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VIII 

 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 14. 9. 2022 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE RADOVLJICA 

 

Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE ČISTIH STANOVANJSKIH 

POVRŠIN DV 07 – DVORSKA VAS OPEKARNA 

 

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 

obravnavo  

 

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU  

ZA OBMOČJE ČISTIH STANOVANJSKIH POVRŠIN  

DV 07 – DVORSKA VAS OPEKARNA 

 

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sodelovali: 

- Staša Čelik Janša, Vodja Referata za okolje in prostor, 

- Saša Smolej, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur. 

 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje čistih stanovanjskih površin DV 07 – Dvorska vas 

Opekarna. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne 

razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 

                                                                                                                        ŽUPAN  
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OSNUTEK 

 

Na podlagi 115., 119. in 289. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017 – 

ZureP-2) v zvezi z 298. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 199/2021 – ZUreP-

3) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je Občinski svet Občine 

Radovljica na svoji __. redni seji dne __ sprejel 

 

ODLOK 

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje čistih stanovanjskih površin 

DV 07 – Dvorska vas Opekarna 

 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(predmet odloka) 

 

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 

159/2012, 166/2012, 170/2013, 178/2013, 194/2015, 202/2015, 233/2017, 235/2017, 

289/2022) (v nadaljevanju: PRO Radovljica) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za 

območje čistih stanovanjskih površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna (v nadaljevanju OPPN). 

(2) Ta odlok določa: 

- območje OPPN, 

- vplive in povezave s sosednjimi območji, 

- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, 

- načrt gradbenih parcel, 

- etapnost izvedbe in druge pogoje za izvajanje prostorskih ureditev, 

- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 

javno dobro, 

- rešitve in ukrepe za varovanje zdravja, 

- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja ter ohranjanja narave, 

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

vključno z varstvom pred požarom, 

- dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev. 

(3) OPPN je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod številko projekta P127310, v 

septembru 2022. 

 

2. člen 

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN) 

 

(1) Obravnavano območje obsega zemljišče, ki v naravi predstavlja gozd in je skladno s PRO 

Radovljica namenjeno čistim stanovanjskim površinam. Načrtuje se pozidava s 

stanovanjskimi objekti in pripadajočimi dejavnostmi s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter 

prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo. 

(2) Odlok določa celovito prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih 

objektov, pogoje za urejanje utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, 

energetske, komunalne, telekomunikacijske in druge infrastrukture.   

 

3. člen 

(sestavni deli OPPN) 

 

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del. 

(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte: 
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1. Načrt namenske rabe prostora: 

1.1 Izsek iz kartografskega dela PRO Radovljica M 1:1000 

2. Vplivi in povezave s sosednjimi območji: 

2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:5000 

3. Načrt območja z načrtom parcelacije: 

3.1 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN M 1:500 

3.2 Načrt gradbenih parcel z zakoličbo in prikazom javnega dobra M 1:500 

4. Načrt prostorske ureditve 

4.1 Ureditvena situacija z značilnima prerezoma M 1:500 

4.2.a Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – varianta 1  M 1:500 

4.2.b Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – varianta 1  M 1:500 

4.2.c Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – varianta 1  M 1:500 

4.3.a Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – varianta 2  M 1:500 

4.3.b Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – varianta 2 M 1:500 

4.4.a Prometna ureditev M 1:500 

4.4.b Prometna ureditev M 1:500 

4.5 Prikaz razredov poplavne nevarnosti M 1:500 

(3) OPPN obsega tudi spremljajoče gradivo, in sicer: 

- izvleček iz PRO Radovljica, 

- izhodišča za pripravo OPPN, 

- prikaz stanja prostora, 

- strokovne podlage, 

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 

- obrazložitev in utemeljitev OPPN, 

- povzetek za javnost, 

- spis postopka priprave in sprejemanja OPPN. 

 

II.  OBMOČJE OPPN 

 

4. člen 

(območje OPPN) 

 

(1) Območje OPPN v naravi predstavlja nepozidano zemljišče, skoraj v celoti prekrito z 

gozdom, ki je na vzhodni in severni strani omejeno z obstoječo gozdno cesto. 

(2) Obravnavano območje je v PRO Radovljica opredeljeno kot območje prostorske enote z 

oznako DV 07, za katero je predpisana izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta 

(krajše OPPN). Predmet obravnavanega OPPN DV 07 je le vzhodni del prostorske enote DV 

07. 

(3) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 82/6, 82/5 in del 1020/1, vse 

k.o. Otok (2153).  

(4) Meja območja OPPN poteka po severni meji zemljišča s parc.št. 82/6, nato po severnem 

in vzhodnem robu zemljišča s parc.št. 1020/1, po južnem in zahodnem robu zemljišča s 

parc.št. 82/5, vse k.o. Otok (2153).  

(5) Velikost območja OPPN znaša 1,6 ha, meja območja je razvidna iz grafičnega dela 

OPPN. 

 

III.  VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI 

 

5. člen 

(vplivi in povezave s sosednjimi območji) 

 

(1) Območje OPPN se nahaja vzhodno od naselja Dvorska vas in v naravi predstavlja 

nepozidano zemljišče, skoraj v celoti prekrito z gozdom. Teren se dviguje v smeri od juga 
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proti severu in od zahoda proti vzhodu, na vzhodni strani je območje OPPN omejeno z 

obstoječo gozdno cesto, na severni strani je travnik. 

(2) Predvideno območje skladno s PRO Radovljica predstavlja čiste stanovanjske površine. 

Skupaj s prostorsko enoto DV 06, ki se nahaja južno od obravnavanega območja, se bo 

povečalo pozidano območje naselja Dvorska vas. 

(3) V širšem prostoru je prometna dostopnost omogočena z avtoceste Jesenice – Ljubljana, 

nato pa preko lokalnih cest (preko izvozov Lesce, Radovljica ali Brezje) do obravnavanega 

območja.  

(4) Dostop do obravnavanega območja je z južne strani preko kategorizirane občinske ceste 

(JP 848831).  

(5) Obravnavano območje komunalno še ni opremljeno. Priključevanje na javna omrežja 

komunalne in energetske infrastrukture bo zagotovljeno iz širše okolice. 

(6) Vplivi ureditve v OPPN bodo v času gradnje segali na zemljišča znotraj in v neposredni 

okolici OPPN ter na zemljišča, potrebna za gradnjo komunalne, energetske in prometne 

infrastrukture.  

(7) Obstoječa družbena infrastruktura se nahaja v širši okolici; šole in vrtci v Begunjah, 

Mošnjah, Lescah in Radovljici, trgovine osnovne oskrbe v Begunjah, Lescah in Radovljici, 

zdravstveni dom v Radovljici, železniška postaja v Lescah, Radovljici in Globokem. 

Obstoječe kapacitete družbene infrastrukture zadoščajo tudi za potrebe novega naselja. 

(8) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem delu 

OPPN. 

 

IV.  ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE 

PROSTORSKIH UREDITEV 

 

6. člen 

(vrste dopustnih gradenj) 

 

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi: 

- gradnja novih objektov, 

- prizidava k obstoječemu objektu,  

- rekonstrukcija in vzdrževalna dela zakonito zgrajenega objekta,  

- odstranitev objekta ali dela objekta,  

- spremembe namembnosti (v okviru dopustnih dejavnosti),  

- gradnja pomožnih oz. enostavnih in nezahtevnih objektov, 

- gradnja in urejanje zunanjih zelenih in utrjenih površin, 

- gradnja, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje prometne, komunalne, energetske, 

telekomunikacijske in druge infrastrukture ter 

- utrjevanje, sanacija in izravnava zemljišč. 

 

7. člen 

(dopustni objekti in dejavnosti) 

 

(1) Na območje OPPN je dopustno umeščanje prostostoječih stanovanjskih stavb, ki se 

skladno s klasifikacijo CC-SI uvrščajo v: 

- 11100 Enostanovanjske stavbe, 

- 11210 Dvostanovanjske stavbe, 

- 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (le tri stanovanjske stavbe). 

(2) V obsegu do 30% se v objekte lahko umešča tudi mirne dejavnosti z majhnim številom 

obiskovalcev, tako da se na posamezni parceli, namenjeni gradnji, lahko za stanovalce, 

obiskovalce in zaposlene, uredi največ 8 parkirnih mest.  

- 1220 Poslovne in upravne stavbe, 

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, 
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- 1242 Garažne stavbe (za potrebe prostorske enote oz. posameznih objektov). 

(3) Območje je namenjeno stanovanjskim stavbam, znotraj katerih so v manjšem obsegu 

dopustne zgoraj naštete dejavnosti. Poleg gradnje stavb je dopustna tudi ureditev parkirišč, 

zelenic in utrjenih površin.  

(4) Dopustno je reliefno preoblikovanje terena za potrebe umestitve nove ceste in novih 

objektov. 

(5) Na celotnem območju OPPN je dopustna tudi gradnja novih in vzdrževanje ter 

rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav komunalne, energetske, prometne in druge 

gospodarske infrastrukture in urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin. 

 

8. člen 

(zasnova prostorske ureditve) 

 

(1) Na območju OPPN je predvidena gradnja sedmih stanovanjskih stavb s pripadajočo 

zunanjo, prometno in drugo infrastrukturno ureditvijo. 

(2) Celotno območje OPPN je razdeljeno na dve funkcionalni enoti: 

- FE C: površine za promet in skupne površine, kot npr. ekološki otok, požarni bazen 

ipd., 

- FE S: površine za umeščanje stavb, ki se nadalje delijo na devet podenot: FE S/1 – FE 

S/7, ki predstavljajo gradbene parcele predvidenih objektov ter FE S/G1 in FE S7G2, 

ki predstavljata območje gozda. 

