadami, vse ostale pa le s strešnimi okni.

-  Stolpiči, večkotni izzidki ter vsiljive, izstopajoče in neavtohtone barve fa-
sad niso dovoljeni.

-  Dovoljene so zasteklitve balkonov, ki naj se izvajajo enotno za celotni 
objekt. Rekonstrukcije fasad so dovoljene pod pogojem, da se hkrati re-
konstruira celotna fasada stavbe. Praviloma morajo biti izvedene tako, da 
se ohranja obstoječa členitev fasade in značilni rastri ter razmerja (prepo-
znavnost fasade). 

(1.8) Svojevrstna stavba (A8):
-  Tlorisni gabarit mora biti prilagojen konfiguraciji terena, velikosti in legi ze-

mljiške parcele, namembnosti območja in funkciji stavbe.
-  Višinski gabarit stavbe je poljuben glede na funkcijo stavbe in ne sme pre-

segati višine najvišjega objekta v okolici (med najvišje objekte v okolici se ne 
štejejo zvoniki, slemena cerkvenih ladij, dimniki, gasilski stolpiči in objekti ali 
deli objektov, ki so višji od okoliških zaradi tehnologije dejavnosti). Določila 
prejšnjega stavka ni treba upoštevati za gradnje objektov, katerih višina je 
določena z normativi (šolske telovadnice ipd.), in oblikovanje novih prostor-
skih dominant ali za objekte in dele objektov, ki so podrejeni tehnologiji in jih 
iz tega razloga ni možno prilagoditi okolici. Pri umeščanju in oblikovanju no-
vih prostorskih dominant je treba ohranjati obstoječe dominante (kvalitetne), 
kar mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja utemeljeno s 
prostorsko presojo relevantnih pogledov (fotomontaže, skice ipd.). Projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi analizo višinskih 
gabaritov v okolici, s katero bo utemeljeno upoštevanje določila glede vi-
šinskega gabarita iz te alineje. Maksimalni višinski gabarit stavb na pokopa-
liščih in stavb na površinah za oddih, rekreacijo in šport (okrepčevalnice, 
pisarne, garderobe, sanitarije in podobno) je K + P. Pritličje je lahko nad 
teren dvignjeno za največ 0,6 metra (razen v primeru zagotavljanja varstva 
pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih). Na območjih raz-
pršene pozidave (U8), je višinski gabarit dovoljen do (K) + P + 1 + M, pri 
čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 6,9 metra nad terenom.

-  Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave. Obliko-
vanje streh znotraj posamezne prostorske enote mora biti usklajeno. 
Strešna kritina je grafitno sive barve. Priporoča se, da se ravne strehe 
ozelenijo.

-  Objekte naj se oblikuje na sodoben način. Vsiljive, izstopajoče in neavtoh-
tone barve fasad niso dovoljene. V primerih velikih stavbnih mas je treba 
stavbo členiti oziroma ustrezno načrtovati zunanjo ureditev (drevje). Po-
sebne stavbe so lahko oblikovane kot dominante. Oblikovanje tehnoloških 
objektov ali delov objektov je podrejeno tehnološkim procesom.

(2) Na vseh stavbnih tipih je dovoljena postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih 
celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na streho se jih postavi tako, 
da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe, pri ravnih 
strehah ne smejo presegati višine venca, na stavbah kulturne dediščine pa 
morajo biti položeni na strešino. Posebni pogoji so navedeni pri posameznem 
stavbnem tipu.

(3) Pri vzdrževanju objektu se upošteva pogoje oblikovanja, ki so določeni za 
posamezne tipe stavb, ter druge pogoje PRO.«

29. člen

V prvem odstavku 32. člena se črta besedilo »(praviloma 75%)«.

Peti odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri vsaki stavbi z več kot tremi stanovanji je treba na parceli, namenjeni 
gradnji zagotoviti igralne površine na prostem tako, da se na vsako stanovanj-
sko enoto zagotovi 3 m2 igralne površine oziroma skupno najmanj 40 m2. Za 
več stanovanjskih objektov je dopustno zagotoviti skupno otroško igrišče na 
skupnem zemljišču. Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic 
in urejena v radiju 100 m od vhoda v stanovanjsko stavbo.«

Šesti odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto je priporočljivo vkopati. Če 
so na terenu jih je treba praviloma postaviti na vizualno neizpostavljene lokacije 
in jih skriti za gostim zelenjem ali leseno ogrado.«

V osmem odstavku istega člena se besedilo »primerno utrdijo« nadomesti z 
besedilom »izvedejo kot makadam, asfaltirajo ali tlakujejo.«

Deveti odstavek istega člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(9) V času gradnje je treba zagotoviti varovanje vegetacije in njenega korenin-
skega sistema pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije 
in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.«

Deseti odstavek istega člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(10) Ohranja se značilne robove naselij, ki jih določajo visokodebelni sadov-
njaki in posamezno drevje. Če pri gradnji na robu teh naselij ohranjanje sa-
dovnjakov ni možno, se jih nadomesti tako, da se oblikuje postopen prehod v 
odprto krajino.«

Enajsti odstavek istega člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(11) Okolico objektov večjih volumnov na namenski rabi območij za proizvo-
dnjo, ki mejijo na nestavbna zemljišča ali na območja za stanovanja (S), obmo-
čja zelenih površin (razen ZD), območja družbenih dejavnosti (DZ), območja 
osrednjih površin (MO) in območja mešanih površin (MP)), na vizualno izposta-
vljenih lokacijah je treba intenzivno zazeleniti.«

30. člen

33. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»33. člen
(oblikovanje pomožnih objektov ter nekaterih enakovrstnih objektov, 

ki jih ni možno uvrstiti med pomožne objekte)

(1) Pomožni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte go-
spodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe 
priključke.

(2) Objekti za lastne potrebe:

(2.1) Objekti za lastne potrebe so objekti, kot so: nadstrešek, rezervoar za 
utekočinjen naftni plin ali kurilno olje, mala komunalna čistilna naprava, zajetje, 
vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico, enoetažni pritlični objekt, utrjena dvori-
šča, drvarnica, garaža, steklenjak, uta oz. senčnica, bazen, greznica, utrjena 
dovozna pot, vetrolov, zimski vrt.

(2.2) Objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem 
in materiali osnovnega objekta. Pri nadstreških in steklenjakih je dovoljena še 
streha iz brezbarvnega stekla ali iz brezbarvnih, steklu podobnih materialov. Pri 
samostojno stoječih garažah je dovoljena še ravna streha ali streha v minimal-
nem naklonu. Ute, kot pomožne objekte je dovoljeno oblikovati kot paviljone.

(2.3) Za drvarnice, garaže, steklenjake, nadstreške, ute in lope, ki niso pomo-
žni objekti, je treba upoštevati naslednje pogoje za oblikovanje:
-  tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,3, razen, 

kadar se objekt dozida k osnovni stavbi; za slednjega je treba upoštevati 
določila za osnovni objekt, 

-  višinski gabarit stavbe je lahko pritličen z izkoriščenim podstrešjem, pri 
katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (razen v primeru 
zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih obmo-
čjih), kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad pritličjem,

-  streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih 
kot nad osnovno stavbo, razen pri steklenjakih in nadstreških, pri katerih 
se dopušča tudi streha iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu po-
dobnih materialov, nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklo-
nu (do 8°),

-  za odpiranje strešin, arhitekturno oblikovanje, uporabo materialov, posta-
vitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov veljajo enaka 
določila kot za osnovni objekt,

-  napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi oziroma enaki 
kot pri osnovnem objektu,

-  objekti za lastne potrebe pri večstanovanjskih stavbah morajo biti obliko-
vani enotno za celotno območje prostorske enote.

(2.4) Za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali kurilno olje na terenu in tlako-
vanje dvorišč je treba upoštevati določila prejšnjega člena. 

(2.5) Na območjih varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dedišči-
ne gradnja bazenov in steklenjakov ni dovoljena, zakonito zgrajene bazene in 
steklenjake se lahko rekonstruira. 

(3) Postavitev ograj v naselju ali delu naselja naj upošteva tip, material in višino 
ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se sadijo žive meje oziroma posta-
vljajo žične ali lesene ograje, dopustne so tudi kovinske (kovane) ograje. V 
stanovanjskih območjih višine ograj ne smejo presegati 1,60 m, kar ne velja 
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za igriščne in protihrupne ograje. Masivne, razen protihrupne ograje in ograje 
okoli pokopališč, niso dovoljene, razen v primeru ohranjanja kulturne dedi-
ščine (zidovi okoli cerkva, gradov ipd.). Varovalne in igriščne ograje naj bodo 
prosojne, nevpadljivih barv. Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti 
cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Na območjih 
kulturne dediščine naj bodo iz naravnih materialov – les, visoke največ 1,2 
metra in oblikovane enostavno. V območjih naselbinske dediščine praviloma 
niso dovoljene protihrupne ograje, igriščne pa morajo biti žičnate. Določila za 
postavitev ograj veljajo tudi za ograje, ki niso pomožni objekti.

(4) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obde-
lani z naravnimi materiali in ozelenjeni. V območju naselbinske kulturne dedi-
ščine so lahko visoki največ 1,2 metra, dopustna je tudi izvedba v več nivojih. 
Določila za škarpe in podporne zidove veljajo tudi za škarpe in podporne zido-
ve, ki niso pomožni objekti.

(5) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:

(5.1) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so objekti, kot so: objekt za rejo 
živali, čebelnjak, premični čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vla-
ka, poljska pot, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče, 
hlevski izpust, ograje za pašo živine, rastlinjak, gozdna cesta, kašča, kozolec, 
senik, kmečka lopa, silos, skedenj, gnojišče, zbirališče gnojnice oz. gnojev-
ke, vodni zbiralnik, betonsko korito, obora za rejo živali, ograda za urjenje konj 
in učenje ježe.

(5.2) Oblikovanje čebelnjakov in kozolcev mora upoštevati lokalno tradicijo. 
Pri toplarjih, ki niso pomožni objekti, mora biti tlorisni gabarit v razmerju vsaj 
1:2, maksimalna višina kote vrha kapne lege 5,5 metra nad raščenim terenom 
(razdalja se meri od najnižjega dela terena), streha simetrična dvokapnica, 
grafitno sive barve, s strešnim naklonom med 38° in 45°, uporaba materia-
lov in arhitekturno oblikovanje pa mora slediti lokalni tradiciji. Gradnja oziroma 
postavitev čebelnjaka je dovoljena, če se predhodno pridobi mnenje pristojne 
čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal 
takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, njegov investitor 
pa mora biti vpisan v register čebelarjev.

(5.3) Pri oblikovanju kmečkih lop, skednjev, senikov, krmišč in molzišč (dolo-
čila veljajo tudi za objekte, ki niso pomožni objekti) je treba upoštevati lokalno 
tradicijo in naslednje pogoje: 
- tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5,
-  višinski gabarit je lahko do K + P z izkoriščenim podstrešjem, pri katerem 

je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (pri terenu v naklonu se 
meri od najvišjega dela terena), kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad 
pritličjem,

-  strehe morajo biti simetrične dvokapnice, lahko so zaključene s čopi, na-
klon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, strešna kritina mora biti 
grafitno sive barve, s strešniki je treba ustvariti drobno teksturo, sestavlje-
no iz manjših elementov,

- napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi,
-  v grajenem območju kmetije je dovoljena tudi postavitev ali vgradnja foto-

voltaičnih celic in sončnih sprejemnikov pod pogoji, ki veljajo za tradicio-
nalno prostostoječo hišo (A1) iz (1.) točke 31. člena.

