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Na podlagi 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt - Ur. l. RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Radovlji-
ca (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na
svoji 14. redni seji dne 28. maja 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih

pogojih za območje planske celote Radovljica
(DN UO, št. 47/04 in 48/05)

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o pros-
torsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (DN
UO, št. 47/04) v nadaljevanju besedilu ”PUP Radovljica” za območje
urejanja - ureditveno območje III, ki se nanaša na prestavitev vzletno
pristajalne steze Letališča Lesce.

2. člen

V 6. členu (morfološke enote) odloka PUP Radovljica se v tabeli 2:
Morfološke enote v planski celoti Radovljica - ureditveno območje III
spremeni prva vrsta tako, da se glasi:
”U-ALC Alpski letalski center R, kmet (infrastrukturni objekt lokalnega
pomena).”

3. člen

V 12. členu odloka PUP Radovljica se v tabeli 4: Planirani prostorski
izvedbeni načrti, črta deseta vrsta.

4. člen

V 63. členu odloka PUP Radovljica se črta prvi stavek. 

Prvi del drugega stavka, ki se glasi: ”Do sprejetja lokacijskega načrta
niso dovoljeni posegi v 
prostor razen:”, pa se spremeni tako, da se glasi: ”V morfološki enoti
U-ALC (Alpski letalski center), ki v celoti predstavlja infrastrukturni ob-
jekt lokalnega pomena, je dovoljena izvedba:”.
Druga alinea drugega stavka, ki se glasi: ”- del za vzdrževanje objek-
tov in ureditev avtokampa za potrebe ALC”, pa se spremeni tako, da se
glasi: ”- del za vzdrževanje, prenovo in rekonstrukcijo objektov ter na-
prav in ureditev avtokampa za potrebe ALC”.

V 63. členu odloka PUP Radovljica se zadnji odstavek spremeni tako,
da se glasi: ”Zaradi varnosti zračnega prometa so določene nove ome-
jitvene ravnine Letališča Lesce na podlagi katerih je konkretizirano
vplivno območje letališča. 
Vplivno območje letališča obsega območja A, B in C.
Na območju A je za postavitev trajnih ali začasnih objektov obvezna pri-
dobitev projektnih pogojev in soglasja Ministrstva za promet, Direkto-
rata za civilno letalstvo. 
Na območju B je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Mi-
nistrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo za postavitev trajnih
ali začasnih objektov katerih najvišji deli (vključno z antenami, dimniki,
klimatskimi napravami, reklamnimi panoji, ipd) presegajo nadmorsko
višino 550 m.n.m. oz. za vse trajne ali začasne objekte katerih skup-
na višina presega 25 m.
Na območju C (območje izven omejitvenih ravnin) je potrebno pridobi-
ti projektne pogoje in soglasje Ministrstva za promet, Direktorata za ci-
vilno letalstvo za postavitev trajnih ali začasnih objektov katerih skupna
višina presega 25 m.”

5. člen

Vsa ostala določila ostanejo še naprej v veljavi in se lahko tolmačijo le
skladno s temi spremembami in dopolnitvami.

6. člen

Te Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Radovljica pričnejo veljati
naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica -
Uradne objave.
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