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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Številka: 032-5/2018-1 
Datum: 13.6.2018 
 
 
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 6. in 32. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 
 
 

s k l i c u j e m 
 

28. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo 
 
 

v sredo, 20. junija 2018, ob 16. uri 
v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 
 
 

D N E V N I  R E D: 
 

I. Potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta 
II. Pobude in vprašanja 
III. Volitve in imenovanja (KMVI) 

III.a Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole F. S. 
Finžgarja Lesce 
III.b Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2018 

IV. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 - 
rebalans I - skrajšani postopek (Odbor za finance) 

V. Predlog Odloka o občinskih cestah (Odbor za urejanje prostora in varstvo 
okolja) 

VI. Predlog Odloka o turistični taksi v občini Radovljica (Odbor za gospodarstvo) 
VII. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Muzeji radovljiške občine – skrajšani postopek (Odbor za kulturo) 
VIII. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica – skrajšani postopek (Odbor za šolstvo 
in otroško varstvo) 

IX. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola 
Radovljica – skrajšani postopek (Odbor za šolstvo in otroško varstvo) 

X. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Radovljica - skrajšani 
postopek (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja) 
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XI. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe 
prostora  v občini Radovljica – skrajšani postopek (Odbor za urejanje prostora 
in varstvo okolja) 

XII. Osnutek Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Radovljica 
(Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja) 

XIII. Vzgojnovarstveni zavod Radovljica (Odbor za šolstvo in otroško varstvo)  
a) Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v 
Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2018/2019  
b) Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev 
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za 
programe vrtcev 

XIV. Soglasje k sistemizacijam delovnih mest v osnovnih šolah in glasbeni šoli za 
šolsko leto 2018/2019 (Odbor za šolstvo in otroško varstvo) 
XIV.a  Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža 
Linharta Radovljica za šolsko leto 2018/2019 
XIV.b  Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce 
za šolsko leto 2018/2019 
XIVc  Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja 
Lipnica za šolsko leto 2018/2019 
XIV.d  Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše 
Radovljica za šolsko leto 2018/2019 
XIV.e  Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko 
leto 2018/2019 

XV. Poročila nadzornega odbora 
XVI. Premoženjsko pravne zadeve (Odbor za finance) 

 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si. 
 
 
Poslano: 
- županu, 
- podžupanu, 
- članicam in članom občinskega sveta, 
- predsedniku nadzornega odbora, 
- predsednikom svetov krajevnih skupnosti, 
- Knjižnici A. T. Linharta Radovljica, 
- direktorici občinske uprave, 
- novinarjem. 
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