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Časopis Občine Radovljica

VSEBINA:

1. člen

1. 	REDAKCIJSKI POPRAVEK digitalnega grafičnega dela Prostorskega
reda občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012) za območje Občinskega lokacijskega načrta Brezje
2. ODLOK o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah
3. 	SKLEP o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2013
4. 	SKLEP o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju občine Radovljica za leto 2013
5. 	SKLEP o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto 2013
6. 	JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi prvih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Radovljica

S tem odlokom se dopolni Odlok o občinskih cestah (DN UO, št. 57/05 in
116/09).
2. člen
56. člen odloka se dopolni tako, da se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Za inšpektorja za ceste občinskega inšpekcijskega organa je lahko imenovan
tudi posameznik, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor.«
3. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 01502-17/2005-1
Datum: 7. 11. 2012
Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

1.
Redakcijski popravek
digitalnega grafičnega dela Prostorskega reda občine Radovljica
(DN UO, št. 159/2012)
za območje Občinskega lokacijskega načrta Brezje
V digitalnem grafičnem delu Prostorskega reda občine Radovljica (DN UO,
št. 159/2012) se uskladi meja ureditvenega območja sprejetega Občinskega
lokacijskega načrta Brezje (DN UO, št. 97/2008) s trenutnim stanjem digitalnega katastrskega načrta.
Številka: 35003-0001/2012
Datum: 26. 10. 2012
Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN
Obrazložitev:
V letu 2001 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986
– 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje
1986 – 1990 (DN UO, št. 10/2001), s katerim so bila zemljišča parc. št.:
J deli 281/2, 280/1, 278/3 in 277/1, 277/4, 277/5, 275/6, J dela 56/2
in 56/1, 55/2, V del 48/3, 48/1, 49, 54/1, 54/2, J del 57, 58/1, 58/2,
vsa k.o. Brezje,
opredeljena za gradnjo stanovanjskih hiš (ZN Brezje sever), skladno s tem
je bil sprejet Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu Brezje (DN UO, št.
97/2008) ter izvedena komasacija.
Zaradi stalnega poteka novelacij digitalnega katastrskega načrta je prišlo do
približno 3% zamika površin med opredeljeno namensko rabo v prostorskem
redu in površino posameznih parcel v digitalnem katastrskem načrtu. S tem
redakcijskim popravkom se meja ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta v digitalnem grafičnem delu prostorskega reda prilagodi na meje
zemljiških parcel v digitalnem katastrskem načrtu.

3.
Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih
stroškov komunalnega opremljanja v občini Radovljica (DN UO, št. 136/2010)
je Občinski svet Občine Radovljica na 19. seji dne 7. 11. 2012 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju občine Radovljica za leto 2013
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v stanovanjski
gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene
zemljišča na dan uveljavitve tega sklepa znaša 912,58 EUR.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine
Radovljica za povprečno stopnjo opremljenosti na dan uveljavitve tega sklepa za objekte in naprave individualne rabe znašajo 66,72 EUR na m2 ter za
objekte in naprave kolektivne rabe 59,09 EUR na m2 koristne stanovanjske
površine.
3. člen
Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave in začne veljati s 1. 1. 2013.
Številka: 032-17/2012-7
Datum: 12. 11. 2012
Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

4.
2.
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/1993 in spremembe), 113. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 114/10
in 109/2010) ter 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in
19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 19. redni seji dne 7. 11. 2012
sprejel
ODLOK
o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah

Na podlagi 48. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne
službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih
svečanosti v občini Radovljica (UVG, št. 46/99, DN UO, št. 40/2004) in 16.
člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet
Občine Radovljica na 19. redni seji dne 7. 11. 2012 sprejel
SKLEP
o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev
za leto 2013
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1. člen

1. člen

S tem sklepom se potrdi višino najemnin za grobove ter cene storitev iz 3. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini
Radovljica za leto 2013.

Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto 2013 je
določena v višini 0,037033926 EUR.

2. člen
Najvišje cene letnih najemnin posameznih zvrsti grobov so:
Zvrst groba

2. člen
Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave in začne veljati s 1.1.2013.

Najvišja cena

1.

ENOJNI GROB

EUR

21,00

2.

DVOJNI GROB,
RONDO, VRSTNI GROB

EUR

42,00

3.

TROJNI GROB

EUR

63,00

4.

ČETVERNI GROB

EUR

84,00

5.

ŽARNA NIŠA, ŽARNI GROB

EUR

21,00

6.

GROBNICA

EUR

63,00

Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati vrednost točke za obračun
občinske takse za leto 2012, določena s Sklepom o vrednosti točke za izračun
občinske takse v Občini Radovljica za leto 2012 (DN UO, št 151/11).
Številka: 032-17/2012-8
Datum: 12. 11. 2012
Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

3. člen

6.

Najvišje cene najema grobnega prostora ob prvem pokopu, ki ga najemnik
plača v enkratnem znesku, znaša največ toliko najvišjih letnih najemnin za posamezno zvrst groba, kolikor znaša najkrajša doba najema grobnega prostora.
Najvišje cene najemnin, ki jih najemnik plača v enkratnem znesku ob prvem
pokopu, so:
Zvrst groba

Najvišja cena
prvega zakupa groba

1.

ENOJNI GROB

EUR

210,00

2.

DVOJNI GROB,
RONDO, VRSTNI GROB

EUR

420,00

3.

TROJNI GROB

EUR

630,00

4.

ČETVERNI GROB

EUR

840,00

5.

ŽARNA NIŠA, ŽARNI GROB

EUR

210,00

4. člen

Na podlagi 50., 53. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/07 in spremembe) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel
JAVNO NAZNANILO O
JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
prvih sprememb in dopolnitev
Prostorskega reda občine Radovljica
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek prvih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Radovljica.
Prva sprememba in dopolnitev Prostorskega reda občine Radovljica se nanaša
predvsem na predvideno rekonstrukcijo in dozidavo starega gasilskega doma
v Mošnjah v prostorski enoti MO 11 (zemljišče parc. št. 4/2, k. o. Mošnje) in
zagotovitev parkirišč za ta večstanovanjski objekt v prostorski enoti MO 13.
Zemljišča se nahajajo v k. o. Mošnje.
2. člen

Najvišja cena uporabe mrliške vežice znaša 110,00 EUR.
Cena uporabe mrliške vežice je določena v enkratnem znesku neodvisno od
trajanja uporabe in vključuje vse dejanske stroške, ki nastanejo z uporabo mrliške vežice.
5. člen
Cene storitev, ki niso določene s tem sklepom, določa upravljavec prosto. V
cene je vključen DDV.

Javna razgrnitev traja od 17. decembra 2012 do vključno 2. januarja 2012.
3. člen
Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Mošnje, Mošnje 41,
4240 Radovljica v času uradnih ur ter na uradni spletni strani Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).
4. člen

6. člen
Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne veljati s 1. 1. 2013.
Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2012 (DN UO, št. 151/2011).
Številka: 354-24/2012
Datum: 30. 11. 2012
Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v ponedeljek, 17. decembra 2012,
ob 19.00 uri v prostorih Občine Radovljica.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek
dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi,
na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, posreduje
pisno na naslov Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali
pošlje na elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti
ključne besede: “prva sprememba PRO”). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve.
6. člen

5.
Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Radovljica (DN UO, št.
86/2007) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
je Občinski svet Občine Radovljica na 19. redni seji dne 7. 11. 2012 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica
za leto 2013

To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 3505-0008/2012
Datum: 29. 11. 2012
Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

