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1.

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(Ur. l. RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 29. redni seji dne 
19.9.2018 sprejel

ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Radovljica

1. člen

Ta odlok določa višino stroškov, ki jih Občina Radovljica zaračuna in-
vestitorju oziroma pobudniku, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v 
postopku lokacijske preveritve. 

2. člen

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
-  za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 

2.000,00 EUR,
-  za individualno odstopanje od prostorskih in izvedbenih pogojev 

2.000,00 EUR,
- za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 EUR.

Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlagatelj pobude oziroma 
elaborata za izvedbo postopka lokacijske preveritve. Plačilo nadomestila 
stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski 
preveritvi.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 007-0004/2018
Datum: 20.9.2018
 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

2.

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(Ur. l. RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 29. redni seji dne 
19.9.2018 sprejel

ODLOK
o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo 

namenske rabe prostora v občini Radovljica

1. člen

Ta odlok določa višino takse za obravnavanje pobud za spremembo na-
menske rabe prostora v občini Radovljica.

2. člen

Višina takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe pro-
stora v občini Radovljica za posamezno pobudo znaša:
-  za spremembo osnovne namenske rabe 150,00 EUR,
-  za spremembo podrobnejše namenske rabe 150,00 EUR.

Če se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje 
pobuda, dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem 
območju.

Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude. Če taksa za pobudo ni 
plačana, se pobuda ne obravnava.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 007-0003/2018
Datum: 20.9.2018

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

3.

Na podlagi 48. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske 
javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč 
ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica (UVG, št. 46/99, DN UO, 
št. 40/04) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 
je Občinski svet Občine Radovljica na 29. redni seji dne 19.9.2018 
sprejel 

SKLEP 
o podaljšanju veljavnosti Sklepa o potrditvi višine najemnin 

grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2018

1. člen

S tem sklepom se podaljša veljavnost Sklepa o potrditvi višine najemnin 
grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2018 (DN UO, št. 235/17) 
do uveljavitve novega odloka o pokopališkem redu v občini Radovljica.  

VSEBINA

1.  ODLOK o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini 
Radovljica

2.  ODLOK o določitvi takse za obravnavanje pobud za  
spremembo namenske rabe prostora v občini Radovljica

3.  SKLEP o podaljšanju veljavnosti Sklepa o potrditvi višine 
najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2018

4.  SKLEP o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini 
Radovljica za leto 2019

5.  SKLEP o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter  
koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških  
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju  
občine Radovljica za leto 2019

6.  SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za  
lokalne volitve 2018 v Občini Radovljica

7. NAMERA o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem
8. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
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2. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Ura-
dne objave in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 
1.1.2019 dalje.

Številka: 354-0040/2018
Datum: 21.9.2018
 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

4.

Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Radovljica 
(DN UO, št. 86/07) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 29. redni seji dne 
19.9.2018 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica 

za leto 2019

1. člen

Vrednost točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 
2019 je določena v višini 0,03989493 EUR.

2. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Ura-
dne objave in začne veljati s 1.1.2019. Z dnem začetka veljave tega skle-
pa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za 
leto 2018 (DN UO, št. 235/2017).

Številka: 032-6/2018-11
Datum: 20.9.2018

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

5.

Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in pov-
prečnih stroškov komunalnega opremljanja v občini Radovljica (DN UO, 
št. 136/2010) je Občinski svet Občine Radovljica na 29. redni seji dne 
19.9.2018 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne 

stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega 
urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica 

za leto 2019

1. člen

Povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske po-
vršine v stanovanjski gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavb-
nega zemljišča in brez cene zemljišča na dan uveljavitve tega sklepa 
znaša 1.016,73 EUR.

2. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju 
občine Radovljica za povprečno stopnjo opremljenosti na dan uveljavitve 
tega sklepa za objekte in naprave individualne rabe znašajo 74,32 EUR 

na kvadratni meter ter za objekte in naprave kolektivne rabe 65,83 EUR 
na kvadratni meter koristne stanovanjske površine.

3. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Ura-
dne objave in začne veljati s 1.1.2019. Z dnem začetka veljave tega skle-
pa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter 
koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega ure-
janja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2018 (DN 
UO, št. 235/2017).

Številka: 032-6/2018-12
Datum: 19.9.2018

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

6.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji 
(ZVRK, Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 128/11 in 98/13) 
in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski 
svet Občine Radovljica na 29. redni seji dne 19.9.2018 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve 2018 v Občini Radovljica 

1. člen

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stro-
škov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radovljica.

