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ELABORAT 
ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN  

DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE  
v Lescah 

 
 
 

• Znaki  za obveščanje o smeri, v kateri so kulturni spomenik, varovano območje narave ali 
pomembnejša turistična znamenitost ter objekt v naselju Lesce: 
• lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
• lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
• lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
• lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
• lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
• lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
• lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)  
• lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 
• obvestilna tabla (VII-1) 
• območje naselja (VII-7-4) 
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OSNUTEK 

1 PREGLEDNA KARTA  
Prikaz občinskih cest in lokacij postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije v 
naselju Lesce 
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2 SPLOŠNI DEL 
2.1 SPLOŠNO 

V naselju Lesce so ob občinskih cestah v naselju in delno izven naselja načrtuje postavitev 
turistične in druge obvestilne signalizacije z znaki za obveščane o smeri v kateri so 
kulturna, zgodovinska in naravna znamenitost ali spomenik ali pomembnejši objekt in 
naprava znotraj območja znamenitosti ali naselja. Izdelava in postavite se načrtuje v 
skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 
 
 

2.2  SEZNAM OBJEKTOV IN NAPRAV 
Predlog postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije vsebuje lokacije v križiščih 
ob kategoriziranih občinskih cestah v naselju Radovljica in deloma tudi izve naselja ob 
državnih cestah. Na teh lokacijah se postavi lamele na skupni nosilec za označitev smeri 
v kateri se nahajajo pomembni objekti v naselju. Lokacije so označene s šifro lokacije kot 
npr. »TOS Lesce 2«, pri  čemer TOS pomeni turistično in drugo obvestilno signalizacije, 
sledi ime naselja in številka oz. šifra lokacije. 
Predvidena je namestitev lamel za naslednje pomembne objekte v naselju: 
 
Lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
o Staro vaško jedro 

 
Lamela za hotele in motele v naselju (VII-4.2) 
o Hotel Krek 

 
Lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
o Center (naselja) 
o Krajevna skupnost Lesce 
o Čebelarski center 
o Gasilski dom 
o Lekarna 
o Kamp Šobec 
o Osnovna šola F. S. Finžgarja 
o Nogometno igrišče 
o Otroško igrišče 
o Vrtec 
o Knjižnica 
o Avtobusno postajališče 
o Pokopališče  
o Tehnični pregledi 
o Hipodrom 
o Veterinarska klinika 
o Pošta 
o Casino Tivoli 
o Letališče Lesce 
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Lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju VII-4.4 

o PIC Veriga Lesce 
o Žito Gorenjka 
o Gorenjska banka (bankomat) 
o Aka  
o Emma 
o KGZ Sava 
o Trgovski center Mercator-Merkur 
o TNC-turistično nakupovalni center 
o Tapro 
o Pohištvo Žakelj 
o  

 
Lamela za nastanitvene in prehrambene objekte v naselju VII-6.1 

o Apartma Vidmar 
o Penzion Leški dvor 
o Oštarija Moskva 
o Restavracija Center 
o Gostišče Tulipan 
o Okrepčevalnica Jur 
o Pizzerija Leščan 

 
Obvestilna tabla (VII-1) 

o Lesce 
 

  
 
2.3 OPIS OBJEKTOV 

S predmetno signalizacijo se označijo objekti, ki izpolnjujejo pogoje določene s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 
46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08). 
 

2.4 OPIS ZNAKA (VSEBINA, KVALITETA IZVEDBE) 
Znak »lamela …« (VII-4, VII-4.1, VII-4.2, VII-4.3 VII-4.4, VII-6.1): se izdela v skladu s 
pravilnikom v dim. 25 x 130 cm (za lamele v naselju) in  dim. 30 x 160 cm (za lamele 
izven naselja ob državnih cestah), z ustrezno barvno podlago, napisom in simboli ter 
smernimi puščicami. Lamele se namesti na skupi nosilec, ki je lahko konzolni nosilec, 
dvojna pocinkana cev (paličje) ali enojna pocinkana cev v primeru namestitve do 3 lamel. 
Število, vsebina, oblika posameznih lamel in izvedba konstrukcije je razvidna iz 
tehnološkega dela elaborata. Lamele se praviloma nameščajo enostransko, izjemoma 
dvostransko na lokacijah kjer ni možno zagotoviti enostranskega nameščanja. 
Znak »obvestilna tabla« se izdela v skladu s pravilnikom površine največ 6 m2. Vsebina 
obvestilne table je razvidna iz tehnološkega dela tega elaborata. 
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2.5 IZDELAVA IN POSTAVITEV  

