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1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 
in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 
79/99 in spremembe) in 17. ter 104. člena Statuta Občine Radovljica 
(DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 28. redni seji 
dne 20.6.2018 sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine  

Radovljica za leto 2018 - rebalans I

1. člen
(višina splošnega dela proračuna)

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 (DN UO, št. 
220/16, 221/17 in 235/17; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen 
tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih 
zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov/Konto  
Proračun 2018 - rebalans I
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 18.070.848,09
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 16.860.232,00
70 DAVČNI PRIHODKI 12.926.860,12
700 Davki na dohodek in dobiček 10.021.423,00
703 Davki na premoženje 2.545.300,00
704 Domači davki na blago in storitve 360.137,12
706 Drugi davki 0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.933.371,88
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.102.791,05
711 Takse in pristojbine 21.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 39.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 79.273,57
714 Drugi nedavčni prihodki 1.691.207,26
72 KAPITALSKI PRIHODKI 229.530,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev 229.530,00
73 PREJETE DONACIJE 6.150,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 6.150,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 974.936,09
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 649.891,29
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije 325.044,80
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 21.048.089,42
40 TEKOČI ODHODKI 3.678.035,78
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.136.807,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 188.263,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.114.950,78
403 Plačila domačih obresti 48.015,00
409 Rezerve 190.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI 8.555.296,03
410 Subvencije 253.828,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.868.852,28
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 937.683,83
413 Drugi tekoči domači transferi 3.494.931,92
414 Tekoči transferi v tujino 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.276.057,61
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.276.057,61
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 538.700,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 
ki niso proračunski uporabniki 228.100,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 310.600,00
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -2.977.241,33
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun 2018 - rebalans I
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 1.000,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil 1.000,00
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 finančnih naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih ose-
bah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 1.000,00

C .RAČUN FINANCIRANJA 
Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun 2018 - rebalans I
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.485.508,00
50 ZADOLŽEVANJE 2.485.508,00
500 Domače zadolževanje 2.485.508,00
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 715.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 715.000,00
550 Odplačila domačega dolga 715.000,00
 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 
 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.205.733,33
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 1.770.508,00
 (VII.-VIII.) 
 

VSEBINA
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XI. NETO FINANCIRANJE 2.977.241,33
 (VI.+VII.-VIII.-IX.)  
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
1.205.733,33
9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

2. člen
(proračunski sklad)

V odloku se spremeni drugi odstavek 11. člena tako, da se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 130.000,00 EUR.

3. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne 
objave in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 
1.7.2018 dalje. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se 
objavi na spletni strani Občine Radovljica.

Številka: 4101-0039/2016-32
Datum: 21.6.2018
  Ciril Globočnik l. r.
  ŽUPAN

2.

Na podlagi 95. in 100. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/2018), 3. in 17. člena Zakona o 
prekrških (Ur. l. RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 
27/17 – ZPro) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 
188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 28. redni seji dne 
20.6.2018 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah

I. Splošne določbe

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih do-
ločajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, 
urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestne-
ga prometa in ta odlok.

2. člen
(smiselna uporaba zakona)

Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso neposredno urejena 
s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi Zakona o cestah in na 
njem temelječih predpisih.

3. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
- občinske ceste na območju občine Radovljica in postopek njihove kate-

gorizacije;
- upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na 

njih;
- način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske 

javne službe;
- inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje krši-

tev tega odloka.

II. Občinske ceste in njihova kategorizacija

4. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju občine Radovljica so vse javne ceste, ki niso 
kategorizirane kot državne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Radovljica 
z odlokom.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno 
usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določe-
nim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov 
občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določajo po 
postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo 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 občinske ceste med državne ceste odloči Ob-
činski svet Občine Radovljica. 
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o 
prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v 
sklepu Vlade Republike Slovenije.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo po potrebi naj-
več enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih 
cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategorija novozgrajenih 
in rekonstruiranih cest se določijo s programi občine.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nado-
mesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta 
ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo. 
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, poči-
vališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično 
obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali 
njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine 
prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodo-
čim upravljavcem te ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o 
njenem prenosu med nekategoriarane ceste odloča Občinski svet Obči-
ne Radovljica. 