(5.4) Tlorisni gabarit stolpastega silosa je prilagojen tehnologiji. Vertikalni ga-
barit ne sme presegati višine najvišjega objekta v okviru kmetije, kar velja tudi 
za objekte, ki niso pomožni.

(5.5) Za obstoječe gozdne učne poti je treba upoštevati veljavne predpise, za 
nove pa je treba izdelati celostno podobo. 

(5.6) V območjih varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine 
je kota najvišjega dela gnojišča največ 1,3 metra nad raščenim terenom.

(6) Pri oblikovanju kioskov, odprtih sezonskih gostinskih vrtov, odrov z nadstre-
škom, na prostem in začasnih objektov namenjenih začasnemu skladiščenju 
nenevarnih snovi je treba pri uporabi materialov in izboru barv upoštevati lokal-
ne značilnosti. Za vse začasne objekte (razen cirkuse in začasne tribune za 
gledalce na prostem) velja, da se je treba izogniti izstopajočim barvam.

(7) Spominska obeležja, skulpture in druge prostorske inštalacije ter vodnjaki 
oziroma okrasni bazeni in turistične oznake morajo biti locirani tako, da se z 
njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje javni prostor, da ne motijo ambienta, 
da ne zastirajo značilnih pogledov in da ne ovirajo prometa ter vzdrževanja 
infrastrukturnih naprav. 

(8) Oblikovanje turističnih oznak mora biti enotno za posamezno makroceloto.

(9) Urbana oprema: 

(9.1) Urbana oprema so objekti, kot so: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica 
z nadstreškom, transparent, skulptura, kiosk oz. tipski zabojnik, montažna sa-

nitarna enota, vodnjak ali okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu 
javne razsvetljave, objekt za oglaševanje.

(9.2) Urbana oprema mora biti v naselju ali delu naselja oblikovana enotno. Lo-
cirana mora biti tako, da se ne ovira funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja 
infrastrukturnega omrežja. Najvišji deli napisov in reklam ne smejo presegati 
višine hiše. Na objektih in območjih dediščine reklame niso dovoljene. Nad-
streški, izveski in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5 me-
tra nad pohodno površino. Pri oblikovanju nadkrite čakalnice na avtobusnem 
postajališču, javne kolesarnice, večnamenskega kioska je treba z uporabo 
materialov in izborom barv upoštevati lokalne značilnosti. Izogniti se je treba 
izstopajočim barvam. Urbana oprema, razen postavitev avtobusnih postajališč 
ob rekonstrukciji lokalnih cest, na kmetijskih zemljiščih ni dovoljena. 

(10) Vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kot so: igrišče 
na prostem, kolesarska steza, planinska pot, smučišče, sprehajalna pot, špor-
tno strelišče, trimska steza in vzletišče.

(11) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, kot 
so: kiosk oziroma tipski zabojnik, pomol, odprt sezonski gostinski vrt, pokrit 
prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokrit 
prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za gledalce na prostem, objekti 
namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi.«

31. člen

V prvem odstavku 34. člena se:
- v četrti alineji besedo »osončenje nadomesti z besedo »osvetlitev«,
- doda novo peto alinejo, ki se glasi:
»- zahteve v zvezi z varčevanjem z energijo in ohranjanjem toplote.«

32. člen

Tretji odstavek 35. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(3) Gradbena parcela na kateri stoji objekt oziroma je bilo zanj pridoblje-
no gradbeno dovoljenje, je lahko predmet parcelacije samo v primerih, če 
sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom 
predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (faktor izrabe, 
faktor zazidanosti, delež odprtih bivalnih površin, odmike od parcelnih mej in 
podobno).«

33. člen

V 36. členu:
- tretji odstavek » (3) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi 
dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.« se pre-
številči v četrti odstavek, 
- sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek, 
- v drugem odstavku se besedilo »zadostne parkirne površine, garažna mesta 
ali garaže tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in obiskovalce« nadomesti 
z besedilom »parkirna mesta predpisana s tem odlokom«,
- preglednica 8 se preštevilči v preglednico 7,
- v preglednici 7 se v vrsticah stavbe za fitnes, obrtni in industrijski obrati ter 
poslovni prostori s strankami spremeni normativ najmanjšega števila parkirnih 
mest tako, da se sedaj glasi:

Stavbe za fitnes ipd. 1 PM / 15 m2 + 1 PM / 4 zaposlene

Obrtni in industrijski obrati 1 PM / 70 m2 neto površine + 
1 PM / 2 zaposlena

Poslovni prostori s strankami 1 PM / 30 m2 neto površine + 
1 PM / 4 zaposlene

34. člen

V 37. členu se:
- spremeni naslov člena tako, da se sedaj glasi: »potek omrežij in objektov 
gospodarske javne infrastrukture«,
- v prvi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Vsa omrežja gospodarske javne infrastrukture je praviloma treba zgraditi 
v obstoječem ali predvidenem cestnem svetu tako, da je možno vzdrževanje 
omrežja in priključkov. Ob obstoječem cestnem telesu je praviloma treba za-
gotoviti od 1,0 m do 2,0 m širok pas cestnega sveta z omejeno lastninsko 
pravico, razen v primeru ohranjanja značilne vaške pozidave.«.

35. člen

V 43. členu se doda nov (2) in (3) odstavek, ki se glasita:
»(2) Predvidena je rekonstrukcija enosistemskih daljnovodov v nadzemne dvo-
sistemske daljnovode.
(3) Vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti viso-
konapetostnih daljnovodov se mora zagotoviti dostop do vseh mest predme-
tnih elektroenergetskih objektov ob kateremkoli času.«
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36. člen

V petem odstavku 45. člena se črta besedilo »gramoznic in ostalih objektov 
za pridobivanje« in za besedo surovin doda vejico in besedilo »če je to opre-
deljeno z OPPN«.

37. člen

Naslov poglavja 3.3.2.2. se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Varovalni pasovi omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture«.

38. člen

Naslov 47. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»varovalni pasovi omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture«.
V prvem odstavku 47. člena se besedilo »enostavne objekte in nezahtevne« 
nadomesti z besedilom »pomožne«.

Drugi odstavek istega člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) V preglednici št. 8 so prikazani varovalni pasovi posameznih omrežij in 
objektov gospodarske javne infrastrukture.

Preglednica 8: Prikaz varovalnih pasov posameznih omrežij in objektov gospo-
darske javne infrastrukture:

objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture varovalni pas

državne ceste:

- avtoceste 40 m

- glavne ceste 25 m

- regionalne ceste 15 m

- državne kolesarske poti 5 m

občinske ceste:

- lokalna cesta 6 m

- javna pot 4 m

- javna pot za kolesarje 2 m

- zbirna mestna ali krajevna cesta 8 m

- mestna ali krajevna cesta 6 m

železniške proge 100 m

vodovod, kanalizacija, vodi namenjeni telekomunikacijskim 
storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, 
in drugi vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne 
službe lokalnega pomena ali so v javno korist, razen 
priključkov nanje

3 m

elektroenergetski vodi nazivne napetosti:

- 110 kV in 35 kV – nadzemni potek 15 m

- 110 kV in 35 kV – podzemni potek 3 m

- 1 do vključno 20 kV – nadzemni potek 10 m

- 1 do vključno 20 kV – podzemni potek 1 m

- elektroenergetska razdelilna transformatorska postaja 
110 kV in 35 kV RTP 

15 m

- elektroenergetska prosto stoječa transformatorska 
postaja (TP)

2 m

plinovodi z delovnim tlakom:

- nad 16 bar 100 m

- manjšim od 16 barov 5 m

V tretjem odstavku istega člena se črta besedi »objektov in« in za besedo 
»omrežij« doda besedi »in objektov«.
V četrti alineji tretjega odstavka se številko »9« nadomesti s številko »8«.

39. člen

V drugem odstavku 48. člena se besedilo »nezahtevne in enostavne« nado-
mesti z besedo »pomožne«.

40. člen

49. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

» 49. člen
(obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske 

javne infrastrukture)

(1) Objekte je treba priključiti na predpisano komunalno opremo iz prejšnjega 
člena in na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste objektov ozi-
roma funkcionalne enote predpisuje ta odlok ali drugi predpisi.

(2) Pomožne objekte je treba priključiti na komunalno opremo, kadar je za 
njihovo uporabo to potrebno.

(3) Obveznost priključevanja na komunalno opremo je opredeljena po posa-
meznih funkcionalnih enotah.

Preglednica 9: Prikaz obveznosti priključevanja na komunalno opremo po po-
sameznih naseljih.

Naselje 1 2 3 4 5 6 7

Begunje na Gorenjskem X X X X X

Brda X X X

Brezje X X X X

Brezovica X X X X

Češnjica pri Kropi X X X X

Črnivec X X X

Dobravica X X X

Dobro Polje X X X X

Dvorska vas X X X

Globoko X X X

Gorica X X X

Hlebce X X X

Hraše X X X X

Kamna Gorica X X X X

Kropa X X X X

Lancovo X X X X

Lesce X X X X

Lipnica X X  X X X

Ljubno X X X X

Mišače X X X

Mlaka X X X X

Mošnje X X X X X

Noše X X X

Nova vas pri Lescah X X X X

Otoče X X X

Ovsiše X X X X

Peračica X X X

Podnart X X X X

Poljče X X X

Poljščica pri Podnartu X X X X

Posavec X X X X

Praproše * X X

Prezrenje X X X

Radovljica X X X X X

Ravnica X X X

Rovte X X X

Slatna X X X

Spodnja Dobrava X X X X

Spodnja Lipnica X X X

Spodnji Otok X X X X

Srednja Dobrava X X X X

Srednja vas X X X X

Studenčice X X X

Vošče X X X

Vrbnje X X X

Zadnja vas X X X X

Zaloše X X X
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Zapuže X X X X X

Zgornja Dobrava X X X X

Zgornja Lipnica X X X

Zgornji Otok X X X X

Zgoša X X X X X

V preglednici št. 9 imajo oznake naslednji pomen:
X ... oznaka za obveznost priključevanja (če enota nima oznake obveznosti 
priključevanja pomeni, da obveznost priključevanja na komunalno opremo ni 
potrebna)
1 ... obvezno priključevanje na javno vodovodno omrežje
2 ... obvezno priključevanje na javno vodovodno omrežje po njegovi izgradnji
3 ... obvezno priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje (odpadne komu-
nalne vode)
4 ... obvezno priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje (odpadne komu-
nalne vode) po njegovi izgradnji
5 ... odpadne komunalne vode je treba voditi v male komunalne ali druge čistil-
ne naprave do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja
6 ... obvezno priključevanje na elektro omrežje
7 ... obvezno priključevanje na plinovodno omrežje, če stavba za ogrevanje ne 
uporablja obnovljivih virov energije
* ... območje se priključuje na vodovodno omrežje občine Tržič, načrtuje se 
priključitev na vodovodno omrežje občine Radovljica

(4) Na stavbnih zemljiščih izven poselitvenih območij ni treba upoštevati določil 
(3.) točke tega člena, kolikor je strošek izgradnje gospodarske javne infra-
strukture nesorazmerno visok glede na obseg gradenj. 

(5) Po izgradnji javnega vodovodnega omrežja se morajo vsi objekti, ki na 
javno vodovodno omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, 
priključiti v roku šestih mesecev. 

