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1.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur. l. 
RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN 
UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 23. redni seji dne 
18. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega 

načrta Dolina v Lescah

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se sprejme druge spremembe in dopolnitve Občinske-
ga lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. 55/05, 207/15; v 
nadaljevanju OLN)

2. člen

(1) Druge spremembe in dopolnitve OLN je izdelalo podjetje Arhema, 
d.o.o., pod številko 81/2016, v decembru 2016.

3. člen

(1) Druge spremembe in dopolnitve OLN vsebujejo tekstualni del, grafični 
del in priloge:

1.  Tekstualni del: 
1. Odlok 

2.  Grafični del: 
1.  Prikaz ureditvene situacije s prometno ureditvijo iz veljavnega OLN –
 z mejami območij  grafičnih sprememb ......................... M  1:1000
2.  Prikaz vplivov  in povezav s sosednjimi območji ............... M  1: 2500
3.  Prikaz sprememb in dopolnitev ureditvene situacije s prometno 
 ureditvijo na območju parcele z oznako 17  …...........….. M  1 :500
4.  Prikaz sprememb in dopolnitev ureditvene situacije s prometno 
 ureditvijo na območju parcele z oznako 76 ………..……… M  1 :500
5.  Prikaz sprememb in dopolnitev ureditvene situacije s prometno 
 ureditvijo na območju parcel z oznako 1A , 8 in 7 …........ M  1 :500
6.  Prikaz sprememb in dopolnitev ureditvene situacije s prometno 
 ureditvijo …...........................................................…. M  1:1000

3.  Priloge 
1. Obrazložitev in utemeljitev drugih sprememb in dopolnitev OLN
2. Sklep o začetku priprave OLN
3. Spis postopka
4. Povzetek za javnost
5. Tabela smernic in mnenj državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora
6. Smernice in mnenja

2.  MEJA 
4. člen

(1) Zemljišče leži na jugozahodnem delu Lesc. Območje OLN je v Prostor-
skem redu občine Radovljica opredeljeno kot prostorska enota z oznako 

LE 41, SC, MO (Dolina, SC – čiste stanovanjske površine, MO – osrednje 
površine), v smeri sever jug poteka čez območje cesta z oznako prostor-
ske enote LE 37.
(2) Splošne spremembe se nanašajo na celotno območje OLN in so raz-
vidne iz tekstualnega dela Odloka. Spremembe na posameznih območjih 
glede velikosti gradbenih parcel, uvozov in lege objektov se nanašajo na 
območje parcel z oznako 76, 1A, 7, in 8. Na območju parcele z oznako 
76 se spremeni tudi tip objekta. Na območju parcele z oznako 17 se 
spremeni lega objekta. Meje posameznih območij so razvidne iz grafične-
ga dela drugih sprememb in dopolnitev OLN.

3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

5. člen

V 3. poglavju »Funkcija območja s pogoji za izrabo prostora in kvali-
teto graditve« in v 5. členu se:
- na koncu besedila druge alineje doda novo besedilo, ki se glasi: 
Na ostalem območju OLN se, poleg stanovanjskih dejavnosti, lahko 
izvajajo tiste zgoraj navedene dejavnosti, ki ne zahtevajo dodatnih 
parkirnih mest (osebno delo stanovalca v objektu) ali zahtevajo naj-
več eno dodatno parkirno mesto, skladno z določili veljavnega PRO.

6. člen

V 6. členu pod naslovom »Skupne značilnosti oblikovanja objektov« 
se:
- črta besedilo tretje alineje: »Dopustne tolerance tlorisnih dimenzij so + 
20 in - 20%, z dopustnimi odmiki min. 4,0 m od parcelne meje, razen 
pri parcelah, kjer je to v grafičnem delu odloka posebej označeno. 
Ohranja se fiksna točka zakoličenja objekta, smer slemena in gradbe-
na linija.«
in doda novo besedilo, ki se glasi: 
(3) Dopustne tolerance tlorisnih dimenzij so + 20 in - 30%, z dopustnimi 
odmiki min. 4,0 m od parcelne meje, razen pri parcelah, kjer je to v gra-
fičnem delu odloka posebej označeno. Ohranja se fiksna točka zakoliče-
nja objekta, smer slemena in gradbena linija. Fiksna točka zakoličenja 
označuje sečišče linij, ki potekata na daljši in krajši stranici osnovnega 
objekta.
- na koncu 10. alineje doda novo besedilo, ki se glasi:
Globina strešnih teras, ki se meri od roba fasade proti slemenu, naj ne 
presega 2,5 m.