Turistično in drugo obvestilno signalizacijo  signalizaciji  izdela in dobavi usposobljeni 
proizvajalec prometne signalizacije. Proizvajalec predhodno pripravi delavniške risbe, ki 
jih predloži upravljavcu ceste v potrditev ter posreduje načrt in statični izračun temelje. 
Postavitev signalizacije na podlagi dopolnjenega elaborata in izdani odločbi za postavitev 
izvede izvajalec rednega vzdrževanja posamezne ceste. 
Upravljavec ceste, ki odloča o postavitvi predmetne signalizacije ima v skladu z zakonom 
in občinskim odlokom pravico do povrnitve stroškov postavitve, vzdrževanja in 
odstranitve te signalizacije. 
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3 TEHNOLOŠKI DEL 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 1 
 
Opis lokacije: postavitev ob občinski še nekategorizirani cesti (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) Alpska cesta v Lescah 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec  
Namestitev enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Center VII-4.3  
Veterinarska klinika VII-4.3  
   
   
   
   
   

Cesta še nekategorizirana občinska cesta –  
nekdanja državna cesta (regionalna cesta) 

Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
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Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 1 
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Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 2 
 
Opis lokacije: križišče občinske še nekategorizirane občinske ceste (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) in zbirne mestne ceste LZ 348071 (Finžgarjeva ulica) 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec  
Namestitev enostraski namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Tehnični pregledi VII-4.3  
Oštarija Moskva VII-6.1  
PIC Veriga Lesce, vhod 3, 2,1 VII-4.4  
   
   
   
   

Cesta še nekategorizirana občinska cesta –  
nekdanja državna cesta (regionalna cesta) 

Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
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Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 2 
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Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 3 
 
Opis lokacije: križišče občinske še nekategorizirane občinske ceste (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) in zbirne mestne ceste LZ 348071 (Finžgarjeva ulica) 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec  
Namestitev enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Hipodrom VII-4.3  
Kamp Šobec VII-4.3  
Oštarija Moskva VII-6.1  
Tehnični pregledi VII-4.3  
PIC Veriga Lesce, vhod 3, 2,1 VII-4.4  
   
   

Cesta še nekategorizirana občinska cesta –  
nekdanja državna cesta (regionalna cesta) 

Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
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Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 3 
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Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 4 
 
Opis lokacije: postavitev ob občinski še nekategorizirani cesti (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) Alpska cesta v Lescah 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec  
Namestitev obojestranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

PIC Veriga Lesce, vhod 4 VII-4.4  
   
   
   
   
   
   

Cesta še nekategorizirana občinska cesta –  
nekdanja državna cesta (regionalna cesta) 

Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
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Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 4 
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Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 5 
 
Opis lokacije: križišče občinske še nekategorizirane občinske ceste (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) in zbirne mestne ceste LZ 349061 (Železniška ulica) 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec 
Namestitev  enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Center VII-4.3  
Lekarna VII-4.3  
Pošta VII-4.3  
Avtobusno postajališče VII-4.3  
Staro vaško jedro VII--4  
   
   

Cesta še nekategorizirana občinska cesta –  
nekdanja državna cesta (regionalna cesta) 

Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
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Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 5 
 
 
center 
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Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 6 
 
Opis lokacije: postavitev ob občinski še nekategorizirani cesti (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) Alpska cesta v Lescah 
  

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec 
Namestitev dvostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Bankomat BA VII-4.3  
Pohištvo Žakelj  VII-4.4  
   
   
   
   
   

Cesta še nekategorizirana občinska cesta –  
nekdanja državna cesta (regionalna cesta) 

Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
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Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 6 
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Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 7 
 
Opis lokacije: postavitev ob občinska cesta – zbirna mestna cesta LZ 349061 (Železniška 
ulica) 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev  
Namestitev dvostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Pošta VII-4.3  
Lekarna VII-4.3  
   
   
   
   
   

Cesta občinska cesta – zbirna mestna cesta LZ 349061 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
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Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 7 
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Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 8 
 
Opis lokacije: križišče občinske še nekategorizirane občinske ceste (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) in javne poti JP 848521 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec 
Namestitev  enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Krajevna skupnost Lesce VII-4.3  
Gasilski dom VII-4.3  
Nogometno igrišče VII-4.3  
Knjižnica VII-4.3  
Gostišče Tulipan VII-6.1  
Restavracija center VII-6.1  
Tapro VII-4.4  

Cesta še nekategorizirana občinska cesta –  
nekdanja državna cesta (regionalna cesta) 

Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
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Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 8 
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Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 9 
 
