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1.

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur. l. RS, št.
94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 76/2008), 2. odstavka 3. člena Od-
loka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (DN UO, št.
114/09) ter 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
je Občinski svet Občine Radovljica na 28. redni seji dne 16. 12. 2009 spre-
jel

Odlok 
o dopolnitvi Odloka o javnih površinah v Občini Radovljica

1. člen

S tem odlokom se spremeni Odlok o javnih površinah v Občini Radovljica (DN
UO, št. 116/09).

2. člen

2. člen se dopolni s tretjim odstavkom, ki se glasi: 

”Izvajanje te službe na območju KS, kjer se služba izvaja neposredno znotraj
občinske uprave, se s sklepom župana lahko prenese tudi na KS.” 

3. člen

V ostalem ostanejo določbe Odloka o javnih površinah nespremenjene.

4. člen

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

Številka: 371-0004/2009-700701
Datum: 16. 12. 2009

Janko S. Stušek, l. r. 
ŽUPAN

2.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in
19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 28. seji dne 16. 12. 2009
sprejel

O D L O K
O POVPREČNI GRADBENI CENI STANOVANJ IN O
POVPREČNIH STROŠKIH UREJANJA ZEMLJIŠČ V

OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2010

1. člen

Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v
stanovanjski gradnji in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 2010.

2. člen

Povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine
v stanovanjski gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljiš-
ča in brez cene zemljišča na dan 31. 12. 2009 znaša 870,67 EUR.

3. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Obči-
ne Radovljica za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100 do 200 pre-
bivalcev na ha za objekte in naprave individualne rabe znašajo 63,66 EUR na
m2 in kolektivne rabe 56,38 EUR na m2 koristne stanovanjske površine na
dan 31. 12. 2009.

4. člen

Cena stavbnega zemljišča se določi v % od cene za povprečno gradbeno
ceno stanovanjske površine za m2 v posameznih območjih, ki so: 

I. območje: centralno območje Radovljica, določeno v Odloku o sprejemu
Zazidalnem načrtu za centralno območje Radovljice (UVG, št. 27/83 in
spremembe) - 8,5%

II. območje: območje Radovljice izven I. območja in naselje Lesce - 6%
III. območje: vsi ostali kraji v občini, ki niso zajeti v posamezna območja - 4% 
IV. območje: naselja bolj oddaljenih krajev - Češnjica pri Podnartu, Poljšica

pri Podnartu, Prezrenje, Rovte, Mišače, Zg. Lipnica, Vošče, Ravnica,
Brda, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas, Mlaka, Praproše - 2 %. 

5. člen

Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno valorizirajo s povprečnim in-
deksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS - združenje za
gradbeništvo in IGM Ljubljana.

6. člen

Z začetkom veljave tega odloka preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni
ceni stanovanj in povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Radovljica za
leto 2009 (DN UO, št. 108/2009).

7. člen

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

Številka: 0071-19/2009-2
Datum: 16. 12. 2009

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

3.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92,
13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 in 127/06 - ZJZP), 26. in
135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
2/04 in 56/08) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 29/99 in
19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 28. redni seji dne 16. 12.
2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda

Linhartova dvorana Radovljica

1. člen
S tem Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Linhartova dvorana Radovljica (v nadaljevanju odlok) Občina Radovlji-
ca usklajuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Linhartova dvorana Radovlji-
ca (DN UO, št. 31/03) z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 56/08) ter izlo-
ča dejavnost turizma iz javnega zavoda Linhartova dvorana Radovljica.