(6) Na območjih, kjer sistem javne kanalizacije še ni zgrajen, je do izgradnje 
javnega kanalizacijskega omrežja dovoljena začasna uporaba obstoječih gre-
znic, novih malih komunalnih čistilnih naprav oziroma izjemoma novih nepre-
točnih greznic v skladu z veljavnimi predpisi. Po izgradnji javnega kanalizacij-
skega omrežja se morajo vsi objekti, iz katerih se odpadne in tehnološke vode 
vodijo v greznice ali male komunalne čistilne naprave in, ki na javno kanalizacij-
sko omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, priključiti v roku 
šestih mesecev. Objekte je treba na kanalizacijsko omrežje priključiti mimo 
greznic oziroma malih komunalnih čistilnih naprav, ki jih je treba izprazniti.

(7) Ne glede na določila (3.) in (6.) odstavka tega člena je treba za odvajanje 
odpadnih in padavinskih voda znotraj vodovarstvenih pasov upoštevati veljavne 
predpise.

(8) Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebujejo škodljive snovi je 
možno priključiti na javno kanalizacijo, kolikor so predhodno očiščene do 
mere, kot jo določa veljavna zakonodaja. V kolikor se v tehnološkem postopku 
uporabljajo strupene snovi, se te prepušča pooblaščenim predelovalcem ozi-
roma odstranjevalcem (evidenčni listi). 
(9) Meteorne in odpadne komunalne vode iz objektov, parcel in zunanje ure-
ditve ne smejo pritekati na javne ceste in ne smejo biti speljane v naprave za 
odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.

(10) Izraba vetrne energije je možna predvsem za objekte, kjer ni možno zago-
toviti elektroenergetskega priključka (hribovske vasi, gorske postojanke), ven-
dar je treba predhodno izdelati študijo prostorske in okoljske sprejemljivosti za 
vsako posamezno napravo.«

41. člen

V 52. členu se:
- drugi odstavek črta,
- dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

42. člen

V 53. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek.

43. člen

V 54. členu se:
- v prvem odstavku besedo »enostavne« nadomesti z besedo »pomožne«,
- v četrtem odstavku črta besedilo »odvzema ali«.

44. člen

V 56. členu se:
- v prvem odstavku besedo »enostavne« nadomesti z besedo »pomožne«,
- v osmi alineji šestega odstavka in peti alineji devetega odstavka besedilo 
»gramoz in kamenje« nadomesti z besedilom »prod in pesek (gramoz)« in be-
sedilo »kamnolome« nadomesti z besedilom »nelegalne kope«.

45. člen

V 57. členu se:
- prvi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Sestavni del PRO so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po 
predpisih s področja varstva kulturne dediščine. To so kulturni spomeniki, 
vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, regi-
strirana kulturna dediščina in vplivna območja dediščine. Objekti in območja 
so prikazani v Prikazu stanja prostora ter so razvidni iz veljavnih predpisov s 
področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov 
in aktov o določitvi varstvenih območij dediščine). Za poseg v kulturni spome-
nik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali 
registrirano nepremično dediščino je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne 
dediščine. Za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav v območju kulturne-
ga spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali 
naselbinske dediščine je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev 
arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine.«,
- v drugem odstavku besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z bese-
do »pomožnih«,
- v tretjem odstavku besedo »enostavnih« nadomesti z besedo »pomožnih,
- doda nov šestnajsti odstavek, ki se sedaj glasi:
»V območjih kulturne dediščine, kjer so kozolci tradicionalno umeščeni na ro-
bove strnjenih naselij, je postavitev kozolcev dovoljena na stavbnih zemljiščih. 
V kolikor to ni mogoče jih je dovoljeno umestiti tudi na kmetijska zemljišča v 
oddaljenosti do 50 m od roba stavbnih zemljišč.«,
- dosedanji šestnajsti, sedemnajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, enain-
dvajseti in dvaindvajseti odstavek postanejo osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, 
enaindvajseti, dvaindvajseti in triindvajseti odstavek.

46. člen

V 58. členu se v prvem odstavku besedo »enostavne« nadomesti z besedo 
»pomožne«.

47. člen

V 60. členu se:
- v prvem odstavku besedo »enostavne« nadomesti z besedo »pomožne« in 
pred besedo »predhodno« vstavi besedo »treba« ter za besedo »predhodno« 
črta besedo »potrebno«,
- v petem odstavku pred besedo »omrežij« črta besedilo »objektov in« in za 
besedo »omrežij« doda besedilo »in objektov«.

48. člen

V 61. členu se črta drugi odstavek. Dosedanji tretji odstavek postane drugi 
odstavek.

49. člen

Drugi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) Za posege v prostor (velja tudi za pomožne objekte) je treba upoštevati 
določilo (1.) točke 54. člena.«

50. člen

V 65. členu se črtata prvi odstavek in prva točka drugega odstavka. Doseda-
nja prva točka prvega odstavka postane prvi odstavek. Dosedanja druga in tre-
tja točka drugega odstavka postaneta prva in druga točka drugega odstavka.

V novi prvi in drugi točki drugega odstavka se besedilo »nezahtevni in enostav-
ni« nadomesti z besedo »pomožni.

51. člen

Naslov poglavja 5. se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»5. Podrobnejša merila in pogoji za posamezne enote«.

52. člen

V 70. členu se:
- v prvi alineji prvega odstavka se besedilo »objektov in« pred besedo »omre-
žij« črta in za besedo »omrežij« vstavi besedo »in objektov«,
- v tretji alineji prvega odstavka za besedo »objektov« doda besedilo »ter spre-
memba namembnosti v območju dopustnih dejavnosti,«,
- drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) Za objekte z izdanim gradbenim dovoljenjem na območju predvidenega 
OPPN je gradbeno dovoljenje možno tudi podaljšati v skladu s prostorskim 
aktom, ki je veljal v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.«

53. člen

71. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»71. člen
(1) Območje prostorske enote ALC 01:

(1.1)  Podrobnejša merila in pogoji za pripravo OPPN:
-  letališče Lesce je opredeljeno v sistemu javnih letališč Republike Sloveni-

je kot infrastrukturni objekt lokalnega pomena in je civilno letališče, 
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-  ureditve se izvajajo skladno s strategijo razvoja in z idejno zasnovo, ki jo je 
novembra 2013 pod številko P-6983 izdelalo podjetje Projektivno podje-
tje Kranj,

-  osnovne dejavnosti so letališke dejavnosti oziroma dejavnosti športnega 
letališča,

-  na območju letališča Lesce se uredi center za helikoptersko nujno medi-
cinsko pomoč,

-  v sklopu letališča s spremljajočimi objekti in napravami se lahko umešča 
poslovni objekt z letalskim in modelarskim muzejem ter objekte, name-
njene mirujočemu prometu, kot dopolnilne dejavnosti se lahko podrejeno 
letališkim dejavnostim ureja še dejavnosti gostinstva, začasnega bivanja, 
športa in rekreacije,

-  pri oblikovanju območja naj se posebno pozornost nameni oblikovanju 
objektov, ki niso podrejeni tehnologiji, saj je območje vizualno izposta-
vljeno,

-  območje je treba ustrezno komunalno opremiti vsaj z minimalno komu-
nalno opremo, obvezno je priključevanje na zgrajeno javno kanalizacijsko 
omrežje,

-  letališče je opredeljeno kot območje možne izključne rabe za potrebe 
obrambe. Območja možne izključne rabe so območja, ki so primarno 
namenjena drugim potrebam, vendar se jih lahko v primeru izrednega ali 
vojnega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter v miru za usposa-
bljanje vojske uporabi za obrambne potrebe.

(1.2)   Ne glede na določilo točke (1) 70. člena so na območju prostorske 
enote do sprejetja OPPN dovoljene naslednje vrste gradenj:

-  nujne gradnje, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje omrežij in objek-
tov gospodarske javne infrastrukture, ki ne bodo ovirale kasnejšega kom-
pleksnega urejanja območja,

-  dozidave, rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih 
objektov in naprav ter novogradnje,

- odstranitve objektov,
- postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov,
-  ureditev avtokampa oziroma postajališča za avtodome za potrebe ALC Le-

sce,
-  gradnja novih hangarjev skladno z idejno zasnovo, gradbene linije južnih 

fasad so določene,
-  na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe posegi ne smejo 

onemogočati uporabe območja za potrebe obrambe v primeru vojnega 
in izrednega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter za usposa-
bljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče izključno rabo za 
potrebe obrambe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti.«

54. člen
V 74. členu se v drugi alineji besedilo »se mora gibati okoli« nadomesti z be-
sedilom »je do«.

55. člen

V 75. členu se v drugi alineji besedilo »se mora gibati okoli« nadomesti z be-
sedilom »je do«.

56. člen

Prvo alinejo 76. člena se črta.

57. člen

78. člen se črta.

58. člen

V 79. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z bese-
dilom »je do«.

59. člen

V 80. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z bese-
dilom »je do«.

60. člen

V 81. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z bese-
dilom »je do«.

61. člen

V 82. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z bese-
dilom »je do«.

62. člen

V 83. členu se v tretji alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z bese-
dilom »je do«.

63. člen

87. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»87. člen

Območje prostorske enote LE 08:
- območje se namenja proizvodnim in spremljajočim dejavnostim,
- dopustni faktor izrabe območja je 0,75, 
-  stavbe, nadstreške in druge tovrstne objekte se umešča na vidno manj 

izpostavljen del prostorske enote. Oblikovanje naj bo kvalitetno, večje 
stavbne mase je treba načrtovati po principu adicije, izogibati se je treba 
določanju izstopajočih materialov in barv. Objekti naj bodo čim bolj skriti v 
zelenju, ohranjajo naj se markantna drevesa,

-  na površinah južno od obstoječe dostopne ceste (zemljišča s parcelno 
št. 1364/4, del 1364/15 k.o. Hraše) je dovoljena le ureditev parkirišč, ki 
morajo biti intenzivno ozelenjena,

-  celotna prostorska enota mora biti obrobljena z zelenim pasom, tako da 
se vzpostavi blag prehod med grajeno strukturo in krajino,

-  za prometno in komunalno opremljanje se upošteva usmeritve za prostor-
sko enoto GB 03.«

64. člen

V 91. členu se v drugi alineji besedo »med« nadomesti z besedo »od« in be-
sedo »in« z besedo »do«.

65. člen

V 94. členu se v drugi alineji istega člena besedilo »se mora praviloma gibati« 
nadomesti z besedilom »mora biti od« in besedi »in« nadomesti z besedo »do«.

66. člen

96. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»96. člen

(1) Območje prostorske enote RA 02: 

(1.1) Za območje se določa izdelava spremembe ZN za Centralno območje 
Radovljice, ki jo narekuje predvsem zaokrožitev turističnih dejavnosti sever-
no od Oble gorice ter športno rekreacijskih objektov severno od stadiona in 
osnovne šole.

