
Uradne Objave, {tevilka 57, 9. december  2005

U r a d n e  o b j a v e

I. Splo{ni dolo~bi

1. ~len
(predpisi o graditvi in vzdr`evanju ob~inskih cest)

Ob~inske ceste se gradijo in vzdr`ujejo na na~in in pod pogo-
ji, ki jih dolo~ajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki
urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov,
predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.

2. ~len
(namen odloka)

Ta odlok dolo~a:
- ob~inske ceste na obmo~ju ob~ine Radovljica in postopek

njihove kategorizacije;
- upravljanje, graditev, vzdr`evanje in varstvo ob~inskih cest

in prometa na njih;
- na~in izvajanja vzdr`evanja ob~inskih cest kot obvezne

gospodarske javne slu`be;
- in{pekcijsko nadzorstvo nad ob~inskimi cestami in

sankcioniranje kr{itev tega odloka.

II. Ob~inske ceste in njihova kategorizacija

3. ~len
(ob~inske ceste)

Ob~inske ceste na obmo~ju ob~ine Radovljica so vse javne

ceste, ki niso kategorizirane kot dr`avne ceste.

4. ~len
(kategorije ob~inskih cest)

(1) Ob~inske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne
poti in javne poti za kolesarje.

(2) Lokalne ceste v ob~ini Radovljica se v skladu z merili za kate-
gorizacijo javnih cest razvrstijo v tri podkategorije: zbirne mestne
ceste ali zbirne krajevne ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.

5. ~len
(postopek kategorizacije ob~inskih cest)

(1) Ob~inske ceste dolo~i in kategorizira Ob~inski svet ob~ine
Radovljica na predlog `upana.

(2) Predlog kategorizacije ob~inskih cest mora biti predhodno stro-
kovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postop-
ku, dolo~enim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.

6. ~len
(spremembe kategorizacije ob~inskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije ob~inskih cest in nadome{~enih
delov ob~inskih cest, ki se ohranjajo kot prometne povr{ine, se
dolo~ajo po postopku iz prej{njega ~lena tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije ob~inskih cest lahko predlagajo

Na podlagi 100. ~lena Poslovnika Ob~inskega sveta Ob~ine Radovljica je Ob~inski svet Ob~ine Radovljice na svoji 28. seji
dne 30.12.2005 sprejel pre~i{~eno besedilo Odloka o ob~inskih cestah, ki obsega

- Odlok o ob~inskih cestah (UVG, {t. 47/99)

- Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ob~inskih cestah (DN UO, {t. 16/02)

- Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ob~inskih cestah (DN UO, {t. 43/04)

- Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ob~inskih cestah (DN UO, {t. 56/05);

ODLOK O OB^INSKIH CESTAH
Pre~i{~eno besedilo



URADNE OBJAVE OB^INE RADOVLJICAUO, stran 2 {t. 57, 9. december 2005

krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe (podjetja in
druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z
merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos ob~inske ceste med dr`avne ceste
odlo~i Ob~inski svet Ob~ine Radovljica na predlog `upana.

(4) Ob~inska cesta, dolo~ena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu dr`avne ceste med ob~inske ceste, ima ka
tegorijo, dolo~eno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije ob~inskih cest se opravijo po
potrebi najve~ enkrat letno in se upo{tevajo v planu razvoja in
vzdr`evanja ob~inskih cest za naslednje leto.

7. ~len
(novogradnje in rekonstrukcije

ob~inskih cest)

(1) Gradnje in rekonstrukcije ob~inskih cest ter kategorija
novozgrajenih in rekonstruiranih cest se dolo~ijo s programi
ob~ine.

(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del ob~inske ceste, s kate
rim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstru-
irana cesta.

8. ~len
(opustitev ob~inske ceste)

(1) Ob~inska cesta ali njen del se lahko opusti, ~e se zgradi
nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prej{njo.

(2) Opu{~ena ob~inska cesta ali njen del se uporabi za
parkiri{~a, po~ivali{~a in druge potrebe udele`encev v prometu
ali pa se agrotehni~no obdela skladno z njenim okoljem.

(3) Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka se lahko
ob~inska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
pla~ilu primerne od{kodnine prenese med nekategorizirane
ceste, ~e je tak prenos usklajen z bodo~im upravljavcem te
ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opu{~ene ob~inske ceste ali njenega
dela ter o njenem prenosu med nekategoriarane ceste odlo~a
Ob~inski svet ob~ine Radovljica na predlog `upana.

9. ~len
(prenos nekategoriziranih cest med

ob~inske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega poobla{~eni upravljavec te
ceste predlaga ob~ini njen prenos med ob~inske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob~inske
ceste, ~e je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet
let, ~e se njen prenos opravi brezpla~no oziroma se za njen
prenos dogovori primerna od{kodnina in je vpisana v zemlji{ko
knjigo.

(3) Dolo~ba prej{njega odstavka ne velja za prenos gozdnih
cest med ob~inske ceste, ki ga dolo~ajo predpisi o gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med ob~inske ceste
odlo~i Ob~inski svet ob~ine Radovljica na predlog `upana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. ~lena tega
odloka.

10. ~len
(planinske, turisti~ne in druge poti)

(1) Planinske poti, turisti~ne poti, poti v parkih, gozdovih in
druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah
in ki so namenjene dostopu do planinskih ko~ in vrhov ali
dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov
ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) ^e je pot iz prej{njega odstavka namenjena dostopu do
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za
ogled katerih je dolo~eno pla~ilo, mora njihov upravljavec
zgraditi in vzdr`evati pot tako, da je njena uporaba varna za
uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdr`evanje poti iz prej{njega
odstavka tega ~lena se zagotavljajo iz vpla~il za ogled naravnih,
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij
ob~ine njihovim upravljavcem.

III. Upravljanje ob~inskih cest

11. ~len
(upravljavec ob~inskih cest)

Z ob~inskimi cestami, ki so javno dobro v lasti ob~ine,
upravlja Ob~ina Radovljica.

12. ~len
(program in letni plan razvoja in 

vzdr`evanja ob~inskih cest)

(1) Program razvoja in vzdr`evanja ob~inskih cest, s katerim
se najmanj za obdobje {tirih let dolo~ajo prednostne naloge
razvoja in vzdr`evanja ob~inskih cest, viri sredstev za njihovo
uresni~evanje ter letna dinamika njihovega uresni~evanja, sprej-
me Ob~inski svet ob~ine Radovljica. na predlog `upana.

(2) Letni plan razvoja in vzdr`evanja ob~inskih cest, s katerim se
dolo~a uresni~evanje programa iz prej{njega odstavka v posa-
meznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku,
dolo~enim za ob~inski prora~un in je njegov sestavni del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdr`evanja ob~inskih cest se
del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
ob~inskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in
drugih nesre~ ali izrednih dogodkov na ob~inskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlin-
skih po{kodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih
ovir na ob~inskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih
je odredil ob~inski in{pektor, niso pa sestavni del rednega
vzdr`evanja in obnavljanja ob~inskih cest po tem planu.

13. ~len
(opravljanje strokovnih nalog 

za ob~inske ceste)

Strokovno tehni~ne, razvojne, organizacijske in upravne
naloge za graditev, vzdr`evanje in varstvo ob~inskih cest
opravlja pristojni ob~inski upravni organ.



URADNE OBJAVE OB^INE RADOVLJICA{t. 57, 9. december 2005 UO, stran 3

Te obsegajo zlasti:
- izdelavo strokovnih podlag za na~rtovanje razvoja in

vzdr`evanja ob~inskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
- naloge v zvezi z rednim vzdr`evanjem ob~inskih cest;
- naloge nadzora nad stanjem ob~inskih cest;
- izvajanje postopkov za oddajanje vzdr`evalnih del na

ob~inskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

- izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr`evanja
ob~inskih cest; - naloge v zvezi z investicijami v ob~inske
ceste;

- vodenje predpisanih evidenc o ob~inskih cestah in zagotav-
ljanje podatkov za potrebe izra~una primerne porabe ob~ine
in vodenja zdru`ene evidence o javnih cestah;

- organiziranje {tetja prometa na ob~inskih cestah in obdelave
zbranih podatkov;

- spremljanje prometnih tokov na ob~inskih cestah in pripra-
va predlogov sprememb, njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na dr`avnih cestah, ki potekajo skozi
ob~ino Radovljica;

- naloge obve{~anja javnosti o stanju ob~inskih cest in
prometa na njih;

- izdajanje dovoljenj in soglasij, dolo~enih z ukrepi za varstvo
ob~inskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

- priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih
in razvojnih nalog za ob~inske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi
ob~inami pri pripravi in uresni~evanju teh programov;

- izvajanje drugih nalog, dolo~enih s tem odlokom in drugimi
predpisi.

14. ~len
(financiranje ob~inskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdr`evanje ob~inskih cest se zago-
tavljajo v ob~inskem prora~unu.

(2) Ob~inski svet ob~ine Radovljica lahko predlaga Vladi
Republike Slovenije, da predpi{e posebno povra~ilo za
uporabo ob~inske ceste in objektov na njej, ki poteka po
obmo~ju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in
dolo~i prometno ureditev in nivo njenega vzdr`evanja. ^e je
za vzdr`evanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi
povra~ila krijejo stro{ki njenega vzdr`evanja.

IV. Graditev ob~inskih cest

15. ~len
(varstvo okolja vzdol` ob~inske ceste)

(1) Ob~inske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo {kodljivi
vplivi na okolje zaradi pri~akovanega prometa na njih ~im
manj{i.

(2) ^e je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenej{a na zemlji{~u ali
objektu soseda kot izvedba istih na zemlji{~u ob~inske ceste,
se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sose-
dom in investitorjem ob~inske ceste, ustanovi stvarna
slu`nost za tak{no izvedbo.

16. ~len
(projektiranje ob~inskih cest)

(1) Elementi za projektiranje ob~inske ceste se dolo~ijo v
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih ele-
mentov s stali{~a zagotavljanja prometne varnosti in ekono-
mi~nosti njihove graditve in vzdr`evanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
ob~inske ceste se dolo~ijo tudi prometna ureditev ob~inske ceste in
ureditev navezav na obstoje~e ceste ter pristopov do objektov in
zemlji{~ ob cesti ter predvidijo povr{ine zunaj vozi{~a ceste za
parkiri{~a, avtobusna postajali{~a in druge prometne povr{ine,
povr{ine za opravljanje spremljajo~ih dejavnosti, za gradnjo objek-
tov za vzdr`evanje cest in za nadzor cestnega prometa.

17. ~len
(pridobitev zemlji{~ za gradnjo 

ob~inske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemlji{~ za gradnjo ali rekon-
strukcijo ob~inske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahte-
vo investitorja lastninska pravica na zemlji{~u in drugi nepre-
mi~nini odvzame ali omeji, ~e ne pride do sklenitve pogodbe
med investitorjem in lastnikom te nepremi~nine.