2. člen
Tretji člen odloka se spremeni tako, da se glasi: ”Poslanstvo zavoda je trajno
in nemoteno: 

VSEBINA:

1. ODLOK o dopolnitvi Odloka o javnih površinah v Občini Radovljica
2. ODLOK o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stro-

ških urejanja zemljišč v občini Radovljica za leto 2010
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javne-

ga zavoda Linhartova dvorana Radovljica
4. ODLOK o lokalni turistični vodniški službi v Občini Radovljica
5. REDAKCIJSKI POPRAVEK ODLOKA o ustanovitvi Javnega zavoda

Turizem Radovljica
6. SKLEP o soglasju k pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaci-

ji delovnih mest v Javnem zavodu Linhartova dvorana Radovljica 
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Posredovanje kulturnih dobrin z vseh področij umetnosti in poljudne znanosti,
izdajanje promocijskih gradiv s področja kulture, možnost izdajanja občinske-
ga časopisa in lastna gledališka produkcija.”

3. člen

Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 
”Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja kot javno
službo s področja kulture naslednje naloge:
Predvajanje celovečernih in dokumentarnih filmov domače in tuje proizvod-
nje, predvajanje reklamnih filmov, gramofonskih posnetkov, diapozitivov in
magnetofonskih posnetkov, posredovanje in ustvarjanje gledaliških predstav
in drugih kulturnih prireditev, izvajanje založniške dejavnosti s področja svoje-
ga delovanja, prodaja in ustvarjanje filmskih, gledaliških in drugih tiskov.”

4. člen

Prvi in drugi odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
”Dejavnosti iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02)
razvrščene:

Šifra Vsebina:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150 Drugo založništvo
DE 22.220 Drugo tiskarstvo
DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
G 52.471 Dejavnost knjigarn
G 52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G 52.473 Dejavnost papirnic
G 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
H 55.400 Točenje pijač
I 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, 

s turizmom povezane dejavnosti 
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.400 Oglaševanje
K 74.810 Fotografska dejavnost
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje, drugo razmnoževanje 
K 74.853 Druga splošna tajniška dela
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
L 75.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih 

socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.110 Snemanje filmov in video filmov
O 92.120 Distribucija filmov in video filmov
O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.522 Varstvo kulturne dediščine
O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Zavod lahko opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj v zvezi z
opravljanjem prej navedenih dejavnosti, vendar tako, da se najprej zagotovi ne-
moteno opravljanje temeljnih dejavnosti in da se ne omejuje osnovnega name-
na objektov in naprav, s katerimi se v javnem interesu zaradi zadovoljevanja jav-
nih potreb zagotavlja dejavnost kino in gledališke ter druge kulturne storitve.”

5. člen

Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 
”Zavod upravlja 7-članski svet zavoda. Sestavljajo ga:
3 predstavniki ustanovitelja, ki jih, izmed strokovnjakov s področja dela javnega
zavoda, financ in pravnih zadev, imenuje ustanovitelj v skladu s svojimi pravili,
2 predstavnika delavcev zavoda, ki ju izvolijo na internih volitvah, in 
2 predstavnika zainteresirane javnosti, ki ju imenuje Zveza kulturnih društev
občine Radovljica z različnih področij delovanja na področju kulture.”

6. člen

14. člen se spremeni tako, da se glasi:

”Naloge sveta:
- nadzoruje zakonitost dela in poslovanje zavoda,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji re-

vizor ustanovitelja,

- ocenjuje delo direktorja,
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, si-

stemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu
nabav in nadzoruje njihovo izvajanje in k zavodski kolektivni pogodbi,

- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
- daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
- odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in od-

govornosti delavcev iz delovnega razmerja, 
- opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem javnega zavoda,
- daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- določa in voli izvršilne organe zavoda,
- opravlja druge naloge na podlagi veljavne zakonodaje.”

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

7. člen

Svet zavoda uskladi svoje delovanje in sestavo s tem odlokom najkasneje v 6
mesecih od uveljavitve odloka.

8. člen

Javni zavod mora celotno poslovanje, vezano na dejavnost lokalne turistične
organizacije, vključno z materialnimi sredstvi in osnovnimi sredstvi, pridoblje-
nimi iz proračunskih virov za področje turizma ter morebitnimi iz proračuna že
nakazanimi, a še neporabljenimi sredstvi, prenesti na javni zavod Turizem Ra-
dovljica.