(1.2) Usmeritve za izdelavo sprememb ZN:
-  pred načrtovanjem sprememb ZN oz. načrtovanjem posameznih OPPN v 

območju RA 02, je treba pripraviti skupno strokovno podlago za celotno 
območje RA 02, ki bo obsegala: 

- morfološko analizo območja,  
- analizo dejavnosti v območju,
-  analizo prometnih potreb in danosti celotnega območja (tranzitni, lokalni, 

mirujoči promet),
- označbo območij omejitev z navedbo režimov varovanj,
-  osnovne usmeritve za pripravo posameznih OPPN, ki bodo upoštevale 

analize in varstvene usmeritve,   
-  meje posameznih OPPN območij se v skladu s strokovno podlago lahko 

spremenijo,   
-  ob načrtovanju posameznih OPPN je treba upoštevati usmeritve skupne 

strokovne podlage,
-  v fazi PGD projekta je treba izvesti kartiranje habitatnih tipov ter v primeru 

ugotovitve nahajanja prednostnega habitatnega tipa ta del območja name-
niti zelenim površinam z namenom ohranjanja habitatnega tipa,

- na območju je prepovedana uporaba umetnih gnojil in pesticidov,
-  pri pripravi podrobnejšega načrta lokacijo in višinski gabarit novih stavb 

umestiti tako, da se vidnost cerkve sv. Petra z lokalne ceste Lesce – Ra-
dovljica glede na obstoječe stanje ne bo zmanjšala,

-  višinski gabariti novih objektov ne smejo presegati višinskega gabarita 
osnovne šole,

-  višinski gabariti objektov za turizem severno od Oble gorice ne smejo pre-
segati obstoječih objektov v tem območju,

-  severno od šole in športnih površin naj se načrtuje predvsem odprte špor-
tne površine in manjše spremljajoče objekte,

-  prostorske ureditve vključno z infrastrukturo ne smejo posegati v zavarova-
no območje Oble gorice,

- o začetku del obvestiti pristojni zavod za varstvo narave,
-  v čim večji meri ohranjati obstoječo drevesno vegetacijo, na območju za-

varovanega območja Grajskega parka je sečnja dreves prepovedana,
- maksimalni faktor izrabe območja je 0,75,
-  investitor mora zagotoviti vse ukrepe v zvezi z varovanjem okolja zaradi 

obratovanja avtoceste, vključno z zaščito pred prekomernim hrupom,
- zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda.«

67. člen
V 98. členu se v drugi alineji istega člena besedilo »naj se giblje okoli« nado-
mesti z besedilom »je do«.

68. člen
V 99. členu se:
- pred besedilom »Območje prostorske enote RA 80« se črta oznaka odstavka 
»(1)«, oznaka točk »(1.1)« in »(1.2)« se nadomestita z oznakami odstavkov »(1)« 
in »(2)«,
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- v drugi alineji prvega odstavka besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z 
besedilom »je do«,
- četrto alinejo prvega odstavka spremeni tako, da se sedaj glasi:
»-na območju naravne vrednote naj se ohranja obrežno vegetacijo. Degradira-
ne oz. ogoljene površine ob Savi naj se zasadi z avtohtonimi drevesnimi vrsta-
mi in grmovnicami, da se s tem vzpostavi vsaj 20 m pas sklenjene vegetacije.«,
- v prvi alineji drugega odstavka pred besedo »omrežij« briše besedilo »objek-
tov in« in za besedo »omrežij« vstavi besedilo »in omrežij«.

69. člen

V 102. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z be-
sedilom »je do«.

70. člen

V 103. členu se v drugi alineji besedo »med« nadomesti z besedo »od« in 
besedo »in« z besedo »do«.

71. člen

V 105. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z be-
sedilom »je do«.

72. člen

Doda se nov 105.a člen, ki se glasi:

»105.a člen

Območje prostorske enote RA 103:
- območje se namenja rekonstrukciji Savske ceste vključno z razširitvijo ce-
stnega sveta, ureditvijo križišč in komunalne infrastrukture,
- ob trasi ceste, ki poteka severno od območja gramoznice je dopustna uredi-
tev javnih parkirišč; ob trasi, ki meji na območje RA 80 (Gramoznica Graben) 
ter južno od tega območja je dopustna tudi ureditev parkirnih površin za po-
trebe sosednjih območij (npr. za obiskovalce naravoslovne učne poti, Fuksove 
brvi),
- dovozna cesta v območju naravne vrednote (Sava) naj se ne širi,
- obstoječe parkirišče v območju naravne vrednote (Sava) naj se uredi kot ze-
lena površina, ki se jo ustrezno fizično omeji. Parkirišče naj se proti vodotoku 
zmanjša tako, da se zagotovi vsaj 20 m obrečni pas avtohtone vegetacije. Ob 
parkirišču naj se dodatno zasadi grmovna in visokodebelna avtohtona vege-
tacija.«

73. člen

V 106. členu se:
- črta druga točka (1.2) prvega odstavka,
- tretja točka postane druga točka,
- v prvi alineji druge točke se za besedo »omrežje,« doda besedilo »do njegove 
izgradnje pa načrtovati svojo čistilno napravo,«.

74. člen

V 108. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z be-
sedilom »je do«.

75. člen

V 109. členu se v drugi alineji se besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z 
besedilom »je do«.

76. člen

V 110. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z be-
sedilom »je do«.

77. člen

V 111. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z bese-
dilom »je do«.

78. člen

V 112. členu se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»- do sprejema OPPN je na zemljiščih s parcelno št. 443/21, 443/20 in 
443/19 vse k.o. Kropa dovoljena ureditev ozelenjenih javnih parkirnih prosto-
rov, EKO otoka in ostale javne gospodarske infrastrukture,«

79. člen

V 115. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z be-
sedilom »je do«.

80. člen

V 116. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z be-
sedilom »je do«.

81. člen 

V 117. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z bese-
dilom »je do«.

82. člen

118. člen se črta.

83. člen

V 119. členu se:
- v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

84. člen

V 120. členu se:
- v prvi alineji za besedo »rekreacijskim« črta besedo »in« ter doda besedilo », 
bivanju in začasnim nastanitvam ter«,
- v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

85. člen

V 121. člen se črta.

86. člen

V 122. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z be-
sedilom »je do«.

87. člen

V 123. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z be-
sedilom »je do«.

88. člen

V 124. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z be-
sedilom »je do«.

89. člen

V 125. členu se v drugi alineji se besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z 
besedilom »je do«.

90. člen

127. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»127. člen

Območje prostorske enote JEL 29 – kamnolom Kamna Gorica:
-  območje se namenja dejavnosti rudarstva in dopolnilnim dejavnostim kot 

so: skladiščenje, proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, trgovina, 
gozdarstvo, turistično izobraževalne dejavnosti. Dopolnilne dejavnosti, ra-
zen gozdarstva, so dovoljene samo v času obratovanja kamnoloma,

-  pred nadaljnjim izkoriščanjem in pripravo OPPN je treba izdelati študijo, 
v kateri je treba utemeljiti razloge za ohranitev odkopa na tej lokaciji in 
preučiti variante možnosti odkopavanja (podzemno, nadzemno) ter načine 
sanacije,

-  v OPPN je treba določiti pogoje za izkoriščanje in sanacijo, komunalno 
urejanje in faznost izvajanja ter ureditev naravne vrednote in kamnoloma 
za predstavitev in ogled,

-  v OPPN je treba določiti tudi način spremljanja izkoriščanja in sanacije 
območja,

-  ohraniti je treba odkrito žilo s kremenovim keratofirjem in apnencem v do-
lomitu na zgornjem delu kamnoloma,

-  vse vodotoke in izvire na območju kamnoloma je treba ohranjati in varovati 
pred onesnaženjem,

-  v postopek priprave OPPN je treba kot nosilca urejanja prostora vključiti 
tudi ministrstvo pristojno za gozdove,

-  na območju so dovoljene naslednje dejavnosti: gozdarstvo, pridobivanje 
rudnin in kamnin, storitve za rudarstvo, proizvodnja nekovinskih mineral-
nih izdelkov, posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, 
trgovina na debelo s kovinami in rudami. Vse dejavnosti razen gozdarstva 
naj se dovoli samo v času obratovanja kamnoloma. Kot dopolnilno dejav-
nost se dopušča turistično izobraževalno dejavnost,

-  na območju se dovoli naslednje vrste gradenj: objekti in tehnične naprave 
za pridobivanje mineralnih surovin in predelavo kamna, objekti prometne 
in komunalne infrastrukture, objekti za delo uprave in zaposlenih v ka-
mnolomu (spremljajoči objekti v času delovanja kamnoloma), odstranitev 
objektov in vzdrževanje objektov.«

91. člen
V 128. členu se:
- za besedilom »OPJ 14« vstavi besedilo »- kamnolom Brezovica«,
- v drugi alineji besedilo »sanacijski načrt« nadomesti z besedo »OPPN«.

92. člen
V 129. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z be-
sedilom »je do«.

93. člen
V 130. členu se na koncu člena doda nov stavek, ki se glasi:
»Dovoljeni so samo pritlični objekti.«
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94. člen
V 133. členu se za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»- novogradnje niso dovoljene,«

95. člen
Doda se nov 135.a člen, ki se glasi:

»135.a člen

Območje prostorske enote BR 05:
Na območju je dovoljena tudi ureditev kampa.«

96. člen

Doda se nov 138.a člen, ki se glasi:

»138.a člen

Območje prostorske enote ČR 07: 
-  stavbe namenjene bivanju naj ne ležijo v območju s čezmernim hrupom 

zaradi cestnega prometa oziroma se zanje zagotovijo ustrezni protihrupni 
ukrepi,

-  na območju prostorske enote za velikost in oblikovanje objektov veljajo 
pogoji stavbnih tipov A2 in A6,

- smer slemena je pravokotna ali vzporedna z glavno cesto,
- dopustni faktor izrabe je do 0,8,
-  za zagotovitev ustreznega odmika od lokalne in glavne ceste se upošteva 

gradbene meje,
- ograje so lesene ali žive meje, do višine 1,20 m,
- uvozi na gradbene parcele so z lokalne ceste.«

97. člen

V 141. členu se:
- pred besedilom »Območja prostorskih enot DR 01, DR 02, DR 03:« črta 
oznaka odstavka (1), oznaka točk »(1.1)«, »(1.2)«, (1.3)« in »(1.4)« se nadome-
stita z oznakami odstavkov »(1)«, »(2)«, »(3)« in »(4)«,
- v tretji alineji drugega odstavka besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nado-
mesti z besedo »pomožnih«.

98. člen

V 145. členu se v četrti alineji besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti 
z besedo »pomožnih«.

99. člen

V 148. členu se na koncu člena doda nov stavek, ki se glasi:
»Na parceli s številko 176/8 k.o. Nova vas je gradnja mogoča v delu izven ob-
močja OPPN in sicer pod pogojem, da investitor sam izvede ustrezne ukrepe 
varstva pred hrupom.«

100. člen
Doda se novo 5.2.1.10a. poglavje »5.2.1.10.a Lancovo« z novima členoma, 
ki se glasita:
»151.a člen
Območje prostorske enote LA 11:
-  na zemljiščih s parcelnima številkama 246/163 in 246/293 k.o. Lancovo 

se v primeru ohranjanja proizvodne dejavnosti ne dovoljuje načrtovanje 
bivanja, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva ter razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti,

- dopustni faktor izrabe je do 0,75,
-  na območju prostorske enote za velikost in oblikovanje objektov veljajo 

pogoji stavbnih tipov A2 in A6,
-  izdelati je treba skupne strokovne podlage, to je idejno zasnovo za ume-

stitev in oblikovanje načrtovanih objektov ter komunalno ureditev, na ka-
teri mora temeljiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja k posame-
znemu objektu. Oblikovanje naj izhaja iz lokalne tradicije, oblikuje naj se 
drobna grajena struktura, urbanistično oblikovanje naj bo bolj organsko 
– gručasto. Na južni strani naj grajena struktura blago prehaja v krajino 
z oblikovanjem pasu avtohtone vegetacije, območje naj se s peš in kole-
sarskimi potmi povezuje s sosednjimi območji. Idejno zasnovo za celotno 
zaključeno območje potrdi organ Občine Radovljica pristojen za urejanje 
prostora.

