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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 2018

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 v prostorih Oddelka za gospodarstvo Občine Radovlji-
ca, Gorenjska cesta 19, v Radovljici, pritličje soba 8, tel. št.: 04 537 23 35, 
v času uradnih ur, in sicer:
- ponedeljek: od 8.00 do 11.00 in 12.00 do 15.00
- sreda: od 8.00 do 11.00 in 12.00 do 17.00
- petek: od 8.00 do 11.00 in 12.00 do 13.00

od 3. januarja 2018 do vključno 17. januarja 2018.

Občina Radovljica vsako leto dopolnjuje in posodablja evidence za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Dopolnitev in posodobitev po-

datkov temelji na  podatkih državnih nepremičninskih evidenc. Podatki o ne-
premičninah so prevzeti iz evidence registra nepremičnin (REN), ki jo vodi 
Geodetska uprava Republike Slovenije. Za izračun se uporabijo podatki REN 
(površina, dejanska raba), ter podatki iz internih občinskih evidenc (območje, 
komunalna opremljenost, dodatne površine poslovnih prostorov, nezazidana 
stavbna zemljišča).

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne 
strinja s podatki občine, mora v roku enega meseca od javnega naznanila 
predlagati 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 gospodar-
stvo, na istem naslovu sprejema od zavezancev tudi nove registracijske podat-
ke in vse druge spremembe v zvezi z lastništvom (uporabo, najemom) zazida-
nega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino stanovanjskih in poslov-
nih prostorov ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Zavezanci so dolžni 
posredovati podatke za enotno evidenco po 15. členu Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Radovljica (DN UO, št. 
234/2017). 
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