Do prenosa dejavnosti turizma se le-ta financira iz proračuna skladno s spre-
jetim proračunom po dvanajstinah. 

9. člen

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah - glasilu Občine
Radovljica - Uradne objave.

Datum: 16. 12. 2009
Številka: 0071-1/2007

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

4.

V skladu s 41. in 42. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS,
št. 2/2004) ter 16. členom Statuta Občine Radovljica je Občinski svet Obči-
ne Radovljica na 28. seji dne 16. 12. 2009 sprejel

ODLOK O LOKALNI TURISTIČNI VODNIŠKI SLUŽBI
V OBČINI RADOVLJICA

1. člen
Ta odlok določa program turističnega vodenja na turističnem območju občina
Radovljica (v nadaljevanju: občina Radovljica), pogoje za izvajanje lokalne tu-
ristične vodniške službe, vpis v register turističnih vodnikov za območje obči-
ne Radovljica, način pridobitve licence za turističnega vodnika za turistično
območje občine Radovljica, naročila, izvajanje in plačilo vodenja, nadzor nad
izvajanjem odloka, kazenske določbe za kršitve določil tega odloka ter pre-
hodne in končne določbe.

2. člen
Izvajanje lokalne turistične vodniške službe po tem odloku pomeni spremlja-
nje in vodenje domačih in tujih obiskovalcev, oglede in strokovno pojasnjeva-
nje naravnih znamenitosti, kulturnozgodovinskih spomenikov, pomembnih do-
godkov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na območju ob-
čine Radovljica.

Lokalni turistični vodnik je oseba, ki opravlja dejavnost, navedeno v prejšnjem
odstavku.

Lokalno turistično vodniško službo v občini Radovljica organizira in vodi Javni
zavod Turizem Radovljica (v nadaljevanju: JZTR).

Program turističnega vodenja
3. člen

Lokalna turistična vodenja se izvajajo v obliki standardnih in posebnih progra-
mov na turističnem območju občina Radovljica.

Standardni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje obiskovalcev po
vnaprej pripravljenih programih, ki vodijo k ogledu najpomembnejših znameni-
tosti, tematskih poti, naravne in kulturne dediščine na turističnem območju ob-
čina Radovljica. Standardne programe pripravi JZTR in jih potrdi Svet zavoda.
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Predloge in podatke za standardne programe turističnega vodenja zagotavlja-
jo tudi turistična in druga društva, turistično-informacijski centri, ponudniki tu-
rističnih storitev (gostinstvo, namestitve, šport, kultura), druge zainteresirane
fizične in pravne osebe.

Posebni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje obiskovalcev k dolo-
čenim znamenitostim, spomenikom ali dogodkom, skladno z interesi naročnika.

Pogoji za izvajanje lokalne turistične vodniške službe
4. člen

Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki imajo najmanj
srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika na stopnji najmanj
srednje strokovne izobrazbe in opravijo tečaj in preizkus znanja strokovne
usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika na turističnem območju ob-
čina Radovljica ter se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov turistične-
ga območja občina Radovljica, ki ga vodi JZTR.

5. člen
Licenca turističnega vodnika Gospodarske zbornice Slovenije velja kot doka-
zilo o usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.

Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne štejejo delavci v mu-
zejih, galerijah in drugih pomembnih objektih, ko opravljajo posle vodnika v
okviru svoje službe, planinski, gorski, gozdarski in jamski vodniki.

Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah, javni gozdarski službi in drugih
institucijah na območju občine Radovljica lahko opravljajo vodniško delo v ok-
viru svojih službenih del in nalog. Vodniško delo lahko opravljajo tudi pedago-
ški delavci v vzgojno izobraževalnih organizacijah, ki poučujejo predmete, po-
vezane s strokovnimi znanji, ki vključujejo poznavanje turističnih znamenitosti
v občini Radovljica in to delo opravljajo v okviru službenih del in nalog.