7. člen

V 7. členu pod naslovom »Pogoji za gradnjo novih stanovanjskih 
objektov po posameznih tipih objektov« se:
- črta besedilo 10., 11. in 12. alineje: 
»(10) Objekti tipa E in F:
Objekt je atrijske oblike z garažnim objektom, osnovne tlorisne dimen-
zije so 13,30 x 7,50 m + 7,60 x 7,50 m, z dodanim osrednjim členom 
2,00 x 2,00 m in garažo 4,00 x 6,00 m. 
Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00 m, kjer je to razvi-
dno iz grafičnega dela lokacijskega načrta. 
(11) Objekti tipa G:
Objekt je atrijske oblike z garažnim objektom, osnovne tlorisne dimen-
zije so 13,30 x 7,50 m + 7,60 x 7,50 m , z dodanim osrednjim členom 
2,00 x 2,00 m in garažo 5,30 x 5,30 m. 
(12) Objekti tipa H:
Objekt je atrijske oblike z garažnim objektom, osnovne tlorisne dimen-
zije so 13,30 x 7,50 m + 9,60 x 7,50 m, z dodanim osrednjim členom 
2,00 x 2,00 m in garažo 4,00 x 6,00 m. 
Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00 m, kjer je to razvi-
dno iz grafičnega dela lokacijskega načrta.«
in doda novo besedilo, ki se glasi:
(10) Objekti tipa E in F:
Objekt je atrijske oblike z dopustnim garažnim objektom, dolžini traktov 
objekta merita 13,30 m in 15,10 m, širini obeh traktov pa 7,50 m. Med 
traktoma je dodan osrednji člen 2,00 x 2,00 m, za katerega streho veljajo 
določila kot za frčade, lahko pa je streha del strehe osnovnega objekta. 
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Garaža meri 4,00 m x 6,00 m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 
3,00 x 6,00 m, kjer je to razvidno iz grafičnega dela OLN. 
(11) Objekti tipa G:
Objekt je atrijske oblike z garažnim objektom, dolžini traktov objekta meri-
ta 13,30 m in 15,10 m, širini obeh traktov pa 7,50 m. Med traktoma je 
dodan osrednji člen 2,00 x 2,00 m, za katerega streho veljajo določila kot 
za frčade, lahko pa je streha del strehe osnovnega objekta. Garaža meri 
5,30 m x 5,30 m. 
(12) Objekti tipa H:
Objekt je atrijske oblike z dopustnim garažnim objektom, dolžini traktov 
objekta merita 13,30 m in 19,10 m, širini obeh traktov pa 7,50 m. Med 
traktoma je dodan osrednji člen 2,00 x 2,00 m, za katerega streho veljajo 
določila kot za frčade, lahko pa je streha del strehe osnovnega objekta. 
Garaža meri 4,00 m x 6,00 m. 
Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00 m, kjer je to razvidno 
iz grafičnega dela OLN.
- na koncu poglavja doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:
(14) Objekti tipa I-6* :
Objekt je pravokotne oblike z dopustnim garažnim objektom, osnovne 
tlorisne dimenzije so 7,00 m x 12,00 m in 4,00 x 6,00 m (garaža). Pove-
čanje objekta ni dopustno. Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 
x 6,00 m, kakor je to razvidno iz grafičnega dela OLN.