18. ~len
(vra~ilo razla{~enih zemlji{~)

(1) ^e se razla{~ena zemlji{~a in druge nepremi~nine iz
prej{njega ~lena v {tirih letih ne pri~nejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razla{~enec zahteva vrnitev
razla{~enih zemlji{~ in drugih nepremi~nin ali pravic v
skladu z zakonom.

(2) ^e je bila med investitorjem in lastnikom zemlji{~a ali
druge nepremi~nine sklenjena pogodba namesto razlastitve,
lahko prej{nji lastnik v primeru iz prej{njega odstavka zahte-
va od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemlji{~a
in drugih nepremi~nin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za
dolo~itev vi{ine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so
bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. ~len
(gradnja avtobusnih postajali{~)

(1) Avtobusna postajali{~a na zbirni mestni cesti morajo
biti zunaj vozi{~a.

(2) Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka lahko pristojni
ob~inski upravni organ na predlog javnega prevoznika in v
soglasju z ob~inskim in{pektorjem ter policijo po presoji
okoli{~in, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda
dovoljenje za ureditev avtobusnega postajali{~a na vozi{~u
zbirne mestne ceste. ^e ugotovi, da za tako postajali{~e ni
ve~ potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekli~e
dovoljenje.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji ob~inske ceste
dolo~i gradnjo potrebnih avtobusnih postajali{~ pristojni
ob~inski upravni organ ob upo{tevanju predlogov javnih pre-
voznikov.
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20. ~len
(kri`anja ob~inskih cest in 

`elezni{kih prog)

(1) Kri`anja ob~inskih cest in `elezni{kih prog morajo biti
omejena na najnujnej{i obseg, in sicer tako, da se dvoje ali
ve~ ob~inskih cest usmeri na skupno kri`anje z `elezni{ko
progo.

(2) Na~in kri`anja ob~inskih cest in `elezni{kih prog ter
razmejitev stro{kov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki
bremenijo cesto ali `elezni{ko progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v `elezni{kem prometu.

21. ~len
(razmejitev obveznosti med 

upravljavcem ob~inskih 
cest in upravljavci vodotokov)

(1) Stro{ke gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki
posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
ob~inske ceste, kadar pre~ka vodotok ali poteka ob njem,
krije investitor ceste.

(2) Vzdr`evanje neposrednega zavarovanja podpornega
zidu in premostitvenega objekta (bre`ine pod objektom in
praga pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdr`evanja ob~inske ceste.

(3) Vzdr`evanje objektov in naprav, ki slu`ijo vodotoku, ter
obre`nih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so ses-
tavni del vzdr`evanja vodotoka.

22. ~len
(obveznost investitorja zaradi 

prestavitve ob~inske ceste)

(1) ^e je treba obstoje~o ob~insko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stro{ke prestavitve
ob~inske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prej{njega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stro{kov prestavitve ob~inske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega ob~inskega upravnega
organa za bolj{e elemente nadome{~enega dela ob~inske
ceste od elementov, dolo~enih v prej{njem odstavku.

23. ~len
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) ^e se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo ob~inske ceste
predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne slu`ijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehni~na dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na obmo~ju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prej{njega odstavka je odgo-
voren pristojni ob~inski upravni organ.

(3) Stro{ke projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega ~lena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. ~len
(obveznost obve{~anja o posegih 

v ob~insko cesto)

(1) Pristojni ob~inski upravni organ mora o gradnji ali
rekonstrukciji ob~inske ceste obvestiti investitorje oziroma
upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem tele-
su najmanj 60 dni pred pri~etkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojni ob~inski upravni organ mora dati investitorju
oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prej{njega
odstavka na razpolago na~rte in podatke, potrebne za uskla-
ditev del.

(3) Dolo~be tega ~lena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje
objekte in naprave v ob~inski cesti.

25. ~len
(graditev ob~inskih cest)

(1) Ob~inske ceste se gradijo na osnovi sprejetih pros-
torskih in finan~nih planov ob~ine Radovljica. Postopek
mora potekati po predpisih, ki urejajo prostor, gradnjo
objektov in oddajo del.

(2) Novozgrajena cesta postane javno dobro v lasti ob~ine.
(3) Uvrstitev novozgrajene ceste v ob~inske ceste in katego-

rizacija se opravi po dolo~bah II. poglavja tega odloka.

V. Vzdr`evanje ob~inskih cest

26. ~len
(odgovornost za stanje ob~inskih cest)

(1) Ob~inske ceste se morajo redno vzdr`evati in obnavljati
tako, da ob upo{tevanju njihovega pomena za povezovanje
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdr`evanja, predpisov,
ki urejajo javne ceste in dolo~be 31. ~lena tega odloka
omogo~ajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdr`evanja ob~inskih cest kot
javne slu`be in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31.
~lena tega odloka je odgovoren izvajalec javne slu`be.

(3) Za organiziranje obnavljanja ob~inskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 31. ~lena tega odloka je odgo-
voren pristojni ob~inski upravni organ.

27. ~len
(javna slu`ba vzdr`evanja ob~inskih cest)

(1) Vzdr`evanje ob~inskih cest je obvezna gospodarska
javna slu`ba, ki obsega redno vzdr`evanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdr`evanje ob~inskih cest se zagotavlja z oddajo
koncesije pravni ali fizi~ni osebi po predpisih, ki urejajo
gospodarske javne slu`be.

(3) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdr`evanje ob~inskih cest v obsegu in pod pogoji,
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dolo~enimi s predpisi o javnih cestah.
(4) Ne glede na dolo~bo drugega odstavka tega ~lena lahko

Ob~inski svet Ob~ine Radovljica na predlog `upana odlo~i,
da redno vzdr`evanje ob~inskih cest ali dela teh cest zago-
tavljajo na svojem obmo~ju krajevne skupnosti. Ob~inski
svet Ob~ine Radovljica hkrati dolo~i tudi program rednega
vzdr`evanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz
prora~una ob~ine, in dolo~i odgovorno osebo za izvedbo
programa. Za stanje ob~inskih cest je Ob~ina Radovljica
subsidiarno odgovorna.

(5) Obnovitvena dela oddaja pristojni ob~inski upravni
organ po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom dolo~eni
za oddajo javnih naro~il.

28. ~len
(vzdr`evanje kri`i{~ in kri`anj)

(1) Za vzdr`evanje kri`i{~ ob~inskih cest z nekategorizirani-
mi cestami, po katerih je dovoljen javni promet v obmo~ju
cestnega sveta ob~inske ceste, skrbi pristojni ob~inski
upravni organ.

(2) Vzdr`evanje kri`anj ob~inskih cest z `elezni{ko progo
urejajo predpisi o varnosti v `elezni{kem prometu.

29. ~len
(vzdr`evanje cestnih objektov

na nekategoriziranih
cestah nad in pod ob~inskimi cestami)

Za vzdr`evanje premostitvene in podporne konstrukcije
nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad in pod
ob~inskimi cestami je pristojen ob~inski upravni organ.

30. ~len
(vzdr`evanje ob~inskih cest 
ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojni ob~inski upravni organ lahko zaradi zapore
ob~inske ceste za~asno preusmeri promet na dr`avno cesto
ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet.

(2) O preusmeritvi prometa z ob~inske na dr`avno cesto, ki
bi bistveno pove~al prometno obremenitev te ceste, se mora
pristojni ob~inski upravni organ predhodno uskladiti z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z ob~inske ceste na nekatego-
rizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pris-
tojni ob~inski upravni organ predhodno pridobiti soglasje
lastnika te ceste ali od njega poobla{~enega upravljavca
ceste. ^e je med preusmeritvijo prometa z ob~inske ceste na
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
treba pove~ati obseg vzdr`evanja te ceste ali pa jo je treba
pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije
stro{ke teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. Varstvo ob~inskih cest in prometa na njih

1. Varstvo ob~inskih cest

31. ~len
(omejitve uporabe ob~inske ceste)

(1) ^e je ob~inska cesta v takem stanju,
- da promet po njej ni mogo~ ali je mogo~ samo promet

posameznih vrst vozil,
- da bi promet posameznih vrst vozil {kodoval tej cesti
ali
- ~e to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nana{ajo na

zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, mo~nega vetra,
po{kodb ceste zaradi naravnih in drugih nesre~ in podobno),

lahko predstojnik pristojnega ob~inskega upravnega organa s
sklepom za~asno, najdalj za ~as enega leta, prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem
delu ali zmanj{a dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali
dimenzije vozil, dokler so razlogi za tak{en ukrep.

(2) Predstojnik pristojnega ob~inskega upravnega organa
mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge ali-
nee prej{njega odstavka, obvestiti policijo in ob~inskega in{pek-
torja najmanj petnajst dni ter javnost v sredstvih javnega
obve{~anja najmanj tri dni pred njihovo ozna~itvijo s prometno
signalizacijo na ob~inski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
odstavka tega ~lena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdr`evanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesre~ah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti polici-
ja, ob~inski in{pektor in javnost v sredstvih javnega obve{~anja.
Izvajalec rednega vzdr`evanja ceste in vodja intervencije ob
naravnih in drugih nesre~ah morata o teh ukrepih obvestiti
tudi pristojni b~inski upravni organ.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlo-
gov, dolo~enih v prvem odstavku tega ~lena, dalj{e od enega
leta, se dolo~i v skladu z dolo~bo 52. ~lena tega odloka.

(5) Dolo~be tega ~lena se nana{ajo na prometno ureditev,
ozna~eno na ob~inskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

32. ~len
(varovalni pas ob ob~inski cesti)

(1) Da se prepre~ijo {kodljivi vplivi posegov v prostor ob
ob~inski cesti, na ob~insko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakr{nih koli drugih objektov in naprav v
varovalnem pasu ob~inske ceste, so dovoljeni le s soglasjem
pristojnega ob~inskega upravnega organa.

(3) Pristojni ob~inski upravni organ izda soglasje iz
prej{njega odstavka, ~e s predlaganim posegom v varoval-
nem pasu niso prizadeti interesi varovanja ob~inske ceste in
prometa na njej, njene {iritve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
ob~inske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
za{~ito pred vplivi ceste in prometa na njej, dolo~enih s 15.
~lenom tega odloka.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta
in je na vsako stran ob~inske ceste {irok

- pri lokalni cesti 6 m
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- pri javni poti 4 m
- pri javni poti za kolesarje 2 m
- pri zbirni mestni ali krajevni cesti 8 m
- pri mestni ali krajevni cesti 6 m.
(6) Dolo~be tega ~lena se ne uporabljajo za obmo~ja, ureje-

na s prostorskimi izvedbenimi na~rti Ob~ine Radovljica.

33. ~len
(napeljevanje nadzemnih in
podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-
petostni elektri~ni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovo-
di, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni
Ob~ina Radovljica, se smejo napeljevati oziroma postavljati v
obmo~ju ob~inske ceste in njenega varovalnega pasu le pod
pogoji in na na~in, dolo~enimi s soglasjem pristojnega
ob~inskega upravnega organa.