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko 
lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen 
prenos med občinske ceste. 
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je 
v uporabi za javni promet, če se njen prenos opravi brezplačno, oziroma 
se za njen prenos dogovori primerna odškodnina in je vpisana v zemljiško 
knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med 
občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih. 
(4) 0 prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski 
svet Občine Radovljica, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 
5. člena tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkih, gozdovih in druge poti, ki 
niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene do-
stopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih 
in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, 
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je dolo-
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čeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je 
njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.

III. Upravljanje občinskih cest

11. člen
(program in letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Program razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj 
za obdobje štirih let določajo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika 
njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet Občine Radovljica. 
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določa 
uresničevanje programa iz prejšnjega odstavka v posameznem koledar-
skem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski 
proračun in je njegov sestavni del. 
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev 
rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je 
potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov 
na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih ne-
zgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvide-
nih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odre-
dil občinski inšpektor, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obna-
vljanja občinskih cest po tem planu.

12. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradi-
tev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava.
Te obsegajo zlasti:  
- zagotavljanje strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja 

občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
- naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
- naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
- izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, 

za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;
- vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podat-

kov za potrebe izračuna primerne porabe občine in vodenja združene 
evidence o javnih cestah;

- organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih 
podatkov;

- spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov 
sprememb, njihove prometne ureditve in prometne ureditve na državnih 
cestah, ki potekajo skozi občino Radovljica;

- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih 

cest in za zavarovanje prometa na njih;
- zagotavljanje programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvoj-

nih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slo-
venije za infrastrukturo in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju 
teh programov;

- izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.

13. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v občin-
skem proračunu.

IV. Graditev občinskih cest

14. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi 
o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi načrtova-
nega prometa na njih čim manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega 
varovanja okolja, smotrnejša na zemljišču ali objektu soseda kot izvedba 
istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, 
sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi 
stvarna služnost za takšno izvedbo.

15. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpi-
som o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavlja-
nja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste 
se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na 
obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidi-
jo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in 
druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavno-
sti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prome-
ta.

16. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko 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. Stroške 
prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov pre-
stavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve občinske 
uprave za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od ele-
mentov, določenih v prejšnjem odstavku.

17. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi 
graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo 
cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki 
jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, na-
prav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in 
napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec 
posameznih objektov, naprav in napeljav.

18. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obve-
stiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob ce-
stnem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela 
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in 
naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za 
uskladitev del. 
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upra-
vljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo gra-
diti ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.

19. člen
(graditev občinskih cest)

(1) Občinske ceste se gradijo na osnovi sprejetih prostorskih in finančnih 
planov Občine Radovljica. Postopek graditve ceste in objektov na njej 
mora potekati po predpisih, ki urejajo graditev objektov in posege v pro-
stor. Izvajalec gradnje se izbere na podlagi postopka, ki ga določajo pred-
pisi o javnem naročanju.
(2) Novozgrajena cesta postane javno dobro v lasti občine. 
(3) Uvrstitev novozgrajene ceste med občinske ceste in njena kategoriza-
cija se opravi po določbah II. poglavja tega odloka. 

V. Vzdrževanje občinskih cest

20. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest na območju občine Radovljica izvaja 
javno podjetje Komunala Radovljica d.o.o.
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21. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po 
katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ce-
ste skrbi občinska uprava.

22. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad in pod 

občinskimi cestami)

Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in dru-
gih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen 
javni promet, nad in pod občinskimi cestami je pristojna občinska uprava.

23. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preu-
smeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je 
dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno 
povečala prometno obremenitev te ceste, se mora občinska uprava pred-
hodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, 
po kateri je dovoljen javni promet, mora občinska uprava predhodno pri-
dobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca 
ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekatego-
rizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg 
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem 
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve 
prometa.