(3) Zasnova prostorske ureditve izhaja iz razmer v prostoru, tipologije načrtovane gradnje in 

prostorskih zahtev. 

(4) Nove stavbe so v prostor umeščene v treh nizih, ki sledijo terenu ter poteku dovozne 

ceste. Na skrajnem SZ delu območja se ohrani pas gozda. 

 

9. člen 

(pogoji za oblikovanje objektov) 

 

(1) Načrtovana je nova pozidava območja s tipom objekta »vila«, ki predstavlja razkošnejše 

objekte z več zelenimi površinami. 

(2) Oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti med vsemi stanovanjskimi 

stavbami in pripadajočimi pomožnimi objekti usklajena. 

(3) Dovoljena je masivna in montažna gradnja. 

(4) Tlorisna zasnova objektov je lahko poljubna in lahko odstopa od prikazane v grafičnem 

delu OPPN.  

(5) Višinski gabarit objektov je dopusten do K+P+1+M, višina kapi največ 5,50 m nad koto 

pritličja. Če klet ni vkopana z vseh strani in je obenem predvidena maksimalna dopustna 

etažnost (K+P+1+M), mora biti mansarda izvedena brez kolenčnega zidu. 

(6) Kota pritličja naj bo največ 0,30 m nad koto terena pri vhodu in naj se v največji možni 

meri prilagaja niveleti ceste. V primeru izvedbe objekta na nagnjenem terenu in izvedbe kleti, 

se višini ceste prilagodi kota kleti. 

(7) Oblikovanje naj izhaja iz lokalne tradicije oblikovanja.  

(8) Fasade so lahko členjene. Pri oblikovanju novih objektov naj se uporablja tradicionalne 

materiale na sodoben način (npr. ometi v kombinaciji z lesom, pločevino ali drugimi 

fasadnimi oblogami), barve ometov naj bodo v svetlih zemeljskih ali belih tonih. Oblikovanje 

dozidav in nadzidav je treba prilagoditi osnovni stavbi.  

(9) Oblikovanje strešin mora slediti tlorisni zasnovi, dovoljene so dvokapnice, piramidaste in 

druge strehe, strešna kritina mora biti sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se 

dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali), s kritino je treba 

ustvariti drobno teksturo strešnikov. Svetleče kritine niso dopustne. Naklon streh je dovoljen 

v razponu od 30 do 45 stopinj, ravne strehe ali strehe v minimalnem naklonu so dopustne na 

nižjih stavbnih masah (npr. pritličnih ali kletnih garažah ali manjših izzidkih). 
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(10) 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.  

 

10. člen 

(lega objektov na zemljišču) 

 

(1) Znotraj posameznih gradbenih parcel so z gradbenimi mejami določene površine za 

umestitev novih stavb.  

(2) Gradbena meja (GM) je črta, ki je stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali 

pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišč.  

(3) Izven gradbene meje se lahko umeščajo prometne in manipulativne površine, zelene in 

odprte bivalne površine ter nezahtevni in enostavni objekti. Navedene ureditve in objekti so 

dopustni tudi znotraj gradbene meje. 

(4) Gradbeno mejo lahko presegajo manjši nadstreški nad vhodi in zunanja stopnišča. V 

primeru preseganja gradbene meje morajo biti objekti oz. njihovi najbolj izpostavljeni deli od 

sosednjega zemljišča odmaknjeni min. 2,5 m. 

(5) Natančna razporeditev, velikost, število in namembnost stavb in drugih objektov se 

opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, ob upoštevanju 

določil tega odloka in veljavnih predpisov za vrsto objekta, ki se gradi. 

(6) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-

tehnični in požarnovarnostni pogoji. 

(7) Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel odmaknjeni 1,5 m, 

razen ograj. 

(8) Ograje (razen ograj ob javnih cestah) se lahko postavijo 0,5 m od meje sosednjih parcel, 

vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje parcele. Ograje se lahko gradi tudi na meji 

parcel, če se lastniki parcel, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna soglasja). 

(9) Manjši odmiki od predpisanih so dovoljeni v primeru, če so za njih pridobljena pisna 

soglasja lastnikov sosednjih parcel ali pristojnih nosilcev urejanja prostora. 

(10) Objekti gospodarske javne infrastrukture ter druge prometne, manipulacijske, parkirne in 

podobne utrjene površine se lahko brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč gradijo do meje 

sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. 

 

11. člen 

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)  

 

(1) Na celotnem območju OPPN je dovoljena umestitev enostavnih in nezahtevnih objektov, 

ki so skladno s PRO Radovljica dopustni na območjih čistih stanovanjskih površin (SC). 

(2) Enostavni in nezahtevni objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani skladno z 

oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Višinski gabarit mora biti pritličen, pri katerem 

je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom, streha je lahko zvedena skladno s streho 

osnovnega objekta ali kot ravna streha oz. v minimalnem naklonu. Kritina naj bo sive barve, 

pri zimskih vrtovih in nadstreških je dopustna tudi kritina iz brezbarvnega stekla ali 

brezbarvnih, steklu podobnih materialov.  

(3) Urbana oprema mora biti v naselju ali delu naselja oblikovana enotno. Locirana mora biti 

tako, da ne ovira funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. 
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12. člen 

(predpisani faktorji) 

 

(1) Umeščanje novih stavb je poleg določene gradbene meje omejeno tudi s predpisanim 

faktorjem izrabe celotnega območja, faktorjem zazidanosti gradbene parcele in minimalnim 

deležem odprtih bivalnih površin. 

(2) Dopustni faktor izrabe celotnega območja OPPN je do 0,75.  

(3) Dovoljen faktor zazidanosti posamezne gradbene parcele (FZ) je največ 0,25 ob 

hkratnem pogoju, da objekt ne presega z OPPN določenih gradbenih mej ter da se znotraj 

parcele za gradnjo zagotovi ustrezno število parkirnih mest glede na dejavnosti v objektu in s 

tem odlokom določen minimalni delež odprtih bivalnih površin.  

(4) Faktor zazidanosti se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino 

gradbene parcele. Kot zazidana površina se upoštevajo tudi tlorisne površine enostavnih in 

nezahtevnih objektov. 

(5) Minimalni delež odprtih bivalnih površin na posamezni gradbeni parceli je 60 %. 

(6) Delež odprtih bivalnih površin je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno 

površino gradbene parcele; za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine, na katerih je 

možno zasaditi avtohtono visokodebelno vegetacijo in tlakovane površine, namenjene 

zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine 

(dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za smeti). Zelenih površin mora biti več kot 

tlakovanih. 

 

13. člen 

(pogoji za ureditev okolice objektov) 

 

(1) Znotraj območja se na SZ strani ohranja obstoječ gozd, v obsegu min. 10 % celotnega 

območja OPPN. 

(2) Ob objektih je treba ohranjati čim več drevesne in grmovne vegetacije (zlasti na robovih 

naselja). 

(3) Med gradnjo objektov in drugimi posegi v prostor je treba izvajati ukrepe preprečevanja 

širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Za zasipanje se dobavlja le zemeljski material, ki ne 

vsebuje ostankov invazivnih tujerodnih vrst. V času gradnje je treba zagotoviti varovanje 

vegetacije in njenega koreninskega sistema pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti 

provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico. 

(4) Tlakovanje dvorišč in dovozov naj ima izgled členjenosti. 

(5) Pri urejanju okolice objektov naj se upošteva konfiguracija terena. Višina zemljišča na 

parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Višinske razlike na zemljišču 

morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so dovoljeni le v 

primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. 

(6) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z 

naravnimi materiali in ozelenjeni. Dopustna je tudi izvedba v več nivojih. 

(7) Ograje naj bodo žične ali lesene, žive meje, dopustne so tudi kovinske (kovane) ograje. 

Višine ograj ne smejo presegati 1,60 m. Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti 

cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. 

(8) Pri osvetljevanju zunanjih površin je treba, za zmanjšanje vpliva na prehranjevanje in 

razmnoževalni potencial netopirja, uporabiti okolju prijazne svetilke, ki zagotavljajo 

naslednje pogoje: - delež svetlobnega toka, ki seva navzgor mora biti enak 0 %,  

- svetilka mora imeti poudarjeni rumeni ali rdeči spekter svetlobe, ki ne vsebuje UV spektra,  

- svetilka mora biti neprodušno zaprta, tako da se žuželke ne morejo ujeti vanjo. 
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V.  NAČRT PARCELACIJE  

 

14. člen 

(načrt parcelacije) 

 

(1) Območje OPPN se skladno z grafičnim delom OPPN deli na dve funkcionalni enoti: FE 

C, ki predstavlja površine za promet in skupne površine ter FE S, ki se nadalje deli na devet 

podenot (FE S/1 – FE S/7), ki predstavljajo gradbene parcele predvidenih stavb, in FE S/G1 

ter FE S/G2, ki predstavljata gozd. 