(2) Pristojni ob~inski upravni organ lahko zahteva od uprav-
ljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije ob~inske ceste ali
izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stro{ke prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov
upravljavec, razen ~e to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za nji-
hovo napeljavo oziroma postavitev.

(3) Pristojen ob~inski upravni organ lahko odkloni izdajo soglasja
iz prvega odstavka tega ~lena, ~e bi vodi in naprave ogro`ali
ob~insko cesto ali promet na njej, bistveno ote`evali njeno
vzdr`evanje ali onemogo~ali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

34. ~len
(dela na ob~inski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob~inski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
ob~inskega upravnega organa in s soglasjem upravljavca. Ob
izdaji dovoljenja za opravljanje del na ob~inski cesti ob~inski
upravni organ o tem obvesti krajevne skupnosti, na obmo~ju
katerih se bodo dela izvajala.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prej{njega odstavka se
dolo~ijo na~in, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega ~lena ni potrebno, ~e
so s po{kodbami naprav in napeljav, vgrajenih v ob~insko
cesto, neposredno ogro`eni varen promet oziroma `ivljenja in
zdravje ob~anov ali bi lahko nastala ve~ja gospodarska {koda.
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposred-
no nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdr`evanja
ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora ~im hitreje odstra-
niti po{kodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o
kon~anih delih obvestiti izvajalca rednega vzdr`evanja ceste.

(4) ^e se mora zaradi del iz prej{njega odstavka ob~insko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v ob~insko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

35. ~len
(opravljanje del ob ob~inski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje dru-
gih del na zemlji{~ih ali na objektih vzdol̀  ob~inske ceste, ki bi lahko

ovirala ali ogro`ala promet, po{kodovala cesto ali pove~ala stro{ke
njenega vzdr̀ evanja, je potrebno soglasje pristojnega ob~inskega
upravnega organa. V soglasju se dolo~ijo pogoji za opravljanje teh del

36. ~len
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, {irino, dol`ino in vi{ino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se {teje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
ob~inski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
dolo~ijo na~in in pogoji prevoza ter vi{ina povra~ila za izred-
ni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po
ob~inskih cestah, izda pristojni ob~inski upravni organ v 15
dneh po vlo`itvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih
obvesti policijo, ob~inskega in{pektorja in izvajalca rednega
vzdr`evanja ob~inskih cest.

(4) Dovoljenje iz prej{njega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi
vzpostavitve prevoznosti ob~inskih cest v zimskem ~asu,
intervencije ob naravnih in drugih nesre~ah ali ob izrednih
razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza
mora pred za~etkom izrednega prevoza s pristojnim
ob~inskim upravnim organom uskladiti potek izrednega pre-
voza in o tem obvestiti policijo.

37. ~len
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Najve~je dovoljene osne obremenitve, skupno maso in
dimenzije vozil na ob~inskih cestah nadzorujejo izvajalci red-
nega vzdr`evanja ob~inskih cest v sodelovanju s policisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prej{njega ~lena, policist izklju~i iz
prometa. Izvajalec prevoza mora pla~ati povra~ilo za izredni
prevoz in povrniti {kodo na ob~inski cesti, ~e jo je povzro~il.

38. ~len
(spremljajo~e dejavnosti ob

ob~inski cesti)

(1) Povr{ine za opravljanje spremljajo~ih dejavnosti,
dolo~ene v skladu z dolo~bo drugega odstavka 16. ~lena tega
odloka, in povr{ine, ki jih za te namene pristojni ob~inski
upravni organ dolo~i ob obstoje~ih ob~inskih cestah, slu`ba
odda najugodnej{emu ponudniku za opravljanje teh dejav-
nosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajo~ih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
povr{in iz prej{njega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpi{e `upan.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajo~ih dejavnosti ali spremembo dejavnosti
je potrebno soglasje pristojnega ob~inskega upravnega organa.
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39. ~len
(priklju~ki na ob~insko cesto)

(1) Priklju~ki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemlji{~ na ob~inske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
ob~inskega upravnega organa. S soglasjem se dolo~ijo
tehni~ni in drugi pogoji graditve in vzdr`evanja priklju~ka
ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji ob~inskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priklju~kov predvideti `e
v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(3) Stro{ke graditve ali rekonstrukcije priklju~ka na
ob~insko cesto, vklju~no s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

(4) Priklju~ek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajo~o prometno signalizacijo
v obmo~ju cestnega sveta ob~inske ceste sestavni del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehni~nega pregleda zgrajenega priklju~ka
mora sodelovati pristojni ob~inski upravni organ zaradi ugo-
tovitve njegove skladnosti s tehni~nimi in drugimi pogoji,
dolo~enimi v soglasju iz prvega odstavka tega ~lena.

40. ~len
(obvezna rekonstrukcija priklju~ka)

^e priklju~ek na ob~insko cesto zaradi pove~anega prometa
ali uporabe za druga~en promet, kot je bil upo{tevan ob
izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni ve~ ustrezen, lahko
pristojni ob~inski upravni organ z upravno odlo~bo zahteva
njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stro{ke
preureditve priklju~ka krije investitor priklju~ka ali njegov
pravni naslednik.

41. ~len
(ukinitev priklju~ka)

(1) Ob~inski in{pektor lahko zahteva ustrezno ureditev
priklju~ka na ob~insko cesto, odredi prepoved uporabe
priklju~ka ali njegovo ukinitev, ~e ta ni vzdr`evan v skladu s
pogoji iz soglasja iz 39. ~lena ali je zgrajen brez soglasja ali ~e
ta ni preurejen v skladu z odlo~bo iz 40. ~lena tega odloka.

(2) Stro{ke za izvedbo ukrepa iz prej{njega odstavka krije
investitor priklju~ka ali njegov pravni naslednik.

42. ~len
(varovalni gozdovi in hudourniki 

ob ob~inski cesti)

(1) Pristojni ob~inski upravni organ lahko pristojnemu
upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd
vzdol` ob~inske ceste ali v njeni bli`ini, ki je pomemben
zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemlji{~a, bo~nim
vetrom, sne`nimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni
gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizi~ne osebe, ki ob ob~inski cesti pogozduje-
jo ali urejajo hudournike ter dero~e reke, morajo sodelovati s
pristojnim ob~inskim upravnim organom in prilagoditi vrsto
in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

43. ~len
(graditev `i~ni{kih naprav

~ez ob~inske ceste)

(1) Za graditev `i~ni{kih naprav nad ob~inskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega ob~inskega
upravnega organa.

(2) Ob~inska cesta, ki jo pre~ka `i~ni{ka naprava, mora biti
zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stro{ke postavitve in
vzdr`evanja lovilne naprave krije investitor oziroma uprav-
ljavec `i~ni{ke naprave.

44. ~len
(izkori{~anje kamnin ob ob~inski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v tak{ni oddaljenosti od ob~inske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdr`evanje ceste in na varnost
prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prej{njega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega ob~inskega upravne-
ga organa.

45. ~len
(omejitve opravljanja del zunaj 

varovalnega pasu ob~inske ceste)

Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu ob~inske ceste,
ki bi lahko povzro~ila spremembo vodostaja oziroma vi{ine
podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega
telesa, na stro{ke vzdr`evanja ceste ali na promet na cesti,
mora investitor pridobiti soglasje pristojnega ob~inskega
upravnega organa. Taka dela se lahko opravljajo le pod
pogoji, ki jih dolo~a soglasje.

46. ~len
(prepovedi ogro`anja ob~inske 

ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je za~asno ali trajno zasesti ob~insko cesto
ali njen del, izvajati ali opustiti kakr{na koli dela na cesti in
zemlji{~u ali objektih ob cesti, ki bi utegnila po{kodovati
cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogro`ati promet na
cesti. Vse stro{ke zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in
drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je
povzro~il.

(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge teko~ine;
2. pu{~ati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, povr{inah za kolesarje

in pe{ce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vo`njo z
vozili, razen ~e sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi `ivo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali polj{~ine, name{~ati ali odlagati na
ali ob cesti les, odpadni ali drug material ali predmete, ~e se
s tem poslab{a ali onemogo~i preglednost ceste ali druga~e
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ovira ali ogro`a promet, po{koduje cesta ali poslab{a njena
urejenost;

7. name{~ati in uporabljati na cesti ali ob njej lu~i ali druge
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogro`ale promet;

8. spu{~ati po bre`inah ceste kamenje, les in drug material
ali predmete;

9. name{~ati na cesto kakr{ne koli predmete z namenom
oviranja ali onemogo~anja nemotenega in varnega odvijanja
prometa;

10. po{kodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priklju~ka

nanjo;
12. pu{~ati na cesti ali metati na cesto kakr{ne koli pred-

mete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
druga~e onesna`evati cesto;

13. pu{~ati na cesto `ivali brez nadzorstva, napajati `ivali v
obcestnih jarkih, pasti `ivino na mestnem svetu ali graditi ob
cesti napajali{~a za `ivali;

14. voditi po cesti konje ali druge `ivali, ki so tako podko-
vane, da lahko po{kodujejo cesto;

15. namerno za`igati ob cesti strni{~a, odpadne in druge
gorljive snovi;

16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
{irini 1 m od ceste vzporedno z njo;

17. obra~ati na cesti `ivali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

18. zavirati vpre`na vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
19. vla~iti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete

kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge
dele tovora;

47. ~len
(nale`ne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po ob~inskih cestah, morajo imeti
kolesa s tak{nimi nale`nimi ploskvami, da ne po{kodujejo
vozi{~a.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po ob~inskih
cestah samo, ~e imajo gosenice oblo`ene s primernimi
oblogami, ki ne po{kodujejo vozi{~a.

48. ~len
(obveznosti sosedov ob ob~inski cesti)

(1) Sosedje ob ob~inski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemlji{~e, ~e se jim s tem
ne povzro~a {koda.

(2) Sosedje ob ob~inski cesti morajo v skladu z zakonom in
za od{kodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdr`evanja, gradnjo odto~nih in ponikovalnih
jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev za~asnih ali stalnih naprav in ureditev za za{~ito
ceste in prometa na njej pred sne`nimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi u~inki in drugimi {kodljivimi vplivi, ~e
teh ni mogo~e postaviti na zemlji{~e, ki je sestavni del ceste.

(3) Sosedje ob ob~inski cesti morajo imeti na strehah objek-
tov, s katerih se lahko na ob~insko cesto vsuje sneg, pritrjene
snegolove. Sosedi morajo z objektov ob ob~inski cesti
odstraniti ledene sve~e pravo~asno in tako, da ne ogrozijo
varnosti udele`encev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

49. ~len
(zapora ceste zaradi del ali 
prireditev na ob~inski cesti)

(1) Dela na ob~inski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej
cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet,
se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 50. ~lena tega odloka.