VI. Varstvo občinskih cest in prometa na njih

1. Varstvo občinskih cest
 

24. člen
 (omejitve uporabe občinske ceste) 
 
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
-  da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst 

vozil,
-   da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti,

ali

-  če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje 
ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, 
poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in 
drugih nesreč in podobno), 

lahko direktor občinske uprave s sklepom začasno, najdalj za čas enega 
leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti 
ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali 
dimenzije vozil, dokler obstajajo razlogi za takšen ukrep.
(2) Direktor občinske uprave mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz 
prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega 
inšpektorja najmanj petnajst dni, ter javnost v sredstvih javnega obvešča-
nja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na 
občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega odstavka tega 
člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja 
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo 
nemudoma obvestiti župan, policija, občinski inšpektor in javnost v sred-
stvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja 
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvesti-
ti tudi občinsko upravo.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določe-
nih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta se določi v skladu 
z določbo 39. člena tega odloka.

25. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, 

na občinsko 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-
šnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste, so 
dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaga-
nim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občin-
ske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja 
prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste 
nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in 
prometa na njej, določenih s 14. členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsa-
ko stran občinske ceste širok
- pri lokalni cesti  8 m
- pri javni poti  5 m
- pri javni poti za kolesarje 2 m.

26. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telekomunikacijski vodi, električni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplo-
vodi ter drugi podobni objekti in naprave, katerih investitor ni Občina 
Radovljica, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske 
ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi 
s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih 
preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekon-
strukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in 
prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije 
njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njiho-
vo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka 
tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na 
njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno re-
konstrukcijo te ceste.

27. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko 
opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave in soglasjem upravljavca. Ob 
izdaji dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti občinska uprava o 
tem obvesti krajevne skupnosti, na območju katerih se bodo dela izvaja-
la.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo na-
čin, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s po-
škodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno 
ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko 
nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora 
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje od-
straniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih 
delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali 
popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vo-
zil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o 
omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo in občin-
sko upravo.

28. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih 
del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala 
ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega 
vzdrževanja, je potrebno pred izvedbo del pridobiti soglasje občinske 
uprave. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

29. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremeni-
tev, skupne mase ali dimenzij. 
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s 
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predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in viši-
no, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri kate-
rem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom 
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katere-
ga koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem delu 
s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in 
pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni 
prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda občinska uprava v 15 
dneh po vložitvi popolne vloge. O izdanih dovoljenjih se obvesti policijo, 
občinskega inšpektorja in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se 
morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zim-
skem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih 
razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začet-
kom izrednega prevoza z občinsko upravo uskladiti potek izrednega pre-
voza in o tem obvestiti policijo.

30. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil 
na občinskih cestah nadzoruje izvajalec rednega vzdrževanja občinskih 
cest v sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plača-
ti povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je 
povzročil.

31. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z 
določbo drugega odstavka 15. člena tega odloka, in površine, ki jih za te 
namene občinska uprava določi ob obstoječih občinskih cestah, občinska 
uprava odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spre-
mljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka 
se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spre-
mljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje občin-
ske uprave.

32. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov 
ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s so-
glasjem občinske uprave. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogo-
ji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno 
signalizacijo.
(2) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključ-
no s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
(3) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je 
skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta 
občinske ceste sestavni del te ceste.
(4) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati 
občinska uprava zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in dru-
gimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena. 

33. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe 
za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo 
ureditev, ni več ustrezen, lahko občinska uprava z upravno odločbo zahte-
va njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve pri-
ključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

34. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski inšpektor lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na ob-
činsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če 
ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja iz 32. člena ali je zgrajen brez 

soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 33. člena tega odlo-
ka. 
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije investitor pri-
ključka ali njegov pravni naslednik.

35. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedje ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odla-
ganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedje ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in proti plačilu 
odškodnine dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdr-
ževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za od-
vod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in 
ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zame-
ti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče 
postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Sosedje ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih 
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi mo-
rajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in 
tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

36. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski 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 opra-
vljajo le z dovoljenjem iz 37. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali po-
polno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravlja-
nje tistih obnovitvenih del na cesti, za katera je izvedba zapore ceste 
urejena v pogodbi o oddaji teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne 
in druge prireditve na njej. Dovoljenje za občinske ceste se lahko izda, 
če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet 
zaradi zapore na zbirni mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za daljši čas. 
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, se lahko izjemo-
ma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne 
ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

37. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska 
uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava obvesti policijo, občinske-
ga inšpektorja, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest in krajevno 
pristojno krajevno skupnost. Dovoljenju mora biti priložena od občinske 
uprave potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne 
ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovi-
tvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 36. člena tega odloka 
ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni 
pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo in občinskega inšpek-
torja. 
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo 
zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega 
trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 30 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 načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično 
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Ob-
činska uprava lahko spremeni čas in trajanje zapore, zlasti če se ta pre-
dlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prire-
ditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremeni-
tvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ce-
ste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za druge prireditve na 
občinski cesti.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi za-
pore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste 
mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost v sred-
stvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
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38. člen
(polje preglednosti)

(1) Žive meje, ograje in drugi objekti v polju preglednosti ne smejo prese-
gati višine 70 cm nad nivojem vozišča in morajo biti od cestnega sveta 
oddaljeni najmanj 50 cm.
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zah-
tevo občinskega inšpektorja ali policista odstraniti ovire.

39. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah) 

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občinska uprava, razen 
v primerih iz 24. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zame-
njava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah 
prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega 
prometa pristojni minister za promet, minister za notranje zadeve in minister za 
okolje in prostor.
(2) Ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kultur-
ni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno 
območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), 
samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane 
pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije 
odloči direktor občinske uprave s sklepom. Občinska uprava ima pravico do 
povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

40. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. 
Postavljanje tabel, napisov, elektronskih prikazovalnikov in drugih objektov ali 
naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah 
zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Občinska uprava lahko 
izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila 
pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signali-
zacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstra-
nitve.
(2) Table, napisi, elektronski prikazovalniki in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj obmo-
čja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v 
predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda občinska uprava. 
V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu 
cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objek-
tov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje tran-
sparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja 
prireditve, razstave, sejma ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 
m nad voziščem občinske ceste.

41. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah)

(1) Kdor namerava ob občinski cesti opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, 
servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, 
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 32. in 33. 
člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter 
zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim 
parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovo-
ljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je 
treba pridobiti mnenje občinske uprave. 

42. člen
(pritožbeni organ)

Zoper zavrnitve dovoljenj in soglasij, ki jih po določbah tega odloka izda občin-
ska uprava, ter zoper sklep iz drugega odstavka 39. člena tega odloka je do-
voljena pritožba županu Občine Radovljica.

VII. Inšpekcijsko nadzorstvo občinskih cest

43. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Izvajanje tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno 
uporabljajo za občinske ceste, nadzirata občinski inšpektor in občinsko redar-
stvo. 

44. člen
 (obseg inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor pra-
vice in dolžnosti, kot jih ima po zakonu o cestah, zakonu o inšpekcijskem 
nadzoru in drugih  predpisih.
(2) Kadar je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti 
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, občinski 
inšpektor lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V 
nujnih primerih lahko občinski inšpektor odloči tudi ustno ter odredi, da 
se odločba izvrši takoj. 
(3) O ukrepih, ki jih je odredil po drugem odstavku tega člena, mora ob-
činski inšpektor obvestiti župana, občinsko upravo in policijo.
(4) Občinski inšpektor lahko podaljša dovoljenje za zaporo občinske ce-
ste do največ 5 delovnih dni, če se dela izvajajo skladno s tehnično do-
kumentacijo.

VIII. Kazenske določbe

45. člen
(prekrški)

(1) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podje-
tnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem 
pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne koli druge objekte in 
naprave (drugi odstavek 25. člena); 
2. brez soglasja postavi ali napelje telekomunikacijske vode, električne 
vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne objekte in napra-
ve (prvi odstavek 26. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na ob-
činski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 27. 
člena);
4.   brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja 
in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi 
lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške 
njenega vzdrževanja (28. člen);
5.   postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, 
objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predho-
dne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejav-
nost brez soglasja pristojnega občinskega upravnega organa (31. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga 
gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega so-
glasja (prvi odstavek 32. člena);
  7.    ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na ob-
činsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki 
ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 35. člena);
  8.   brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, 
potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali druge prireditve na cesti (prvi 
in tretji odstavek 36. člena);
  9.   ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne 
zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo 
treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 37. člena);
10. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji 
za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno 
ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično 
dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas nje-
nega trajanja (tretji odstavek 37. člena);
11.    ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju pregledno-
sti (38. člen);
12.   postavi spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja po-
stavi tablo, napis, elektronski prikazovalnik in drug objekt ali napravo za 
slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih 
postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (40. člen).
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