(2) Velikost gradbene parcele oz. zemljišča, namenjenega gradnji, je določena v grafičnih 

prilogah in mora upoštevati: 

-  namembnost, velikost in zmogljivost objekta na parceli, s potrebnimi površinami za 

njegovo uporabo in vzdrževanje (dovozi in dostopi, ustrezno število parkirnih mest), 

-  položaj, namembnost in velikost novih parcel, namenjenih gradnji, v odnosu do 

obstoječih parcel, 

-  določeni tip oblikovanja grajene strukture in stavbni tip, 

-  določeni faktor izrabe, faktor zazidanosti, delež odprtih bivalnih površin, 

-  zdravstveno tehnične zahteve: odmiki med objekti, vpliv bližnje okolice, osvetlitev in 

intervencijske poti, 

- zahteve v zvezi z varčevanjem z energijo in ohranjanjem toplote. 

(3) Ne glede na določila tega člena je dopustna parcelacija za potrebe objektov gospodarske 

javne infrastrukture. 

(4) Mejne točke novih parcel so razvidne iz grafičnega dela OPPN. 

 

15. člen 

(javne površine) 

 

Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo funkcionalno enoto FE C, ki je namenjena 

cesti ter preostalim skupnim površinam in je prikazana v grafičnem delu OPPN. 

 

 

VI.  POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

 

16. člen 

(splošni pogoji) 

 

(1) Vsa omrežja gospodarske javne infrastrukture je praviloma treba zgraditi v obstoječem 

ali predvidenem cestnem svetu tako, da je možno njihovo vzdrževanje.  

(2) Potek omrežij gospodarske infrastrukture mora biti medsebojno usklajen. Praviloma naj 

se jih združuje v skupne koridorje. 

(3) Pri načrtovanju in izvedbi infrastrukturnih omrežij je treba upoštevati veljavno 

zakonodajo, s pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike 

med posameznimi vodi ter pogoje in smernice upravljavcev za priključitve na obstoječe 

sisteme komunalne in druge infrastrukture. 

(4) Pred začetkom gradnje v bližini obstoječih vodov in naprav je treba poskrbeti za ustrezno 

označevanje, zaščito in o nameravani gradnji obvestiti pristojnega upravljavca. 
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17. člen 

(pogoji za prometno urejanje) 

 

(1) Dostop do obravnavanega območja je možen z južne strani preko kategorizirane občinske 

ceste (JP 848831). Od konca kategorizirane ceste do območja OPPN je treba cesto urediti v 

predpisanem profilu. 

(2) Po spremembi namenske rabe zemljišča na SZ strani obravnavanega območja je dostop 

možno urediti tudi preko nove povezovalne ceste s severne strani, mimo dvorca Drnča, ki 

predstavlja rekonstrukcijo obstoječe gozdne ceste (in se izvede skladno z IDZ: Ureditev ceste 

do območja OPPN DV 07 v Dvorski vasi, št. projekta K 127311, ki jo je za Občino 

Radovljica pripravilo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. Šenčur v marcu 2019).  

(3) Znotraj območja OPPN je cesta predvidena po severnem in vzhodnem delu območja 

OPPN.  

(4) Slepi zaključki cest se zaključijo z obračališčem.  

(5) Ceste znotraj OPPN kot tudi nove dovozne ceste do OPPN (do obstoječih kategoriziranih 

cest) se smatrajo kot malo prometne in so predvidene v naslednjem profilu: 

vozišče   4,0 m 

bankina  2 x 0,5 m 

skupaj:  5,0 m 

(6) Trasa dovozne ceste in ceste v območju poteka po gričevnatem terenu. Nivelete cest so 

poglobljene ali dvignjene zaradi navezav na zunanje ureditve predvidenih objektov. Glede na 

konfiguracijo terena je potrebna odstranitev sloja humusa in izkopi do globine spodnjega 

ustroja. Glede na zahteve geomehanskega poročila je treba zagotoviti vsaj 70 cm zmrzlinsko 

odpornega materiala. 

(7) Za potrebe novogradenj je v okviru parcel za gradnjo treba zagotoviti zadostno število 

parkirnih mest. Glede na namembnosti ali dejavnosti v objektih je treba pri izračunu parkirnih 

mest upoštevati normative predpisane iz PRO Radovljica. 

 

18. člen 

(vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje) 

 

(1) Za potrebe novega naselja ja treba zgraditi omrežje javnega vodovoda, in sicer: 

povezovalni vodovod od obstoječega javnega omrežja do območja OPPN ter oskrbovalni 

vodovod znotraj območja OPPN, ki bo novopredvidene objekte oskrboval s pitno vodo. 

Opis povezovalnega vodovoda 

Varianta 1 

(2) Priključevanje območja na vodovodno omrežje v Dvorski vasi je možno pod naslednjimi 

pogoji: glede na to, da je obstoječ vodovod DN60 od objekta Dvorska vas št 29E do objekta 

Dvorska vas št. 32 premajhnih dimenzij, bi bilo treba na dolžini cca. 200 m zgraditi nov 

vodovod dimenzije DN125. Od objekta Dvorska vas št. 32 se na dolžini cca. 300 m zgradi 

nov vodovod dimenzije DN100 do obravnavanega območja. 

(3) Ker tlak v javnem vodovodnem sistemu na priključnem mestu ne zadostuje za nemoteno 

oskrbo objektov s pitno vodo, ki pri pretoku nič znaša od 2 do 7 bar, mora investitor vgraditi 

napravo za povišanje tlaka. Napravo za povišanje tlaka se zgradi v bližini objekta Dvorska 

vas št. 32. 

Varianta 2 

(4) Priključevanje območja na vodovodno omrežje v bližini dvorca Drnča je možno pod 

naslednjimi pogoji: od dvorca Drnča do območja obdelave je treba zgraditi vodovod 

dimenzije DN100 na dolžini cca. 600 m.  

(5) Ker tlak v javnem vodovodnem sistemu na priključnem mestu ne zadostuje za nemoteno 

oskrbo objektov s pitno vodo, ki pri pretoku nič znaša od 2 do 7 bar, mora investitor vgraditi 

napravo za povišanje tlaka. Napravo za povišanje tlaka se zgradi v bližini parkirišča dvorca 

Drnča. 
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Opis oskrbovalnega vodovoda 

(6) Za oskrbo novih objektov se predvidi gradnja novega vodovoda, s priključki za 

posamezne objekte, dimenzij DN 75 – DN 100, z vodomernimi jaški na dostopnih mestih, 

pod nepovozno površino.  

(7) Vodovodni priključki morajo biti priključeni z univerzalnim navrtnim zasunom z 

vgradno garnituro in cestno kapo s cevmi PE 100 d32 mm (PN 16). Za vodovodne priključke 

se uporabljajo cevi PE 100 serije (SDR 11), po standardu SIST ISO 4427. Vsak objekt mora 

imeti lasten priključni vod, ki je zaključen z vodomernim jaškom z dvema zapornima pipama, 

protipovratnim ventilom in vodomerom z daljinskim odčitavanjem. 

(8) Za gradnjo vodovoda se smejo uporabiti elementi cevovodov, izdelanih iz nodularne 

litine po standardu EN 545.  

(9) Vode za gašenje predvidenih objektov ne bo mogoče v celoti zagotoviti iz obstoječega 

vodovodnega omrežja, zato bo treba zgraditi požarni bazen. V naslednjih fazah projektiranja 

je zato treba narediti hidravlični izračun vodovodnega omrežja, s katerim se ugotovi, kolikšno 

količino in tlak vode je možno zagotavljati iz javnega vodovoda in kolikšno količino vode za 

potrebe požarne varnosti iz požarnega bazena. S hidravličnim izračunom vodovodnega 

omrežja se tudi določi potrebno moč črpališča oz. naprave za povišanje tlaka vode in 

dimenzije vodovodnih cevi. 

 

19. člen 

(odvajanje odpadnih in padavinskih vod) 

 

Odpadna kanalizacija: 

(1) Na obravnavanem območju in okolici javno kanalizacijsko omrežje ni zgrajeno. 

(2) Predvidi se priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje; znotraj naselja je 

kanalizacijsko omrežje predvideno v ločenem sistemu, ki mora biti izvedeno iz umetnih mas 

in vodotesno.  

(3) Predvidena je izgradnja javnega fekalnega kanala od dvorca Drnča do območja OPPN v 

dolžini cca. 600 m.  

(4) Skrajna severna objekta se lahko na fekalno kanalizacijo priključita gravitacijsko. Za 

preostale objekte na južnem delu območja pa se kanalizacija preko skupnega črpališča 

prečrpa do severnega dela območja, od koder lahko poteka odpadna voda gravitacijsko v 

smeri proti zahodu proti dvorcu Drnča, do javne kanalizacije. 

Meteorna kanalizacija: 

(5) Padavinskih vod ni možno ponikati, zato je na obravnavanem območju predvidena 

izgradnja meteornega kanalizacijskega omrežja, ki je predvideno v gravitacijskem sistemu, z 

iztokom v vodotok Dobruša. 

(6) Pred iztokom v vodotok je treba predvideti cevni zadrževalnik, katerega kapaciteta se 

natančneje predvidi v nadaljnjih fazah projektiranja. 

(7) Padavinske vode s streh objektov se speljejo preko peskolovov v meteorno kanalizacijo.  

(8) Padavinske vode s parkirišč in drugih povoznih utrjenih površin, na katerih se odvija 

motorni promet, se bo odvajalo preko lovilca olj v meteorni kanal. Odvodnjavanje vozišča, 

parkirišč za osebna vozila in manipulativnih površin se omogoči z ustreznimi vzdolžnimi in 

prečnimi padci.  