2. člen

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči zne-
skov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
 

3. člen

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega 
sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo 
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za do-
bljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbra-
nih in porabljenih sredstev občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4. člen

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organiza-
torji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo 
najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in 
sicer v višini 0,12 EUR za dobljeni glas.

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v 
drugem krogu, upravičena do dodatne povrnitve stroškov le na osnovi 
dobljenih glasov v tem krogu. 

Stroški iz 1. in 2. odstavka tega člena ne smejo preseči zneska porablje-
nih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

5. člen

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski 
svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne 
kampanje iz proračuna občine 30. dan po predložitvi poročila o zbranih 
in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu in račun-
skemu sodišču.
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6. člen

Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Radovljica 
(DN UO, št. 191/14).

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 009-0005/2018
Datum: 19.9.2018

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

7.

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi 5. člena 
Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem (Dežel-
ne novice, Uradne objave št. 123/10; v nadaljevanju Pravilnik) objavlja

Namero o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem

Občina Radovljica daje v najem:
-   za kmetijsko obdelavo zemljiške parcele št.: 761/2 v izmeri 441 m2, 

762 v izmeri 1676 m2 in 585, v izmeri 3262 m2, vse k.o. 2153 – 
Otok,  

-   za parkiranje del zemljiške parcele št. 731/1 in 732/2, v izmeri  
78 m2, obe k.o. 2156 – Radovljica,

-   za parkiranje del zemljiške parcele št. 132/4, v izmeri 65 m2,  
k.o. 2156 - Radovljica,

-   za parkiranje del zemljiške parcele št. 303/5, v izmeri 78 m2,  
k.o. 2165 - Kropa,

-   za letni vrt del zemljiške parcele 771/2, v izmeri 40 m2, k.o. 2165 – 
Radovljica, pred vhodom v lokal Linhartov hram v Radovljici.

Vse zainteresirane prosilce vabimo, da oddajo svojo vlogo v roku 20 dni 
od objave.

S prosilcem, ki mora imeti poravnane vse obveznosti do Občine Rado-
vljica, bo sklenjena najemna pogodba v skladu z določili Pravilnika, po 
cenah, določenih v Ceniku najema zemljišč v lasti Občine Radovljica. Če 
bo za najem zemljišč več interesentov, bo zemljišče oddano v najem po 
postopku iz 8. člena Pravilnika. 

Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upra-
vljanja s stvarnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana 
lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Številka: 478-0001/2018-132
Datum: 21.9.2018

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

8.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno 
besedilo, 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), 
247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) 
in sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica z 29. redne seje, z dne 
19.9.2018, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti iz-
daja naslednjo

Odločbo o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

1. Z zemljišč s seznama:

 KO Parcela (ID znak) Kvadratura [m2] Lastništvo

 BREZJE 2159 1014/3 311 OBČINA RADOVLJICA
 HRAŠE 2155 480/58 23 OBČINA RADOVLJICA
 HRAŠE 2155 480/59 23 OBČINA RADOVLJICA
 HRAŠE 2155 480/60 23 OBČINA RADOVLJICA
 HRAŠE 2155 480/61 23 OBČINA RADOVLJICA
 HRAŠE 2155 480/62 23 OBČINA RADOVLJICA
 HRAŠE 2155 480/63 25 OBČINA RADOVLJICA
 HRAŠE 2155 480/64 22 OBČINA RADOVLJICA
 LANCOVO 2164 1635/2 37 OBČINA RADOVLJICA
 LANCOVO 2164 1635/4 94 OBČINA RADOVLJICA
 RADOVLJICA 220/125 3990 OBČINA RADOVLJICA
 se izbrišejo zaznambe grajenega javnega dobra.

2.  Z zemljišča z ID znakom 2165 662/16 se izbriše lastninska pravica 
na ime JAVNO DOBRO ter se vpiše lastninska pravica na ime Občina 
Radovljica, matična številka: 5883466000.

Obrazlož i tev :

Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih 
javnih površin lokalnega pomena. Zemljišča, za katera je bilo ugotovlje-
no, da ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina v 
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18) lahko proda ali 
zamenja za druga zemljišča. Neuporaba zemljišč kot javno dobro je bila 
ugotovljena v ugotovitvenih postopkih, izvedenih na terenu, in s pomočjo 
letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave Republike 
Slovenije. O izvzemu iz javne rabe je dne 19.9.2018 Občinski svet Ob-
čine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena zemljišča ne 
uporabljajo več kot javno dobro.

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 
pritožbo 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, Uradni list RS, št. 32/16).

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Številka: 7113- 37/2018-1
Datum: 20.9.2018

 Alenka Langus l.r.
 Direktorica občinske uprave                                                                                                                    