46. člen
(prekrški posameznikov)

Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od 
dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.
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47. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrže-
vanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo varno odvijanje 
prometa;
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki. 
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi 
odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

48. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek investitor objektov in 
naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih 
ne obvesti občinske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podat-
kov in načrtov (tretji odstavek 18. člena).
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi 
odgovorna oseba investitorja.
(3) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba občinske 
uprave, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne 
obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali 
ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi 
odstavek 18. člena). 

 
IX. Prehodne in končne določbe

49. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah 
(DN UO, št. 57/05 - UPB, 166/12 in 213/16).

50. člen
(dokončanje postopkov)

Vsi postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dotlej 
veljavnem odloku.

51. člen
(uskladitev predpisov)

Do uskladitve predpisanih širin varovalnih pasov občinskih cest v prostor-
skem načrtu občine s tem odlokom se uporabljajo določila tega odloka 
neposredno.

52. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Ob-
čine Radovljice – Uradne objave.

Številka: 007-0002/2018
Datum: 20.6.2018
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

3.

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Ur. l. RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 
št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Radovlji-
ca (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 28. redni 
seji dne 20.6.2018 sprejel 

ODLOK
o turistični taksi v občini Radovljica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Odlok o turistični taksi v občini Radovljica (v nadaljevanju: odlok) določa: 
- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske ta-

kse, 
- način plačevanja turistične in promocijske takse,

- način vodenja evidence turistične in promocijske takse, 
- nadzor in kazenske določbe. 

Pomen izrazov, uporabljenih v tem odloku, je enak pomenu izrazov, kot 
ga določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18) (v 
nadaljevanju ZSRT-1).

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE

2. člen
(zavezanci)

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in 
tuji državljani, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, ki jih opredeljuje 
ZSRT-1; in sicer so ti obrati hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, 
hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prosto-
ri pri sobodajalcih in na turističnih kmetijah z nastanitvijo, privezi v turistič-
nem pristanišču ter vsi drugi objekti za nastanitev turistov.

III. TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA

3. člen
(opredelitev takse)

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot 
nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turi-
stičnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo 
posebej.

Promocijska taksa je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvaja-
nje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.

Državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem 
obratu, plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za 
prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležni brezplačnih storitev za 
prenočevanje, razen če ZSRT-1 in odlok ne določata drugače.

4. člen
(višina turistične in promocijske takse)

Turistična taksa za prenočitev na osebo znaša 1,60 evra. Na to osnovo 
se obračuna promocijska taksa v višini 25 odstotkov od osnovne takse, 
kar znaša 0,40 evra. Skupna višina obeh taks brez oprostitev za prenoči-
tev na osebo na dan, ki so jo dolžni obračunati zavezanci, tako znaša 
2,00 evra.
Če je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do oprostitve plači-
la turistične takse v višini 50 odstotkov, turistična taksa znaša 0,80 evra 
za prenočitev na osebo na dan. Na to osnovo se obračuna  promocijska 
taksa v višini 25 odstotkov od osnovne takse, kar znaša 0,20 evra. Sku-
pna višina obeh taks, ki so jo dolžni obračunati zavezanci, tako v tem 
primeru znaša 1,00 evro za prenočitev na osebo na dan.

 
5. člen

(oprostitve plačila turistične takse)

Glede oprostitve plačila turistične takse se upoštevajo določila ZSRT-1.

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz 

katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziro-
ma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja 
pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali 
na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,

– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zade-
va razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,

– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udele-
ženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni 
podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim 
delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali 
študijskega programa,

– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci 



UO, stran 8 št. 243, 29. junija 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne 
osebe v javnem interesu,

– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristoj-

nosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu 

neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turi-

stične takse.