(9) Za odvod padavinske vode z utrjenih površin so predvideni požiralniki iz betonskih cevi 

Ø 40 cm (z LTŽ mrežo), ki so speljani v jaške iz betonskih cevi Ø 80 cm. V obravnavanem 

sistemu meteorne kanalizacije so požiralniki priključeni na revizijske jaške preko PVC cevi 

DN 160. Kanal mora biti zgrajen iz cevi in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega 

sistema. Za sistem odvodnjavanja meteornih voda so kot povezava med jaški predvidene 

kanalizacijske cevi iz umetnih materialov dimenzije od DN 160 do DN 250 (cevi so iz 

umetnih mas kot npr. PVC za vgraditev v zemljo). 

(10) Izbran lovilec olj mora imeti vgrajeno avtomatsko zaporo proti razlitju onesnažene vode 

in mora biti skladen z uredbo oziroma vsakokrat veljavnimi predpisi o emisiji snovi in toplote 
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pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in v skladu s standardom SIST EN 

858-2 in razreda I.  

(11) Urediti je treba tudi odvajanje zalednih voda na način, da ne bo prišlo do erodiranja, 

zamakanja ali poplavljanja okoliških površin. V ta namen se izvedejo drenaže na zahodni in 

severni strani obravnavanega območja, vode pa odvaja v vodotok, ki poteka na Z in J strani 

območja ali v potok Dobruša. 

 

20. člen 

(elektroenergetsko omrežje)  

 

(1) Za potrebe napajanja novih porabnikov na obravnavanem območju je treba zgraditi 

elektroenergetsko omrežje v kabelski kanalizaciji.  

(2) Znotraj območja se kablovod zgradi po javnih površinah pod voziščem in razvode do 

zemljišč posameznih objektov. Priključno merilne omarice posameznih objektov morajo biti 

dostopne z javnih površin, njihove lokacije bodo določene v kasnejših fazah projektiranja. 

(3) Pri načrtovanju in gradnji objektov je treba upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih 

podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu 

elektroenergetskih vodov in naprav je treba upoštevati zakonska določila in določila veljavnih 

podzakonskih predpisov, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem 

okolju. Pred začetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo 

elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov. 

(4) Za priključitev na elektroenergetsko omrežje je treba v nadaljnjih fazah projektiranja 

izdelati ustrezno dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s tehničnimi predpisi in 

standardi ter pogoji pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja. Pri gradnji objektov v 

varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je treba izpolniti zahteve glede 

elektromagnetnega sevanja in hrupa). 

(5) Možnost napajanja objektov z električno energijo je iz transformatorske postaje TP 130 

Opekarna Dvorska vas, na zemljišču s parc.št. 80/6, k.o. Otok.  

(6) Od transformatorske postaje do območja je treba zgraditi podzemni NN kablovod na 

dolžini cca. 200 m.  

 

21. člen 

(javna razsvetljava) 

 

(1) S sistemom javne razsvetljave se razsvetli vzhodna cesta znotraj območja OPPN. 

(2) Za razsvetljavo se uporabijo tipske LED svetilke. Vsa razsvetljava mora biti izvedena 

tako, da bo povzročeno minimalno svetlobno onesnaževanje in skladno z Uredbo o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.  

(3) Območje gozda naj ostane neosvetljeno. 

 

22. člen 

(telekomunikacijsko omrežje)  

 

(1) Za potrebe napajanja novih porabnikov na obravnavanem območju je treba zgraditi novo 

telekomunikacijsko omrežje. 

(2) Objekti na območju OPPN imajo možnost priključitve na telekomunikacijsko omrežje 

pod pogoji upravljavca omrežja (Telekom Slovenija d.d.). 

(3) Za priključitev na telekomunikacijsko omrežje je treba v nadaljnjih fazah projektiranja 

izdelati ustrezno dokumentacijo, ki mora biti skladna z zahtevami upravljavca omrežja. 

(4) Obstoječe javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije je zgrajeno na jugu 

območja v naselju Dvorska vas do objekta Dvorska vas št. 32 in na zahodu območja do 

dvorca Drnča. 
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Varianta 1 

(5) Predvideno telekomunikacijsko omrežje do območja se izvede v javni cesti od priključka 

na obstoječ vod Telekoma v naselju Dvorska vas (od objekta Dvorska vas št. 32) po javni poti 

na dolžini cca. 300 m.  

Varianta 2  

(6) Predvideno telekomunikacijsko omrežje do območja se izvede od priključka na obstoječ 

vod Telekoma pri dvorcu Drnča do območja OPPN v dolžini cca. 600 m.  

 

23. člen 

(KKS omrežje)  

 

(1) V širši okolici je umeščeno štiripasovno telekomunikacijsko omrežje KKS Telemach 

d.o.o. 

(2) Za potrebe napajanja novih porabnikov na obravnavanem območju je treba zgraditi novo 

kabelsko kanalizacijo znotraj območja in jo priključiti na obstoječe KKS omrežje. 

(3) Dovodna cevna kabelska kanalizacija KKS do posameznega objekta mora biti izvedena v 

sistemu zvezdišča z zaščitnimi SFX ali PE cevmi ustreznega premera.  

Varianta 1 

(4) Predvideno telekomunikacijsko omrežje do območja se izvede v javni cesti od priključka 

na obstoječe omrežje KKS v naselju Dvorska vas (od objekta Dvorska vas št. 32) po javni 

poti na dolžini cca. 300 m.  

Varianta 2  

(7) Predvideno telekomunikacijsko omrežje do območja se izvede od priključka na obstoječe 

KKS omrežje pri dvorcu Drnča do obravnavanega območja na dolžini cca. 630 m.  

 

24. člen 

(plinovodno omrežje)  

 

(1) Izgradnja plinovodnega omrežja je možna, ni pa nujna, če se objekti ogrevajo z ekološko 

sprejemljivimi viri energije. 

(2) Obstoječe plinovodno omrežje zemeljskega plina, v upravljanju družbe Petrol, je 

zgrajeno do dvorca Drnča, ki se nahaja zahodno od obravnavanega območja.  

(3) Za potrebe oskrbe s plinom je treba zgraditi plinovod zemeljskega plina od dvorca Drnča 

do obravnavanega območja v dolžini cca. 630 m. 

(4) Za potrebe priključitve objektov na plinovodno omrežje se znotraj območja OPPN 

predvidi gradnja novih priključkov na plinovodno omrežje. 

(5) Plin se lahko uporablja za ogrevanje, kuhanje, pripravo tople sanitarne vode, tehnologijo 

in hlajenje. 

(6) Pri načrtovanju plinovodnega omrežja je treba upoštevati vse veljavne predpise za 

zagotavljanje varne gradnje in obratovanja zemeljskega plina. 

 

25. člen 

(ravnanje z odpadki) 

 

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za odpadke. Zbirno mesto za odpadke 

mora biti praviloma na funkcionalnem zemljišču objekta, ki mu pripada, tako da je dostopno 

vozilom za odvoz.  

(2) Na vrtovih je dovoljeno zbiranje organskih odpadkov za predelavo v kompost. 

(3) Na območju OPPN se na javni površini predvidi zbirno mesto za ločeno zbiranje 

odpadkov (eko otok, z zabojniki za papir in steklo ipd.), ki bo dostopno vozilom za odvoz. 
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VII.  REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

 

26. člen 

(varstvo kulturne dediščine) 

 

(1) Na območju OPPN ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne 

dediščine. 

(2) Območje OPPN se nahaja na robu vplivnega območja enote kulturne dediščine Dvorska 

vas – Dvorec Drnča (EŠD 12975).  

(3) Za posege v območja varovanja kulturne dediščine oziroma njihova vplivna območja je 

treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in mnenje. 

 

VIII.  REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER 

OHRANJANJA NARAVE 

 

27. člen 

(varstvo narave)  

 

Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij, 

pomembnih območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti, in območij, predvidenih za 

zavarovanje.  

 

28. člen 

(gozd)  

 

(1) Obravnavano območje se nahaja znotraj gozdnih površin, kjer je na prvi stopnji 

poudarjena proizvodna funkcija (lesno proizvodna funkcija in pridobivanje drugih dobrin ter 

lovno gospodarska funkcija), na drugi stopnji pa funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in 

rekreacijska funkcija. 

(2) Odmik od gozdnega roba mora biti tolikšen (višina odraslih dreves sosednjega 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 sosednjim gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.  

(3) Na skrajnem SZ območju OPPN se ohranja gozd. Gozdni rob naj se proti stalnim 

gozdnim površinam po potrebi okrepi v polnilnem sloju, z dodatnimi zasaditvami grmovnih 

vrst. 

(4) Hortikulturno urejanje območja naj temelji na domačih drevesnih in grmovnih vrstah. 

Zelene površine naj se uredi sonaravno.  

(5) Gozdno drevje, ki ga bo v času gradnje treba odstraniti, mora pred posekom evidentirati 

pooblaščeni delavec Zavoda za gozdove Slovenije. Pri poseku in spravilu lesa je treba 

upoštevati določila področnih predpisov oziroma zakona o gozdovih, pravilnika o izvajanju 

sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih asortimentov ter uredbe o 

varstvu pred požarom v naravnem okolju. Preprečiti je treba poškodbe debel obstoječih 

dreves in omejiti poškodbe na koreninah dreves v območju posegov. 

(6) Vsa zemeljska dela morajo potekati na način, ki ne predstavlja nevarnosti za gozdni 

ekosistem v neposredni bližini, in na način, da se prepreči možnost pojava erozijskih procesov 

na vplivnih površinah v gozdu. 

(7) V času gradnje je odvečni odkopni in gradbeni material treba sproti odvažati na ustrezno 

deponijo ali uporabiti za ureditve znotraj območja, ne sme pa se ga odlagati v gozd. 