(2) Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka dovoljenje za
delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdr`evanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

(3) Dovoljenje za zaporo ob~inske ceste je treba pridobiti tudi
za {portne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za ob~inske
ceste se lahko izda, ~e je promet mogo~e preusmeriti na druge
javne ceste ali ~e se promet zaradi zapore na zbirni mestni cesti
in mestni cesti ne ustavi za dalj{i ~as. Dovoljenje za delno ali
popolno zaporo ob~inske ceste se lahko izjemoma izda tudi v
primeru, da prometa ni mogo~e preusmeriti na druge javne
ceste, vendar samo v ~asu izven prometnih konic.

50. ~len
(izdaja dovoljenj za zaporo 

ob~inske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo ob~inske ceste
izda pristojni ob~inski upravni organ. O izdanih dovoljenjih
pristojni ob~inski upravni organ obvesti policijo, pristojnega
ob~inskega in{pektorja, izvajalca rednega vzdr`evanja
ob~inskih cest in krajevno pristojno krajevno skupnost.
Dovoljenju mora biti prilo`ena od pristojnega ob~inskega
upravnega organa potrjena prometno tehni~na dokumentaci-
ja za~asne prometne ureditve v ~asu delne ali popolne zapore
ob~inske ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah ob~inske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 49. ~lena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred za~etkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, ob~inskega in{pektorja
in izvajalca rednega vzdr`evanja ceste, na kateri se bodo dela
izvajala. Obvestilu mora biti prilo`ena od pristojnega
ob~inskega upravnega organa potrjena prometno tehni~na
dokumentacija za~asne prometne ureditve v ~asu delne ali
popolne zapore ob~inske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo ob~inske ceste se dolo~ijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi
zapore ceste in ~as njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo ob~inske ceste mora biti vlo`ena naj-
manj 5 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o na~inu
in ~asu trajanja njihove izvedbe ter prometno tehni~no
za~asne prometne ureditve v ~asu delne ali popolne zapore
ceste. Obliko in vsebino prometno tehni~ne dokumentacije se
predpi{e s pravilnikom, ki ga izda `upan v roku {estih mese-
cev od veljavnosti tega odloka. Izdajatelj dovoljenja za
zaporo ceste lahko spremeni ~as in trajanje zapore, zlasti ~e
se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem
ve~jih {portnih prireditev, med turisti~no sezono ali med
pove~animi prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Dolo~ba prej{njega odstavka o vsebini vloge za zaporo
ob~inske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi
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za druge prireditve na ob~inski cesti.
(6) Stro{ke za izvedbo zapore ceste in preusmeritve

prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusme-
ritvi prometa obvestiti policijo ter javnost v sredstvih javnega
obve{~anja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

51. ~len
(polje preglednosti)

(1) V bli`ini kri`i{~a ob~inske ceste v ravnini z drugo cesto ali
`elezni{ko progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih
straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi
dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predme-
tov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo pre-
glednost ob~inske ceste ali `elezni{ke proge (polje preglednosti).

(2) Polje preglednosti je pogojeno z horizontalno preglednost-
jo javne ceste ({irine), ki je odvisna od dovoljene hitrosti vozil
na tej cesti in zna{a:

dovoljena hitrost (km/h) 30 40 50 60 70 80 90;
pregledna {irina (m) 20 30 40 50 65 85 115.
Pregledna {irina se ra~una od zami{ljene linije, ki jo napravi

voznikovo oko, in je oddaljena 1.5 m od roba vozi{~a.
@ive meje, ograje in drugi objekti v polju preglednosti ne

smejo presegati vi{ine 70 cm in morajo biti od cesti{~a odda-
ljeni najmanj 50 cm.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemlji{~a mora v polju pre-
glednosti na zahtevo ob~inskega in{pektorja ali policista
odstraniti ovire.

(4) Lastnik oziroma uporabnik zemlji{~a ima v polju pregled-
nosti zaradi omejitev uporabe zemlji{~a pravico do od{kodnine.
Omejitev uporabe zemlji{~a in od{kodnino uredita lastnik
oziroma uporabnik zemlji{~a in pristojni ob~inski upravni
organ v skladu z zakonom.

(5) Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka lastnik oziroma
uporabnik zemlji{~a v polju preglednosti ni upravi~en do
od{kodnine, ~e je bila taka omejitev uporabe zemlji{~a
dolo~ena v soglasju pristojnega ob~inskega upravnega organa
iz 32. ~lena tega odloka.

52. ~len
(prometna signalizacija na 

ob~inskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na ob~inskih cestah dolo~a
ob~inski upravni organ, razen v primerih iz 31. ~lena tega
odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopol-
nitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejit-
vah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o
varnosti cestnega prometa pristojni minister za promet, minis-
ter za notranje zadeve in minister za okolje in prostor.

(2) Ob ob~inski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turisti~no pomembno obmo~je ali naselje in
podobno (turisti~na in druga obvestilna signalizacija), samo v
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zaintere-
sirane pravne ali fizi~ne osebe za postavitev turisti~ne in druge
obvestilne signalizacije odlo~i predstojnik pristojnega
ob~inskega upravnega organa s sklepom. Pristojni ob~inski
upravni organ ima pravico do povrnitve stro{kov za postavitev
signalizacije, njeno vzdr`evanje in odstranitev.

53. ~len
(obve{~anje in ogla{evanje ob ob~inski cesti)

(1) Postavljanje spominskih znamenj ob ob~inskih cestah je
prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali
naprav za slikovno ali zvo~no obve{~anje in ogla{evanje je ob
ob~inskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu
ceste. Pristojni ob~inski upravni organ lahko izda soglasje za
njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, ~e so obvestila
pomembna za udele`ence v prometu in zanje ni predpisana
prometna signalizacija. S soglasjem se dolo~ijo pogoji njihove
postavitve, vzdr`evanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prej{njega
odstavka se ob ob~inskih cestah v naselju lahko postavljajo le
zunaj obmo~ja vzdol` vozi{~a ceste, dolo~enega za postavitev
prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za
njihovo postavitev izda pristojni ob~inski upravni organ. V
soglasju dolo~i pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje
vzdr`evanja in odstranitve teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka se soglasje za
izobe{anje transparentov preko ob~inske ceste lahko izda le za
dolo~en ~as (za ~as trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.).
Transparenti morajo biti izobe{eni najmanj 4,5 m nad vozi{~em
ob~inske ceste.

54. ~len
(opravljanje dejavnosti ob

ob~inskih cestah)

(1) Kdor namerava ob ob~inski cesti opravljati dejavnost
(gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno
vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in
vklju~evanje vozil v promet), mora v skladu z dolo~bo 39. in
40. ~lena tega odloka zagotoviti ustrezen priklju~ek oziroma
pristop do objekta ter zadostno {tevilo mest za parkiranje
vozil, ~e ta mo`nost ni zagotovljena z javnim parkiri{~em.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prej{njega odstavka je treba pridobiti mnenje
pristojnega ob~inskega upravnega organa.

55. ~len
(prito`beni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pri-
dobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po dolo~bah
tega odloka izdaja pristojni ob~inski upravni organ, ter zoper
sklep iz drugega odstavka 52. ~lena tega odloka je dovoljena
prito`ba na `upana.

VII. In{pekcijsko nadzorstvo ob~inskih cest

56. ~len
(opravljanje in{pekcijskega nadzorstva)

Uresni~evanje dolo~b tega odloka in dolo~b prepisov o javnih
cestah, ki se neposredno uporabljajo za ob~inske ceste, nadzira
ob~inski in{pektor.
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57. ~len
(naloge in{pekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju in{pekcijskega nadzorstva ob~inskih cest
ima ob~inski in{pektor poleg pravic in dol`nosti, ki jih ima
po drugih predpisih, {e naslednje pravice in dol`nosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdr`evanja in odrediti
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati doku-
mentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, ~e se ta dela
izvajajo brez odlo~be o dovolitvi prigla{enih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela
ali opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa
na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez
izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogro`ajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogro`ena varnost prometa
na cesti ali bi lahko nastala {koda na njej, odrediti
za~asne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepre~i
{koda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v

varovalnem pasu ceste;
8. odrediti za~asno prepoved prometa na novi, rekonstru-

irani ali obnovljeni cesti, ki {e ni tehni~no pregledana ali
ni izro~ena prometu.

(2) Rok za prito`bo zoper odlo~bo, izdano na podlagi prve-
ga odstavka tega ~lena, je 8 dni od dneva njene vro~itve.
Prito`ba zoper odlo~bo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme to~ke prvega odstavka tega ~lena, ne zadr`i njene
izvr{itve.

(3) V zadevah iz 5. to~ke prvega odstavka tega ~lena, ko je
zaradi neposredne ogro`enosti ob~inske ceste ali varnosti
prometa na njej ogro`ena tudi varnost udele`encev v prome-
tu, in{pektor za ceste lahko odlo~i po skraj{anem postopku
brez zasli{anja strank. V nujnih primerih lahko in{pektor za
ceste odlo~i tudi ustno ter odredi, da se odlo~ba izvr{i takoj.

(4) Pri opravljanju in{pekcijskega nadzorstva ima ob~inski
in{pektor pravico:

- pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter
poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih dru`b, podjetnikov posameznikov, drugih organi-
zacij in skupnosti;

- zasli{ati stranke in pri~e v upravnem postopku;
- pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb;
- vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v

skladu z namenom in{pekcijskega nadzorstva;
- pridobiti osebne podatke o pravnih in fizi~nih osebah,

podatke o lastni{tvu vozil, podatke o lastni{tvu zemlji{~ in
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke,
potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kr{itvami tega
odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno
uporabljajo za ob~inske ceste;

- proti potrdilu za najve~ 8 dni odvzeti dokumentacijo, ki
jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, ~e meni, da je utemeljen sum kr{itve tega
odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno
uporabljajo za ob~inske ceste;

- od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku, ki ga
dolo~i in{pektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v
zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. to~ki prvega odstavka
tega ~lena, mora ob~inski in{pektor obvestiti `upana, pristoj-
ni ob~inski upravni organ in policijo.

(6) ^e ob~inski in{pektor pri izvajalcu rednega vzdr`evanja
ob~inskih cest ugotovi pogoste kr{itve obveznosti pri izvaja-
nju rednega vzdr`evanja ob~inskih cest kot javne slu`be,
lahko poda koncedentu utemeljen predlog za uveljavitev

sankcij, dolo~enih s koncesijsko pogodbo.
(7) Stro{ke in{pekcijskega postopka (dnevnica, potni stro{ki

in drugi stro{ki, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki
se je kon~al neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

(8) Izda podalj{anje dovoljenja za zaporo ob~inske ceste do
najve~ 5 delovnih dni, ~e se dela izvajajo skladno z tehni~no
dokumentacijo.