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obra-

tih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

6. člen
(evidenca turistične takse)

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posa-
mezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje na 
podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča, 
vodijo evidenco turistične in promocijske takse, ki vsebuje podatek o 
številu prenočitev posameznega gosta in znesek pobrane turistične in 
promocijske takse za posameznega gosta. Podatki v evidenci turistične 
in promocijske takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov.

Če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti 
v evidenci iz prejšnjega odstavka vpisan razlog oprostitve iz 18. člena 
ZSRT-1.

Podatki v evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega 
gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

7. člen
(postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse)

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posa-
mezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, 
pobirajo turistično in promocijsko takso v imenu in za račun občine oziro-
ma agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati s plačilom storitev za prenočevanje 
ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocij-
sko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenoče-
vanje.

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka tega člena 
zavezanci nakažejo na poseben račun Občine Radovljica in na predpisan 
način, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za 
pretekli mesec. 

IV. NADZOR

8. člen 
 (nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski inšpektor. 

Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugoto-
vi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih 
ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, 
ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

9. člen
(kazenske določbe)

Z globo 2000 evrov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turi-
stične takse skladno s 6. členom tega odloka. Z globo 400 evrov se za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe.

Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 6. člena kaznuje 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost.

Z globo 300 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 6. člena kaznuje 
fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki sprejema turiste na prenočevanje. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
(začetek in prenehanje veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
občine Radovljica – Uradne objave, uporabljati pa se začne 1.1.2019. Z 
dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi 
v občini Radovljica (DN UO, št. 43/04).

Številka: 35411-6/2018 
Datum: 20.6.2018 
                                                                               Ciril Globočnik l.r.
                                                                                        ŽUPAN

4.

Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora – ZUrep-2 (Ur. l. RS, 
št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno 
besedilo (Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08 – ZLS-O, 
79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF) ter 17. člena Statuta 
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovlji-
ca na 28. redni seji dne 20.6.2018 sprejel

ODLOK
o določitvi območja predkupne pravice Občine Radovljica 

1. člen

S tem odlokom se določa območje, na katerem velja predkupna pravica 
Občine Radovljica na nepremičninah na območju občine Radovljica.

2. člen

Predkupna pravica Občine Radovljica velja na vseh stavbnih zemljiščih v 
občini, na ureditvenem območju naselja in na območju za dolgoročni ra-
zvoj naselja, kot je to določeno v občinskem prostorskem načrtu, ter 
izven območja stavbnih zemljišč za namen graditve objektov gospodarske 
javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravni-
mi in drugimi nesrečami.

3. člen

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah v območjih, 
opredeljenih v 2. členu tega odloka, ne pa:
- pri prodaji etažne lastnine, razen v primeru prenove po Zakonu o ure-
janju prostora ZUrep-2,
- v primeru, ko je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovi-
la država ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor gospodar-
ske javne infrastrukture,
- v primeru, ko lastnik proda ali podari nepremičnino solastniku, svoje-
mu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma 
svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu.

4. člen

Območje predkupne pravice občine po tem odloku je razvidno iz grafič-
nega dela občinskega prostorskega načrta.

5. člen

O predkupni pravici v imenu občine odloča župan.

6. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici 
Občine Radovljica na nepremičninah (DN UO, št. 30/03).
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7. člen

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

Številka: 007-0005/2018
Datum: 21.6.2018
                                                                              Ciril Globočnik l.r.
                                                                                        ŽUPAN

5.

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremem-
be), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. 
RS, št. 56/08 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN 
UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 28. redni seji dne 
20.6.2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavo-

da Muzeji radovljiške občine

1. člen

Prvi odstavek 20. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Za direktorja MRO je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogo-
jev izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. 
magisterijem ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) ali dokto-
rat znanosti (prejšnji) ali doktorat humanističnih ali družboslovnih študij, 
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstve-
nih delovnih mestih, 
- da izkazuje strokovno poznavanje s področij dejavnosti javnega zavo-
da, 
- da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.«

KONČNA DOLOČBA
2. člen

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

Številka: 007-0006/2018-1
Datum: 21.6.2018
                                                                          Ciril Globočnik l.r.