(8) Nove ceste naj omogočajo priključevanje vseh obstoječih okoliških gozdnih cest, ki se 

ohranjajo, uporabnost cest za gospodarjenje z gozdom naj ostaja nespremenjena (možnost 

prevoza lesa z gozdarskimi kamioni).  
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(9) Zemljišče s parc. št. 1020/1, k.o. Otok predstavlja del gozdne ceste, ki mora tudi po 

ureditvi ceste za potrebe OPPN omogočati gospodarjenje z gozdom. 

 

29. člen 

(varstvo zraka)  

 

(1) Ogrevanje novih stavb naj se zagotavlja z ekološko sprejemljivimi viri energije. Pri 

vrstah ogrevanja imajo prednost energetski viri, ki manj onesnažujejo zrak (alternativni viri, 

zemeljski plin ipd). 

(2) Ker gre za stanovanjsko naselje, se dejavnosti, ki povzročajo emisije v zrak iz 

tehnoloških procesov in dejavnosti, ki zahtevajo velik obisk strank, niso dopustne. 

(3) Emisije prahu na gradbiščih je treba preprečevati v času rušenja in gradnje z vlaženjem 

sipkih gradbenih materialov in makadamskih transportnih poti v suhem in vetrovnem 

vremenu ter preprečevati raznos zemlje in blata z gradbišč na prometnice. 

 

30. člen 

 (varstvo voda)  

 

(1) Območje ne leži na vodovarstvenem območju in ni poplavno ogroženo. 

(2) Območje OPPN se nahaja na erozijsko ogroženem območju, v bližini so vodna in 

priobalna zemljišča. 

(3) Na območju je možno beležiti geomorfološke in hidromorfološke značilnosti površinskih 

vodotokov in mokrotnih površin. Posege je treba načrtovati na način, da se ohranjajo vodna 

zemljišča, da se ohranja dobro stanje voda in vodnega režima ter se zagotavlja varstvo pred 

škodljivim delovanjem voda in poplavne varnosti. 

(4) Zahodno in vzhodno od območja OPPN potekata vodotoka 2. reda (neimenovani 

hudournik na zahodni strani ter na vzhodni potok Dobruša), na južni strani pa je mokrotna 

površina oz. bajer. Posegi v priobalna in vodna zemljišča so dopustni skladno z vsakokrat 

veljavnim zakonom o vodah. 

(5) S predvidenimi posegi se ne sme poslabševati vodni režim in stanje voda, treba je 

ohranjati naravne procese, tudi procese poplavljanja in razlivanja ter omogočati varstvo pred 

škodljivim delovanjem voda. 

(6) Za območje OPPN so bile izdelane strokovne podlage: 

- Elaborat geotehničnih usmeritev za pripravo OPPN Dvorska vas, št. 1-1/2020, Gracen 

d.o.o., februar 2020; 

- Geološko – geomehansko in hidrogeološko poročilo o izvršenih raziskavah za 

pripravo prostorskega akta OPPN DV 07 – vzhodni del, št. 207G/2022, Geogaia d.o.o. 

Vrhnika, januar 2022; 

- Hidrološko hidravlični elaborat, št. 102/2022, Tempos d.o.o. Ljubljana, februar 2022 / 

dopolnjeno avgust 2022. 

(7) Izdelana je bila hidrološka hidravlična analiza visokovodnih pretokov vodotokov na 

območju obdelave, na podlagi katere so izdelane karte poplavne nevarnosti. Območje OPPN 

se nahaja izven dosega poplav. Območja poplavne nevarnosti so prikazana v grafičnih 

prilogah OPPN. 

(8) Zaradi neustreznosti in dotrajanosti se predlaga rekonstrukcija prepusta na Dobruši. Za 

izboljšanje širše poplavne varnosti se predlaga povečanje in ureditev zacevitve 

neimenovanega hudournika na zahodni strani OPPN (tako da bo ta prevajala visokovodni 

pretok Q100 + varnostno nadvišanje).  

(9) Geološka podlaga je na območju obravnave nepropustna do slaboprepustna, površinski 

odtoki in zastajanje površinske vode so na območju značilni. Skladno z izdelanimi 

strokovnimi podlagami (Geološko – geomehansko in hidrološko poročilo) je treba urediti 

odvajanje zalednih in drenažnih vod v potok Dobruša ali v neimenovan potok, ki poteka 
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zahodno in južno od območja OPPN. Odvajanje drenažnih vod na poplavno varnost ne bo 

imelo vpliva. 

(10) Meteornih vod ni možno ponikati, zato se predvidi kontrolirano odvajanje z meteorno 

kanalizacijo v površinski odvodnik Dobruša na vzhodni strani. Poplavne razmere Dobruše se 

s tem ne bodo spremenile. Zaradi zagotavljanja poplavne varnosti pa odvajanje meteornih vod 

v neimenovan potok na zahodni in južni strani ni dopustno. 

 

31. člen 

(varstvo tal)  

 

(1) Pri gradnji objektov je treba humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo 

ureditev. 

(2) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi morajo biti dela izvedena na način, da ni 

možnosti odtoka nevarnih snovi v vodotoke, podzemne vode ali kanalizacijo. 

(3) Teren na območju je slabo prepusten in vsebuje podzemne vode. Obravnavano območje 

sodi po Karti potresne nevarnosti Slovenije v območje, kjer se upošteva računska vrednost 

potresnega pospeška temeljnih tal agR = 0,175 x g. 

(4) Skladno z izdelano strokovno podlago (Geološko – geomehansko in hidrogeološko 

poročilo) je predlagana izvedba prečne drenaže na zahodni strani območja v zaledju poševno 

po plastnicah terena globine 3-4 m z odvodnjavanjem v zahodno grapo, ki bo znižala robni 

pogoj za pretakanje podzemnih voda pod območjem OPPN. Urediti je treba tudi površinsko 

odvajanje zalednih voda na severnem robu bodoče ceste. Na južnem delu je treba zagotoviti 

plitvo dreniranje voda z odvajanjem izcednih voda v obstoječi potok v zahodni grapi oziroma 

nadalje v obstoječi propust.  

(5) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov naj se upošteva izdelana strokovna podlaga, za 

natančnejšo določitev temeljenja posameznih objektov pa naj se v kasnejših fazah 

projektiranja objektov izdela geomehansko poročilo za posamezne objekte, pri katerih se 

posega v teren. 

(6) Način gradnje vkopanih etaž (morebitna bazenska izvedba) mora biti določen na osnovi 

geomehanskega poročila za posamezno lokacijo. 

 

32. člen 

 (varstvo pred hrupom)  

 

(1) Obravnavano območje je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v II. stopnjo varstva 

pred hrupom.  

(2) Posebno pozornost je treba nameniti umeščanju hrupnih naprav v naselje, kot so npr. 

toplotne črpalke, prezračevalne naprave ipd. 

(3) V času gradnje je treba izvajati ukrepe za zmanjševanje hrupa. Smiselno se upoštevajo 

določila predpisov oziroma veljavne uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 

(4) Za vse objekte oziroma varovane prostore v objektih, kjer bo treba zagotavljati povečano 

stopnjo varstva pred hrupom, mora biti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 

dovoljenja izkazana ustrezna zvočna zaščita objektov in predvidena ustrezna pasivna zaščita.  

 

33. člen 

 (svetlobno onesnaženje)  

 

(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja okolja. 

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali 

premikajočih, če so usmerjeni proti nebu. 

(3) Območje gozda ne bo osvetljeno.  
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34. člen 

 (letalski promet)  

 

(1) Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju (B) letališča Lesce. 

(2) Na območju B je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje Ministrstva za promet, 

Direktorata za civilno letalstvo za postavitev trajnih ali začasnih objektov, katerih najvišji deli 

(vključno z antenami, dimniki, klimatskimi napravami, objekti za oglaševanje ipd.) presegajo 

nadmorsko višino 550 m.n.v., oz. za vse trajne ali začasne objekte, katerih skupna višina 

presega 25 m. 

 

35. člen 

 (osončenost)  

 

Stanovanjski objekti morajo biti načrtovani tako, da so izpolnjene zahteve glede svetlobe v 

notranjih prostorih, skladno z veljavno zakonodajo. 

 

IX.  REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 

DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 

36. člen 

(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami, obramba) 

 

(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju mora biti urejeno v skladu z veljavnimi 

požarno-varstvenimi predpisi. Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti: 

- pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;  

- odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve;  

- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila; 

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (hidrantno omrežje v skladu s predpisi); 

- površine za potrebe evakuacije.  

(2) Za območje OPPN je bilo izdelano Strokovno mnenje požarne varnosti za OPPN (izdelal 

Ekosystem, d.o.o., št. 0066-04-22 SMPV, april 2022), v katerem so določene usmeritve za 

načrtovanje požarne varnosti območja, ki jih je treba upoštevati pri pripravi projektne 

dokumentacije za posamezne objekte in ureditve na območju OPPN.  

(3) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika 

od meje parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte. 

(4) Zagotoviti je treba vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.  

(5) Zagotoviti je treba neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. Ureditev dovozov, 

dostopov in delovnih površin se uredi v skladu z veljavnim standardom.  

(6) Za gašenje stanovanjskih objektov je treba zagotoviti požarno vodo s pretokom najmanj 

400 l/min, s trajanjem najmanj 2 uri. Vodo je mogoče zagotoviti iz več virov, delno iz 

hidrantnega omrežja, delno pa iz požarnega bazena, in sicer je treba zagotoviti takšno 

količino vode, ki zadostuje za dveurno gašenje požara in za varovanje sosednjih objektov. 