8. člen

V 8. členu pod naslovom »Pogoji za urejanje zunanjih funkcionalnih 
površin objektov« se:
- črta besedilo prve alineje »(1) Pri določanju in urejanju gradbene par-
cele je potrebno upoštevati zakonske pogoje za parkiranje stanovalcev 
in prostorske pogoje glede uporabe in vzdrževanja objekta. Postavitve 
drugih pomožnih objektov so dopustne v notranjosti parcele. Dopustne 
so vrtne ureditve kot so bazeni, ute, pergole, usklajene z zasnovo vrta 
in oblikovanjem objekta. Na območju funkcionalnih površin objektov je 
za lastne potrebe stanovalcev dopustna ureditev dodatnih nepokritih 
parkirišč.«
in doda novo besedilo, ki se glasi:
(1) Pri določanju in urejanju gradbene parcele je potrebno upoštevati za-
konske pogoje za parkiranje stanovalcev in prostorske pogoje glede upo-
rabe in vzdrževanja objekta. Postavitve drugih pomožnih objektov so do-
pustne v notranjosti parcele. Dopustne so vrtne ureditve kot so bazeni, 
ute, pergole in podobni objekti, usklajene z zasnovo vrta in oblikovanjem 
objekta. Na območju funkcionalnih površin objektov je za lastne potrebe 
stanovalcev dopustna ureditev tudi nepokritih parkirišč.

9. člen

V 9. členu in V. poglavju pod naslovom »Pogoji za urejanje prometnega 
omrežja se:
- na koncu novo besedilo, ki se glasi:
(8) Pri načrtovanju posegov je potrebno upoštevati varovalni pas občinske 
ceste in k projektnim rešitvam pridobiti soglasje upravljavca občinske ce-
ste. Potrebno je prikazati in utemeljiti preglednost priključkov na javno pot, 
ureditev mirujočega prometa in zagotoviti ustrezno število parkirnih mest 
glede na predvideno dejavnost, skladno z določili veljavnega PRO.

10. člen

V besedilu 11. člena pod naslovom »Zasnova komunalnega omrežja« 
se:
- črta besedilo osme alineje »(8) Rešitev odvajanja in čiščenja komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda iz objektov mora biti načrtovana v 
skladu z zakonodajo in glede na pogoje pristojnih soglasjedajalcev. 
Odtoke iz utrjenih in parkirnih površin objektov je potrebno ustrezno 
urediti tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih 
snovi v podtalje in vode, z vgraditvijo lovilca olj, katerega velikost, vgra-
dnja, obratovanje in vzdrževanje je skladna s standardom SIST EN 858-
2. Ponikovalnice je potrebno urediti na površinah izven vpliva povoznih 
in manipulativnih površin.«
in doda novo besedilo, ki se glasi:
(8) Rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
iz objektov in površin mora biti načrtovana v skladu z zakonodajo in glede 
na pogoje pristojnih soglasjedajalcev. Odtoke iz utrjenih in parkirnih povr-
šin objektov je potrebno ustrezno urediti tako, da ne bo prihajalo do one-
snaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode, priporočamo ure-
ditev odtoka s povoznih površin preko ustreznega lovilca olj, katerega ve-
likost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je skladna s standardom SIST 
EN 858-2. Ponikovalnice je potrebno urediti na površinah izven vpliva 
povoznih in manipulativnih površin. Padavinske vode naj se odvajajo oziro-
ma ponikajo na način, da ne bo prihajalo do erodiranja, zamakanja ali 

poplavljanja okoliških površin. Večje količine vode ni dovoljeno spuščati na 
okoliški teren, da ne bi povzročile erozije ali destabilizirale zemljin.

11. člen

V besedilu 12. člena pod naslovom »Zasnova energetskega omrežja« se:
- besedilu pete alineje doda novo besedilo, ki se glasi:
Nove priključno merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin, 
njihove lokacije in načini vključitve posameznih porabnikov bodo podani v 
soglasjih za priključitev.

12. člen

V besedilu 16. člena pod naslovom »Tolerance« se:
- črta besedilo prve alineje »(1) Dopustno je odstopanje dimenzij za +- 
20% za stanovanjske objekte ter infrastrukturne objekte in naprave. Pri 
stanovanjskih objektih se obvezno ohranja gradbena linija in točke za-
količenja s smerjo slemena ter odmiki od parcelnih mej.«
in doda novo besedilo, ki se glasi:
(1) Dopustno je odstopanje tlorisnih dimenzij za + 20% in -30% za stano-
vanjske objekte. Pri stanovanjskih objektih se obvezno ohranja gradbena 
linija in točke zakoličenja s smerjo slemena ter odmiki od parcelnih mej. 
Pri umeščanju garaže in /ali nadstrešnice je dopusten pomik vzdolž ene 
od obeh stranic tega objekta, ob upoštevanju ostalih določil tega Odloka. 
Strehe so lahko predvidene tudi brez napuščev.
- na koncu poglavja doda nova alineja z besedilom, ki se glasi: 
»(3) Pešpot 3 se lahko opusti.«

4. KONČNE DOLOČBE

13. člen

(1) Druge spremembe in dopolnitve OLN so na vpogled vsem zainteresi-
ranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.

14. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske 
službe.

15. člen

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

Številka: 3505-0010/2016
Datum: 18.10.2017

  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

2.

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84, 
32/85 – popr., 33/89, Ur. l. RS, št. 24/92,  29/95, 44/97, 101/13 in 
22/14), 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS, št. 80/16 in 33/17) in 17. člena Statuta 
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), je Občinski svet Občine Radovlji-
ca na 23. seji dne 18.10.2017 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V občini Radovljica se za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega 
zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za upo-
rabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu; nadomestilo).

2. člen

Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na 
katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženir-
skimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in tista ze-
mljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja 
začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
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gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele 
še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče 
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fun-
dus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške 
parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

3. člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, 
za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopu-
stna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potre-
be zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, 
športa in javne uprave, in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inže-
nirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi 
niso namenjeni za potrebe javnega zdravstva, socialnega in otroškega 
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

4. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem 
odloku je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, 
če tega ni, pa lastnik.

II. OBMOČJA S PLAČILOM NADOMESTILA

5. člen

Območja, kjer se plačuje nadomestilo:

Ia območje: ožje območje naselja Radovljica, ožje območje naselja Le-
sce, poslovna cona na vhodu v Radovljico, območje TNC Lesce, območje 
trgovskega centra Rožna dolina (Merkur Mercator).

Ib območje: širše območje naselja Radovljica, širše območje naselja 
Lesce.

II. območje: naselja Begunje, Brezje, Brezovica, Črnivec, Dobro Polje, 
Dvorska vas, Hlebce, Hraše, Gorica, Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Li-
pnica, Ljubno, Mošnje, Nova vas, Otoče, Ovsiše, Podnart, Poljče, Posa-
vec, Sp. Lipnica, Sp., Sr. in Zg. Dobrava, Sp. in Zg. Otok, Studenčice, 
Vrbnje, Zapuže, Zgornja Lipnica, Zgoša.

III. območje: naselja Brda, Češnjica pri Kropi, Globoko, Mišače, Mlaka, 
Poljšica, Prezrenje, Ravnica, Slatna, Srednja vas, Vošče, Zadnja vas, 
Zaloše.   

IV. območje: ostala naselja v občini Radovljica, ki jih prostorske sestavine 
srednjeročnega plana Občine Radovljica opredeljujejo kot zazidana ob-
močja, vključno z območji VIII. kategorije, na katerih se odmerja nadome-
stilo v skladu s tem odlokom.

Nadomestilo se plačuje tudi na območjih izven naselij, in sicer za: pesko-
kope, kamnolome, cestne baze, deponije komunalnih odpadkov in druge 
deponije. Za peskokope in kamnolome so zavezanci dolžni plačevati na-
domestilo za zazidana in nezazidana zemljišča, ki po koncesijski pogodbi 
niso namenjena pridobivanju rudnin in raziskavam v te namene. Zavezanci 
so dolžni te površine  grafično in pisno opredeliti v tehničnem elaboratu.

6. člen

Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafičnih listih v 
merilu 1:5000 veljavnega Prostorskega reda občine Radovljica in v elek-
tronski obliki v GIS formatu v veljavnem državnem koordinatnem sistemu 
ter so uradna priloga tega odloka in so na vpogled na občinskem GIS 
portalu in pri občinski upravi Občine Radovljica. Tako določena območja 
se uporabljajo pri odmeri nadomestila. 

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

7. člen

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi po naslednjih 
merilih:

1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami 
individualne rabe:
a) vodovod 40 točk
b) električno omrežje 40 točk
c) javna kanalizacija 40 točk
d) telefonsko omrežje 40 točk
e) plinovodno omrežje 40 točk
f) kabelsko omrežje 40 točk 

2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti  in napravami 
skupne rabe:

a) makadamska cesta 20 točk
b) asfaltna cesta 40 točk

Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske možnosti priključitve 
na komunalne naprave.