                                                                                     ŽUPAN

6.

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremem-
be), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine 
Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 
28. redni seji dne 20.6.2018 sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega Vzgoj-

novarstvenega zavoda Radovljica 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica 
(DN UO, št. 113/09, 121/09 in 175/13; v nadaljevanju: odlok) se spre-
meni naziv akta, tako da se glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovlji-
ca«.

2. člen

V celotnem odloku se besedilo »Vzgojnovarstveni zavod Radovljica« na-
domesti z besedilom »Vrtec Radovljica« v ustreznih sklonih.

3. člen

V 3. členu odloka se spremenijo 1., 2. in 3. odstavek, tako da se glasijo:
»Ime zavoda je: Vrtec Radovljica.
Sedež zavoda je: Radovljica. 
Poslovni naslov zavoda je: Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica.«

4. člen

21. člen odloka se črta.

5. člen

22. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Člani sveta vrtca so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Prvo sejo sveta vrtca v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta 
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju članov sveta. Na 
prvi seji prisotni verificirajo mandate izvoljenih članov sveta in izmed sebe 
izvolijo predsednika ter njegovega namestnika.
Svet vrtca se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena večina 
predstavnikov. Mandat sveta zavoda začne teči z dnem konstituantne 
seje.«

6. člen

V 23. členu odloka se doda nova 4. alineja, ki se glasi:
»- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun vrtca,«
Dosedanje 5. do 10. alineja postanejo 6. do 11. alineja.

7. člen

V 25. členu odloka se spremeni zadnji stavek, tako da se glasi:
»Postopek nadomestnih volitev določa posebni akt, ki ga sprejme svet 
vrtca.«

8. člen

1. in 3. odstavek 27. člena odloka se črtata.
2. odstavek 27. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonsko predpi-
sane pogoje.«

9. člen

28. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Ravnatelja in vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje svet vrtca po postopku, 
ki ga določajo zakonski predpisi, ki urejajo področje organizacije in finan-
ciranja vzgoje in izobraževanja.«

10. člen

29. člen odloka se črta.

11. člen

2. stavek 1. odstavka 42. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Svet vrtca na predlog ravnatelja sprejema tiste splošne akte, za katere 
tako določajo veljavni predpisi. Vse ostale splošne akte sprejema ravna-
telj.«
2. odstavek 42. člena odloka se črta.
Dosedanja 3. in 4. odstavek postaneta 2. in 3. odstavek.

KONČNA DOLOČBA
12. člen

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

Številka: 007-0004/2013-2
Datum: 21.6.2018
                                                                              Ciril Globočnik l.r.
                                                                                        ŽUPAN
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7.

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremem-
be), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine 
Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 
28. redni seji dne 20.6.2018 sprejel

ODLOK 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola 

Radovljica 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica (DN UO, 
št. 6/97, 91/08, 92/08-redakcijski popravek, 121/09 in 227/17; v na-
daljevanju: odlok) se v 3. členu dodata nova, 3. in 4. odstavek, ki se 
glasita:
»Glasbena šola Radovljica ima naslednje dislocirane oddelke v:
- OŠ dr. prof. Josipa Plemlja Bled, Seliška cesta 3, 4260 Bled,
- OŠ Gorje, Zgornje Gorje 44a, 4247 Zgornje Gorje,
- OŠ Janeza Mencingerja Bohinj, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska 
Bistrica, in 
- Oddelek Begunje, Begunje 21, 4275 Begunje.

Zavod lahko izvaja pouk tudi na drugih lokacijah. V skladu z zakonom in 
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa zavod lahko ustanovi nove od-
delke ali ukine obstoječe.«

2. člen

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

Številka: 007-0001/2017-2
Datum: 21.6.2018       
                                                                           Ciril Globočnik l.r.
                                                                                     ŽUPAN

8.

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi 5. člena 
Pravilnika 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 zemljiško parcelo št. 480/30, k.o. 2155 
– Hraše, v izmeri 18 m2, kot zemljišče ob stanovanjskem objektu.

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

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

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

Številka: 478-0001/2018-48
Datum: 20.6.2018

                                                                              Ciril Globočnik l.r.
                                                                                        ŽUPAN