(7) Vode za gašenje predvidenih objektov ne bo mogoče v celoti zagotoviti iz obstoječega 

vodovodnega omrežja, zato bo treba zgraditi požarni bazen. V naslednjih fazah projektiranja 

je zato treba izvesti meritve in narediti hidravlični izračun vodovodnega omrežja, s katerim se 

ugotovi, kolikšno količino in tlak vode je možno zagotavljati iz javnega vodovoda in kolikšno 

količino vode za potrebe požarne varnosti iz požarnega bazena. S hidravličnim izračunom 

vodovodnega omrežja se tudi določi potrebno moč črpališča oz. naprave za povišanje tlaka 

vode in dimenzije vodovodnih cevi. 

(8) V nadaljnjih fazah projektiranja se potrebno količino gasilne vode za posamezno stavbo 

dodatno določi glede na vrsto ter velikost objekta in morebitne dodatne dejavnosti v objektu v 

načrtu s področja požarne varnosti. 
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(9) Objekti morajo biti načrtovani potresno varno, upoštevati je treba projektni pospešek tal, 

geološko sestavo in namembnost objekta ter temu primerno predvideti tehnične rešitve 

gradnje. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost in 

ustrezne tehnične rešitve gradnje. 

(10) Območje OPPN ni poplavno ogroženo. 

(11) Območje OPPN se nahaja na erozijskem območju (opozorilna območja varovanj in 

zaščitnih ukrepov).  

(12) Za vsako novogradnjo, visoko nad 25 m, je v oddaljenosti 1 km do 2 km od območij za 

potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi treba pridobiti projektne pogoje in mnenje 

ministrstva, pristojnega za obrambo. 

 

X.  ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE PROSTORSKE 

UREDITVE  

 

37. člen 

(etapnost izvedbe) 

 

(1) OPPN se lahko izvaja etapno. Pred gradnjo stanovanjskih stavb je treba zgraditi 

komunalno, energetsko in prometno opremo, zanjo pridobiti uporabno dovoljenje in jo predati 

v upravljanje pristojnim upravljavcem. 

(2) Stavbe so lahko zgrajene v več neodvisnih etapah, ki si lahko sledijo v poljubnem 

časovnem zaporedju. 

(3) Dopustna je tudi fazna gradnja posameznih stavb, če zgrajen del predstavlja zaključeno 

funkcionalno celoto.  

(4) Pred gradnjo predvidenih objektov je v sklopu pripravljalnih del dopustna predhodna 

odstranitev obstoječega gozda. 

 

38. člen 

(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev) 

 

(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno 

delovanje komunalne oskrbe in dostope do okoliških zemljišč ter pri posegih na prometnicah 

zagotoviti varen promet.  

(2) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in 

izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno 

ureditev zelenih površin. 

(3) Pri urejanju okolice stavb in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo 

zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in 

odvečni gradbeni material ter urediti okolico. 

(4) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta odlok, je treba upoštevati tudi vse pogoje in omejitve 

iz smernic posameznih nosilcev urejanja prostora ter vso veljavno zakonodajo.  

 

XI.  DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN 

TEHNIČNIH REŠITEV 

 

39. člen 

(dopustna odstopanja) 

 

Odstopanja pri legi in velikosti objektov: 

(1) Toleranca pri določanju fiksnih točk za zakoličbo regulacijskih črt je 0,50 m. 

(2) V grafičnem delu je prikazana ena od možnosti pozidave na obravnavanem območju. 

Pozidava lahko odstopa od prikazane, a mora upoštevati gradbene meje, predpisane faktorje 

in odmike. Gradnja izven gradbenih mej je dopustna skladno s tem odlokom. 
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(3) Premik gradbene meje je dopusten, kadar se na osnovi podrobnejšega geomehanskega 

poročila za predmetno zemljišče ugotovi, da gre za okoljsko in ekonomsko bolj ugodno 

umestitev v prostor. V tem primeru se gradbena meja lahko premakne, območje za gradnjo 

stavb pa se ne sme povečati, obenem morajo biti zagotovljeni tudi predpisani odmiki iz 10. 

člena tega odloka.  

(4) Dopustna so odstopanja navzdol od dopustnega višinskega gabarita stavb. 

Odstopanja pri zunanjih ureditvah objektov: 

(5) V grafičnem delu OPPN je poleg prikaza območij, znotraj katerih se lahko umeščajo 

stavbe (omejena so z gradbenimi mejami), prikazana tudi ena izmed možnih variant zunanjih 

ureditev območja. Natančna razporeditev objektov, vključno z zunanjimi ureditvami, se 

opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, ob upoštevanju 

določil tega odloka in veljavnih predpisov za vrsto objekta, ki se gradi.  

Odstopanja od predvidene parcelacije: 

(6) Parcelacija lahko odstopa od predvidene v primeru, da je treba povečati javne površine 

(za npr. ekološki otok, ceste, obračališče ipd), ali za izvedbo komunalne in energetske 

infrastrukture. 

(7) Po izvedbi predvidenih prometnih ureditev se parcelacija lahko prilagodi izvedenemu 

stanju.  

Odstopanja pri izgradnji komunalne, prometne in energetske infrastrukture: 

(8) Pri prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih ureditvah so dopustna 

odstopanja od v grafičnem delu prikazanih potekov tras, priključnih mest, površin, objektov, 

naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske 

infrastrukture. Odstopanja so dopustna, če so pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju 

pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo 

boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta oziroma so lažje 

izvedljive zaradi lastniških razmer. Odstopanja ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih 

razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati 

organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, ter upravljavci posamezne komunalne 

infrastrukture. 

(9) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko šteje tudi gradnja druge komunalne, 

energetske, komunikacijske in druge infrastrukture, ki ni določena s tem odlokom, pod 

pogojem, da se z njeno izvedbo ne onemogoča izvedba in uporaba prostorskih ureditev po 

tem odloku. 

(10) Dovoljujejo se tudi posegi izven območja urejanja (vplivno območje za infrastrukturo), ki 

so potrebni za opremljanje območja OPPN.  

(11) Dopustno je prilagajanje pozicij uvozov na posamezne gradbene parcele. 

(12) Odstopanja ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in 

podzakonskimi predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje in varovanje okolja. 

 

XII.  KONČNE DOLOČBE 

 

40. člen 

(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev) 

 

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi: 

–  odstranitev naprav in objektov, 

– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, prizidave in novogradnje na mestu odstranjenih objektov 

(do s tem odlokom dopustnih gabaritov in izrabe zemljišč), 

– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni na območju OPPN, 

– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju 

OPPN, če je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest. 
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41. člen 

(vpogled) 

 

OPPN je na vpogled na Občini Radovljica in na Upravni enoti Radovljica. 

 

42. člen 

(nadzorstvo) 

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 

 

43. člen 

(veljavnost) 

 

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

Uradne objave. 

 

Številka: 3503-0006/2021      

Datum:  

 Ciril Globočnik 

 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 
OBČINSKA UPRAVA 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 14. 9. 2022 

 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA OBMOČJE ČISTIH STANOVANJSKIH POVRŠIN  

DV 07 – DVORSKA VAS OPEKARNA 

 

1. Zakonska podlaga 

 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/17) 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3; Ur. l. RS, št. 199/2021) 

 

2. Obrazložitev 

 

Predmet obravnave je Občinski podrobni prostorski načrt za območje čistih stanovanjskih 

površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna. Zemljišče leži na severovzhodnem delu naselja 

Dvorska vas. Območje predvidenega OPPN je opredeljeno v Prostorskem redu občine 

Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št. 159/2012 in spremembe) kot prostorska enota z 

oznako DV 07, OPPN*, SC (SC – čiste stanovanjske površine). 

 

Pred začetkom postopka so bila pripravljena izhodišča za pripravo OPPN, ki jih je izdelalo 

podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, pod št. projekta P 

127310 (Šenčur, februar 2021, dopolnitev: junij 2021). 

 

Občina je prejela zasebno pobudo za umestitev sedmih gradbenih parcel s prostostoječimi 

hišami na obravnavano območje. Možen je dostop do območja z južne strani po kategorizirani 

občinski cesti (JP 848831) ter v nadaljevanju po nekategorizirani občinski cesti po parc. št. 

1020/1, k.o. Otok, s severne strani pa mimo dvorca Drnča po JP 848773 ter nato po obstoječi 

gozdni cesti. Skladno z veljavnim PRO je do območja OPPN predviden dostop z južne strani. 

V postopku sprememb PRO se predlaga in obravnava opredelitev nove dostopne ceste na 

severni strani.  

 

Zemljišče je v naravi skoraj v celoti poraščeno z gozdom, ki se na zahodni in vzhodni strani 

nadaljuje, na severu je manjša jasa, na južni strani se po približno 50 metrih travniških 

površin (nepozidano stavbno zemljišče) začne obstoječa pozidava Dvorske vasi. Teren je na 

severovzhodnem delu precej raven, v smeri proti jugu in zahodu pa se spusti za cca. 10 m. 

Zemljišča se nahajajo v k.o. Otok, površina znaša približno 1,6 ha. 

 

Prostorskega načrtovalca je izbral pobudnik in investitor načrtovane ureditve in je podjetje 

Protim Ržišnik Perc d.o.o. iz Šenčurja. 

 

Pripravljen je bil osnutek OPPN. V skladu s sklepom o začetku priprave (DN UO, št. 