8. člen

1. Nadomestilo za stanovanjske in počitniške objekte se določi po nasle-
dnjih merilih:

 (območje/točk)

  I/a I/b II III IV

a)  stanovanjski 50 45 35 20 10
b)  počitniški 50 50 50 50 50

Pri obračunu nadomestila za stanovanjske in počitniške objekte se poleg 
meril iz 1. točke tega člena upoštevajo tudi točke iz 7. člena tega odloka.

2. Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se določi po naslednjih 
merilih:

 (območje/točk)

  I/a I/b II III IV

a) stanovanjski namen 60 60 50 50 40 
b) poslovni namen 400 320 240 160 80

Pri obračunu nadomestila za zemljišča iz 2. točke tega člena se ne upo-
števajo točke iz 7. člena tega odloka. 

9. člen

Za objekte za poslovne, storitvene in gospodarske namene se poleg meril 
iz 7. člena tega odloka upoštevajo še naslednja merila:

1. Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe se točkuje po naslednji raz-
predelnici:

dejavnosti - skupine I/a I/b II III IV
  točk točk točk točk točk

a) Proizvodnja in skladiščenje peska, kamna in gramoza
 Proizvodnja in skladiščenje gradbenega materiala
 Proizvodnja in skladiščenje žaganega lesa in plošč
 Gozdarstvo
 Visoke gradnje
 Nizke gradnje in hidrogradnje 1000 900 600 400 300

b) Kovinsko predelovalna dejavnost
 Strojna dejavnost
 Grafična dejavnost
 Proizvodnja pijač
 Zunanja trgovina
 Bančništvo
 Premoženjsko in os. zavarovanje
 Storitve na področju prometa
 PTT storitve
 Storitve na področju kabelske TV
 Distribucija zemeljskega plina
 Projektiranje in druge sorodne storitve
 Poslovne storitve 900  800 500 300 200

c) Elektro gospodarstvo
 Proizvodnja končnih les. proizvodov
 Proizvodnja električnih strojev in aparatov
 Instalacije in zaključna dela
 Proizvodnja tekstil. prej in tkanin
 Proizvod. končnih tekstil. izd.
 Proizvod. raznovrstnih izd.
 Cestni promet
 Železniški promet
 Gostinstvo
 Turistično posredovanje
 Trgovina na debelo 800 700 400 250 100



UO, stran 4 št. 234, 3. novembra 2017URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

d) Obrtne storitve in popravila
 Proizvodnja živilskih proizvodov
 Kmetijska proizvodnja
 Živinorejska proizvodnja
 Ribištvo
 Vodno gospodarstvo
 Trgovina na drobno
 Komunalna dejavnost 700 600 300 200 100

e) Raziskovalno in razvojno delo
 Osebne storitve, državni organi,
 lokalne skupnosti, 
 politične stranke 450 400 200 150 100

f) Izobraževanje
 Znanstveno raziskovalna dejavnost
 Kultura in izobraževanje
 Telesna kultura, šport in rekreacija
 Zdravstveno varstvo
 Organizirano varstvo otrok in mladine
 Socialno varstvo 200 150 100 70 50

IV. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

10. člen

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za:

1. Zazidano stavbno zemljišče:
a)  Stanovanjske površine, v katere spada čista tlorisna površina sob, 

predsob, hodnikov v  stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in dru-
gih zaprtih prostorov (kleti, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineti 
ipd.) ter čista tlorisna površina garaže, nadstrešnice za avtomobile in 
tlorisna površina bazena.

b)  Poslovne površine, v katere spada čista tlorisna površina poslovnega 
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim 
prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, ho-
dniki ipd.).

c)  Kot poslovne površine se določijo tudi površine, ki so namenjene za 
izvajanje poslovnih dejavnosti, če ne gre za objekte gospodarske javne 
infrastrukture:

-  nepokrita skladišča, interna parkirišča in delavnice na prostem, zača-
sna odlagališča materiala ali odpadkov in druge površine, namenjene 
izvajanju poslovne dejavnosti, ter druge manipulativne površine, ki slu-
žijo izvajanju dejavnosti gospodarskih subjektov.