Lokalni turistični vodniki, ki že ob uveljavitvi tega odloka opravljajo dejavnost
lokalnega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti,
pod pogojem, da dostavijo dokazila, skladna s 4. členom tega odloka, in se
vpišejo v register ter da v roku enega leta, od sprejema tega odloka, opravijo
preizkus znanja, kot to določa 6. člen tega odloka.

6. člen
Za izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti iz 4. člena tega odloka,
mora kandidat za lokalnega turističnega vodnika obiskovati tečaj za usposab-
ljanje turističnih vodnikov za območje občine Radovljica. Po opravljenem te-
čaju mora kandidat za lokalnega turističnega vodnika uspešno opraviti preiz-
kus znanja.

JZTR organizira tečaje za usposabljanje turističnih vodnikov za območje obči-
ne Radovljica, določi program izobraževanja in preizkuse znanja. Pravilnik, ki
opredeljuje program izobraževanja in preizkuse znanja pripravi JZTR in ga po-
trdi Svet zavoda.

Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje
strokovne šole ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika, ki
ga izda pooblaščena organizacija za opravljanje tovrstnih izobraževanj.

Register lokalnih turističnih vodnikov
7. člen

Register lokalnih turističnih vodnikov območja občine Radovljica vodi JZTR.

Register lokalnih turističnih vodnikov območja občine Radovljica vsebuje na-
slednje podatke: ime in priimek, prebivališče, podatke o številu dni vodenja za
preteklo leto, dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti. 

8. člen
Register lokalnih turističnih vodnikov poleg podatkov, navedenih v prvem od-
stavku tega člena, vodi tudi evidenco drugih podatkov o lokalnih turističnih
vodnikih: telefonske številke, elektronske naslove, podatke o znanju tujih jezi-
kov, specializacijo in zaporedno številko licence.

Pridobitev licence za lokalnega turističnega vodnika
9. člen

Če kandidat za lokalnega turističnega vodnika izpolnjuje vse pogoje iz 4. čle-
na tega odloka, se vpiše v register lokalnih turističnih vodnikov območja obči-
ne Radovljica in pridobi licenco za lokalnega turističnega vodnika na območ-
ju občine Radovljica, ki mu jo JZTR izda za obdobje 5 let.

Licenca vsebuje: ime in priimek, prebivališče, datum izdaje licence, žig in
podpis odgovorne osebe JZTR in čas veljavnosti licence. 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega odloka pridobi naziv: turistični
vodnik turističnega območja občina Radovljica.

10. člen
Stroške tečaja za usposabljanje za turističnega vodnika, preizkusa znanja, pri-
dobitve licence skupaj s stroški vpisa (izkaznice) v register turističnih vodnikov

krije kandidat za turističnega vodnika oz. turistični vodnik sam, v kolikor ni dru-
gače dogovorjeno.

11. člen
Licenca se vodniku avtomatsko podaljša za nadaljnjih pet let, če je aktiven.

Vodnik je aktiven, če v petih letih izvede najmanj deset vodenj. Če v petih letih
izvede manj kot deset vodenj, se s sklepom JZTR izbriše iz registra lokalnih tu-
rističnih vodnikov in nima več pravice vodenja na območju občine Radovljica,
dokler ponovno ne opravi tečaja, preizkusa znanja in se vpiše v register.

Svojo aktivnost vodnik dokazuje s poročilom o številu dni vodenja za preteklo
leto, ki ga posreduje JZTR, in sicer najkasneje do 31. januarja za preteklo
leto, na obrazcu za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodenjih, ki ga
prejeme ob vpisu v register.

Če vodnik poročila ne poda v predpisanem roku brez upravičenega razloga,
se izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice vodenja
na območju občine Radovljica, dokler ponovno ne opravi tečaja, preizkusa
znanja in se vpiše v register.

