




































Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 

 F: 01 369 59 01  

 E: gp.mk@gov.si 

 www.mk.gov.si 

 

 

Številka:  35012-134/2018/2 
Datum:  16.7.2018 
 
Na podlagi vloge Občine Radovljica daje Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju Ministrstvo) na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju ZPNačrt) v 
povezavi s 273. členom Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-2) ter na podlagi 76. 
člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 
ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje 
 
 

SMERNICE ZA NAČRTOVANJE 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NA ČRTA  

ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 06-TNC 1 IN 2 LESCE 
 

1. PODATKI O VLOGI 
 
 
Občina Radovljica je z vlogo št. 3505-0001/2018 z dne 15.6.2018, prejeto dne 18.6.2018, 
pozvala Ministrstvo, da na podlagi drugega odstavka 58. člena ZPNačrt izda smernice za 
načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta  za območje osrednjih površin LE 06 – 
TNC 1 in 2 Lesce (v nadaljevanju: OPPN TNC 1 in 2) 
 

Vlogi je bilo priloženo:  
- Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 

Lesce, osnutek (izdelal Locus d.o.o., št. projekta 1607, maj 2018) 
 

2. SMERNICE ZA NAČRTOVANJE 
 
2.1. UVOD 
 
V postopkih priprave prostorskih aktov je treba pridobiti smernice varstva kulturne dediščine, ki 
jih izda Ministrstvo (76. člen ZVKD-1).  
 
Smernice obsegajo: 

- splošni del 
- posebni del  

Občina Radovljica 
Občinska uprava 
obcina.radovljica@radovljica.si 
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S splošnim delom so opredeljeni veljavni predpisi s področja varstva kulturne dediščine, ki jih je 
treba upoštevati pri pripravi prostorskega akta, usmeritve za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, režimi varstva kulturne dediščine, obveznosti glede pridobivanja kulturnovarstvenih 
soglasij in usmeritve za presojo vplivov prostorskega akta na kulturno dediščino in arheološke 
ostaline v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje.   
 
S posebnim delom  so opredeljene enote dediščine, na katere imajo načrtovane prostorske 
ureditve vpliv, podani so predlogi rešitev in ukrepov ter opredelitev do načrtovanih prostorskih 
ureditev.  
 
Za pripravo posebnega dela smernic je Ministrstvo pridobilo gradivo za smernice (84. člen 
ZVKD-1) s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj (dopis št. 3501-
0028/2018-3 z dne 13.7.2018)  
 
 
2.2. SPLOŠNI DEL SMERNIC ZA NAČRTOVANJE 
 
Splošni del smernic za načrtovanje je objavljen na spletni strani Ministrstva 
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.pdf (dopis št. 350 
-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016). 
 
 
2.3. POSEBNI DEL SMERNIC ZA NAČRTOVANJE 
 
2.3.1. PODATKI O KULTURNI DEDIŠ ČINI  

 
V območju urejanja se nahaja enota kulturne dediščine:  
 
enota režim, podrežim varovana vrednota pomembna za  ta postopek 
Ešd 23128 
Studenčice - 
Kulturna krajina 

Vplivno območje  - prostorska integriteta dediščine 

EŠD 23128 
 

Vplivno območje 
EŠD 23128 
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Severno od območja načrtovanja leži enota kulturne dediščine:  
enota režim, podrežim varovana vrednota pomembna za ta postopek  

Ešd 23128 
Studenčice - 
Kulturna krajina 

Kulturna dediščina   krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba 
(naravne in grajene ali oblikovane sestavine), 

 

 
Za potrebe priprave prostorskega akta je treba pridobiti ažurne digitalne podatke o kulturni 
dediščini. Podatki se pridobijo z oddajo vloge v spletni aplikaciji na naslovu http://evrd.situla.org 
(meni: "Vloga"), v kateri se podatki po odobritvi vloge lahko tudi prevzamejo. V rubriki 
geografski obseg se izbere tisto območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, ki je pristojna za območje občine.  
 
Opozarjamo, da se podatki o pravnih režimih varstva v sloju eVrd spreminjajo (npr. kulturna 
dediščina lahko pridobi ali izgubi status kulturnega spomenika, zaradi uskladitve z DKN se 
lahko spremenijo meje območja, lahko se spremeni kategorija varstva (npr. dediščina se varuje 
le še dokumentarno), v register se vpiše nova enota dediščine …), zato je v vseh fazah priprave 
prostorskega akta treba po potrebi pridobiti in upoštevati ažurne podatke o kulturni dediščini.  
 
V prikazu stanja prostora, ki je priloga akta, mora biti v delu, ki se nanaša na območja, varovana 
skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, razviden vir in datum podatkov, ki jih je 
prostorski načrtovalec uporabil za prikaz stanja prostora.  
 
2.3.2. PREDLOGI REŠITEV IN UKREPOV ZA VARSTVO TER O PREDELITEV DO 
NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV 
 
OPPN LE 06 leži v vplivnem območju kulturne krajine Studenčice (EŠD 23128). Območje, poleg 
avtoceste, predstavlja zaključni rob kulturne krajine. Ker je območje OPPN ob robu kulturne 
krajine, na pragu naselja Lesce že samo po sebi za prostorsko doživljanje kulturne dediščine 
moteč element, naj z rešitvami v  OPPN  negativen vpliv kolikor mogoče omili. Zato naj se pri 
pripravi odloka o OPPN upošteva:  
1. Ohranja in vzpostavi naj se visokodebelno vegetacijo ob robovih območja OPPN. Na delih, 
kjer visokodebelna vegetacija ni načrtovana, naj se jo dopolni. Grmovnice naj se nadomesti z 
drevesi po celotnem robu območja, ki je obrnjen proti kulturni krajini.  
2. Ob rob območja, ki je obrnjen proti kulturni krajini, se ne sme postavljati objektov za 
oglaševanje.  
 
STALIŠČE DO REŠITEV 
Tekst  osnutka odloka v večjem delu pravilno povzema določila posameznih prostorskih aktov, 
iz katerih bo sestavljen nov OPPN. Potrebno je korigirati:  
 
7. člen (pogoji glede oglaševanja)  
V besedilu naj se doda  obveznost odstranitve obstoječih objektov oglaševanja ob robu OPPN, 
ki je obrnjen proti kulturi krajini.  
8. člen (javne in druge skupne površine)  
Osmi in deseti odstavek oba vključujeta ozelenjevanje roba območja. Predlagamo, da se robu 
območja, ki je obrnjen proti kulturni krajini in predstavlja pomemben zunanji rob območja OPPN,   
nameni samostojen odstavek in se v njem določi obveznost ozelenitve z visokodebelno 
vegetacijo. Grmovnice in živa meja  niso ustrezna rešitev. Poudari naj se, da mora biti urejanje 
tega robu prikazano v projektni dokumentaciji za objekte H, E1, E3 in D.   
 
28. člen (varstvo kulturne dediščine)  
Drugi odstavek naj se dopolni tako, da se bo glasil:  
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»Za gradnjo in druge posege v prostor, dovoljene s tem odlokom, ni potrebno pridobiti kulturno 
varstvenih pogojev in kulturno varstvenega soglasja pristojnega organa, ker so vse rešitve, 
potrebne zaradi varstvenih režimov kulturne dediščine že določene s tem odlokom:« 
 
Tretji odstavek naj se preoblikuje tako, da se bo glasil:  
 »Zaradi omilitve vpliva gradenj v območju OPPN na poglede iz  kulturne krajine, ki leži severno 
in severovzhodno od območja OPPN, je na celotnem rob območja, obrnjenem proti kulturni 
krajini, načrtovana zasaditev z visokodebelno vegetacijo. V območju tega roba naj se ne 
načrtuje novih infrastrukturnih vodov. Objekti morajo biti od roba OPPN odmaknjeni za vse 
načrtovane zunanje površine in za zeleni rob območja, na katerem je visokodebelna vegetacija.  
 
Grafični del  odloka:  
Na skupni karti naj se prikaže infrastrukturne vode in krajinske ureditve, s čemer se bo 
predvidela ustrezna lokacija visokodebelne vegetacije.  
Gradbena meja, zarisana ob dovozu na avtocesto in ob avtocesti naj se premakne na obstoječo 
gradbeno linijo objektov, tako da bo tudi ob morebitnih novogradnjah ostajalo dovolj prostora za 
ozelenitve. Manipulativne površine pri objektu H naj se umesti izven območja, ki bo namenjen 
ozelenitvi z visokodebelno vegetacijo.  

 
7. člen: Pogoji glede oglaševanja. Določilo, naj bo koncept enoten, bo brez učinka, če se tega 
koncepta ne predpiše z OPPN. Predlagamo, da se v odloku   koncept oglaševanja določi, oz. 
da se določi izdelavo elaborata, ki bo zagotovil enoten koncept oglaševanja.    
  
STALIŠČE O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV IZVEDBE PLANA  
Uničujoč vpliv na enoto kulturne dediščine  EŠD 23128 Studenčice – Kulturna krajina je 
povzročila umestitev avtoceste. Njena posledica z dodatnimi negativnimi vplivi  je bila 
vzpostavitev poslovnih con ob uvozih/izvozih nanjo. Turistično poslovna cona skupaj z 
avtocesto  namreč ustvarja nov, neznačilen  rob, ki   poglede iz kulturne krajine ustavi na 
objektih.  
 

Pogled iz kulturne krajine proti TNC Lesce. Močan zelen rob visokodebelnih dreves bi zmanjšal negativen 
vpliv. Visoke reklamne table ob robu kulturne krajine  pomenijo samostojne moteče elemente.  
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Pogled iz kulturne krajne proti območju umestitve avtoceste – avtocesta je pri pogledih iz 
kulturne krajine zaradi poglobitve neopazna. Opazne so samo obcestne table.  

 
Izpostavljeni objekti oglaševanja ob severovzhodnem robu območja negativno vplivajo na 
poglede iz območja kulturne krajine in podobo vplivnega območja  jugozahodno od avtoceste. 
 
Ob upoštevanju navedenih usmeritev pri pripravi OPPN  ni pričakovati dodatnih negativnih 
vplivov na kulturno dediščino.   
 

3. ZAKLJU ČEK 
Pri pripravi predloga akta naj se upošteva splošni in posebni del smernic.  
Pred sprejetjem prostorskega akta je treba pridobiti mnenje Ministrstva, s katerim se ugotovi 
sprejemljivost predlaganih rešitev v predlogu prostorskega akta z vidika varstva kulturne 
dediščine. Zahtevi za izdajo mnenja mora biti priložen predlog prostorskega akta s prilogami 
(prikaz stanja prostora).  
Prosimo, da se vlogo za izdajo mnenja, skupaj s predlogom akta, posreduje v vednost tudi 
ZVKDS OE Kranj, ki pripravlja strokovno gradivo za mnenje. 
 
Lep pozdrav, 
 
Pripravila: 
mag. Barbara Žižič mag. Ksenija Kovačec Naglič 
sekretarka generalna direktorica 
 Direktorata za kulturno dediščino 
  
Vročiti po e- pošti: 

- Naslovnik 
- ZVKDS OE Kranj, tajnistvo.kr@zvkds.si 
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