283/2021) so bili pristojni nosilci urejanja prostora pozvani, da posredujejo svoja mnenja na 
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osnutek OPPN oziroma konkretne smernice, če so potrebne. Nato je potekala izdelava 

dopolnjenega osnutka. Od 20. septembra 2022 do vključno 20. oktobra 2022 je načrtovana 

javna razgrnitev dopolnjenega osnutka, dne 20. septembra 2022 pa javna obravnava.  

 

Javno naznanilo za javno razgrnitev in obravnavo z gradivom je dostopno na spletni strani 

Občine Radovljica na naslednji povezavi: https://www.radovljica.si/objava/449108 oziroma  

https://www.radovljica.si/post/673340.  

 

V 113. členu (in v povezavi s 119. členom) ZUreP-2 je določeno, da se ob javni razgrnitvi 

javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov, kot ga določa predpis, ki ureja 

integriteto in preprečevanje korupcije. K razkritju morebitnega nasprotja interesov so 

zavezane vse osebe, ki posredno ali neposredno izvršujejo občinsko pristojnost priprave in 

sprejema OPPN. 

 

Do pripomb z javne razgrnitve in seje občinskega sveta bodo zavzeta stališča. V nadaljevanju 

sledi med drugim izdelava predloga na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve 

in obravnave, pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN in 

obravnava predloga na seji občinskega sveta. 

 

3. Finančne posledice 

 

Izdelavo prostorskega akta financira pobudnik načrtovane ureditve, zato ni posledic za 

proračun Občine Radovljica.  

 

 

 

Pripravila:  

Tanja Frelih Egart, udia  

 

 Staša Čelik Janša, udig l.r. 

Vodja Referata za okolje in prostor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGI: 

- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca 

- grafični del 
 

  

https://www.radovljica.si/objava/449108
https://www.radovljica.si/post/673340
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VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 

 

I. UVOD 

 

Obveznost sprejema OPPN je za območje prostorske enote z oznako DV 07, ki je po podrobni 

namenski rabi opredeljena kot območje čistih stanovanjskih površin (SC), določena v Odloku o 

prostorskem redu Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 159/2012, 170/2013, 

178/2013, 191/2014, 194/2015, 202/2015, 233/2017, 235/2017, 289/2022) v nadaljevanju PRO 

Radovljica. Območje predmetnega OPPN obsega le vzhodni del prostorske enote z oznako urejanja 

DV 07. Pobudo za izdelavo OPPN je podal večinski lastnik zemljišč znotraj obravnavanega območja. 

Občina Radovljica je s Sklepom o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

območje čistih stanovanjskih površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna (Deželne novice, Uradne 

objave, št. 283/2021) pristopila k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Predmetnemu 

OPPN je bila v zbirki prostorskih aktov dodeljena id. številka 2541.  

Predmet izdelave OPPN je določitev prostorske ureditve območja, pogojev za gradnjo novih objektov 

in pripadajočo zunanjo ureditev ter pogojev za gradnjo pripadajoče komunalne opreme. 

 

 

II. OBMOČJE OPPN 

 

1. OPIS OBMOČJA  

 

Območje, za katerega je predvidena izdelava OPPN, se nahaja severovzhodno od Dvorske vasi. 

Površina celotne prostorske enote DV 07 meri cca. 2 ha, velikost območja OPPN, ki obsega le vzhodni 

del, pa cca. 1,6 ha. Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 82/5, 82/6, 

1020/1 (del), vse k.o. Otok (2153). 

Območje OPPN je še nepozidano in skoraj v celoti prekrito z gozdom, severno od območja je travnik, 

na vzhodni in severni strani poteka obstoječa gozdna cesta. Območje komunalno še ni opremljeno. 

 

 

LEGENDA 
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Slika 2: Prikaz območja OPPN na ortofoto posnetku (vir: iObčina) 

 

 

III. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO OPPN IN IZHODIŠČA IZ PRO RADOVLJICA 

 

Pravni temelji za pripravo OPPN so: 

 

 Zakon o prostorskem načrtovanju-ZPNačrt 

(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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) 

OPPN 

DV 07 
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(Uradni list RS, št. 61/17 - ZureP-2, ki v 61. členu določa, da občinski svet sprejme občinski podrobni 

prostorski načrt z odlokom; Uradni list 199/2021 - ZureP-3, ki v 298. členu določa, da se začeti postopki 

dokončajo po dosedanjih predpisih) 

 Statut občine Radovljica 

(Deželne novice, uradne objave, št. 188/2014), ki v 8. členu določa, da občinski svet sprejema 

prostorske akte 

 Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 

čistih stanovanjskih površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna 

(Deželne novice, Uradne objave, št. 283/2021)  

 

 

Izhodišča iz PRO Radovljica 

 

Nadrejeni prostorski akt: Odlok o prostorskem redu občine Radovljica (Deželne novice, Uradne 

objave, št. 159/2012, 170/2013, 178/2013, 191/2014, 194/2015, 202/2015, 233/2017, 235/2017, 

289/2022). 

- prostorska enota: DV 07 

- namenska raba: SC - čiste stanovanjske površine 
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Slika 5: Prikaz namenske rabe območja (vir: iObčina) 

 

 

Kot izhodišča za pripravo OPPN so bili poleg posebnih usmeritev za izdelavo OPPN iz 81. člena PRO 

Radovljica smiselno upoštevani tudi drugi prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na območjih čiste 

stanovanjske gradnje v občini Radovljica. 

 

 

IV. OPIS PREDVIDENE PROSTORSKE UREDITVE NA OBMOČJU OPPN 

 

1.1. VRSTE DOPUSTNIH OBJEKTOV IN DEJAVNOSTI  

 

Na obravnavanem območju je predvidena stanovanjska pozidava, v obliki prostostoječih 

stanovanjskih hiš, v posamezni stavbi je možna ureditev do največ treh stanovanj, kot to dopušča PRO 

Radovljica za čiste stanovanjske površine (SC). Dopustne so tudi mirne dejavnosti v obsegu največ 

30% bruto etažne površine, v objekte se torej lahko umešča tudi storitvene ter druge poslovne 

dejavnosti, vendar tako, da se na posamezni parceli, namenjeni gradnji, lahko za stanovalce, 

obiskovalce in zaposlene, uredi največ 8 parkirnih mest. 

Na celotnem območju OPPN je dopustna tudi gradnja novih in vzdrževanje ter rekonstrukcije 

obstoječih objektov in naprav komunalne, energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture in 

urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin.  
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Na gradbenih parcelah je skladno z določbami OPPN dopustna tudi gradnja pomožnih - enostavnih in 

nezahtevnih objektov, ki jih dovoljuje PRO Radovljica na območju namenske rabe SC – čiste 

stanovanjske površine. 

 

1.2. ZASNOVA PROSTORSKE UREDITVE 

 

V okviru prostorskih preveritev se je izkazalo, da je območje možno razdeliti na 7 večjih gradbenih 

parcel, primernih za gradnjo objektov tipa ''vila'', velikosti od cca. 1600 do 1800 m². Vsak objekt ima 

zagotovljen dovoz, dvorišče za manipulacijo ter pripadajoče zelene površine. Zasnova prostorske 

ureditve izhaja iz razmer v prostoru, umestitve nove ceste, terena, tipologije načrtovane gradnje in 

prostorskih zahtev.  ako se ustvari gručasto naselje, ki pa ni več zgoščeno, tako kot Dvorska vas. Z 

redkejšo pozidavo in ohranjanjem visoke vegetacije se zagotavlja prehod med pozidanim območjem in 

krajino. Na obravnavanem območju je predvidena gradnja sedmih prostostoječih stanovanjskih stavb s 

pripadajočo zunanjo, prometno in drugo infrastrukturno ureditvijo.  

Nove prostostoječe stanovanjske stavbe so v prostor umeščene z daljšo stranico vzporedno s 

plastnicami.  

 

 

 

Slika 7: Ureditvena situacija OPPN (vir: grafični del osnutka OPPN) 

 

1.3. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV 

 

Pogoji za oblikovanje stavb so povzeti iz PRO Radovljica in sicer za stavbni tip vila (A6), delno pa 

tudi za stavbni tip prostostoječa hiša (A2). Zaradi lege predvidenih objektov na podeželju so povzete 

določbe za prostostoječo hišo (A2) glede višine, naklonov streh za osnovne stavbne mase ter glede 

oblikovanja frčad. S tem se bo zagotovilo bolj enotno oblikovanje objektov, ki se bodo vključevali 

tudi v širši prostor. Ravne strehe so dopustne le nad nižjimi stavbnimi masami, s čimer se omogoči 

modernejše oblikovanje.  

Oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti med vsemi stanovanjskimi stavbami in 

pripadajočimi pomožnimi objekti usklajena. 

Dopusten vertikalni gabarit stanovanjskih stavb na območju je K+P+1+M, pri čemer mora biti v 

primeru izvedbe kleti, le-ta na eni strani vkopana. Višina kapi ne sme presegati 5,50 m nad koto 

pritličja, v primeru, ko klet na eni strani v celoti pogleda iz terena in je obenem predvidena 

maksimalna etažnost objekta (K+P+1N+M), mora biti izvedena mansarda brez kolenčnega zidu. 

 

1.4. LEGA OBJEKTOV NA GRADBENI PARCELI  

 

Lega objektov je določena z gradbenimi mejami, znotraj katerih je možno umeščanje novih stavb. 