VIII. Kazenske dolo~be

58. ~len
(prekr{ki)

(1) Z globo 300.000 tolarjev se kaznuje za prekr{ek pravna
oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekr{ek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, ~e:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v
varovalnem pasu ob~inske ceste ali v njem postavlja kakr{ne
koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32. ~lena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne elektri~ne
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in
druge podobne naprave (prvi odstavek 33. ~lena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga
dela na ob~inski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovo-
ljenjem (prvi odstavek 34. ~lena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemlji{~ih ali na objektih
vzdol` ob~inske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogro`ala promet,
po{kodovala cesto ali pove~ala stro{ke njenega vzdr`evanja
(35. ~len);

5. postavi na povr{inah ob ob~inski cesti, dolo~enih za te
namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajo~ih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali ~e spremeni
objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega
ob~inskega upravnega organa (38. ~len);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priklju~ek na ob~insko
cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehni~nimi in
drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39. ~lena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter dero~ih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje
ob~inska cesta (drugi odstavek 42. ~lena);

8. brez soglasja gradi `i~ni{ke naprave nad ob~inskimi cesta-
mi ali ne zavaruje `i~nice z ustrezno lovilno napravo (43. ~len);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in gli-
nokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa,
vzdr`evanje ob~inske ceste ali varnost prometa na njej (44. ~len);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
ob~inske ceste, ki bi lahko povzro~ila spremembo vodostaja
oziroma vi{ine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. ~len);

11. za~asno ali trajno zasede ob~insko cesto ali njen del ali
izvaja ali opusti kakr{na koli dela na cesti in zemlji{~u in objek-
tih ob ob~inski cesti, ki bi lahko po{kodovala cesto ali objekte
na njej ter ovirala ali ogro`ala promet na cesti (46. ~len);

12. vozi vozilo s tak{nimi nale`nimi ploskvami koles, ki bi
lahko po{kodovala vozi{~e (prvi odstavek 47. ~lena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
oblo`ene s primernimi oblogami, ki ne po{kodujejo vozi{~a
(drugi odstavek 47. ~lena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na ob~insko cesto vsuje sneg, ali ne odstrani ledenih sve~
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s teh objektov, ki ogro`ajo varnost udele`encev v prometu
(tretji odstavek 48. ~lena);

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo ob~inske
ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali druge prire-
ditve na cesti (prvi in tretji odstavek 49. ~lena); 

16. ne obvesti ali ne obvesti pravo~asno o izvedbi delne ali
popolne zapore ob~inske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za
katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 50. ~lena);

17. izvede delno ali popolno zaporo ob~inske ceste v nasprot-
ju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in
za~asno prometno ureditev ne ozna~i v skladu s predpisi in
potrjeno prometno tehni~no dokumentacijo za~asne prometne
ureditve ali prese`e dovoljeni ~as njenega trajanja (tretji
odstavek 50. ~lena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemlji{~a v polju
preglednosti (prvi odstavek 51. ~lena);

19. postavi spominsko znamenje ob ob~inski cesti ali brez
soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za
slikovno in zvo~no obve{~anje in ogla{evanje ob ob~inski
cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (53. ~len).

(2) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekr{ek iz prej{njega odstavka.

59. ~len
(prekr{ki posameznikov)

Z globo 30.000 tolarjev se za prekr{ek kaznuje posameznik,
ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prej{njega ~lena.

60. ~len
(kr{itev obveznosti vzdr`evanja cest)

(1) Z globo 300.000 tolarjev se kaznuje za prekr{ek izva-
jalec rednega vzdr`evanja ob~inskih cest:

1. ~e teh cest ne vzdr`uje redno tako, da omogo~ajo varno
odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. ~lena);

2. ~e ne zagotovi opravljanja nujnih vzdr`evalnih del ob
morebitni stavki (~etrti odstavek 26. ~lena).

(2) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekr{ek iz
prej{njega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega
vzdr`evanja ob~inskih cest.

61. ~len
(kr{itev obveznosti uskladitve del)

(1) Z globo 300.000 tolarjev se kaznuje za prekr{ek investi-
tor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu ob~inske ceste,
~e o nameravanih delih ne obvesti pristojnega ob~inskega
upravnega organa ali ~e ne da na razpolago potrebnih
podatkov in na~rtov (tretji odstavek 24. ~lena).

(2) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekr{ek iz
prej{njega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

(3) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekr{ek odgo-
vorna oseba pristojnega ob~inskega upravnega organa, ~e
pred za~etkom gradnje ali rekonstrukcije ob~inske ceste ne
obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in
naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravo~asne medsebojne
uskladitve del (prvi odstavek 24. ~lena).

IX. Prehodne in kon~ne dolo~be

62. ~len
(legalizacija priklju~kov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priklju~ek
nekategorizirane ceste na ob~insko cesto brez predpisanega dovo-
ljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vlo`iti vlogo za pri-
dobitev tega soglasja pri pristojnem ob~inskem upravnem organu
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega
roka se uveljavijo ukrepi iz 41. ~lena tega odloka.

63. ~len
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih poobla{~eni upravljavci objektov ob ob~inskih cestah,
s katerih se lahko na ob~insko cesto vsuje sneg, morajo na strehe objektov
namestiti snegolove najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.

64. ~len
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob ob~inskih cestah
na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. ~lena
Zakona o cestah (Uradni list SRS, {t. 38/81, 7/86 in 37/87)
se morajo prilagoditi dolo~bam 52. in 53. ~lena tega odloka
ter dolo~bam novega predpisa o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah najkasneje v petih letih po
uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. ~lena Zakona o cestah (Uradni list
SRS, {t. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s
pogoji, dolo~enimi v dovoljenju, se odstranijo.

65. ~len

Odlok o ob~inskih cestah (UVG, {t. 47/99) vsebuje naslednjo
kon~no dolo~bo:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
prometni ureditvi naselij v ob~ini Radovljica (UVG, {t. 24/83) in
Odlok o dolo~itvi in upravljanju lokalnih in nekategoriziranih
cest v ob~ini Radovljica (UVG {t. 28/79).

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ob~inskih cestah
(DN UO, {t. 16/02) vsebuje naslednjo kon~no dolo~bo:

Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v De`elnih novi-
cah, glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ob~inskih cestah
(DN UO, {t. 43/04) vsebuje naslednjo kon~no dolo~bo:

Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v De`elnih novi-
cah, glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ob~inskih cestah
(DN UO, {t. 56/05) vsebuje naslednjo kon~no dolo~bo:

Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v De`elnih novi-
cah, glasilu Ob~ine Radovljice - Uradne objave.

[tevilka: 01502-17/2005-1
Datum: 30.11.2005

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN
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1. ~len
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za 

pripravo izvedbenega prostorskega akta)

Predmet izdelave je Ob~inski lokacijski na~rt za Poslovno
cono na vhodu v Radovljico. Obmo~je bodo~ega OLN je
opredeljeno v prostorskih sestavinah dru`benega plana
Ob~ine Radovljica kot stavbno zemlji{~e za centralne
dejavnosti.

Obravnavano obmo~je je bilo s spremembami in dopolnit-
vami prostorskih sestavin dru`benega plana namenjeno cen-
tralnim dejavnostim leta 2004 (DN UO, {t. 44/2004 in
47/2004). Predviden na~in urejanja je lokacijski na~rt.

Obmo~je obdelave na severovzhodu in jugovzhodu meji z
Dr`avnim lokacijskim na~rtom za avtocesto na odseku Vrba-
Pera~ica (^rnivec), na jugozahodu in severozahodu pa z
zemlji{~em, ki se ureja s Prostorsko ureditvenimi pogoji za
obmo~je planske celote Radovljica.

Zemlji{~e v naravi predstavlja prosto povr{ino, na
severozahodu omejeno s kmetijskimi povr{inami, na
severovzhodu z glavno cesto Vrba-^rnivec, na jugovzhodu z
lokalno cesto Radovljica-Begunje in na jugozahodu z
Gradnikovo cesto, s katere je predviden tudi dostop do
trgovskega centra.

Razlog za urbanisti~no na~rtovanje obmo~ja je potreba po
formiranju nove poslovne cone, namenjene predvsem trgov-
ski dejavnosti.

Pravna podlaga za pripravo in izdelavo OLN je Zakon o
urejanju prostora (ZUreP-1, {t. Ur. l. RS, {t. 110/02, 8/03,
58/03).

Pobudnik za izdelavo LN je podjetje Engrotu{, d. o. o.,
Celje.

Pred sprejemom programa priprave je bila dne 28.9.2005
sklicana in izvedena prva prostorska konferenca, na kateri ni
bilo podanih nobenih priporo~il ali usmeritev.

2. ~len
(predmet in programska izhodi{~a

izvedbenega prostorskega akta)

Predmet OLN je izdelava novega ob~inskega izvedbenega
akta, s katerim bodo ob upo{tevanju temeljnih ciljev urejanja
prostora in varstva okolja dolo~eni lokacijski pogoji za
pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja
objektov ter eventualni prostorski ukrepi po Zakonu o ure-
janju prostora (ZureP-1).

Obmo~je je nepozidano. Predvidena pozidava bo namenje-

na poslovno trgovskim dejavnostim oziroma trgovskemu
centru, hkrati je potrebno urediti ustrezno {tevilo parkirnih
mest ter na~rtovati tudi 3 parkiri{~a za turisti~ne avtobuse.
Dostop je predviden z Gradnikove ceste, ki se jo po potrebi
rekonstruira.

Lokacijski na~rt se pripravi tako, da bo po vsebini in obliki
ustrezal dolo~ilom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur.
l. RS, {t. 110/02, 8/03) in Pravilnika o vsebini, obliki in
na~inu priprave dr`avnih in ob~inskih lokacijskih na~rtov ter
vrstah njihovih strokovnih podlag (Ur. l. RS, {t. 86/2004) in
mora v skladu s 43. ~l. ZUreP-1 vsebovati zlasti:

prikaz ureditvenega obmo~ja LN, umestitev na~rtovane
ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav pros-
torske ureditve s sosednjimi obmo~ji, na~rt parcelacije, zas-
novo projektnih re{itev prometne, energetske, vodovodne in
druge komunalne infrastrukture obmo~ja z obveznostmi
priklju~evanja vanjo, re{itve in ukrepe za varovanje okolja,
ohranjanje narave, varstvo kulturne dedi{~ine ter trajnostno
rabo naravnih dobrin, re{itve in ukrepe za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami ter prikaz even-
tualne etapnosti izvedbe prostorske ureditve.

Poleg navedenega mora OLN vsebovati tudi obvezne
priloge iz 24. ~lena ter program opremljanja iz 139. ~lena
ZureP-1 (po dolo~ilih Uredbe o vsebini programa opremlja-
nja zemlji{~ za gradnjo, Ur. l. RS, {t. 117/2004).

Lokacijski na~rt mora biti izdelan skladno s prostorskimi
sestavinami dolgoro~nega in srednjero~nega dru`benega
plana Ob~ine Radovljica ter s strokovnimi podlagami in
smernicami.