Opis lokacije: križišče občinske še nekategorizirane občinske ceste (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) in javne poti JP 848521 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec 
Namestitev enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Krajevna skupnost Lesce VII-4.3  
Gasilski dom VII-4.3  
Nogometno igrišče VII-4.3  
Knjižnica VII-4.3  
Restavracija center VII-6.1  
Tapro VII-4.4  
   

Cesta še nekategorizirana občinska cesta –  
nekdanja državna cesta (regionalna cesta) 

Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 9 
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Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 10 
 
Opis lokacije: križišče občinske še nekategorizirane občinske ceste (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) in javna pot JP 848671ter lokalna cesta LC 348031 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec 
Namestitev  enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

OŠ F.S.Finžgarja Lesce VII-4.3  
Pokopališče VII-4.3  
Hotel Krek VII-4.2  
Apartmaji Vidmar VII-6.1  
Penzion Leški dvor VII-6.1  
Casino Tivoli VII-4.4.  
Okrepčevalnica Jur VII-6.1  

Cesta še nekategorizirana občinska cesta –  
nekdanja državna cesta (regionalna cesta) 

Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 10 
 

 

 

 

 

 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 11 
 
Opis lokacije: križišče občinske še nekategorizirane občinske ceste (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) in javna pot JP 848671ter lokalna cesta LC 348031 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec  
Namestitev enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Kamp Šobec VII-4.3  
Lekarna VII-4.3  
Casino Tivoli VII-4.4  
Pokopališče VII-4.3  
Hotel Krek VII-4.2  
Apartmaji Vidmar VII-6.1  
Penzion Leški dvor VII-6.1  

Cesta še nekategorizirana občinska cesta –  
nekdanja državna cesta (regionalna cesta) 

Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 11 
 
 

 

 

 

 

 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 12 
 
Opis lokacije: križišče občinske kategorizirane ceste lokalna cesta LC 348031 in javne poti 
JP 848721 ter lokalne ceste LC 348051  
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev  
Namestitev enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Osnovan šola F.S.Finžgarja  VII-4.3  
Otroško igrišče VII-4.3  
Letališče Lesce VII-4.3  
Pokopališče VII-4.3  
Hotel Krek VII-4.2  
Apartmaji Vidmar VII-6.1  
Penzion Leški dvor VII-6.1  

Cesta občinska cesta  - lokalna cesta LC 348031 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 12 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 13 
 
Opis lokacije: križišče (krožišče) občinske cesta  - lokalna ceste LC 348031 in državne ceste 
– regionalne ceste R2-452 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec 
Namestitev enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Casiono Tivoli  VII-4.3  
Hotel Krek VII-4.2  
TNC - turistično nakupovalni 
center 

VII-4.4  

   
   
   
   

Cesta občinska cesta  - lokalna cesta LC 348031 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 13 
 
 

 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 13a 
 
Opis lokacije: križišče (krožišče) občinske cesta  - lokalna ceste LC 348031 in državne ceste 
– regionalne ceste R2-452 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec 
Namestitev enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

PIC Veriga vhod 1, 2 VII-4.4  
   
   
   
   
   
   

Cesta Državna cesta – regionalna cesta R2-452 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 13a 
 
 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 14 
 
Opis lokacije: križišče občinske kategorizirane ceste lokalna cesta LC 348031 in javne poti 
JP 848721 ter lokalne ceste LC 348051  
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev  
Namestitev enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Center VII-4.3  
Kamp Őobec VII-4.3  
Pokopališče VII-4.3  
Vrtec - Otroško igrišče VII-4.3  
Restavracija center VII-6.1  
Apartmaji Vidmar VII-6.1  
Penzion Leški dvor VII-6.1  

Cesta občinska cesta  - lokalna cesta LC 348031 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 14 
 
 

 

 

 

 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 15 
 
Opis lokacije: postavitev ob občinski cesti – lokalna cesta LC 348057  
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev 
Namestitev  enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Letališče Lesce VII-4.3  
Apartmaji Vidmar VII-6.1  
Penzion Leški dvor VII-6.1  
Pokopališče - P VII-4.3  
   
   
   

Cesta občinska cesta – lokalna cesta LC 348057 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 15 
 
 

 

 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 16 
 
Opis lokacije: križišče občinske kategorizirane ceste lokalna cesta LC 348031 in javne poti 
JP 848721 ter lokalne ceste LC 348051  
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev 
Namestitev  enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Vrtec – Otroško igrišče VII-4.3  
Center VII-4.3  
Hotel Krek VII-4.2  
TNC VII-4.4  
   
   
   

Cesta občinska cesta – lokalna cesta LC 348057 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 16 
 
 