151.b člen
Območje prostorske enote LA 24: 
Na območju prostorske enote se uredi otroško igrišče.«

101. člen

V 156. členu se besedo »Radovljica« nadomesti z besedo »Brezje«.

102. člen

Doda se nov 156.a člen, ki se glasi:

»156.a člen

Območje prostorske enote OT 08:
-  območje je treba ustrezno komunalno opremiti ter po možnosti priključiti 

na javno kanalizacijsko omrežje oziroma urediti lastno čistilno napravo,

-  ohranjati je treba obvodno vegetacijo, v reko Savo in njene brežine ni do-
voljeno posegati,

- vzhodni del območja, ki je vizualno izpostavljen naj se intenzivno zasadi,
-  na območju se do izdaje gradbenega dovoljenja ali najkasneje v času gra-

dnje izvedejo arheološke raziskave.«

103. člen

Doda se nov 161.a člen, ki se glasi:

»161.a člen

Območje prostorske enote RA 14:
Na območju je treba zagotoviti arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli.«

104. člen

Doda se nov 163.a člen, ki se glasi:

»163.a člen

Območje prostorske enote RA 64:
Na celotnem območju RA 64 je dovoljena gradnja prostostoječih hiš (A2). Na 
zemljiščih s parcelnima številkama 220/83 in 220/84 obe k.o. Radovljica 
je dovoljena tudi gradnja stanovanjskih vil na podlagi novelacije Ureditvenega 
načrta za Volčji hrib.«

105. člen

165. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»165. člen

Območje prostorske enote RA 81:
Na območju je predvidena dovoljena ureditev območja za rekreacijo, kot je 
kajakaški – rafting center. V območju naravne vrednote (Sava) je treba ohra-
njati obrežno vegetacijo. Gradnje naj se umaknejo izven 20 m pasu reke Save.
Maksimalni faktor zazidanosti je 0,15.
Na zemljišču s parcelno številko 755/6 k.o. Predtrg je dovoljen objekt v izmeri 
8 x 14 m, ki sega cca 20 m od brega Save.«

106. člen
Doda se nov 168.a člen, ki se glasi:

»168.a člen

Območje prostorske enote RA 101: 
Na območju se lahko izvede železniški tir za potrebe prostorske enote RA 80 
(Gramoznica Graben). 
Ureditve za potrebe železniškega tira naj se načrtujejo na severozahodnem 
delu območja RA 101, ki je izven ekološko pomembnega območja, da se 
ohranja sklenjen gozd ob Savi in na pleistocenski terasi nad reko.«

107. člen

Doda se nov 168.b člen, ki se glasi:

»168.b člen

Območje prostorske enote RA 102:
Na območju se lahko izvede železniški tir za potrebe prostorske enote RA 80 
(Gramoznica Graben).«

108. člen

Doda se nov 173.a člen, ki se glasi:

»173.a člen

Območje prostorske enote VR 07:
Na prostorski enoti VR 07, ki sega na območje naravne vrednote Begunjščica 
– vodotok, se v 10 m pasu ob vodotoku ohranja obstoječo vegetacijo in na 
degradirani površini zasadi grmovno in visokodebelno avtohtono vegetacijo.«

109. člen

177. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»177. člen

Območje prostorske enote RBR 02: 
Območje prostorske enote z oznako RBR 02 (nelegalni kop Ljubno) se sanira 
in se ga nameni površinam za rekreacijo in šport na prostem (ZS). Na območju 
se lahko uredijo tudi površine za avtomobilske in motoristične dirke. Sanacija 
območja se izvede brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin. 
Za sanacijo je treba izdelati načrt z natančno opredeljenim programom, ča-
sovnim okvirom ter načinom njene izvedbe. V ohranjene dele gozda naj se ne 
posega. Proste površine (sem se ne štejejo športna igrišča) je treba zasaditi z 
avtohtonimi travnimi, grmovnimi in drevesnimi vrstami.«

110. člen

V 183. členu se za besedilom »adrenalinskega parka vstavi besedilo »z vsto-
pno točko in pripadajočimi parkirnimi prostori«.

111. člen

Doda se nov 183.a člen, ki se glasi:



URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 191, 3. oktobra 2014 UO, stran 13 

»183.a člen

Območje prostorske enote RBR 99:
Na območju Hraških steljnikov se ohranja obstoječo vegetacijo (lipe, omejke 
in živice) in pogoje za ptice.«

112. člen

Doda se nov 183.b člen, ki se glasi:

»183.b člen

Območje prostorske enote RBR 100:
Na območju se uredi igrišče za mini golf.«

113. člen
Doda se nov 183.c člen, ki se glasi:

»183.c člen

Območje prostorske enote KG 02:
Dopusti se kolenčni zid do 1,8 m.«

114. člen

V 184. členu se besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z besedo 
»pomožnih«.

115. člen

Doda se nov 203.a člen, ki se glasi:

»203.a člen

Območje prostorske enote LKD 111:
Na območju je dovoljeno travnato nogometno igrišče.«

116. člen

V 210. členu se besedilo »sistema zbirk prostorskih podatkov (prostorskega 
informacijskega sistem), ter širše« nadomesti z besedilom »kartografskega 
dela Prikaza stanja prostora, Varstveni režimi,«, za besedo »nahajajo« se črta 
beseda »naslednje«, za besedo »enote« se vstavi besedilo »oziroma deli pro-
storskih enot:« in za besedilom »RBR 63« vstavi besedilo »RBR 80«.

117. člen

Doda se nova priloga »Priloga 1: Prostorske enote na območju občine Rado-
vljica.«, ki je sestavni del tega odloka.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

118. člen
(dokončanje postopkov priprave OPPN)

Vsi postopki priprave novih OPPN ter sprememb in dopolnitev obstoječih 
OPPN, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko dokončajo po 
določbah prostorskih aktov, ki so veljali do uveljavitve tega odloka.

119. člen
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)

Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo 
tega odloka, se dokončajo po določbah odlokov prostorskega akta, ki je veljal 
do uveljavitve tega odloka, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek 
v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.

120. člen
(veljavnost in prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji prostorski akti:

(1.1) Prostorski izvedbeni načrti (LN, ZN, UN):
- LN za drugi železniški tir na odseku Podnart - Lesce/Bled (UVG, št. 19/1988 
170/2013),
- UN starega mestnega jedra Radovljica (UVG, št. 7/90, 31/96),
- ZN Poljska pot (DN UO, št. 7/2001),
- ZN Mošnje (DN UO, št. 21/2002, 22/2002),
- ZN za stanovanjsko naselje “Na plani” v Lescah (DN UO, št. 21/2002, 
27/2003, 113/2009),
- ZN za stanovanjsko območje “Langusova 2” v Radovljici (DN UO, št. 
28/2003),
- LN za deponijo in ravnanje z nenevarnimi odpadki “DIRO” Radovljica (DN 
UO, št. 47/2004),
- ZN za Turistično nakupovalni center Lesce - 1. faza (DN UO, št. 47/2004, 
74/2007, 128/2010, 144/2011),
- LN za rekonstrukcijo ceste “za Verigo” v Lescah in podaljšek do križišča z 
regionalno cesto proti Kropi (DN UO, št. 66/2006).
- ZN za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 
133/2010, 148/2011, 170/2013).

(1.2) Občinski lokacijski načrti (OLN):
- OLN za turistično območje “Kalan” na Poljšici (DN UO, št. 59/2006),
- OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu (DN UO, št. 59/2006, 123/2010),
- OLN za Centralno čistilno napravo (severni del) (DN UO, št. 63/2006),
- OLN Brezje (DN UO, št. 97/2008).

(1.3) Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN):
- OPPN za turistično območje “Mivka” (DN UO, št. 114/2009),
- OPPN za Turistično nakupovalni center Lesce - 2. faza (DN UO, št. 
116/2009, 144/2011),
- OPPN za staro jedro Kamne Gorice (DN UO, št. 119/2009, 165/2012),
- OPPN za območje Sz 11 Kamna Gorica (DN UO, št. 119/2009),
- OPPN za stanovanjsko gradnjo Zapuže (DN UO, št. 119/2009),
- OPPN za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno 
cesto (DN UO, št. 123/2010, 144/2011),
- OPPN za novo pokopališče v Begunjah (DN UO, št. 125/2010),
- OPPN za rekonstrukcijo Železniške ulice v Lescah (DN UO, št. 132/2010),
- OPPN za stanovanjsko gradnjo “za Merkurjem” v Lescah (DN UO, št. 
132/2010),
- OPPN za rekonstrukcijo Letališke ulice v Lescah (DN UO, št. 132/2010),
- OPPN za območje TNC 3 (Turistično nakupovalni center Lesce 3) (DN UO, 
št. 143/2011),
- OPPN Stočje (DN UO, št. 155/2012),
- OPPN za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas (DN UO, št. 157/2012),
- OPPN Leški hrbet (DN UO, št. 161/2012),
- OPPN za rekonstrukcijo Gradnikove ceste v Radovljici (DN UO, št. 165/2012)
- OPPN Brezovica 1 (DN UO, št. 172/2013)
- OPPN Brezovica 2 (DN UO, št. 172/2013)
- OPPN Zgornja Dobrava ZgD 04 (DN UO, št. 178/2013).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izved-
beni akti za območja in za dele območij skladno z mejami prostorskih enot kot 
so določene v grafičnem delu PRO:
- ZN za Cankarjevo naselje v Radovljici (UVG, št. 14/79, DN UO, št. 21/2002, 
39/2004),
- ZN Center Lesce (DN UO, št. 98/2008, 112/2009, 123/2010, 128/2010, 
157/2012),
- OLN za območje Poslovna cona Lesce – jug (DN UO, št. 64/2006),
- OLN Dolina v Lescah (DN UO, št. 55/2005),
- ZN za “Poslovno cono Lesce - vzhod” (DN UO, št. 56/2005),
- OLN za poslovno cono na vhodu v Radovljico (Trgovsko središče TUŠ Rado-
vljica) (DN UO, št. 64/2006, 132/2010),
- LN za centralno čistilno napravo Radovljica (DN UO, št. 18/2002, 21/2002).

(3) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo vejati naslednji prostorski akti in 
prostorski izvedbeni akti:
- Zazidalni načrt Sz 14 Zaloše (UVG, št. 30/82) (stavbna zemljišča so bila 
vrnjena v kmetijsko rabo),
- LN za plinovod in kablovod Lesce - Bled (za del trase, ki poteka po območju 
občine Radovljica) (DN UO, št. 21/2002) (že realiziran prostorski izvedbeni 
akt).

121. člen
(veljavnost in prenehanje veljavnosti drugih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ugotovitvi skladnosti 
prostorskih izvedbenih aktov s strategijo prostorskega razvoja občine Rado-
vljica (SPRO) in prostorskim redom občine Radovljica (PRO) (Uradne objave, 
št. 161, 13. julija 2012).

122. člen
(vpogled)

Druge spremembe in dopolnitve PRO so na vpogled vsem zainteresiranim na 
Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica. Arhivski izvod (v digitalni in ana-
logni obliki) se hrani tudi na ministrstvu, pristojnem za prostor.

123. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

124. člen
(veljavnost)

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

Številka: 3505-0005/2013
Datum: 24. 9. 2014

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN
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PRILOGA 1: Prostorske enote na območju občine Radovljica
    
Preglednica 1: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na pod-
lagi podrobnejših meril in pogojev za pripravo OPPN - veljavni OPPN

VELJAVNI OPPN

Oznaka PE Ime OPPN NR Posebne 
določbe

Begunje 

BE 07 Begunje Novo 
pokopališče

ZK /

Brezje

BR 11 Brezje stanovanjska 
gradnja

SC /

Brezovica

BZ 05 Brezovica 1 SC /

BZ 06 Brezovica 2 SC 109. člen

Dvorska vas

DV 02 Dvorska vas SC /

Gorenjske dobrave - odprti prostor

GOD 16 Diro Črnivec OO 210. člen

Kamna Gorica

KG 01 Kamna Gorica Jedro MO, DC, SC, 
SK, K1, K2, 
G, VC, P

/

KG 06 Kamna Gorica Sz-11 SC /

Kropa

KR 21 Kropa Stočje SC 114. člen

Lesce

LE 01 Lesce Center ZS, MO, DI, 
SC

86. člen

LE 06 TNC1, 2, priključek MO /

LE 32 Lesce Plana SC /

LE 37 Cesta “za Verigo” Pc  

LE 38 Poljska pot SC /

LE 40 Lesce Jug PP /

LE 41 Dolina MO, SC /

LE 45 Železniška ulica P /

LE 51 “Za Merkurjem” v Lescah SC /

LE 54 Lesce Leški hrbet SC /

LE 54 Lesce Leški hrbet P /

LE 56 Lesce Vzhod MO 89. člen

LE 75 Rekonstrukcija Letališke 
ceste

P /

LE 81 TNC3 MO /

Mošnje

MO 16 Mošnje stanovanjska 
gradnja

SC 210. člen

Poljšica

PŠ 04 Poljšica- Turistično obmo-
čje Kalan

BT 218. člen

Radovljica 

RA 01 Radovljica Staro mestno 
jedro

MO /

RA 02 Radovljica Centralno 
območje

BT, DI, MO, 
SC, SS, ZS, 
ZP, K1, K2, G

96. člen

RA 23 Radovljica Langusova SC /

RA 27 Radovljica “za stanovanj-
sko gradnjo Predtrg”

SC /

RA 39 Radovljica Na vhodu MO /

RA 46 Radovljica Cankarjevo 
naselje

MO, SC, ZS /

RA 78 Radovljica Čistilna 
naprava

OO /

RA 79 Radovljica Čistilna Sever PI /

RA 84 Radovljica Gradnikova 
cesta

P 101. člen

Šobec

ŠO 02 Lesce Mivka BT /

Zapuže

ZA 14 Zapuže-za stanovanjsko 
gradnjo

SC, VC /

Zgornja Dobrava

ZgD 04 Zgornja Dobrava SK 123. člen
 

Preglednica 2: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na pod-
lagi podrobnejših meril in pogojev za pripravo OPPN - predvideni OPPN

PREDVIDENI OPPN

Oznaka PE Ime OPPN NR Posebne 
določbe

Alpski letalski center

ALC 01 Letališče Lesce PL 71. člen

Begunje 

BE 02 Begunje bolnica DZ, VC, ZP 72. člen

BE 15 Begunje povezovalna 
cesta

P 73. člen

BE 18 Begunje Center MO, VC 74. člen

BE 38 Begunje Poddobrava 
sever

MO /

BE 39 Begunje Poddobrava Jug DI, SB 75. člen

Brezje

BR 12 Brezje Bazilika DC, MO, SS, 
ZP

76. člen

BR 17 Brezje Širitev pokopališča ZK 77. člen

Begunje - smučišče

BS 02 Begunje Pod smučiščem 
Krpin

BT, VC 129. člen

Črnicev

ČR 09 Črnivec V naselju SC 210. člen

ČR 10 Črnivec Turizem BT 79. člen

Dvorska vas

DV 06 Dvorska vas nad Strojem MP 80. člen

DV 07 Dvorska vas Opekarna SC 81. člen

DV 09 Dvorska vas Jug SK 82. člen

Golf Bled

GB 03 Lesce Pod Golfom-zahod BT 83. člen

GB 04 Lesce Pod Golfom-vzhod BT 84. člen

GB 05 Lesce Pod Golfom-jug BT, K1, G 85. člen

Gorenjske dobrave - odprti prostor

GOD 17 DIRO Črnivec razširitev OO 126. člen

GOD 18 DIRO Peračica OO 126. člen

Jelovica - odprti prostor

JEL 29 Kamna Gorica - Kamno-
lom

LN 127. člen

Kamna Gorica

KG 07 Kamna Gorica ob Lipnici SK, ZS 110 .člen

Kropa

KR 01 Kropa Jedro DC, MO, SS, 
VC

/

KR 02 Kropa Center MO, SC, VC /

KR 08 Kropa Stanovanjska 
gradnja SV

SS 111 člen

KR 09 Kropa Novi plamen sever, 
parkirišče Sever

MO 112. člen

KR 20 Kropa Smučišče ZS 113. člen

Lancovo

LA 04 Lancovo  Zgoraj vzhod SS 115. člen

LA 07  MO 116. člen
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LA 08 Lancovo spodaj seve-
rovzhod

SC 117. člen

LA 15 Lancovo Spodaj v vasi SC 119. člen

LA 23 Lancovo spodaj severo-
zahod

BT 120. člen

Lesce

LE 08 Lipce PP 87. člen

LE 36 Veriga PP 88. člen

LE 57 Leški Dol (ob Alpski) SC 90. člen

LE 76 Lesce Za Trato MO 91. člen

LE 77 Lesce cestni otok(med 
Begunjsko in Letališko)

MO 92. člen

LE 78 Lesce Ob zmaju MO 93. člen

LE 80 Lesce Gala MO 94. člen

Območje pod Jelovico - odprti prostor

OPJ 14 Kropa Kamnolom LN 128. člen

Otoče

Podvin

PD 03 Podvin Ob hotelu BT 95. člen

Radovljica

RA 05 Radovljica Almira MO, MP 97. člen

RA 22 Radovljica Proizvodna 
cona Predtrg

MP 98. člen

RA 80 Radovljica Graben PP 99. člen

RA 83 Radovljica Kranjska cesta P 100. člen

RA 86 Radovljica Za Gradnikovo MO 102. člen

RA 87 Radovljica Pod Triglavsko SC 103. člen

RA 88 Radovljica selitev kmetije 
Valant

SK 166. člen

RA 90 Radovljica - Oskrbovano 
območje (negovalna 
bolnica)

SB, ZP, K1 104. člen

RA 95  DZ 105. člen

RA 103 Rekonstrukcija Savske 
ceste

Pc, VC 105. a člen

Radovljiško - Brezanjska ravnina - odprti prostor

RBR 98 Hlebce Obvoznica P /

Šobec

ŠO 01 Lesce Šobec BT, G, K2, P, 
ZS, VC

106. člen

ŠO 03 Hipodrom BT 107. člen

Zapuže

ZA 13 Zapuže proizvodnja Jug MO 108. člen

Zadnja vas

ZaV 03 Zadnja vas Vikend 
območje

SP 125. člen

Zgornja Lipnica

ZgL 04 Zgornja Lipnica Center MP 124. člen

Založe

ZŠ 05 Zaloše Industrijska cona MP 122. člen
 

Preglednica 3: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na pod-
lagi drugih podrobnejših meril in pogojev

Oznaka PE NR Oblikovanje 
naselja

Oblikovanje 
stavb

Posebne 
določbe

Radovljiško – Brezjanska ravnina

Avtocesti Vrba - Peračica in Peračica - Podtabor

AC 01 Pc, MO DPN DPN /

AC 02 Pc DPN DPN /

Begunje

BE 01 DC U1 A8 /

BE 03 SS U2 A7 /

BE 04, BE 05 SS U3 A1, A8 130. člen

BE 06 SC U5 A1 /

BE 08 SK U1 A1, A6 /

VC / / /

BE 09 SK U1 A1, A6 /

VC / / /

BE 10, BE 11 SK U1 A1, A6 /

BE 12 SK U1 A1, A6 /

VC / / /

BE 13 SK U1 A1, A6 /

BE 14 SC U4 A1 /

BE 16 SC U3 A7 /

BE 17 SC U4 A2 /

BE 19 MO U3 A8 /

BE 20 ZK U6 A8 /

BE 21 SS U4 A1 /

VC / / /

BE 22 SK U2 A1, A6 /

BE 23 PP U7 A8 131. člen

VC / / 131. člen

BE 24 SS U5 A2 /

VC / / /

BE 25 SK U2 A1, A6 /

VC / / /

BE 26 DI U6 A8 /

BE 27 SK U3 A1, A6 /

BE 28 SK U3 A1 /

VC / / /

BE 29 SC U2 A1 /

BE 30 SC U2 A1 132. člen

VC / / 132. člen

BE 31 BT U6 A8 133. člen

BE 32 SC U3 A2 134. člen

BE 33 SK U3 A1, A6 /

BE 34 SC U3 A1 /

BE 35 SC U5 A4 135. člen

BE 37 ZK U6 A8 /

BE 40, BE 41, BE 
42, BE 43, BE 44

SC U5 A4 /

Brezje

BR 01, BR 02, 
BR 03

SK U1 A1, A6 /

BR 04 SK U2 A1, A6 /

BR 05 SK U3 A1, A6 135.a člen

BR 06 SC U3 A1 /

BR 07 SS U2 A1 /

BR 08 SK U5 A1, A6 /

BR 09 SC U5 A1 /

BR 10 ZK U6 A8 /

BR 13 MP U7 A8 136. člen

BR 14 SK U3 A1, A6  

BR 15 MO U3 A1, A8 /

BR 16 Pc / / 137. člen

Črnivec

ČR 01 SS U5 A2 210. člen

ČR 02, ČR 03 SK U3 A2, A6 210. člen

ČR 04 SC U5 A2 210. člen

ČR 05 SK U3 A2, A6 /

ČR 06 MO U3 A2, A8 138. člen

ČR 07 MO U3 A2, A6 138 a. člen, 
210. člen

ČR 09 SC / / 210. člen
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Dobro polje