Vodnik, ki v svojih poročilih navaja vodenja, ki jih ni izvedel, se izbriše iz re-
gistra lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice vodenja na območju 
občine Radovljica, dokler ponovno ne opravi tečaja, preizkusa znanja in se
vpiše v register.

12. člen
Lokalni turistični vodnik prejme izkaznico lokalnega turističnega vodnika ob-
močja občine Radovljica, ki jo izda JZTR. Obliko in vsebino izkaznice določi
JZTR.

Lokalni turistični vodnik mora voditi dnevnik vodenja, kjer je navedeno naj-
manj: kdo je naročil vodenje, program vodenja, število obiskovalcev na posa-
meznem vodenju, čas trajanja vodenja, kraj oziroma država, od koder so ob-
iskovalci. Po končanem vodenju naročnik vodenja podpiše dnevnik vodenja,
kar velja kot dokazilo o opravljeni storitvi.

Naročilo, izvajanje, plačilo in evidenca turističnih vodenj
13. člen

Domači in tuji turisti morajo za vodenje po območju občine Radovljica najeti
lokalnega turističnega vodnika, ki je evidentiran v registru lokalnih turističnih
vodnikov območja občine Radovljica pri JZTR, turističnega vodnika, ki je vpi-
san v registru turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije, ali turi-
stičnega vodnika opredeljenega v 5. členu tega odloka.

Oseba, ki nima veljavne izkaznice lokalnega turističnega vodnika območja ob-
čine Radovljica, ne sme voditi organiziranih turističnih skupin na območju ob-
čine Radovljica.

14. člen
Naročila za vodenje sprejemajo: JZTR, turistična društva, lokalni turistični
vodniki neposredno in druge organizacije, registrirane za dejavnost turistične-
ga vodenja. Vključijo se lahko samo vodniki iz registra lokalnih turističnih vod-
nikov na območju občine Radovljica.

Po sprejemu naročila za vodenje JZTR določi turističnega vodnika in mu izda
nalog za vodenje.

Lokalni turistični vodnik mora v času izvajanja nalog turističnega vodenja na
vidnem mestu nositi izkaznico, ki mu jo izda JZTR.

Lokalni turistični vodnik za opravljeno vodenje dobi plačilo, ki ga prejme pre-
ko JZTR. Plačilo se opravi na podlagi števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika
vodenja. Nalog, dnevnik vodenja in potrjena evidenca opravljenih ur je podla-
ga za izplačilo in se arhivira.

JZTR zagotavlja sredstva za dejavnost lokalnega turističnega vodenja iz cene,
ki jo zaračunava direktno neposrednim uporabnikom.

Cenik programov lokalnega turističnega vodenja in višino plačila lokalnim tu-
rističnim vodnikom na predlog JZTR enkrat letno sprejme Svet zavoda.

Del zaračunanih sredstev po tem ceniku pripada turističnim vodnikom kot pla-
čilo za opravljeno delo. Preostala sredstva, pridobljena z zaračunavanjem vo-
denja, so prihodek JZTR, ki se namenijo za pospeševanje turistične in promo-
cijske dejavnosti.

Turistične ali druge organizacije, ki so v tem členu določene kot sprejemniki
naročil, so o opravljenih vodenjih dolžne poročati JZTR-ju letno, do 31. janu-
arja za preteklo leto. Tudi v tem primeru je potrebno upoštevati cenik progra-
mov lokalnega turističnega vodenja in višino plačila lokalnim turističnim vodni-
kom, ki ga na predlog JZTR enkrat letno sprejme Svet zavoda. Zaračunana
sredstva so prihodek sprejemnika naročila, ki se namenijo za pripravo stan-
dardnih programov turističnega vodenja ter pospeševanje turistične in promo-
cijske dejavnosti.
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Nadzor in kazenske določbe
15. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja pristojni občinski organ.

Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so zbrane kazni prihodek občin-
skega proračuna.