 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 17 
 
Opis lokacije: križišče občinske še nekategorizirane občinske ceste (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) in javna pot JP 848671ter lokalna cesta LC 348031 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec 
Namestitev  enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Center VII-4.3  
Avtobusno postajališče VII-4.3  
Kamp Šobec VII-4.3  
Okrepčevalnica Jur VII-6.1  
Gostišče Tulipan VII-6.1  
Pizzerija Leščan VII-6.1  
   

Cesta občinska cesta  - lokalna cesta LC 348031 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 17 
 
 

 

 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 18 
 
Opis lokacije: postavitev ob občinski še nekategorizirani cesti (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) Alpska cesta v Lescah 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec 
Namestitev obojestranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Gostišče Tulipan P VII-6.1  
Aquarium VII-4.4  
   
   
   
   
   

Cesta še nekategorizirana občinska cesta –  
nekdanja državna cesta (regionalna cesta) 

Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 18 
 

 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 19 
 
Opis lokacije: križišče (krožišče) ob občinski še nekategorizirani cesti (nekdanja državna 
cesta – regionalna cesta) Alpska cesta v Lescah in državni cesti R3-635 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec 
Namestitev enostraski namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

PIC Veriga Lesce VII-4.4  
Trgovski center Mercator-
Merkur 

VII-4.4  

Čebelarski center VII-4.3  
Železniška postaja Radovljica VII-4.3  
Pokopališče Radovljica VII-4.3  
Dom Matevža Langusa VII-4.3  
   

Cesta državna cesta – regionalna cesta R3-635 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 19 
 

 

 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 20 
 
Opis lokacije: postavitev ob  občinski cesti – zbirna mestna cesta LZ 349061 (Železniška 
ulica) 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec 
Namestitev enostraski namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Čebelarski center VII-4.3  
Žito Gorenjska VII-4.4  
   
   
   
   
   

Cesta občinska cesta – zbirna mestna cesta LZ 349061 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 20 
 
 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 21 
 
Opis lokacije: križišče državne ceste – regionalna cesta r3-635 in zbirne mestne ceste LZ 
349061 (Rožna dolina) 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev  
Namestitev enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Čebelarski center VII-4.3  
Trgovski center  
Mercator-Merkur 

VII-4.4  

Žito Gorenjka VII-4.4  
KGZ Sava VII-4.4  
Emma VII-4.4  
Aka VII-4.4  

Cesta državna cesta – regionalna cesta R3-635 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 21 
 
 

 

 

 

 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 22 
 
Opis lokacije: postavitev ob novi še nekategorizirani občinski cesti skozi Dolino v Lescah  
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev  
Namestitev enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

PIC Veriga  vhod 1 VII-4.4  
Tehnični pregledi VII-4.3  
PIC Veriga vhod 2, 3 VII-4.4  
   
   
   
   

Cesta  
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 22 
 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 22a 
 
Opis lokacije: križišče kategorizirane občinske ceste zbirne mestne ceste LZ 349071 in javne 
poti JP 848661 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev  
Namestitev enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

PIC Veriga vhod 1 VII-4.4  
Tehnični pregledi   
   
   
   
   
   

Cesta  
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 22a 
 
 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 23 
 
Opis lokacije: postavitev ob kategorizirani občinski cesti – zbirna mestna cesta LZ 349071 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev  
Namestitev obojestranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

PIC Veriga  vhod 2 VII-4.4  
   
   
   
   
   
   

Cesta občina Radovljica – zbirna mestna cesta LZ 349071 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 23 
 
 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 24 
 
Opis lokacije: postavitev ob kategorizirani občinski cesti – zbirna mestna cesta LZ 349071 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev  
Namestitev obojestranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

PIC Veriga  vhod 3 VII-4.4  
   
   
   
   
   
   

Cesta občina Radovljica – zbirna mestna cesta LZ 349071 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 24 
 
 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 25 
 
Opis lokacije: postavitev ob kategorizirani občinski cesti – zbirna mestna cesta LZ 349071 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev 
Namestitev  namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

PIC Veriga  vhod 1, 2 VII-4.4  
Tehnični pregledi VII-4.3  
   
   
   
   
   

Cesta občina Radovljica – zbirna mestna cesta LZ 349071 
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 25 
 
 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 26 
 
Opis lokacije: križišče kategorizirane občinske ceste – javne poti JP 848502  in javne poti JP 
848501 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev  
Namestitev enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Gostišče Tulipan VII-6.1  
Letališče Lesce VII-4.3  
Penzion Leški dvor VII-6.1  
Apartmaji Vidmar VII-6.1  
   
   
   

Cesta  
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 26 
 

 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 27 
 
Opis lokacije: križišče kategorizirane občinske ceste – javne poti JP 848502  in lokalne ceste 
LC 348051 
  