Zazidana stavbna zemljišča iz alineje c) 1. točke tega člena se točkujejo 
po enakih kriterijih kot zazidana stavbna zemljišča iz tega odloka, upošte-
vaje tudi kriterije 9. člena tega odloka. Za navedene površine se plačuje 
70 % vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča. 

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od 
stanovanjske in poslovne površine ne glede na to, ali se površine dejansko 
uporabljajo ali ne. Če se površine dejansko ne uporabljajo, se upošteva 
tista dejavnost oziroma uporaba, ki so jo imele površine pred opustitvijo 
dejavnosti oziroma uporabe.

2. Nezazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od 
površin, za katere je  z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na 
njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb. Nadomestilo se 
plačuje le, če je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je mogoče 
zemljišče opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo, na kateri je mogo-
če graditi stanovanjske oziroma poslovne stavbe.

11. člen

Letna višina nadomestila po merilih tega odloka je določena kot zmnožek: 

Zazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo = pov  x  točke  x  mes  x  vrednost
kjer je:
pov = površine, opredeljene v 1. točki 10. člena tega odloka
točke = je število točk
mes = število mesecev v letu, za katere je zavezanec dolžan plačati nado-
mestilo
vrednost = vrednost točke za izračun nadomestila.

Nezazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo = pov  x  točke  x  mes  x  vrednost
kjer je:
pov = površine, opredeljene v 2. točki 10. člena tega odloka
točke = število točk
mes = število mesecev v letu, za katere je zavezanec dolžan plačati nado-
mestilo
vrednost = vrednost točke za izračun nadomestila.

12. člen

Vsa sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, so 
prihodek proračuna Občine Radovljica in se uporabljajo za pridobivanje 
stavbnih zemljišč v občinsko lastnino, pripravo in opremljanje stavbnih 
zemljišč in investicije v komunalno infrastrukturo. 

13. člen

Kriterij za določitev višine vrednosti točke za vsako naslednje leto je vre-
dnost točke v tekočem in napoved inflacije za naslednje leto, ki jo je pri-
pravi UMAR ali druga za napovedovanje inflacije v Sloveniji pristojna stro-
kovna  inštitucija. Vrednost točke za vsako naslednje leto se določi tako, 
da se vrednost točke tekočega leta pomnoži z indeksom napovedane in-
flacije v naslednjem letu.

14. člen

Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, izterjavo, odpisom za-
radi neizterljivosti, zastaranjem in plačilom obresti v zvezi z nadomestilom 
za uporabo stavbnega zemljišča se uporabljajo določbe predpisov, ki ure-
jajo davčni postopek. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pri-
stojni davčni organ.

15. člen

Zavezanci so dolžni Občini Radovljica posredovati vse potrebne podatke 
za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri vodenju evidence, ki jo izva-
ja Občina Radovljica. Zavezanci morajo prijaviti Občini Radovljica tudi vse 
spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča, in sicer v petnajstih 
dneh po nastali spremembi v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča. Stro-
kovna služba Občine Radovljica podatke  v evidenci  lahko v skladu pred-
pisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, dopolnjuje in spreminja tudi 
sama, in sicer na osnovi podatkov iz uradnih in drugih javno dostopnih 
evidenc (evidenca stavbnih zemljišč, zemljiški kataster, kataster stavb, po-
slovni register, centralni register prebivalstva, register nepremičnin…) ter 
na osnovi ugotovitvenega postopka, v skladu z 218c in 218č členom Za-
kona o graditvi objektov.

Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v 
naslednjem mesecu po dnevu, ko je bila sprememba sporočena. Če spre-
membo ugotovi občinska uprava Občine Radovljica, pa od prvega dne v 
naslednjem mesecu po dnevu, ko je bila sprememba ugotovljena.

V. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

16. člen

Oprostitve plačila nadomestila na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih:
-  nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe 

Slovenske vojske, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplo-
matska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, 
za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo 
te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem 
sporazumu drugače določeno, in za stavbe, ki jih uporabljajo verske 
skupnosti za versko dejavnost;

-  plačila nadomestila je na lastno zahtevo za dobo petih let oproščen 
občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgra-
dil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni sta-
novanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal 
stroške za urejanje stavbnega zemljišča. Pet letna doba oprostitve 
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od 
dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.