Izven gradbenih mej je dopustna gradnja enostavnih ter nezahtevnih objektov ter nadstreškov in 

stopnišč, ki pa morajo upoštevati naslednje odmike od meje sosednjih zemljišč: 

 odmiki za nezahtevne in enostavne objekte 1,5 m, razen ograj; 
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 v primeru dopustnega preseganja gradbene meje za nadstreške in stopnišča, odmik 2,5 m. 

Pripadajoče zunanje in infrastrukturne ureditve stanovanjskih stavb (površine za mirujoči promet, 

dostopi, infrastrukturne in krajinske ureditve ipd.) se lahko brez soglasja mejaša gradijo do mej 

gradbenih parcel, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. 

 

1.5. PREDPISANI FAKTORJI 

 

 dopustni faktor izrabe celotnega območja OPPN: max. 0,75  

 dopustni faktor zazidanosti posamezne gradbene parcele: max. 0,25 

 najmanjši delež odprtih bivalnih površin: min. 60 % 

 

 

V.  POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

 

Območje OPPN je potrebno opremiti s prometno, komunalno ter energetsko infrastrukturo in sicer je 

potrebno izvesti: 

 cestno omrežje, 

 kanalizacijsko omrežje (s priključevanjem na javno fekalno kanalizacijo, meteorna 

kanalizacija pa z iztokom v vodotok), 

 vodovodno omrežje, 

 elektroenergetsko omrežje, 

 telekomunikacijsko omrežje, 

 plinovodno omrežje, lahko pa se objekti ogrevajo tudi preko drugih virov ogrevanja. 

 

Dostop do območja je možno urediti z južne strani, kot to že zdaj omogoča PRO Radovljica, severni 

dostop bo možno urediti po sprejetju petih SD PRO. 

V OPPN je izvedba nekaterih komunalnih vodov omogočena v dveh variantah (vodovod in 

telekomunikacije), preostali vodi so predvideni le v eni varianti (kanalizacija, elektroenergetsko 

omrežje, plinovod). 

Obravnavane objekte je treba priključiti na cestno, električno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje, 

možno pa jih je priključiti tudi na telekomunikacijsko in plinovodno omrežje.  

 

 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, 

OHRANJANJE NARAVE TER VARSTVO OKOLJA 

 

Na območju OPPN ni evidentiranih enot varstva kulturne dediščine.  

Območje OPPN se nahaja na robu vplivnega območja enote kulturne dediščine Dvorska vas – Dvorec 

Drnča (EŠD 12975). 

Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij, 

pomembnih območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti in območij, predvidenih za zavarovanje.  

Obravnavano območje se nahaja znotraj gozdnih površin, kjer je na prvi stopnji poudarjena 

proizvodna funkcija (lesno proizvodna funkcija in pridobivanje drugih dobrin ter lovno gospodarska 

funkcija), na drugi stopnji pa funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in rekreacijska funkcija. Pri 

pripravi OPPN so bile upoštevane smernice Zavoda za gozdove Slovenije. 

 

Območje ne leži na vodovarstvenem območju. Območje OPPN se nahaja na erozijsko ogroženem 

območju, v bližini so vodna in priobalna zemljišča.  

Zahodno in vzhodno od območja OPPN potekata vodotoka 2. reda (neimenovani hudournik na 

zahodni strani ter na vzhodni Dobruša), na južni strani, izven območja OPPN, pa je mokrotna površina 

oz. bajer. Posegi v vodna in priobalna zemljišča niso predvideni. 

Za potrebe OPPN sta bili izdelani strokovni podlagi: 

- Hidrološko hidravlični elaborat, št. 102/2022, Tempos d.o.o. Ljubljana, februar 2022 / 

dopolnjeno avgust 2022; 
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- Geološko – geomehansko in hidrogeološko poročilo o izvršenih raziskavah za pripravo 

prostorskega akta OPPN DV 07 – vzhodni del, št. 207G/2022, Geogaia d.o.o. Vrhnika, januar 

2022. 

 

Izdelana je bila hidrološka hidravlična analiza visokovodnih pretokov vodotokov na območju 

obdelave, na podlagi katere so izdelane karte poplavne nevarnosti. V strokovni podlagi (Hidrološko 

hidravlični elaborat) so prikazani razredi poplavne nevarnosti, iz katerih je razvidno, da se območje 

OPPN nahaja izven dosega poplav.  

Odvajanje drenažnih vod na poplavno varnost ne bo imelo vpliva in se lahko odvajajo tako v 

neimenovan potok, kot v potok Dobruša. Padavinske vode pa je potrebno odvajati v potok Dobruša. 

 

V okviru izdelave geološko – geomehanskega poročila so bile izvedene terenske raziskave, ki so 

obsegale izvedbo štirih geomehanskih vrtin in sedmih sondažnih izkopov ter kasnejše laboratorijske 

raziskave.  

Na podlagi raziskav in razpoložljivih podatkov je bil skrajni SZ del območja OPPN določen kot 

neprimeren za umeščanje novih stavb, zato se na tem delu ohranja gozd. Teren na območju je slabo 

prepusten in vsebuje podzemne vode, zato je predlagana izvedba prečne drenaže v zaledju območja 

OPPN, obvezno je potrebno urediti tudi površinsko odvajanje zalednih voda na severnem robu bodoče 

ceste ter plitvo dreniranje voda na južnem delu.  

Meteornih voda z utrjenih površin ni mogoče ponikati. Odvajanje meteornih vod se uredi preko 

zadrževalnika v vodotok Dobruša. 

 

 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 

DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 

Ureditveno območje OPPN ni na poplavnem območju.  

Območje OPPN se nahaja na erozijskem območju (opozorilna območja varovanj in zaščitnih 

ukrepov). Predvidena je izvedba ustreznih drenaž in odvajanje zalednih vod. 

Objekti morajo biti načrtovani potresno varno, upoštevati je potrebno projektni pospešek tal (0,175g), 

geološko sestavo in namembnost objekta ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. 

Požarno varstvo vseh objektov na območju mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-

varstvenimi predpisi. Za zaščito pred požarom je potrebno zagotoviti: 

 pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;  

 odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve;  

 neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila; 

 vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (hidrantno omrežje v skladu s predpisi);  

 površine za potrebe evakuacije.  

Iz vodovodnega omrežja ni možno zagotavljati vode za požarno varnost, zato je potrebno izvesti 

požarni bazen. Velikost požarnega bazena se določi v kasnejših fazah projektiranja, na osnovi meritev 

obstoječega vodovoda in izdelave hidravličnega izračuna. 

Urgentni in intervencijski dovozi bodo omogočeni neposredno s ceste oz. preko novih dovoznih cest. 

Medsebojni odmiki med objekti morajo zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja požara na sosednja 

zemljišča ali sosednje objekte.  

 

 

VIII. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE PROSTORSKE 

UREDITVE 

 

Pred gradnjo stanovanjskih stavb je potrebno zgraditi vso potrebno komunalno opremo, zanjo pridobiti 

uporabno dovoljenje in jo predati v upravljanje pristojnim upravljavcem.  

Gradnjo stanovanjskih stavb in hišne priključke je možno izvajati sočasno ali ločeno po posameznih 

gradbenih parcelah. Posamezne objekte pa je dopustno graditi tudi fazno. 

 

 

IX. POROČILO O POSTOPKU PRIPRAVE OPPN 



VIII/27 
 

Investitor je v marcu 2020 podal pobudo za izdelavo OPPN, izhodišča so bila sprva pripravljena za 

stanovanjsko naselje s skupno 21 objekti oziroma v več variantah (19 – 21 objektov). Pridobljene so 

bile predhodne smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora. 

Kasneje so bila izhodišča korigirana tako, da je na obravnavanem zemljišču predvidena umestitev le 7 

objektov. Izhodišča v taki obliki so bila javno razgrnjena v času od 26.4.2021 do 25.5.2021, v času 

razgrnitve je bil opravljen posvet z javnostjo. Na osnovi danih pripomb je Občina Radovljica zavzela 

stališča.  

Na podlagi dane pobude je bila med Občino Radovljica in investitorjem sklenjena pogodba o 

medsebojnih obveznostih v postopku priprave OPPN in s strani MOP dodeljena ID št. prostorskega 

akta v zbirki prostorskih aktov: 2541. 

Postopek priprave OPPN se je začel s sklepom, ki je bil objavljen v Deželnih novicah, št. 283/2021 (z 

dne 23.7.2021). 

Konkretne smernice niso bile pridobljene, pri pripravi osnutka OPPN so se upoštevale predhodno 

pridobljene smernice ter pripombe oz. izhodišča, ki so jih v času razgrnitve nosilci urejanja prostora 

podali na izhodišča. S strani MOP je bila izdana odločba, da postopka CPVO ni potrebno izvesti. 

Osnutek OPPN je bil izdelan v aprilu 2022, na osnovi osnutka so nosilci urejanja prostora podali svoja 

prva mnenja. Osnutek je bil glede na pripombe nosilcev urejanja prostora delno korigiran in 

spremenjen v dopolnjen osnutek. 

Dopolnjen osnutek bo javno razgrnjen med 20.9.2022 in 20.10.2022 in obravnavan na 27. redni seji 

občinskega sveta Občine Radovljica, dne 28.9.2022. 

 

 

Šenčur, september 2022 

 

 

 

Sestavila:        

Saša Smolej, univ.dipl.inž.arh.      

 

Odgovorni vodja izdelave OPPN: 

Evgenija Petak, univ.dipl.inž.arh. 

Protim Ržišnik Perc d.o.o. 
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