S tem programom priprave se podrobneje dolo~ijo vsebina
in obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih
nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in
sprejema lokacijskega na~rta, subjekti, ki sodelujejo pri
izdelavi, na~in njihovega sodelovanja oziroma naloge in
obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne
faze izdelave LN ter sredstva, potrebna za pripravo LN.

3. ~len
(ureditveno obmo~je LN)

Ureditveno obmo~je ~ 9000 m2 je natan~no definirano v
prostorskih sestavinah dolgoro~nega in srednjero~nega
dru`benega plana Ob~ine Radovljica in obsega zemlji{~e,
omejeno na severozahodu z najbolj{imi kmetijskimi
povr{inami, na severovzhodu z glavno cesto Vrba-^rnivec
oziroma z Dr`avnim lokacijskim na~rtom za avtocesto na
odseku Vrba-Pera~ica (^rnivec), na jugovzhodu s Kranjsko
ter na jugozahodu z Gradnikovo cesto. Obmo~je LN obsega

Na podlagi 27. ~lena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, {t. 110/02, 8/03) in 30. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (UVG,
{t. 23/99, 19/00) je `upan Ob~ine Radovljica dne 28.11.2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE

OB^INSKEGA LOKACIJSKEGA 

NA^RTA ZA POSLOVNO CONO 

NA VHODU V RADOVLJICO

(Trgovsko sredi{~e TU[ Radovljica)
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slede~e cele ali dele parcel:
parc. {t. 283, 284/2, 285/1, 286, 287/2, 328/2, 284/4,

285/4, 285/5, 287/4, 287/5, 109/3, 109/4 (vse k. o. Predtrg).

4. ~len
(nosilci urejanja prostora in drugi udele`enci)

Pripravljavec ob~inskega lokacijskega na~rta za Poslovno
cono na vhodu v Radovljico je Ob~ina Radovljica. Naro~nik
in investitor izdelave je podjetje Engrotu{, d. o. o. iz Celja, ki
tudi izbere na~rtovalca prostorske ureditve.

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi doku-
menta, so:

- Ministrstvo za obrambo, In{pektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesre~ami, Izpostava Gorenjska,
Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica

- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni in{pektorat RS,
Obmo~na enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno obmo~je
Donave, Oddelek obmo~ja Zgornje Save, Mirka Vadnova
5, 4000 Kranj

- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje, vzdr`evanje in varstvo cest, Obmo~je Kranj,
Jezerska 20, p. p. 275, 4000 Kranj

- Petrol plin, d. o. o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
- Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
- Telekom Slovenije, d. d., Regionalna enota TK omre`ja

zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
- Komunala Radovljica, Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
- Telemach, d. o. o., Podru`nica Gorenjska, Kidri~eva 41,

4270 Jesenice
- Geoplin, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p. p.

3720, 1001 Ljubljana
- DARS, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana
- Zavod RS za varstvo narave, Obmo~na enota Kranj,

Tom{i~eva 9, 4000 Kranj
- Krajevna skupnost Radovljica, Gorenjska 26, 4240

Radovljica
- Ob~ina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica.
^e se v postopku priprave OLN ugotovi, da je potrebno

pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih
organov, ki zgoraj niso na{teti, se le-te pridobi v postopku.

V postopku sprejema Ob~inskega lokacijskega na~rta za
Poslovno cono na vhodu v Radovljico, morajo nosilci ure-
janja prostora v skladu z 29. ~lenom ZureP - 1 podati smer-
nice za na~rtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30
dni. V smernicah morajo konkretizirati dolo~be veljavnih
predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nana{ajo na predvi-
den lokacijski na~rt ter na katerih temeljijo njihove smernice.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se {teje, da nima
smernic, pri ~emer pa mora na~rtovalec prostorske ureditve
upo{tevati vse zahteve, ki jih za na~rtovanje predvidene pros-
torske ureditve dolo~ajo veljavni predpisi in drugi pravni
akti.

Nosilci urejanja prostora podajo mnenja na usklajeni pred-
log Ob~inskega lokacijskega na~rta za Poslovno cono na
vhodu v Radovljico (osnutek OLN, ki je `e usklajen s stali{~i
do pripomb in predlogov iz javne obravnava in razgrnitve) v
roku 30 dni. ^e v predpisanem roku nosilci urejanja prosto-
ra ne podajo mnenja, se {teje, da na predvideno prostorsko
ureditev nimajo pripomb.

Pred javno razgrnitvijo OLN za Poslovno cono na vhodu v
Radovljico se v skladu z 28. ~lenom ZureP-1 in z namenom,
da se pridobijo in uskladijo priporo~ila, usmeritve in legi-
timni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih

zdru`enj ter organizirane javnosti glede predvidene pros-
torske ureditve, skli~e in izvede druga prostorska konferenca.
Mnenja navedenih se soo~ijo s predlogi in mnenji naro~nika
in pripravljavca lokacijskega na~rta ter drugih nosilcev ure-
janja prostora.

5. ~len
(seznam potrebnih strokovnih podlag za

na~rtovanje predvidene prostorske ureditve)

Pri izdelavi Lokacijskega na~rta za Poslovno cono na
vhodu v Radovljico je potrebno upo{tevati:

- prostorske sestavine dolgoro~nega dru`benega plana za
obdobje 1986-2000 (UVG, {t. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90,
18/97, 15/98, 32/98, 21/99, 37/99, 17/00) (DN UO, {t.
1/00, 6/01, 10/01, 21/02, 27/03, 44/04, 47/04, 48/05)

- in prostorske sestavine srednjero~nega dru`benega plana
za obdobje 1986-90 (UVG, {t. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89,
2/90, 4/90, 18/97, 15/98, 32/98, 21/99, 37/99, 17/00) (Ur.
l. RS, {t. 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95)
(DN UO, {t. 1/00, 6/01, 10/01, 21/02, 27/03, 44/04,
47/04, 48/05)

- Strokovne zasnove za varstvo kulturne dedi{~ine (Zavod
za varstvo kulturne dedi{~ine - OE Kranj, november 2002
- junij 2003)

- Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin srednjero~nega in dolgoro~nega
dru`benega plana Ob~ine Radovljica (Zavod za varstvo
narave - OE Kranj, Kranj, november 2003)

- Odlok o ob~inskih cestah (UVG, {t. 47/1999)
- Odlok o kategorizaciji ob~inskih cest v ob~ini Radovljica

(UVG, {t. 4/1999)
- Strokovne podlage za usmerjanje poselitve (Razvojni cen-

ter Radovljica, d. o. o., junij 2001 in dopolnitev aprila
2004)

- Odlok o razglasitvi Oble Gorice in Vol~jega hriba za na-
ravna spomenika (Ur. l. RS, {t. 5/1995)

- Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski spomenik (UVG, {t. 11/1987)

- Odlok o zavarovanju vodnih virov v ob~ini Radovljica
(UVG, 19/83, 10/86, 7/88, Ur. l. RS, {t. 21/1994)

- Prometno {tudijo za Radovljico in Lesce in cestno omre`je
v ob~ini Radovljica (Projekt nizke zgradbe, d. o. o.,
Ljubljana, 2005)

- vso dokumentacijo in dejansko stanje komunalnih vodov
na tem obmo~ju

- idejne re{itve komunalne infrastrukture (primarne in
sekundarne s potrebnimi priklju~ki), znotraj in v vplivnem
obmo~ju urejanja

- druge smernice in usmeritve, ki jih v navedenem roku
pripravijo drugi nosilci urejanja prostora

- strokovne podlage, kot so dodatne idejne re{itve za
posamezne posege oz. zaklju~evanje obmo~ij, prilagoditev
obstoje~ih objektov in naprav, ki so potrebne zaradi rea-
lizacije na~rtovanih prostorskih ureditev - morajo biti
izdelane v skladu z 18. ~lenom ZureP-1 - po potrebi 
zagotovi izdelovalec lokacijskega na~rta

- re{itve v zvezi z zavarovanjem okolja in re{itve za
prepre~itev in zmanj{anje negativnih vplivov na okolje

- vsa strokovna gradiva in podatke sodelujo~ih organov in
organizacij v postopku priprave iz 4. ~lena tega programa
priprave.

Pred izdelavo predloga OLN mora izdelovalec preveriti
ustreznost in zadostnost vseh strokovnih podlag.
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6. ~len
(na~in pridobitve strokovnih re{itev)

Strokovne re{itve prostorske ureditve izdela na~rtovalec, ki
mora izpolnjevati pogoje, ki so natan~no dolo~eni v ~lenih
od 156. do 161. Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, {t.
110/02, 8/2003).

Na~rtovalec, ki ga izbere naro~nik in investitor OLN,
izdela variantne re{itve. O izboru variantne re{itve, ki je pod-
laga za izdelavo prostorskega akta, se odlo~i v skladu s 30.
~lenom ZureP-1.

7. ~len
(navedba in na~in pridobitve geodetskih podlag)

Geodetski na~rt za obravnavano obmo~je pridobi investitor
in naro~nik OLN. Za skladnost izdelka s Pravilnikom o geo-
detskem na~rtu (za pripravo ob~inskega lokacijskega na~rta)
(Ur. l. RS, {t. 40/04) odgovarja odgovorni geodet s
prilo`enim certifikatom geodetskega na~rta. Katastrski na~rt
obmo~ja obravnavanega OLN je uveljavljen tudi v digitalni
obliki.

8. ~len
(varstvo okolja)

V skladu s 40.-47. ~lenom Zakona o varstvu okolja (ZVO-
1, Ur. l. RS 41/04) je pripravljavec z vlogo {t. 35005-
0006/2005 z dne 21.9.2005 obvestil MOP o nameri priprave
ob~inskega lokacijskega na~rta za Poslovno cono na vhodu v
Radovljico. Ministrstvo za okolje in prostor je sporo~ilo, da
v postopku priprave tega lokacijskega na~rta ni potrebno
izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje
(odlo~ba {t. 35409-80/2005-JL z dne 25.10.2005, prejeta
dne 4.11.2006).