DP 01 SK U2 A2, A6 139. člen

DP 02 MP U7 A8 140. člen

Drnča

DR 01 BT U6 A8 141. člen

DR 02 ZP / / 141. člen

DR 03 ZS U7 A8 141. člen

Dvorska vas

DV 01 SK U1 A1, A6 /

DV 03 SC U2 A1 /

DV 04 SK U2 A1, A6 /

DV 05 MP U7 A1, A8 142 .člen

DV 08 ZS U7 A8 143. člen

Globoko

GL 01 SK U2 A1, A6 144. člen

GL 02 MP U3 A2, A6 144. člen

Golf Bled

GB 01 ZS U7 A8 145. člen

Gorica

GO 01 SK U1 A1, A6 /

GO 02 SC U2 A2 /

GO 03 SC U3 A1 /

Hlebce

HL 01 SK U1 A1, A6 146. člen

HL 02 SK U3 A1, A6 147. člen

HL 03 SS U4 A2 /

HL 04 SK U3 A1, A6 148. člen

HL 05 SC U5 A1 /

Hraše

HR 01 SK U1 A1, A6 149.člen

HR 02 SK U3 A1, A6 150. člen

HR 03 SC U3 A1 /

HR 04 PK U3 A6 /

HR 05 SK U5 A1, A6 151. člen

HR 06 SK U5 A1, A6 /

Lesce

LE 02 Pc, ZP / / /

LE 03 MO U5 A2, A8 /

LE 04, LE 13, LE 
52, LE 58

SS U3 A2 /

LE 05, LE 16, LE 
23, LE 50, LE 59

SC U4 A2 /

LE 07, LE 79 MO U7 A8 /

LE 09 SS U3 A2 /

LE 10 SS U3 A2, A7 /

LE 11 SS U3 A2, A4 /

LE 12, LE 42, LE 
43, LE 53, LE 55, 
LE 69

Pc / / /

LE 14, LE 64 SS U3 A8 /

LE 15, LE 61 SC U4 A2, A4 /

LE 17, LE 21 SC U4 A7 /

LE 22, LE 46, LE 
47, LE 48

SS U4 A2 /

LE 24 SS U7 A8 /

LE 33, LE 70 Pz / / /

LE 35 PPž U7 A8 /

LE 39 MO U5 A8 /

LE 44, LE 67 MO U3 A8 /

LE 46, LE 48 SS U4 A2 /

LE 49 MP U7 A8 /

LE 60 SC U4 A3 /

LE 66 SP U5 A5 /

LE 71 K2, G / / /

LE 72 K1, K2, 
G

/ / /

LE 73 K2 / / /

LE 74 K1 / / 152. člen

LE 82 K1, G / / /

Ljubno

LJ 01 DC U1 A1, A8 /

LJ 02 DI U1 A1 /

LJ 03, LJ 04, LJ 05 SK U1 A1, A6 /

LJ 06 ZK U6 A8 /

LJ 07, LJ 13 SK U3 A1, A6 /

LJ 08 SK U5 A1, A6 /

LJ 09 SC U4 A1 /

LJ 10 MO U4 A8 /

LJ 11 SC U3 A1 /

LJ 12 SC U5 A1 /

LJ 14, LJ 16 PK U3 A1, A6 /

LJ 15 SK U3 A1, A6, A8 /

Mošnje

MO 01 DC U1 A8 153. člen

MO 02 ZK U6 A8 153. člen

MO 03 SK U1 A1, A6 153. člen

MO 04 SC U4 A7 154. člen

MO 05 SC U4 A2 153. člen

MO 06 SC U3 A2 153. člen

MO 07 SK U3 A2, A6 153. člen

MO 08 SK U5 A2, A6 155. člen

MO 09 SC U4 A2 /

MO 10 SB U3 A2 /

MO 11 SS U3 A2 /

MO 12 DI U6 A8 /

MO 13 MO U6 A8 155a.člen

MO 14 SC U4 A2 210. člen

MO 15 SC U3 A2 210. člen

MO 16 SC OPPN OPPN 210. člen

MO 17 SS U3 A7 155a. člen

Noše

NŠ 01 SK U3 A1, A6 156. člen

Nova vas

NV 01 SK U2 A1, A6 /

NV 02 SC U2 A2 /

NV 03 SC U2 A7 /

NV 04 SC U5 A2 /

NV 05 SC U5 A2, A4 /

NV 06, NV 07 SK U5 A2, A6 /

NV 08 SC U3 A2 /

NV 09 SS U5 A2 /

Podvin

PD 01 ZP U6 A8 157. člen, 
210. člen

PD 02 ZS U7 A8 210. člen

Poljče

PL 01 SK U3 A2, A6 /

VC / / /

PL 02, PL 09 SK U5 A2, A6 /

PL 03 SC U3 A7 /

PL 04 SS U3 A2 /

PL 05 SK U2 A2, A6 /

VC / / /

PL 06 OB U6 A8 /
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PL 07 OB / / 158. člen

PL 08 SK U3 A2, A6 159. člen

Poljče - farma

PF 01 PK U7 A6, A8 /

Posavec

PS 01 MO U3 A2, A8 160. člen

PS 02 MO U3 A7 /

PS 03, PS 10 SS U5 A2 /

PS 04 DI U6 A8 /

PS 05 BT U6 A8 /

PS 06, PS 09 SC U4 A2 /

PS 07 SS U4 A2 /

PS 08 SK U3 A1, A6 /

PS 11 SK U5 A2, A6 /

PS 12 OC U7 A8 161. člen

Radovljica

RA 03, RA 04 SK U1 A1, A6 /

RA 06 SS U5 A2 /

RA 07, RA 13, RA 
16, RA 20, RA 30, 
RA 33, RA 36, RA 
53, RA 57, RA 63, 
RA 66, RA 67

SC U4 A2 /

RA 08 SS U3 A2 /

RA 09 SK U5 A2, A6 /

RA 10, RA 11, RA 
12

SS U4 A2 /

RA 14 SC U4 A2 161.a člen

RA 17 SS U5 A1 163. člen

RA 18, RA 19 ZK U6 A8 /

RA 21 MP U7 A8 /

RA 24 EE U7 A8 /

RA 25 SC U3 A2, A4 /

RA 26, RA 45, RA 
47, RA 60, RA 65

SC U4 A7 /

RA 28 SB U6 A8 /

RA 29 SC U4 A3 /

RA 31, RA 50, 
RA 98

SC U3 A2 /

RA 32, RA 51, RA 
62

SC U5 A2 /

RA 34 SS U3 A1 /

RA 35, RA 48, 
RA 49

MO U4 A8 /

RA 37 MP U7 A8 /

Pc / / /

RA 38 MO U6 A8 /

RA 40, RA 41 Pz / / /

RA 42 MO U3 A1, A8 /

RA 43, RA 44, RA 
52, RA 59

SC U4 A2, A4 /

RA 54 MO U3 A8 /

RA 55, RA 70, RA 
73, RA 76

Pc / / /

RA 56 MO U3 A8 /

RA 61 SC U4 A3, A7 /

RA 64 SC U4 A2, A4 163.a člen

ZP / / /

RA 68 SC U5 A4 164. člen

ZP, K2 / / 164. člen

RA 69 K1, G / / /

RA 71 DI U6 A8 /

RA 72 SK U3 A2, A6 /

RA 75 K2 / / /

RA 77, RA 96 K1 / / /

RA 81 ZS U7 A8 165. člen

RA 82 SC U3 A1 /

RA 86 ZP / / /

RA 88 SK / / 166. člen

RA 91 ZP / / /

RA 92 Pc, K2, 
G

/ / 167. člen

RA 93 Pc / / 168. člen

RA 97 SC U3 A2 162. člen

RA 99 MO U3 A8 /

RA 100 SS U7 A8 /

RA 101 G / / 168a. člen

RA 102 K2 / / 168b. člen

Spodnji Otok

SpO 01 DC U6 A8 169. člen, 
210. člen

SpO 02 SK U1 A1, A6 170. člen, 
210. člen

SpO 03 SK U5 A1, A6 171. člen, 
209 člen

SpO 04 SS U5 A1 210. člen

SpO 05 SC U3 A1 172. člen, 
210. člen

Studenčice

ST 01 DC U1 A8 /

ST 02 SK U1 A1, A6 /

Šobec

Vrbnje

VR 01 SK U2 A1, A6 /

VC / / /

VR 02 SS U3 A2, A4, A6 /

VR 03 SC U4 A2 /

VR 04 SK U5 A2, A6 /

VR 05 MO U3 A1, A8 173. člen

VR 06 SK U3 A1, A6 /

VR 07 ZS U7 A8 173.a člen

Zapuže

ZA 01 SK U3 A2, A6 /

VC / / /

ZA 02 MO U3 A8 /

VC / / /

ZA 03 MO U2 A8 /

ZA 04 SC U5 A2 /

ZA 05 SC U4 A2 /

ZA 06, ZA 10 SK U5 A2, A6 /

ZA 07 SS U4 A7 /

VC / / /

ZA 08 SS U4 A7 /

ZA 09 PP U7 A8 174. člen

ZA 11, ZA 12 SK U3 A2, A6 /

ZA 15 SC U3 A2 /

Zgornji Otok

ZgO 01 SK U1 A1, A6 175. člen

ZgO 02 MO U3 A1, A8 176. člen

ZgO 03 SC U5 A1 /

ZgO 04 SK U5 A1, A6 /

Zgoša

ZG 01 SK U1 A1, A6 /

VC / / /

ZG 02 SS U4 A2 /

ZD / / /

ZG 03 SC U4 A1 /

ZG 04 SK U5 A1 /

ZG 05 SS U5 A4 /

ZG 06 SS U3 A2 /
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ZG 07 ZD / / /

ZG 08 K1, VC / / /

Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor

RBR 01 Pc, Pz, 
K1, K2, 
G, VC

/ / /

RBR 02 ZS U7 A8 177. člen

RBR 04, RBR 05, 
RBR 06, RBR 09, 
RBR 20, RBR 21, 
RBR 25, RBR 30, 
RBR 37, RBR 44, 
RBR 47, RBR 52, 
RBR 54, RBR 55, 
RBR 56, RBR 57, 
RBR 66, RBR 67, 
RBR 68, RBR 69, 
RBR 72, RBR 73, 
RBR 74, RBR 76, 
RBR 78, RBR 82, 
RBR 84, RBR 87, 
RBR 88, RBR 89, 
RBR 92, RBR 93

SS U8 A1 /

RBR 07, RBR 08, 
RBR 10, RBR 11, 
RBR 12, RBR 13, 
RBR 15, RBR 17, 
RBR 22, RBR 23, 
RBR 26, RBR 27, 
RBR 28, RBR 29, 
RBR 31, RBR 32, 
RBR 33, RBR 39, 
RBR 46, RBR 59, 
RBR 60, RBR 61, 
RBR 62, RBR 70, 
RBR 71, RBR 75, 
RBR 86, RBR 91

