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1. 

Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih 
stroškov komunalnega opremljanja v občini Radovljica (DN UO, št. 136/2010) 
je Občinski svet Občine Radovljica na 3. redni seji dne 10.12.2014 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 2015

1. člen

Povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine v 
stanovanjski gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča 
in brez cene zemljišča na dan uveljavitve tega sklepa znaša 929,44 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 67,95 EUR na kvadratni meter 
ter za objekte in naprave kolektivne rabe 60,18 EUR na kvadratni meter kori-
stne stanovanjske površine.

3. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne ob-
jave in začne veljati s 1.1.2015. Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha 
veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanj-
ske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na 
območju občine Radovljica za leto 2014 (DN UO, št. 179/2013).

Številka: 31016-2/2014
Datum: 10.12.2014

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

2.

Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Radovljica (DN UO, 
št. 86/2007) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je 
Občinski svet Občine Radovljica na 3. redni seji dne 10.12.2014 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica 

za leto 2015

1. člen

Vrednost točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2015 je 
določena v višini 0,038152684 EUR.

2. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne ob-
jave in začne veljati s 1.1.2015. Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha 
veljati Sklep o vrednosti točke za obračun občinske takse za leto 2014 (DN 
UO, št. 179/2013).

Številka: 31016-3/2014
Datum: 10.12.2014

 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 svoji 3. seji dne 10.12.2014 sprejel

SKLEP 
o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev 

za leto 2015

1. člen

S tem sklepom se potrdi višino najemnin za grobove ter cene storitev iz 3. čle-
na Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke 
in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini 
Radovljica za leto 2015.

2. člen

Najvišje cene letnih najemnin posameznih zvrsti grobov so:

Zvrst groba Najvišja cena z DDV

1. ENOJNI GROB 22,42 EUR

2. DVOJNI GROB,
RONDO, VRSTNI GROB 44,84 EUR

3. TROJNI GROB 67,25 EUR

4. ČETVERNI GROB 89,67 EUR

5. ŽARNA NIŠA, ŽARNI GROB 22,42 EUR

6. GROBNICA 67,25 EUR

VSEBINA

1.  SKLEP o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne 
stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega 
urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za 
leto 2015

2.  SKLEP o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini 
Radovljica za leto 2015

3.  SKLEP o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških 
storitev za leto 2015

4.  SKLEP o začetku priprave Občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas 
- Zapuže

5.  SKLEP o začasnem financiranju Občine Radovljica v obdobju 
januar – marec 2015

6. NAMERA o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem
7. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
8.  JAVNO NAZNANILO o razgrnitvi podatkov za odmero nado-

mestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega 
zemljišča na območju občine Radovljica za leto 2015
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3. člen

Najvišje cene najema grobnega prostora ob prvem pokopu, ki ga najemnik 
plača v enkratnem znesku, znaša največ toliko najvišjih letnih najemnin za po-
samezno zvrst groba, kolikor znaša najkrajša doba najema grobnega prostora.

Najvišje cene najemnin, ki jih najemnik plača v enkratnem znesku ob prvem 
pokopu, so:

Zvrst groba Najvišja cena prvega 
zakupa groba z DDV

1. ENOJNI GROB 224,18 EUR

2. DVOJNI GROB, 
RONDO, VRSTNI GROB 448,35 EUR

3. TROJNI GROB 672,53 EUR

4. ČETVERNI GROB 896,70 EUR

5. ŽARNA NIŠA, ŽARNI GROB 224,18 EUR

4. člen

Najvišja cena uporabe mrliške vežice znaša 117,43 EUR z DDV.

Cena uporabe mrliške vežice je določena v enkratnem znesku neodvisno od 
trajanja uporabe in vključuje vse dejanske stroške, ki nastanejo z uporabo mr-
liške vežice. 

5. člen

Cene storitev, ki niso določene s tem sklepom, določa upravljavec prosto.

6. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne ob-
jave in začne veljati s 1.1.2015.

Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o potrditvi višine naje-
mnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2014 (DN UO, št. 179/2013).