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev 
Namestitev  enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Penzion Leški dvor VII-6.1  
Apartmaji Vidmar VII-6.1  
Letališče Lesce VII-4.3  
   
   
   
   

Cesta  
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 27 
 

 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 28 
 
Opis lokacije: postavitev ob občinski še nekategorizirani cesti (nekdanja državna cesta – 
regionalna cesta) Alpska cesta v Lescah 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev 
Namestitev  enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Center VII-4.3  
Gostišče Tulipan VII-6.1  
   
   
   
   
   

Cesta  
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 28 
 
 

 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 29 
 
Opis lokacije: križišče občinske kategorizirane ceste lokalna cesta LC 348031 in javne poti 
JP 848721 ter lokalne ceste LC 348051  
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija Pocinkana cev 
Namestitev  enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Center VII-4.3  
   
   
   
   
   
   

Cesta  
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 29 
 
 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 30 
 

Opis lokacije: križišče (krožišče) občinske cesta  - lokalna ceste LC 348031 in državne ceste 
– regionalne ceste R2-452 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev z oporo 
Namestitev  enostranska namestitev obvestilne table 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

obvestilna tabla Lesce VII-1  
   
   
   
   
   
   

Cesta  
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 
OPOMBA: o p redlogu postavitve obvestilne table odloča upravljavec državne ceste 
(DRSC). Predlog je potrebno utemeljiti s posredovanjem dokazila registrirani kulturni 
ali naravni vrednosti v območju naselja v nasprotnem primeru postavitev ni možna. 
Doda se fotografija vrednote.  



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 30 
 
 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 31 
 

Opis lokacije: križišče državne ceste - regionalna cesta  in še ne kategorizirane občinske 
ceste- bivša regionalna cesta (Alpska cesta) 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev z oporo 
Namestitev  enostranska namestitev obvestilne table 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

obvestilna tabla Lesce VII-1  
   
   
   
   
   
   

Cesta  
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 

OPOMBA: o p redlogu postavitve obvestilne table odloča upravljavec državne ceste 
(DRSC). Predlog je potrebno utemeljiti s posredovanjem dokazila registrirani kulturni 
ali naravni vrednosti v območju naselja v nasprotnem primeru postavitev ni možna. 
Doda se fotografija vrednote.  



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 31 
 
 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 32 
 

Opis lokacije: križišče državne ceste - regionalna cesta  in še ne kategorizirane občinske 
ceste- bivša regionalna cesta (Alpska cesta) 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija pocinkana cev z oporo 
Namestitev  enostranska namestitev obvestilne table 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

obvestilna tabla Lesce VII-1  
   
   
   
   
   
   

Cesta  
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 

OPOMBA: o p redlogu postavitve obvestilne table odloča upravljavec državne ceste 
(DRSC). Predlog je potrebno utemeljiti s posredovanjem dokazila registrirani kulturni 
ali naravni vrednosti v območju naselja v nasprotnem primeru postavitev ni možna. 
Doda se fotografija vrednote.  



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 32 
 
 



OSNUTEK 
Občina Mesto postavitve Šifra lokacije 

Radovljica naselje Lesce TOS Lesce 33 
 
Opis lokacije: križišče (krožišče) ob občinski še nekategorizirani cesti (nekdanja državna 
cesta – regionalna cesta) Alpska cesta v Lescah in državni cesti R3-635 
 

Prikaz lokacije na DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedba in vsebina signalizacije 

Prometni znak + 
šifra 

 lamela za kulturni spomenika ali objekt v naselju (VII-4) 
 lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju (VII-4.1) 
 lamele za hotele in motele (VII-4.2) 
 lamela za pomembne objekte in naprave v naselju (VII-4.3) 
 lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju (VII-4.4) 
 lamele za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave (VII-5) 
 lamele za objekte, ki so ob turistični cesti (VII-6)   
 lamela za nastanitvene in prehrambne objekte v naselju (VII-6.1) 

Konstrukcija konzolni nosilec 
Namestitev  enostranska namestitev lamel 
Vsebina znaka/ tip 
znaka/oddaljenost 
lamele 
 

Center VII-4.3  
Gostišče Tulipan VII-6.1  
   
   
   
   
   

Cesta  
Odsek  --- 
Stacionaža/ lega   
k.o.  
parc.št.  
lastnik zemljišča  
naslov  
Geografska širina  
Geografska dolžina  
Ocenjena vrednost  
 



OSNUTEK 
Lamele in njihova namestitev na konstrukciji na lokaciji TOS Lesce 33 
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