Ostale oprostitve:
-  plačila nadomestila so oproščeni zavezanci, ki prejemajo državno de-

narno pomoč po predpisih o socialnem varstvu. Oprostitev velja za 
tekoče leto in se uvede na zahtevo zavezanca;

-  Občina Radovljica lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge 
nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.) delno ali v celoti oprosti 
zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadome-
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stila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprosti-
tev lahko velja za eno leto in se uvede na zahtevo občana ali predlog 
župana.

VI. NADZOR

17. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občinski inšpektor.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

18. člen

Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih po-
vršin oziroma sprememb (15. člen odloka), se kaznuje za prekršek z de-
narno kaznijo 1.000,00 EUR. 

Z denarno kaznijo 300,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Samostojni podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo, ali ne 
prijavi pravilnih površin oziroma sprememb (15. člen odloka), se kaznuje 
za prekršek z denarno kaznijo 750,00 EUR. 

Z denarno kaznijo 300,00 EUR se kaznuje zavezanec, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka 15. člena tega odloka.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča (DN UO, št. 151/11). 

20. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica - Uradne objave, uporablja pa se od 1.1.2018 dalje.

Številka: 422-114/2017
Datum: 18.10.2017
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

3.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 UPB 2 in spre-
membe), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 17. 
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet 
Občine Radovljica na 23. seji dne 18.10.2017 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – 

socialna oskrba na domu

1. člen

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Domu dr. Janka Benedika 
Radovljica k ceni socialno varstvene storitve POMOČ NA DOMU – SOCI-
ALNA OSKRBA NA DOMU.

2. člen

Od 1. decembra 2017 dalje znaša:
- skupna cena socialne oskrbe na domu 17,96 EUR na uro na delavnik,
- skupna cena socialne oskrbe na domu 24,59 EUR na uro v nedeljo,
-  skupna cena socialne oskrbe na domu 26,25 EUR na uro 
 na dan državnih praznikov.

3. člen

Od 1. decembra 2017 dalje znaša cena za neposredno socialno oskrbo 
na domu, ki jo plača uporabnik:
- cena socialne oskrbe na domu 3,59 EUR na uro na delavnik,
- cena socialne oskrbe na domu 5,04 EUR na uro v nedeljo,
-  cena socialne oskrbe na domu 5,39 EUR na uro 
 na dan državnih praznikov.

4. člen

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni 
socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu 
(DN UO, št. 220/16).

5. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne 
objave in začne veljati 1. decembra 2017.

Številka: 122-0136/2017
Datum: 19.10.2017
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

4.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur. 
l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta 
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09), 39. 
člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) in sklepa Občin-
skega sveta Občine Radovljica s 23. redne seje, z dne 18.10.2017, Ob-
činska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja 

ODLOČBO
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

Z zemljišč s seznama:

 KO Parcela Kvadratura [m2] Lastništvo
 ZALOŠE 959/4 70 OBČINA RADOVLJICA
 ZALOŠE 959/4 4 OBČINA RADOVLJICA

se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra - občinska cesta (ID omeji-
tve 12172415).

O b ra z l ož i tev :

Zemljišča v lasti Občine Radovljica, za katera je bilo ugotovljeno, da ne 
služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina v skladu z Zako-
nom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I 
in 14/15 – ZUUJFO) lahko zamenja ali proda zainteresiranim kupcem na 
trgu nepremičnin in s tem pridobi nadomestna zemljišča ali dodatna prora-
čunska sredstva. Ker so nekdanje javne površine v zemljiški knjigi vknjiže-
ne z zaznambo javnega dobra, promet z njimi ni možen. O izvzemu iz javne 
rabe je dne 18.10.2017 Občinski svet Občine Radovljica sprejel ugotovi-
tveni sklep, da se navedena zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro. 
Zemljišča, ki so predmet tega sklepa, so nastala ob geodetskih odmerah 
prometnih površin, pri katerih je bilo določeno in odmerjeno tudi območje 
dejanske javne rabe.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba 
županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritož-
bo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po 
pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritož-
bo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,10 EUR po tar. št. 2 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I, 
Ur. l. RS, št. 32/16).

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Številka: 7113-28/2017-1
Datum: 19.10.2017

  Alenka Langus l.r.
  Direktorica občinske uprave
  