Številka: 354-0030/2014
Datum: 10.12.2014

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN 

4.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 
in spremembe) ter 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) 
je Občinski svet Občine Radovljica na 3. seji dne 10.12.2014 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas - Zapuže

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se podrobneje določi:
-   oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (v nadaljevanju OPPN),
- območje OPPN,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz,
-  državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za 

načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove 
pristojnosti,

- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN,
- objavo sklepa.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Predmet sklepa je izdelava novega OPPN za rekonstrukcijo obstoječe ceste 
Radovljica – Nova vas – Zapuže. Ker se s tem sklepom predvideva izdelava 

OPPN za rekonstrukcijo ceste, kjer priprava OPPN ni bila predvidena, skladno 
z drugo alinejo 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju sprejme sklep o 
začetku postopka priprave občinski svet.

Obstoječo cesto Radovljica – Nova vas – Zapuže je potrebno rekonstruirati. 
Občinska cesta je od Radovljice do križišča s cesto proti Podvinu v Zapužah 
kategorizirana kot (LC) lokalna cesta – odsek št. 348021, od omenjenega 
križišča pa do križišča s cesto Lesce – Begunje pa kot (LC) lokalna cesta – 
odsek št. 348011. Od Radovljice do Nove vasi ima cesta širok profil, vendar 
brez urejenih površin za pešce, v naselju pa se profil zelo zoži. Oteženo je 
srečevanje osebnih avtomobilov kot avtobusov, prav tako ni urejenih površin za 
pešce in kolesarje. Rekonstrukcija naj bi omogočila poleg prometa motornih 
vozil tudi varnejši promet pešcev in kolesarjev, v naselju Nova vas pa ureditev 
območja umirjenega prometa.

OPPN mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o prostorskem 
načrtovanju – ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) in vsemi podza-
konskimi predpisi. 

3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Območje OPPN obsega obstoječo lokalno cesto Radovljica – Nova vas - Za-
puže. Začetek obdelave je parc. št. 805/10 v k.o. Predtrg, konec obdelave je 
parc. št. 680/2 v k.o. Nova vas. Začetek trase je približno 250 m od priključka 
za Vrbnje »pri Dolencu«, nato cesta poteka do Nove vasi, skozi Novo vas do 
križišča (s cesto proti Podvinu) v Zapužah, nakar zavije pravokotno proti seve-
rozahodu in se konča v križišču s cesto Lesce – Begunje.

Rekonstrukcija bo lahko obsegala tudi dele parcel v varovalnem pasu obsto-
ječe ceste.

Dolžina trase je približno 2,25 km. Zemljišča ležijo v k.o. Predtrg, k.o. Mošnje, 
k.o. Begunje in k.o. Nova vas.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh 
do sedaj izdelanih strokovnih podlag, pripravo variantnih rešitev in izborom naj-
ustreznejše variante.

Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in eko-
nomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju. O izboru 
strokovne rešitve odloči pripravljavec.

Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi. 
Prostorski načrtovalec se izbere na podlagi Zakona o javnem naročanju. 

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

OPPN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
-  začetek – sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine 

Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka OPPN, 30 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
-  priprava dopolnjenega osnutka OPPN, 15 dni (priprava eventualnih varian-

tnih rešitev)
-  javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, sodelovanje javnosti, javna 

obravnava, 30 dni
-  preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN,  pri-

prava stališč, priprava predloga OPPN, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu 
-  objava odloka OPPN in izdelava končnega elaborata, 15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek 
priprave OPPN ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 30 dni
- preveritev okoljskega poročila, 30 dni
- sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN, 30 dni.

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredo-
vanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj 
k predlogu, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, 
 Dunajska 47, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 
 Vojkova 61, 1000 Ljubljana
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3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje 
 z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
 Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
 Oddelek območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj 
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, 
 Langusova 4, 1535 Ljubljana (priprava DPN za novo elektrificirano progo)
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 
 1535 Ljubljana (priprava DPN za prenosni plinovod)
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
 Maistrova 10, 1000 Ljubljana
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, 
 Tomšičeva 7, Kranj
10. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
11. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
12. Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj, 
 Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
13. Geoplin Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 
 1001 Ljubljana
14. Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
15. Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
16. Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
17. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica 
 (Oddelek za infrastrukturo)

Če se v postopku priprave osnutka OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti 
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem od-
stavku, se le-ti pridobijo v postopku. 

Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da ji v 
roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.

Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni  ne dajo smernic, se šteje, da jih 
nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načr-
tovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno sporoči občini, 
ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 

Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, investitor 
OPPN za dopolnjen osnutek OPPN zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga sku-
paj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo 
okolja.

Pripravi se predlog OPPN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 
roku v 30 dni predložijo mnenja k predlogu. Če jih ne predložijo, se nadaljuje 
s pripravo OPPN.

Če je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna 
ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje 
s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo 
okolja.

Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, odloči 
o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo 
okolja. 

Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če je iz 
mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN smernice 
upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zako-
nom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na 
okolje sprejemljivi.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Izdelavo OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag se financira iz proračuna 
Občine Radovljica. 

8. člen
(objava sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Ob-
čine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine Radovljica.

Številka: 3505-0009/2014     
Datum: 10.12.2014      

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

5.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spre-
membe) in 105. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) izdajam

SKLEP 
o začasnem financiranju Občine Radovljica v obdobju 

januar – marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Radovljica (v 
nadaljevanju občina) iz proračunskih sredstev v obdobju od 1. januarja 2015 
do sprejetja proračuna oziroma največ do 31. marca 2015.

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Radovljica za leto 2014. 
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov obči-
ne je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 
spremembe; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Radovljica 
za leto 2014 (DN UO, št. 167/12, 182/14 in 188/14; v nadaljevanju odlok o 
proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 
izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
   
   
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/                 Proračun januar -  marec 2015

I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.270.533,12
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.084.090,51
70 DAVČNI PRIHODKI 2.584.679,60     
 700 Davki na dohodek in dobiček 2. 397.330,00
 703 Davki na premoženje 129.034,31
 704 Domači davki na blago in storitve 57.658,65
 706 Drugi davki 656,64
71 NEDAVČNI PRIHODKI 499.410,91
 710 Udeležba na dobičku in dohodki 
 od premoženja 431.946,30
 711 Takse in pristojbine 2.198,79
 712 Denarne kazni 10.826,57
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7.282,40
 714 Drugi nedavčni prihodki 47.156,85      
72 KAPITALSKI PRIHODKI 9.157,75
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.206,39
 721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
 dolgoročnih sredstev 7.951,36           
73 PREJETE DONACIJE 700,00
 730 Prejete donacije iz domačih virov 700,00                                                                         
 731 Prejete donacije iz tujine 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 176.584,86       
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
 institucij 7.122,48
 741 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  169.462,38
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.089.903,80     
40 TEKOČI ODHODKI 692.706,32
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 222.356,44  
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 35.679,28
 402 Izdatki za blago in storitve 389.107,49
 403 Plačila domačih obresti 5.862,08      
 409 Rezerve 39.701,02
41 TEKOČI TRANSFERI 1.602.069,92    
 410 Subvencije 6.881,65
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 884.150,47
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 219.339,01
 413 Drugi tekoči domači transferi                                                                              491.698,49
 414 Tekoči transferi v tujino                                                                                                   0,00   
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                   693.223,80
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                      693.223,80
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                101.903,76
 430 Investicijski transferi                                                                                               95.377,27
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  6.526,49 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                                                   180.629,32
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
                                                
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Proračun januar -  marec 2015

IV.  PREJETA VRAČILA 
 DANIH POSOJIL IN 
 PRODAJA KAPITALSKIH 
 DELEŽEV (750+751+752) 4.566,03
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 4.566,03
 750 Prejeta vračila danih posojil  4.566,03 
 751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 
V.   DANA POSOJILA 
 IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
 DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
 440 Dana posojila 0,00
 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  0,00    
 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  0,00    
 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 
 in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
 v svoji lasti 0,00        
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV                                     4.566,03
 (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Proračun januar -  marec 2015

VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                                                                                                                         0,00
 50 ZADOLŽEVANJE                                                                                              0,00
 500 Domače zadolževanje                                                                                                       0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                                             185.195,35
 55 ODPLAČILA DOLGA                                                                             185.195,35
 550 Odplačila domačega dolga 185.195,35
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 0,00 
 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                             - ali 0 ali +                    
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                                                                  - 185.195,35
 (VII.-VIII.)  
XI.  NETO FINANCIRANJE  - 180.629,32
 (VI.+VII.-VIII.-IX.)
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
 31 12. PRETEKLEGA LETA 0,00
 9009 Splošni sklad za drugo                 - ali 0 ali +

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo 
za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF 
oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni skupin in podsku-
pin kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja 
uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in 
Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2014.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in 
plačujejo obveznosti iz skupin in podskupin kontov kot v proračunu preteklega 
leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in 
plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic 
porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v tem sklepu. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 
41., 43. in 44. člena ZJF.

Po preteku obdobja začasnega financiranja, navedenega v 1. členu tega skle-
pa, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Rado-
vljica za leto 2015. 

7. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.

Proračunska rezerva se v obdobju začasnega financiranja oblikuje v višini 
28.000,00 EUR.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za od-
pravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nale-
zljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo 
naravne sile in ekološke nesreče.

Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča o uporabi 
sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF 
župan in o tem pisno  obvešča občinski svet. V drugih primerih porabe sred-
stev proračunskega sklada, ki presega navedeno višino, odloča občinski svet 
s posebnim odlokom. 

4. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Ob-
čine Radovljica - Uradne objave, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

Številka: 406-0014/2014-1
Datum: 16.12.2014

 Ciril Globočnik 
 ŽUPAN

6.

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi 5. člena Pra-
vilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem (DN UO, št. 
123/10; v nadaljevanju Pravilnik) objavlja

Namero o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem

Občina Radovljica daje v najem  naslednja zemljišča:
- gozdno zemljišče, parcela št. 1721, k.o. 2151 – Begunje, 
 v izmeri 10513 m2, za postavitev čebelnjakov; 
- za gostinski vrt, del zemljišča s parc. št. 282/5,  v izmeri 32 m2, 
 k.o. 2156 – Radovljica; 
- za gostinski vrt, del zemljišča s parc. št. 149/4,  v izmeri 37 m2, 
 k.o. 2156 – Radovljica. 

Vse zainteresirane prosilce vabimo, da oddajo svojo vlogo v roku 15 dni od 
objave.

S prosilcem, ki mora imeti poravnane vse obveznosti do Občine Radovljica, 
bo sklenjena najemna pogodba v skladu z določili Pravilnika, po cenah, do-
ločenih 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. 

Številka: 4780-0001/2014-143
Datum: 16.12.2014

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN                                                                                                                                

7.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno bese-
dilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. 
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014), 21., 23. in 212. člena 
Zakona o graditvi objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 
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108/09), 39. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/2010) in 
sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica 3. redne seje, z dne 10.12.2014, 
Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja 

ODLOČBO 
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

1.  Z zemljišč s seznama

KO_ID Katastrska občina Parcela Površina ID OZNAKA

2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1765 79 2166-1765-0

2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1759/2 76 2166-1759/2-0

2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1759/3 71 2166-1759/3-0

2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1759/4 58 2166-1759/4-0

2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1766/2 102 2166-1766/2-0

2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1766/3 149 2166-1766/3-0

2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1766/4 121 2166-1766/4-0

2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1766/5 127 2166-1766/5-0

2158 MOŠNJE 1666/5 21 2158-1666/5-0

2158 MOŠNJE 1666/8 129 2158-1666/8-0

2158 MOŠNJE 1666/9 41 2158-1666/9-0

2158 MOŠNJE 1682/4 186 2158-1682/4-0

2158 MOŠNJE 1712/5 564 2158-1712/5-0

2152 SREDNJA VAS 376/2 111 2152-376/2-0

se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO in vpiše lastninska pravica 
na ime Občina Radovljica, matična številka: 5883466000.

2.   Z zemljišča

KO_ID Katastrska občina Parcela Površina ID OZNAKA

2164 LANCOVO 1388/24 312 2164-1388/24-0

se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO v lasti Občine Radovlji-
ca in vpiše lastninska pravica na ime Občina Radovljica, matična številka: 
5883466000.