9. ~len
(roki za pripravo lokacijskega na~rta)

Predhodno je bila sklicana in izvedena prva prostorska
konferenca, nato `upan sprejme ta program priprave. Sledijo
naslednje aktivnosti:

- objava programa priprave v uradnem glasilu ob~ine
- vse pristojne nosilce urejanja prostora se zaprosi za smer-

nice za na~rtovanje, ki jih morajo podati v roku 30 dni
- na~rtovalec izdela osnutek OLN obvezno v ve~ variantah;

potrditev osnutka s strani investitorja in variantne re{itve
skladno s 30. ~lenom ZUreP-1, izdelava gradiva za javno
razgrnitev (2 meseca)

- ko je izdelan osnutek OLN, se skli~e in izvede drugo pros-
torsko konferenco, datum, kraj in ~as zbora konference se
objavi v dveh sredstvih javnega obve{~anja

- `upan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki je najmanj 14
dni po drugi prostorski konferenci, pripravljavec javnost
obvesti o javni razgrnitvi ter kraju in ~asu javne obrav-
nave z objavo v ob~inskem uradnem glasilu (De`elne
novice - Uradne objave) ter na krajevno obi~ajen na~in
najmanj en teden pred za~etkom javne razgrnitve; lastnike

nepremi~nin na obmo~ju, ki ga obravnava OLN, pa pose-
bej obvesti in kasneje pisno seznani s stali{~i do njihovih
pripomb in predlogov, javna razgrnitev traja najmanj 30
dni, v ~asu trajanja javne razgrnitve lahko zainteresirani
podajo pisne pripombe in predloge, pripravljavec vodi
zapisnik o pripombah in predlogih, danih v ~asu javne
razgrnitve in zavzame stali{~e do le-teh, predvidoma je v
~asu javne razgrnitve prva obravnava na ob~inskem svetu
(3 mesece)

- na~rtovalec mora ob osnutku OLN predlo`iti tudi
osnutek programa opremljanja stavbnih zemlji{~ z
osnutkom odloka, ki mora vsebovati vse potrebne ele-
mente za izra~un komunalnega prispevka v skladu z ve-
ljavno zakonodajo

- po javni razgrnitvi se OLN dopolni skladno s stali{~i do
pripomb in predlogov med javno razgrnitvijo, nato se
pozove nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k
dopolnjenemu predlogu - v roku najve~ 30 dni ugotovijo,
ali so v prostorskem aktu upo{tevane njihove smernice,
sledi druga obravnava in sprejem OLN na ob~inskem
svetu (3 mesece)

- na~rtovalec mora pred drugo obravnavo OLN na
ob~inskem svetu predlo`iti tudi predlog programa oprem-
ljanja stavbnih zemlji{~ z predlogom odloka, ki mora vse-
bovati vse potrebne elemente za izra~un komunalnega
prispevka v skladu z veljavno zakonodajo

- objava v ob~inskem uradnem glasilu (De`elne novice -
Uradne objave) in izdelava kon~nih elaboratov OLN za
Poslovno cono na vhodu v Radovljico (1 mesec).

V primeru potrebe po izdelavi dodatnih posebnih
strokovnih podlag se roki ustrezno podalj{ajo za ~as trajanja
pogodbe za izdelavo strokovnih podlag. Terminski plan se
prilagaja glede na mo`nost uvrstitve gradiva v obravnavo na
sejo ob~inskega sveta in termine uradnih objav.

10. ~len
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)

Sredstva za pripravo OLN za Poslovno cono na vhodu v
Radovljico, pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih
gradiv ter druga potrebna sredstva zagotovi naro~nik in
investitor OLN.

11. ~len
(kon~na dolo~ba)

Ta program priprave za sprejem OLN za Poslovno cono na
vhodu v Radovljico za~ne veljati z dnem sprejema in se
objavi v De`elnih novicah, glasilu Ob~ine Radovljica -
Uradne objave.

[t. 35005-0006/2005
Radovljica, 28.11.2005

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN
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1. ~len

Ta odlok dolo~a povpre~no gradbeno ceno stanovanjske
povr{ine v stanovanjski gradnji in povpre~ne stro{ke komunal-
nega urejanja stavbnih zemlji{~ v letu 2006.

2. ~len

Povpre~na gradbena cena za m2 stanovanjske povr{ine v stanovanj-
ski gradnji brez stro{kov komunalnega urejanja stavbnega zemlji{~a
in brez cene zemlji{~a na dan 31.12.2005 je 183.766,00 SIT.

3. ~len

Povpre~ni stro{ki komunalnega urejanja stavbnih zemlji{~ na
obmo~ju ob~ine Radovljica za povpre~no stopnjo opremljenos-
ti in gostoto 100-200 prebivalcev na ha za objekte in naprave
individualne rabe zna{ajo 13.734,00 SIT m2 in kolektivne rabe
12.165,00 SIT na m2 na dan 31.12.2005.

4. ~len

Cena stavbnega zemlji{~a se dolo~i v % od cene za stanovanjsko
povr{ino v posameznih obmo~jih, ki so:

I. obmo~je: centralno obmo~je Radovljica, dolo~eno v Odloku o
sprejemu zazidalnega na~rta za centralno obmo~je Radovljice (UVG,
{t. 27/83, 31/96, 39/99, Ur. l. RS, {t. 20/94 in Uradne objave v
De`elnih novicah, {t. 1/00, 5/00, 18/02 in Ur. l. RS, {t. 91/02) - 8,5%

II. obmo~je: obmo~je Radovljice izven I. obmo~ja in naselje Lesce - 6%

III. obmo~je: vsi ostali kraji v ob~ini, ki niso zajeti v posamezna
obmo~ja - 4%

IV. obmo~je: naselja bolj oddaljenih krajev - ^e{njica pri
Podnartu, Polj{ica pri Podnartu, Prezrenje, Rovte, Mi{a~e, Zg.
Lipnica, Vo{~e, Ravnica, Brda, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas,
Mlaka, Prapro{e - 2%.

5. ~len

Cene iz 2. in 3. ~lena tega odloka se mese~no valorizirajo s
povpre~nim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mese~no
objavlja GZS - zdru`enje za gradbeni{tvo in IGM Ljubljana.

6. ~len

Z za~etkom veljave tega odloka preneha veljati odlok o
povpre~ni gradbeni ceni stanovanj in o povpre~nih stro{kih
urejanja zemlji{~ v ob~ini Radovljica za leto 2005 (DNVO, {t.
47/2004).

7. ~len

Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v De`elnih novicah,
glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[tevilka: 01502-7/2005
Datum: 30.11.2005

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

Na podlagi 21. in 29. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, {t. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 59/99 in 77/00) in 16. ~lena Statuta ob~ine Radovljica (UVG, {t. 23/99 in 19/00) je Ob~inski svet

Ob~ine Radovljica na 28. seji dne 30.11.2005 sprejel

ODLOK
o povpre~ni gradbeni ceni stanovanj in o povpre~nih stro{kih 

urejanja zemlji{~ v ob~ini Radovljica za leto 2006

1.

Politi~na stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandi-
date na zadnjih volitvah za Ob~inski svet Ob~ine Radovljica, dobi
sredstva iz prora~una Ob~ine Radovljica sorazmerno {tevilu
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.

Politi~na stranka lahko pridobi sredstva prora~una Ob~ine
Radovljica, ~e je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvo-
litev enega ~lana ob~inskega sveta ({tevilo veljavnih glasov : s
{tevilom mest v ob~inskem svetu x 50 : 100).

Vi{ina sredstev, namenjenih za financiranje politi~nih strank, se
dolo~i v prora~unu Ob~ine Radovljica za prora~unsko leto. Pri
opredelitvi vi{ine sredstev se izhaja iz izhodi{~, da ta ne morejo
presegati 0,27% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene
po predpisih, ki urejajo financiranje ob~in in s katerimi lahko
zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Vrednost glasu
volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke, zna{a 52,18 SIT.

2.

Sredstva se politi~nim strankam dodeljujejo mese~no na
transakcijske ra~une politi~nih strank.

3.

Z dnem pri~etka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o na~inu financiranja politi~nih strank v ob~ini Radovljica {t.
02401-2/2004, (DNUO, {t. 47/04).

Ta sklep za~ne veljati 1.1.2006 in se objavi v De`elnih novi-
cah, glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[tevilka: 02401-1/2005
Datum: 30.11.2005 Janko S. Stu{ek, l. r.

@UPAN

Na podlagi 26. ~lena Zakona o politi~nih strankah (UR List RS, {t. 62/94, 70/00, 51/02) in 16. ~lena Statuta Ob~ine

Radovljica (UVG, {t. 23/99 in 19/00) je Ob~inski svet Ob~ine Radovljica na 28. redni seji, dne 30.11.2005 sprejel

SKLEP
o na~inu financiranja politi~nih strank v ob~ini Radovljica
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I.

Mese~na vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo
stavbnega zemlji{~a na obmo~ju ob~ine Radovljica se za leto
2006 dolo~i v vi{ini 0,03935 SIT za zazidano stavbno zemlji{~e
ter 0,05115 SIT za nezazidano stavbno zemlji{~e.

II.

Ta odredba za~ne veljati s 1.1.2006. Objavi se v De`elnih

novicah, glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave. Z dnem
pri~etka veljave te odredbe preneha veljati Odreda o vrednosti
to~ke za dolo~itev vi{ine nadomestila za uporabo zazidanega in
nezazidanega stavbnega zemlji{~a v ob~ini Radovljica za leto
2005 (DNUO, {t. 47/2004).

[tevilka: 01503-6/2005
Radovljica, dne 1.12.2005

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

Na podlagi 16. ~lena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji{~a (DNUO, {t. 34/03), 16. in 123. ~lena Statuta
Ob~ine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, 23/99, 19/00), je Ob~inski svet Ob~ine Radovljica na svoji 28. redni seji dne

30.11.2005 sprejel

ODREDBO
o vrednosti to~ke za dolo~itev vi{ine nadomestila za uporabo

zazidanega in nezazidanega stavbnega zemlji{~a v ob~ini Radovljica za leto 2006

OB^INA RADOVLJICA

OB^INSKA VOLILNA KOMISIJA
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel. 04 537 2300, faks 04 531 46 84

PORO^ILO O IZIDU REFERENDUMA

dne 6.11.2005, o izlo~itvi naselja Oto~e iz KS Ljubno in
priklju~itvi naselja Oto~e KS Podnart

1. IZID REFERENDUMA

Referendumsko vpra{anje se je glasilo: "Ali ste za to, da se
naselje Oto~e izlo~i iz KS Ljubno in se priklju~i KS
Podnart?"

a) V volilni imenik na obmo~ju voli{~a 015 (Tovarna Iskra
Oto~e), ki obsega obmo~je naselja Oto~e, je bilo vpisano 134
volivcev.

SKUPAJ JE GLASOVALO: 116 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 116
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 1
Z BESEDO "ZA" JE ODGOVORILO: 88 volivcev
Z BESEDO "PROTI" JE ODGOVORILO: 27 volivcev
Kontrola: neveljavne + skupaj oddani veljavni glasovi =

{tevilo oddanih glasovnic.

b) V volilni imenik na obmo~ju voli{~a 017 (predavalnica
AMD Podnart), ki obsega obmo~je KS Podnart, je bilo
vpisano 826 volivcev.

SKUPAJ JE GLASOVALO: 346 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 346
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 1
Z BESEDO "ZA" JE ODGOVORILO: 321 volivcev
Z BESEDO "PROTI" JE ODGOVORILO: 24 volivcev
Kontrola: neveljavne + skupaj oddani veljavni glasovi =

{tevilo oddanih glasovnic.