SK U8 A1, A6 /

RBR 16, RBR 40 PK U8 A1, A6 /

RBR 19 SK U8 A6  

RBR 24 ZS U7 A8 178. člen

RBR 34 SK U8 A1, A6 179. člen

RBR 35, RBR 36, 
RBR 38, RBR 41, 
RBR 43, RBR 48, 
RBR 50, RBR 63

SK U8 A1, A6 210. člen

RBR 45 PK U8 A1, A6 180. člen, 
210. člen

RBR 51 SS U8 A1 181. člen

RBR 59 MP U8 A8 /

RBR 64 EE U7 A8 182. člen

RBR 65 PK U8 A1, A6 180. člen

RBR 77, RBR 85 OV U7 A8 /

RBR 79 SS U8 A4 /

RBR 80 BT U8 A1 210. člen

RBR 81, RBR 83 SP U8 A5 /

RBR 94 Pc, G / / 183. člen

RBR 97 Pc / / /

RBR 99 K1, K2, 
G

/ / 183.a člen

RBR 100 ZS / / 183.b člen

Lipniško – Kroparske dobrave

Brda

BD 01 SK U1 A1, A6 /

BD 02 SK U3 A1, A6 /

Brezovica

BZ 01 SK U2 A1, A6 /

BZ 02 SK U3 A1, A6 /

BZ 03 SC U4 A2 /

BZ 04 SC U4 A3 /

BZ 07 SS U3 A1 /

Kamna Gorica

KG 02 SS U4 A2 183.c člen

KG 03 PP U7 A8 /

KG 04 MO U3 A2, A8 184. člen

KG 05 SK U3 A2, A6 /

Kropa

KR 03 DI U6 A8 /

KR 04 SC U4 A1 /

KR 05 SS U4 A1 /

KR 06 PP U7 A8 185. člen

SS U7 A1 185. člen

KR 07 SK U5 A1, A6 /

KR 10 SS U5 A1 /

KR 11 MP U5 A8 /

KR 12 SK U3 A1, A6 186. člen

KR 13 ZS U7 A8 /

KR 14, KR 23 SC U5 A1 /

KR 15 MO U3 A7, A8 /

KR 16 SC U4 A2, A3 /

KR 17 SC U4 A7 /

KR 18 MO U5 A2, A8 /

KR 19 SC U4 A2, A3 /

KR 22 ZS U7 A8 187. člen

KR 24 DC U6 A1, A8 /

KR 25 ZP, VC / / 188. člen

Lancovo

LA 01 SK U1 A1, A6 /

LA 02 MO U6 A8 /

LA 03 SC U4 A2 /

LA 05, LA 20 SS U4 A2 /

LA 06, LA 09 SK U3 A2, A6 /

LA 10 SK U5 A2, A6 /

LA 11 MO U2 A2, A6 151.a člen

LA 12, LA 16, LA 19 SS U5 A2 /

LA 13 SS U3 A2 /

LA 14 SK U2 A2, A6 /

LA 17 MO U4 A8 /

LA 18 SC U5 A2 /

LA 21 MP U7 A8 /

LA 22 BT U7 A8 /

LA 24 ZS / / 151.b člen

Lipnica

LP 01 DI U6 A8 189. člen

LP 02 PP U7 A8 /

VC / / /

LP 03 SS U5 A2 190. člen

LP 04 SS U5 A2 191. člen

LP 05 SS U5 A2 /

Mišače

MI 01 SK U1 A1, A6 192. člen

Otoče

OT 01 DC U1 A8 /

OT 02 SK U1 A1, A6 /

OT 03 MO U3 A2, A8 /

OT 04, OT 06 SS U3 A2 /

OT 05 SK U3 A2, A6 /

OT 07 MO U3 A8 /

OT 08 PI U7 A8, A2 156.a člen

OT 09 PPž U7 A8 /

OT 10 Pz U5 A2 /

OT 11 Pz / / /
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Podnart

PO 01 MO U3 A2, A7, A8 193. člen, 
194. člen

PO 02 PPž U7 A8  

PO 03, PO 04 PI U7 A8  

PO 05, PO 06, PO 
07, PO 13, PO 14

SS U3 A2  

PO 08, PO 09 SS U2 A2  

PO 10 SS U3 A2 194. člen

PO 11 SK U5 A2, A6 /

PO 12 MO U6 A8 /

PO 15 Pz / / 194. člen

PO 16 K2 / / /

PO 17 ZD / / /

PO 18 ZS U7 A8 195. člen

Prezrenje

PZ 01 SK U3 A1, A6 /

Ravnica

RV 01, RV 02, 
RV 03

SK U2 A1, A6 /

Spodnja Dobrava

SpD 01 SK U1 A1, A6 /

SpD 02 SK U2 A1, A6 /

Spodnja Lipnica

SpL 01 SK U1 A1, A6 /

SpL 02 SK U5 A1, A6 /

Srednja Dobrava

SrD 01 SK U1 A1, A6 /

SrD 02 DC U6 A8 /

SrD 03 SK U2 A1, A6 /

SrD 04 MO U6 A8 /

Vošče

VO 01, VO 02 SK U2 A1, A6 /

Zaloše

ZŠ 01 SK U1 A1, A6 /

ZŠ 02 SK U2 A1, A6 196. člen

OV U7 A8 196. člen

ZŠ 03 SK U3 A1, A6 /

ZŠ 04 SK U2 A1, A6 /

Zgornja Dobrava

ZgD 01, ZgD 02, 
ZgD 03

SK U2 A1, A6 /

ZgD 05 SK U3 A1, A6 197. člen

Zgornja Lipnica

ZgL 01 SS U3 A2 /

ZgL 02 SK U3 A1, A6 /

ZgL 03 SK U2 A1, A6 /

Lipniško – Kroparske dobrave – odprti prostor

LKD 01 Pc, Pz, 
K1, K2, 
G, VC

/ / /

LKD 02, LKD 05, 
LKD 07, LKD 09, 
LKD 10, LKD 16, 
LKD 18, LKD 19, 
LKD 20, LKD 27, 
LKD 31, LKD 45, 
LKD 57, LKD 67, 
LKD 69, LKD 76, 
LKD 77, LKD 78, 
LKD 82, LKD 98

SS U8 A1 /

LKD 03, LKD 59, 
LKD 60, LKD 81

SP U8 A5 /

LKD 04, LKD 101 OV U7 A8 /

LKD 06, LKD 11, 
LKD 12, LKD 13, 
LKD 15, LKD 17, 
LKD 22, LKD 24, 
LKD 25, LKD 28, 
LKD 29, LKD 30, 
LKD 35, LKD 36, 
LKD 37, LKD 38, 
LKD 39, LKD 40, 
LKD 41, LKD 42, 
LKD 44, LKD 46, 
LKD 47, LKD 48, 
LKD 50, LKD 51, 
LKD 55, LKD 56, 
LKD 61, LKD 62, 
LKD 63, LKD 64, 
LKD 65, LKD 66, 
LKD 70, LKD 71, 
LKD 73, LKD 74, 
LKD 75, LKD 79, 
LKD 83, LKD 84, 
LKD 85, LKD 86, 
LKD 87, LKD 90, 
LKD 91, LKD 92, 
LKD 93, LKD 94, 
LKD 95, LKD 96, 
LKD 97, LKD 99, 
LKD 102, LKD 103, 
LKD 104, LKD 106, 
LKD 107, LKD 108

SK U8 A1, A6 /

LKD 08 SS U8 A1 198. člen

LKD 14, LKD 68, 
LKD 88

SK U5 A1, A6 /

LKD 21 MO U8 A1, A6 199. člen

LKD 23 K1, Pc / / /

LKD 26 SK U8 A6 /

LKD 32 OC U7 A8 200. člen

LKD 33 PP U7 A8 /

LKD 34 SS U8 A1, A6 /

LKD 49 G / / 201. člen

LKD 52 ZS U7 A8 202. člen

LKD 53, LKD 54 SS U8 A5 /

LKD 58 SK U8 A1 /

LKD 72 DC U6 A1, A8 /

LKD 89 SK U8 A1, A6 203. člen

LKD 100 SK U8 A1, A6 /

LKD 110 G, Pc / / 201. člen

LKD 111 SK U8 A1, A6 203.a člen

Gorenjske dobrave

Mlaka

MK 01 SK U1 A1, A6 /

Peračica

PE 01 SK U2 A1, A6 /

PE 02 SK U3 A1, A6 /

Praproše

PR 01 SK U2 A1, A6 /

Slatna

SN 01 SK U1 A1, A6 204. člen

SN 02 SK U3 A1, A6 /

Srednja vas

SrV 01 SK U3 A1, A6 /

Zadnja vas

ZaV 01 SK U2 A1, A6 205. člen

ZaV 02 Pc / / 206. člen

ZaV 04 DC U6 A8 /

ZaV 05 SK U2 A1, A6 /

ZaV 06 SK U5 A1, A6 /
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Gorenjske dobrave – odprti prostor

GOD 01 Pc, K1, 
K2, G, 
VC

/ / /

GOD 02, GOD 04, 
GOD 05, GOD 13, 
GOD 14

SK U8 A1, A6 /

GOD 03 SK U8 A1, A6 207. člen

GOD 06, GOD 07, 
GOD 09

SP U8 A5 /

GOD 08, GOD 21 SS U8 A1 /

GOD 10 SK U8 A1, A6 208. člen

GOD 11 SP U8 A5 209. člen

GOD 16, GOD 17 OO / / 210. člen

GOD 17 OO / / 210. člen

GOD 18 OO / / 210. člen

Jelovica

smučišče Kamna Gorica

KS 01 ZS U7 A8 211. člen

KS 02 ZS, K1, 
K2, G, 
VC

U7 A8 212. člen

KS 03, KS 04 G / / 211. člen

KS 05, KS 06 K1 / / 211. člen

Jelovica – odprti prostor

JEL 01 Pc, K1, 
K2, G 

/ / 213. člen

JEL 02, JEL 05, 
JEL 06, JEL 07, 
JEL 08, JEL 09, 
JEL 10, JEL 11, 
JEL 12, JEL 13, 
JEL 14, JEL 15, 
JEL 16, JEL 17, 
JEL 18, JEL 19, 
JEL 20, JEL 21, 
JEL 22, JEL 23, 
JEL 25, JEL 26, 
JEL 27, JEL 28

SP U8 A5 /

JEL 03 BT U8 A1 214. člen

JEL 04 PK U8 A6 /

JEL 24 BT U8 A1 /

Območje pod Jelovico

Češnjica

ČE 01 SK U1 A1, A6 /

ČE 02 DC U6 A8 /

ČE 03 SK U2 A1, A6 /

ČE 04 SS U2 A1 /

Dobravica

DB 01, DB 02 SK U3 A1, A6 /

Ovsiše

OV 01 SK U2 A1, A6 /

OV 02 SK U3 A2 /

OV 03 SS U2 A1 /

OV 04 DC U2 A8 /

OV 05 ZK U6 A8 /

OV 06 SK U3 A2, A6 /

OV 07 DI U6 A8 215. člen

OV 08 SC U5 A2 /

OV 09 SK U2 A2, A6 216. člen

OV 10 SS U3 A2 /

OV 11 SK U5 A2, A6 /

OV 12, OV 13 SS U5 A2 /

OV 14 OC U7 A8 217. člen

Poljšica

PŠ 01, PŠ 06 SK U1 A1, A6 /

PŠ 02, PŠ 09 SK U3 A1, A6 /

PŠ 03 BT U6 A1 218. člen

PŠ 05 SK U1 A1, A6 219. člen

PŠ 08 SK U5 A1, A6 /

Rovte

RT 01 SK U2 A1, A6 /

Območje pod Jelovico – odprti prostor

OPJ 01 Pc, Pz, 
K1, K2, 
G, VC

/ / /

OPJ 02, OPJ 05, 
OPJ 08, OPJ 09, 
OPJ 10, OPJ 11, 
OPJ 12, OPJ 16, 
OPJ 18

SK U8 A1, A6 /

OPJ 03, OPJ 04, 
OPJ 06, OPJ 07, 
OPJ 13, OPJ 15, 
OPJ 17, OPJ 19, 
OPJ 20, OPJ 21, 
OPJ 22

SS U8 A1 /

OPJ 23 SP U8 A5 /

Karavanke

Begunje - smučišče

BS 01 K2 U7 A8 220. člen

BS 03 G / / 220. člen

Karavanke – odprti prostor

KAR 01 Pc, K1, 
K2, G, 
VC

/ / /

KAR 02 SS U8 A1 /

VC / / /

KAR 04, KAR 09, 
KAR 10

SK U8 A1, A6 221. člen

KAR 05, KAR 06, 
KAR 07, KAR 12

BT U8 A1 222. člen

KAR 08 OB U8 A1 /

KAR 11 SP U8 A5 /

KAR 13, KAR 14, 
KAR 16, KAR 17, 
KAR 18, KAR 19

SS U8 A1 /

KAR 15 OV U7 A8 /

KAR 20 DC U6 A1, A8 223. člen

KAR 21, KAR 22, 
KAR 23, KAR 24, 
KAR 25, KAR 26

SS U8 A1 /

2.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 
in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) 
je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 31. redni seji dne 24. 9. 2014 
sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za rekonstrukcijo ceste Lesce - Begunje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1)  S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadalje-
vanju: OPPN) za rekonstrukcijo lokalne ceste Lesce-Begunje.

(2)  Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– prometno tehnične, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,