3.  Z zemljišč s seznama 

KO_ID Katastrska občina Parcela Površina ID OZNAKA

2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1708/7 56 2166-1708/7-0

2163 KAMNA GORICA 276/2 33 2163-276/2-0

2163 KAMNA GORICA 681/2 31 2163-681/2-0

2164 LANCOVO 1630/6 26 2164-1630/6-0

2164 LANCOVO 1631/2 47 2164-1631/2-0

2157 PREDTRG 800/13 88 2157-800/13-0

2157 PREDTRG 800/14 49 2157-800/14-0

2157 PREDTRG 800/15 6 2157-800/15-0

2157 PREDTRG 800/16 39 2157-800/16-0

2157 PREDTRG 800/17 49 2157-800/17-0

2157 PREDTRG 800/18 43 2157-800/18-0

2157 PREDTRG 800/19 355 2157-800/19-0

2157 PREDTRG 800/20 61 2157-800/20-0

2156 RADOVLJICA 773/2 79 2156-773/2-0

2161 ZALOŠE 966/10 28 2161-966/10-0

2161 ZALOŠE 966/11 24 2161-966/11-0

2161 ZALOŠE 966/13 30 2161-966/13-0

2161 ZALOŠE 966/15 15 2161-966/15-0

2161 ZALOŠE 966/16 45 2161-966/16-0

2161 ZALOŠE 966/17 118 2161-966/17-0

2161 ZALOŠE 966/18 153 2161-966/18-0

2161 ZALOŠE 966/20 30 2161-966/20-0

2161 ZALOŠE 966/21 34 2161-966/21-0

se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra - občinska cesta.

Obrazlož i tev :

V postopku je bilo ugotovljeno, da se v izreku navedena zemljišča ne upora-
bljajo kot javne površine lokalnega pomena. Občina Radovljica zemljiško knji-
žno ureja zemljišča cest in drugih javnih površin. Zemljišča za urejanje javnih 
površin pridobivamo z odkupi ali menjavami za zemljišča v lasti občine, ki se 
danes ne uporabljajo več kot javno dobro. Ker so taka zemljišča v zemljiški 
knjigi vknjižena z zaznambo javnega dobra, je za potrebe nadaljnjega zemlji-
škoknjižnega urejanja nujen predhodni izbris javnega dobra.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba žu-
panu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se 
lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu Občine Ra-
dovljica - 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 18,12 EUR po tar. št. 2 ZUT.

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec II

Številka: 7113-14/2014-15
Datum: 16.12.2014

 Matjaž Erjavec l.r. 
 Direktor občinske uprave

8.

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, na podlagi 218. 
c in 218. č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 
102/2004) objavlja

 
JAVNO NAZNANILO

o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo 
zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju 

občine Radovljica za leto 2015

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega 
stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Radovljica, bodo na vpo-
gled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so 
po določbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo nadomestila za 
uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. 

Razgrnitev podatkov bo od 5. januarja 2015 do vključno 16. januarja 
2015 v prostorih Oddelka za gospodarstvo Občine Radovljica, Gorenjska 
cesta 19, v Radovljici, pritličje soba 8, tel. št.: 04 537 23 35, v času uradnih 
ur, in sicer za:
 - fizične osebe: ponedeljek, sreda in petek,
 - pravne osebe: torek in četrtek.

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne 
strinja s podatki občine, mora v roku enega meseca od javnega naznanila pre-
dlagati vpis novih podatkov. Če zavezanec tega v zakonsko določenem roku 
ne predlaga, se šteje, da so podatki občine pravilni, skladno z 218.a in 218.č 
členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004) 

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Radovljica, Oddelek za gospo-
darstvo, na istem naslovu od zavezancev sprejema tudi nove registracijske 
podatke in vse druge spremembe v zvezi z lastništvom (uporabo, najemom) 
zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino stanovanjskih in 
poslovnih prostorov ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Zavezanci so 
dolžni posredovati podatke za enotno evidenco po 17. členu Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Radovljica (DN 
UO, št. 151/2011). 

Številka : 422-126/2014
Datum: 11.12.2014
 
 Ciril Globočnik l. r.
 ŽUPAN