Ob~inska volilna komisija ugotavlja, da referendum ni ve-
ljaven. Statut Ob~ine Radovljica namre~ v drugem odstavku
58. ~lena dolo~a, da je referendum za priklju~itev oziroma
odcepitev dela krajevne skupnosti veljaven, ~e se ga je
udele`ila najmanj polovica volivcev z obmo~ja, na katero se
nana{a. Glede na ugotovljeno udele`bo na referendumu se je
na voli{~u 015 (Tovarna Iskra Oto~e), ki obsega obmo~je
naselja Oto~e, referenduma udele`ilo 116 od 134 volivcev,
kar predstavlja 86,56%, na voli{~u 017 (predavalnica AMD
Podnart), ki obsega obmo~je KS Podnart pa se je referendu-
ma udele`ilo 346 od 826 volivcev, kar predstavlja 41,88%
volivcev. Ker se referenduma na obmo~ju KS Podnart ni
udele`ila najmanj polovica volivcev z obmo~ja, na katero se
nana{a, je ta neveljaven.

[tevilka: 00603-2/2005
Datum: 7.11.2005

KATARINA TURK LUKAN, l. r.
PREDSEDNICA
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1. Naziv in sede` prodajalca:
Ob~ina Radovljica, Gorenjska c. {t. 19, Radovljica, tel. 04

537-23-00, faks 04-53124-684

2. Predmet prodaje:
a) dvosobno stanovanje {t. 12 v III. nadstropju stanovanj-

skega bloka na Gradnikovi 107 v Radovljici s kletjo v skup-
ni izmeri 49,81 m2. Stanovanje je zasedeno;

b) enosobno stanovanje s kabinetom {t. 6 v mansardi
stanovanjske stavbe Begunje 15 s kletjo v izmeri 33,92 m2.
Stanovanje je zasedeno;

c) enosobno stanovanje {t. 13 v IV. nadstropju
ve~stanovanjske stavbe v Cankarjevi ul. 17 v Radovljici s
kletjo v izmeri 34,87 m2. Stanovanje je zasedeno.

3. Izklicna cena za nepremi~nino zna{a:
pod a) 13.660.592,00 SIT
pod b) 3.361.446,00 SIT
pod c) 9.699.852,00 SIT

4. Na~in in rok pla~ila kupnine:
Kupnina se mora pla~ati v 8 dneh od podpisa prodajne

pogodbe na transakcijski ra~un Ob~ine Radovljica: 01302-
0100007805 sklic:

pod a 1228-720001- 1
pod b 1228-720001- 2
pod c) 1228-720001- 3
Pla~ilo celotne kupnine v dolo~enem roku je bistvena ses-

tavina prodajne pogodbe.

5. Ponudniki morajo ponudbe predlo`iti v zaprti ovojnici
na naslov: Ob~ina Radovljica, Gorenjska c. {t. 19,
Radovljica, z oznako: ponudba za nakup nepremi~nine, NE
ODPIRAJ. Rok: 4.1.2006 do 9. ure. Upo{tevane bodo samo
ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov
prodajalca.

6. Ponudniki morajo najkasneje en dan pred dnevom odpi-
ranja ponudb pla~ati kavcijo v vi{ini 10% izklicne cene
nepremi~nine. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski
ra~un Ob~ine Radovljica, {t. 01302-0100007805 sklic:

pod a) 1228-720001- 1
pod b) 1228-720001- 2
pod c) 1228-720001-3
Pla~ana kavcija bo uspelemu ponudniku vra~unana v

ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dra`be.

7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje to~ne
osebne podatke (ime, priimek, naslov, dav~no, mati~no in
telefonsko {tevilko), prilo`iti potrdilo o dr`avljanstvu oz.
izpisek iz registra, potrdilo o pla~anih davkih in prispevkih,
potrdilo o pla~ani kavciji s to~no {tevilko ra~una za primer
vra~ila, ponudbeno ceno v SIT ter natan~no navedbo nepre-
mi~nine.

8. Sklenitev pogodbe:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasne-

je v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. ^e izbrani
ponudnik ne podpi{e pogodbe v navedenem roku iz razlo-
gov, ki so na strani ponudnika, Ob~ina Radovljica zadr`i
njegovo kavcijo.

9. Drugi pogoji:
Nepremi~nine se prodajajo v celoti po na~elu videno-

kupljeno. Vse stro{ke v zvezi s prenosom lastni{tva (davek,
stro{ke overitve, takse za vpis v zemlji{ko knjigo) nosi
kupec.

Najemniki nepremi~nin imajo pod enakimi pogoji pred-
kupno pravico. Prodaja na obstoje~a najemna razmerja ne
vpliva.

10. Kriterij za izbiro najugodnej{ega ponudnika je ponud-
bena cena. O najugodnej{em ponudniku bo odlo~al `upan
Ob~ine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi posebna
komisija in po zaklju~ku postopka predlagala `upanu izbor
najugodnej{ega ponudnika.

11. Javno odpiranje ponudb bo 4.1.2006 v mali sejni dvo-
rani Ob~ine Radovljica, Gorenjska c. {t. 19, Radovljica, in
sicer:

pod a) ob 9.30 
pod b) ob 10.00 
pod c) ob 10.30.

12. Upo{tevane bodo samo pravilne ponudbe in ponud-
bene cene, ki bodo enake ali vi{je od izklicne cene.

13. Ponudniki bodo o izboru obve{~eni v 8 dneh od odpi-
ranja ponudb.

14. Informacije: 
Vsa dodatna pojasnila o nepremi~ninah in ostalih informa-

cijah interesenti dobijo na
Ob~ini Radovljica, kontaktna oseba ga. Marija Habjan,

tel. 04 537-23-46, v delovnih dneh od 12.12.2005 do
3.1.2006 od 10.00 do 12.00.

15. @upan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premo`enjem s soglasjem `upana
lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnej{im
ponudnikom, je izklju~ena.

[tevilka: 46505-5/2005
Datum: 30.11.2005

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

Ob~ina Radovljica, Gorenjska c. {t. 19, Radovljica na podlagi 7. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (UVG, {t. 23/99 in
19/00) in sklepa 28. seje Ob~inskega sveta Ob~ine Radovljica z dne 30.11.2005 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju,

razpolaganju in upravljanju s stvarnim premo`enjem dr`ave in ob~in (Ur. list RS, {t. 12/03 in 77/03) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremi~nin
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1. Zemlji{~e, parc. {t. 810/2, pot (57 m2), pripisani pri
Seznamu P 008 k. o. Predtrg se izvzame iz javne rabe.

2. Parcela, navedena v prvi to~ki te odlo~be, se odpi{e od
Seznama P 008 k. o. Predtrg in se vpi{e v ustrezen zemlji{ko
knji`en vlo`ek.

Obrazlo`itev:
V postopku je bilo ugotovljeno, da zemlji{~e, parc. {t. 810/2,

pot (57 m2), pripisana pri Seznamu P 008 k. o. Predtrg, pred-
stavlja v naravi dvori{~e in funkcionalno zaokro`eno celoto z
sosednjim zemlji{~em. in na tem obmo~ju ne slu`i ve~ javnemu
namenu.

Predlog je s tem utemeljen.
Odlo~ba je izdana po uradni dol`nosti in je takse prosta.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odlo~bo ni

dopustna prito`ba, dovoljen pa je upravni spor, ki se spro`i s
to`bo pri Upravnem sodi{~u RS v Ljubljani, v roku 30 dni po
objavi odlo~be v De`elnih novicah, glasilu Ob~ine Radovljica -
Uradne objave. Eventuelna prito`ba se lahko vlo`i pismeno ali
ustno na zapisnik pri navedenem sodi{~u ali pri kateremkoli
drugem sodi{~u.

[tevilka: 46501-0093/2005
Radovljica, 30.11.2005

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

1. Zemlji{~e, parc. {t. 1702/2, poslovna stavba (49 m2),
dvori{~e (17 m2), dvori{~e (63 m2), pripisani pri Seznamu P
030 k. o. Mo{nje na Gorici se izvzame iz javne rabe.

2. Parcela, navedena v prvi to~ki te odlo~be, se odpi{e od
Seznama P 008 k. o. Predtrg in se vpi{e v ustrezen zemlji{kokn-
ji`en vlo`ek.

Obrazlo`itev:
V postopku je bilo ugotovljeno, da zemlji{~e, parc. {t. 1702/2,

poslovna stavba (49 m2), dvori{~e (17 m2), dvori{~e (63 m2),
pripisani pri Seznamu P 030 k. o. Mo{nje na Gorici, predstavl-
ja v naravi dvori{~e in del gospodarskega poslopja in na tem
obmo~ju ne slu`i ve~ javnemu namenu.

Predlog je s tem utemeljen.
Odlo~ba je izdana po uradni dol`nosti in je takse prosta.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odlo~bo ni

dopustna prito`ba, dovoljen pa je upravni spor, ki se spro`i s
to`bo pri Upravnem sodi{~u RS v Ljubljani, v roku 30 dni po
objavi odlo~be v De`elnih novicah, glasilu Ob~ine Radovljica -
Uradne objave. Eventuelna prito`ba se lahko vlo`i pismeno ali
ustno na zapisnik pri navedenem sodi{~u ali pri kateremkoli
drugem sodi{~u.

[tevilka: 46503-0024/2004
Radovljica, dne 30.11.2005

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

Na podlagi 29. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, {t. 72/93,57/94,14/95,26/97,70/97,10/98,74/98,12/99,70/00
in 51/02) in 127. ~lena statuta Ob~ine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, {t. 23/99,19/00) je ob~inski svet ob~ine

Radovljica na 16. seji dne 30.6.2004 sprejel

ODLO^BO
o izvzemu zemlji{~a iz javne rabe

V odloku o zazidalnem na~rtu za "Poslovno cono Lesce -
vzhod" - PB-1 (De`elne novice - uradne objave, {t. 56/05) - na
strani 9 se v 4. ~lenu pri objektu 1: besedilo, ki navaja tlorisne
dimenzije nadstre{kov: "z nadstre{ki 5 x 16 m, 6 x 7,5 m, 4 x
16 m, 16 x 4,2 m", ~rta in nadomesti z naslednjim: "z nad-

stre{ki 5 x 16 m, 8 x 78 m, 4 x 15 m, 59 x 4 m".

[t. 35005 - 0005/2005
Radovljica, 2.12.2005 Janko S. Stu{ek, l. r.

@UPAN

Redakcijski popravek
Odloka o zazidalnem na~rtu za "Poslovno cono Lesce - vzhod" - PB-1

(pre~i{~eno besedilo)

Na podlagi 29. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, {t. 72/93,57/94,14/95,26/97,70/97,10/98,74/98,12/99,70/00
in 51/02) in 127. ~lena statuta Ob~ine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, {t. 23/99,19/00) je ob~inski svet ob~ine

Radovljica na 28. seji dne 30.11.2005 sprejel

ODLO^BO
o izvzemu zemlji{~a iz javne rabe