16. člen
Z globo 50 evrov se kaznuje fizična oseba, ki ne izpolnjuje pogojev 4. in 5.
člena tega odloka in opravlja dejavnost lokalnega turističnega vodnika na ob-
močju občine Radovljica, to je organizirano vodenje skupine ali posameznika
po naročilu fizične ali pravne osebe v pridobitne namene.

Z globo 300 evrov se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ne zagotavlja lokalnega turističnega vodnika in izvaja dejavnost vodenja
na območju občine Radovljica.

Z globo 150 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe.

Prehodne in končne določbe
17. člen

V roku 6 mesecev od začetka poslovanja JZTR, izvede JZTR naslednje naloge:
1. pripravi standardne programe turističnega vodenja na območju občine

Radovljica,
2. določi vsebino in obliko izkaznice za vodnike,
3. vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov območja občine Radov-

ljica,
4. pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodenjih,
5. pripravi cenik za turistična vodenja na območju občine Radovljica,
6. pripravi program za izvajanje tečaja usposabljanja turističnih vodnikov

za območje občine Radovljica in imenuje komisijo za preizkus znanja.

18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Ob-
čine Radovljica - Uradne objave, razen 15. in 16. člena tega odloka, ki se pri-
čne uporabljati 1. 1. 2011.

Datum: 16. 12. 2009
Številka: 0071-22-2009

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

5.

REDAKCIJSKI POPRAVEK
O D L O K A

o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Radovljica
(DN UO, št. 121/2009)

5. člen odloka o Ustanovitvi javnega zavoda Turizem Radovljica se izvede sle-
deč redakcijski popravek: spremeni se vrstni red navedb in zamenjajo se na-
vedbe šifer standardne klasifikacije za vse naštete dejavnosti, tako da se pra-
vilno glasijo:

01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
18.130 Priprava za tisk in objavo
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, 

revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in 

rekviziti za igre in zabavo
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
47.810 Prodaja na drobno z živili, pijačami in tob. izdelki na premičnih 

stojnicah, na javnih mestih ali na tržnicah
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 

(razen hrane, pijač, tekstilij in obutve)
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.391 Drug kopenski potniški promet
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
56.104 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, 

televizijskih oddaj
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost

60.200 Televizijska dejavnost
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Druge dejavnosti informacijskih storitev
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za 

zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, 

davčno svetovanje
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in 

humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 Prevajanje in tolmačenje
77.210 Dajanje športne opreme v najem
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in 

zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen 

avtorsko zaščitenih del
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.100 Hišniška dejavnost (skrb za vzdrževanje stavbe in njene okolice, 

manjša popravila ipd.)
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic in arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Obrazložitev: V odloku se z zgoraj navedenim redakcijskim popravkom uskla-
dijo šifrant in navedbe nekaterih deskriptorjev, zato da so nazivi usklajeni z vel-
javno Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 69/2007) in njihov vrstni red. Vsebinskih sprememb pri navedbi sez-
nama dejavnosti zavoda v primerjavi z navedbami v odloku ni.

Datum: 22. 12. 2009
Številka: 0071-20-2009

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

6.

Na podlagi 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Linhartova dvora-
na Radovljica (DN UO, št. 31/03) in 16. člena Statuta Občine Radovljica
(UVG, št. 23/99,19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 28. redni seji
dne 16. 12. 2009 sprejel

SKLEP

O SOGLASJU K PRAVILNIKU O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMI-
ZACIJI DELOVNIH MEST V JAVNEM ZAVODU LINHARTOVA DVORANA

RADOVLJICA

1. člen

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k Pravilniku o notranji organi-
zaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Linhartova dvorana 
Radovljica.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Obči-
ne Radovljica - Uradne objave, uporabljati pa se začne s prenosom poslovanja
področja turizma na Javni zavod Turizem Radovljica, razen za operaterja. 

Datum: 16. 12. 2009
Številka: 007-1-1/2007

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN


