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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), določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04)
in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 29/99 in 19/00) je
Občinski svet Občine Radovljica na 26. redni seji dne 28. 10. 2009
sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Radovljica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Radovljica ustanavlja Javni zavod Turizem Radovljica.
Ustanoviteljica zavoda je Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. Ustanoviteljske pravice in obveznosti zavoda izvršuje Občinski
svet Občine Radovljica.
2. člen
S tem odlokom Občina Radovljica določa status, dejavnosti, organe,
sredstva za delo in odgovornost za obveznosti zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu in prehodne in končne
določbe.
3. člen
Ime zavoda: Javni zavod Turizem Radovljica
Skrajšano ime zavoda: Turizem Radovljica
Sedež javnega zavoda: Linhartov trg 1, Radovljica
Zavod je pravna oseba.
Sestavni del imena sta lahko tudi znak in grafična oblika imena, ki sta določena s statutom.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja
politike spodbujanja razvoja turizma kot javno službo v občini Radovljica,
ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:
- oblikovanje celovite turistične ponudbe: priprava strategije razvoja
turizma in vsakoletno aktualiziranje usmeritev, oblikovanje celovite
turistične ponudbe območja občine, priprava strokovnih podlag za
kvalitetno odločanje občinskih organov, sistematično iskanje dodatnih sredstev za pospeševanje turizma, organizacija in izvajanje prireditev, prodaja trgovskega blaga, ki se tematsko vklaplja v osnovno
dejavnost zavoda, vodenje registra turističnih vodnikov turističnega
območja, posredovanje vodniške službe, športnih in kulturnih programov, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja in trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, skrb za javno turistično infrastrukturo, spodbujanje
razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine,
- informacijsko turistične dejavnosti: upravljanje turistično informacijskih centrov, informiranje turistov in občanov, zbiranje podatkov za
potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev
o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim
organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
- promocija turistične ponudbe: priprava in vzdrževanje celostne podobe turistične ponudbe v občini, izdelava, obnavljanje in distribucija promocijskih materialov, izvajanje lastnih promocijskih akcij in sodelovanje v skupnih lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih promocijskih aktivnosti, razvijanje in utrjevanje stikov z javnostjo,
servisiranje študijskih skupin in poslovnih obiskovalcev,
- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
- sodelovanje s sorodnimi organizacijami in ustanovami: vključevanje
aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem
interesu, sodelovanje z drugimi društvi z območja občine, s katerimi
je možno programsko dopolnjevanje in povezava, sodelovanje s
Slovensko turistično organizacijo, Nacionalnim turističnim združenjem in drugimi sorodnimi organizacijami,
- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
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lastna dejavnost: na podlagi drugih predpisov in pogodb, upravljanje
naravnih in drugih znamenitosti, trženjske storitve za ponudnike na
območju občine, incoming rezervacijska in prodajna služba za vse
turistične ponudnike na območju občine, izvajanje gostinskih storitev, povezanih z dejavnostjo zavoda,
druge storitve, ki se v Občini Radovljica brezplačno nudijo turistom,
izvajanje drugih aktivnosti, ki ne nasprotujejo in ne ovirajo osnovnega poslanstva zavoda,
in druge naloge na podlagi predpisov Občine Radovljica.

Obseg dejavnosti zavoda se določi z letnim programom dela, na podlagi strategije razvoja turizma.
5. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07) razvrščene:
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.15 Drugo založništvo
DE/22.25 Druge s tiskom povezane storitve
G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami
G/52.481 Trgovina na drobno s športno opremo
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo
G/52.61 Trgovina na drobno po pošti
G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.22 Dejavnost kampov
H/55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, samopostrežnih
restavracij, picerij
I/60.23
Drug kopenski potniški prevoz
I/63.30
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti
J/67.13
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom
K/70.32
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.33
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/71.40
Izposojanje izdelkov široke porabe
K/72.30
Obdelava podatkov
K/72.40
Dejavnosti povezane z bazami podatkov
K/73.201 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja
K/74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje
K/74.13
Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14
Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.40
Ekonomsko propagiranje
K/74.83
Tajniška dela in prevajanje
K/74.84
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.
L/75.13
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih
dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
O/91.12
Dejavnost strokovnih združenj
O/92.11
Snemanje filmov in videofilmov
O/92.20 Radijska in televizijska dejavnost
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
O/92.51 Dejavnost knjižnic in arhivov
O/92.52 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine
O/92.53 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov
O/92.61 Obratovanje športnih objektov
O/92/72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/93.05 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
III. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
- direktor,
- svet zavoda,
- strokovni svet.
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Direktor

7. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za
zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor zastopa zavod navzven
neomejeno.
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Javni razpis objavi ustanovitelj. Mandat
direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem
se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za
eno leto. Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
8. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima najmanj univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oz. magisterijem ali najmanj magistrsko izobrazbo
(druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri,
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
- izkušnje na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
- aktivno znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika,
- druge zahteve, ki jih lahko določi svet zavoda s sklepom, ki ima naravo splošnega akta.
Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in
programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
9. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
- če sam zahteva razrešitev,
- če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih
preneha delovno razmerje po samem zakonu,
- če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih
zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
- če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
- zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katere je ustanovljen
zavod,
- zaradi prenosa ustanoviteljstva.
10. člen
Naloge direktorja:
- načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
- sprejema strateški načrt,
- sprejema program dela in finančni načrt,
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju
reprezentativnega sindikata v javnem zavodu,
- sprejema kadrovski načrt,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- sprejema druge splošne akte, razen če ni s tem odlokom ali drugimi predpisi določeno, da jih sprejema ustanovitelj oziroma svet javnega zavoda,
- poroča ustanoviteljici in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
- pripravi letno poročilo,
- izvršuje sklepe in odločitve sveta javnega zavoda in drugih organov,
- oblikuje predloge dodatnih programov in dodatnih storitev,
- skrbi za promocijo javnega zavoda,
- skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
- zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
- zagotavlja javnost dela,
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določa podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost,
izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev v skladu z veljavnimi predpisi,
- odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko polnega
delovnega časa,
- določa plače o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v
skladu s predpisi,
- imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
- opravlja druga dela in naloge, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta sklep in splošni akti javnega zavoda.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme in trinajste alinee tega člena daje soglasje svet zavoda.
11. člen
Direktor v imenu in za račun zavoda v okviru registrirane dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle. Direktor zastopa in
predstavlja javni zavod pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti
in nosilci javnih pooblastil, ter v pravnih poslih z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami v okviru potrjenega letnega finančnega načrta.
Izjemo predstavljajo pravni posli pridobitve stvarnega premoženja za potrebe javnega zavoda in pravni posli razpolaganja s stvarnim premoženjem, s katerim javni zavod upravlja, o čemer mora podati predhodno
soglasje svet zavoda.
Nepremično premoženje za potrebe delovanja javnega zavoda na območju Občine Radovljica pridobiva občina ustanoviteljica in ga prenese
javnemu zavodu v upravljanje. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z
javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
- 5 predstavnikov ustanovitelja, od katerih je eden predstavnik Odbora za gospodarstvo, eden predstavnik Oddelka za družbene dejavnosti občinske uprave, tri pa imenuje ustanovitelj v skladu s svojimi
pravili,
- 1 predstavnik delavcev zavoda,
- 3 predstavniki zainteresirane javnosti.
Mandat članov sveta zavoda je pet let in začne teči z dnem prve seje
sveta zavoda, na kateri je član sodeloval. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja. Člani sveta so po preteku te dobe lahko večkrat ponovno imenovani. Direktor je dolžan o prenehanju mandata obvestiti občino ustanoviteljico 90 dni pred potekom mandata članom sveta
zavoda.
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor. Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Svet zavoda sklepa
veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov. Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda
s poslovnikom.
13. člen
Predstavnika delavcev javnega zavoda v svet zavoda izvolijo delavci javnega zavoda na neposrednih in tajnih volitvah izmed sebe. Postopek volitev predstavnika delavcev uredijo delavci oziroma njihov organ v posebnem aktu.
14. člen
Predstavnike zainteresirane javnosti v svet zavoda predlagajo:
- 1 predstavnika imenujejo turistična društva s sedežem v občini Radovljica,
- 2 predstavnika imenuje Gospodarsko interesno združenje s področja turizma.
15. člen
Naloge sveta zavoda:
- daje mnenje k imenovanju direktorja javnega zavoda,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja,
- daje ustanovitelju pobudo za razrešitev direktorja,
- ocenjuje delo direktorja,
- imenuje revizorja, kolikor se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je takšna revizija predpisana,

-
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nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
daje soglasje k predlaganim pravnim poslom pridobitve stvarnega
premoženja za potrebe javnega zavoda in pravnim poslom razpolaganja s stvarnim premoženjem, s katerim javni zavod upravlja,
na predlog direktorja imenuje stalne ali občasne komisije za obravnavo vprašanj iz svoje pristojnosti,
daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem sklepom in
splošnimi akti javnega zavoda.

16. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
- postane poslovno nesposoben ali umre,
- sam zahteva razrešitev,
- se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma, oziroma treh sej
od štirih sklicanih,
- pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
- ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
17. člen
Člana sveta zavoda razreši ustanovitelj oziroma tisti, ki ga je imenoval, na
predlog direktorja ali sveta zavoda.
Strokovni svet
18. člen
Strokovne zadeve s področja dejavnosti zavoda spremlja in usmerja
strokovni svet kot kolegijski strokovni organ. Strokovni svet ima sedem
članov. Štiri člane sveta zavoda imenuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda, tri člane pa imenuje Gospodarsko interesno združenje s področja turizma.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali
pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja
zavoda, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije
dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene naloge.
Člani strokovnega sveta morajo biti imenovani v roku treh mesecev od
imenovanja direktorja.
Mandat članov strokovnega sveta začne teči z dnem imenovanja, izteče
pa se z iztekom mandata direktorja.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
19. člen
Ustanovitelj zavodu ob ustanovitvi zagotavlja osnovna sredstva za delovanje ter poslovne prostore in opremo.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovornem ustanovitelju.
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
- iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
- iz sredstev državnega in evropskega proračuna,
- lastni prihodki,
- sofinanciranje projektov s strani ponudnikov turističnih storitev,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- iz donacij, prispevkov pokroviteljev, z darili in iz drugih virov na način
in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje osnovnih dejavnosti, določenih s tem aktom, v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in
sicer v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja.
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Za izvajanje dejavnosti spodbujanja razvoja turizma ustanovitelj zagotavlja namenske vire financiranja iz:
- dela koncesijske dajatve, ki se po 74. členu Zakona o igrah na srečo nameni Občini Radovljica in se uporablja za ureditev prebivalcem
prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
- dela turistične takse.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, mora izkazovati
ločeno, v skladu z veljavno zakonodajo.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj
svoje dejavnosti skladno s potrjenim finančnim načrtom. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na
predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje
osnovnih dejavnosti zavoda, ki jo zavod opravlja kot javno službo, odloča
ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, s vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu
in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi lahko razpolaga.
22. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje z vsemi sredstvi,
s katerimi opravlja svojo dejavnost.
23. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim
in nepremičnim premoženjem razpolaga zavod skladno s pogodbo o
upravljanju s premoženjem v lasti Občine Radovljica, ki jo skleneta javni
zavod in občina, skladno z veljavno zakonodajo na tem področju.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
24. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova
drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Občinski svet Občine Radovljica s sklepom imenuje v. d. direktorja, iz
zaposlenih znotraj občinske uprave, na naslednji seji po sprejetju tega
odloka.
Naloge v. d. direktorja so vpis odloka v sodni register ter zagotovitev
vseh ostalih osnovnih pogojev za poslovanje zavoda.
26. člen
Svet javnega zavoda se konstituira najkasneje v 4 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Dokler se Gospodarsko interesno združenje s področja turizma ne ustanovi, se pri oblikovanju organov, namesto Gospodarskega interesnega
združenja s področja turizma upoštevajo zavezanci za plačilo turistične
takse v občini Radovljica. Občinska uprava skliče sestanek vseh zavezancev za plačilo turistične takse v občini, na katerem izberejo izmed
sebe in po postopku svoja predstavnika v Svet zavoda.
27. člen
Dejavnosti javnega zavoda Linhartove dvorane Radovljica s področja turizma prevzame javni zavod, ustanovljen v skladu s tem odlokom.
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28. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se spremeni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Linhartova dvorana Radovljica (DN UO, št. 31/2003 s spremembami). Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.
Številka: 0071-14/2009
Datum: 28. 10. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

2.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur.
l. RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za
gradnjo (Ur. l. RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta
Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine
Radovljica na 26. redni seji dne 28. 10. 2009 sprejel
ODLOK
o programu komunalnega opremljanja zemljišč
za gradnjo v območju
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
SZ 11 KAMNA GORICA

1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se, skladno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom SZ 11 Kamna Gorica (v nadaljevanju: območje OPPN), sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta SZ 11
Kamna Gorica, kot je določeno z Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sz 11 Kamna Gorica (DN UO, št. 119/09). Program
opremljanja je izdelalo podjetje Prima, d. o. o., Jurančičeva 5, Ljubljana, pod številko 0209-07, v mesecu septembru 2009. Območje obsega eno obračunsko območje.
Elaborat Program opremljanja zemljišč za gradnjo Občinski podrobni
prostorski načrt Sz 11 Kamna Gorica je sestavni del tega odloka. Obstoječa in načrtovana komunalna oprema ter oprema iz 3. člena tega odloka je prikazana v grafični prilogi, ki so sestavni del programa opremljanja. Podroben prikaz zasnove projektnih rešitev posameznega sekundarnega omrežja, objektov ter površin, ki so predmet programa opremljanja, je obdelan v OPPN.
Program opremljanja obravnava obvezno sekundarno omrežje, objekte
ter površine, ki zajemajo: cestno omrežje z javno razsvetljavo, vodovodno in hidrantno omrežje, kanalizacijsko omrežje (fekalna in meteorna kanalizacija), z vsemi pripravljalnimi deli vezanimi na realizacijo OPPN (sanacija terena in gradnja opornih zidov).
Program opremljanja vsebuje:
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
- investicije v gradnjo komunalne opreme,
- podlage za odmero komunalnega prispevka.
2. člen
(vrednost komunalne opreme)
Stroški načrtovanih investicij in stroški obstoječe komunalne opreme so
skupni stroški. Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije.
Skupni stroški investicije obsegajo stroške za pridobitev zemljišč, ki bo
javno dobro, stroške za pripravo zemljišč in stroške za gradnjo nove komunalne opreme na območju lokacijskega načrta.
Obračunski stroški obveznega opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo na obračunskem območju po cenah v septembru 2009 znašajo 428.475,00 EUR (DDV ni vključen).
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3. člen
(preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere)
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
Območje OPPN obsega 14618 m2 gradbenih parcel. Skupna vsota
vseh neto tlorisnih površin predvidenih objektov na obračunskem območju znaša 5067 m2.
Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega
odstavka tega člena je:
- površina parcele objekta
Površina
obračunskega
območja
(m2)

STROŠKI PRIDOBIVANJA
ZEMLJIŠČ
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
III. STROŠKI GRADNJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- Zunanja ureditev
- Ocena stroškov za cestno omrežje
- Ocena stroškov za vodovodno
omrežje, vključno s hidranti
- Ocena stroškov za odpadno in
padavinsko kanalizacijsko omrežje
SKUPAJ

Obračunski
stroški
(brez DDV)
(EUR)

Cena
opremljanja
na površino;
Cp(EUR/m2)

I.

14618
14618

0,00
0,00

0,00
0,00

14618
14618
14618

428.475,00
48.734,00
196.307,00

29,31
3,33
13,43

14618

50.758,00

3,47

14618

132.676,00

9,08

14618

428.475,00

29,31

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele na obračunskem območju po cenah v septembru 2009 znašajo skupaj 29,31 EUR/m2. Vse
vrednosti so brez vključenega DDV.
- neto tlorisna površina objekta
Neto tlorisna
Obračunski
površina objektov
stroški
območja
(brez DDV)
(m2)
(EUR)

Cena
opremljanja
na površino;
Ct (EUR/m2)

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
III. STROŠKI GRADNJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- Zunanja ureditev
- Ocena stroškov za cestno omrežje
- Ocena stroškov za vodovodno
omrežje, vključno s hidranti
- Ocena stroškov za odpadno in
padavinsko kanalizacijsko omrežje

5067
5067

0,00
0,00

0,00
0,00

5067
5067
5067

428.475,00
48.734,00
196.307,00

84,56
9,62
38,74

5067

50.758,00

10,02

5067

132.676,00

26,18

SKUPAJ

5067

428.475,00

84,56

Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta na
obračunskem območju po cenah v septembru 2009 znašajo skupaj
84,56 EUR/m2. Vse vrednosti so brez DDV.
4. člen
(podlage za odmero komunalnega prispevka)
Zneski iz prejšnjega člena predstavljajo osnovo za določitev višine akontiranih zneskov komunalnega prispevka za obvezno komunalno infrastrukturo.
Občina bo komunalni prispevek za komunalno opremo, ki je v njeni lasti
in ni predmet programa opremljanja, odmerila na podlagi veljavnega Odloka o komunalnem prispevku v občini Radovljica.
5. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v
določenem obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za po-
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samezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod ”Gradbena dela - ostala nizka gradnja” in
se izračunavajo v skladu z veljavnim Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka.
6. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
Razmerje med merilom parcele (D(pi)) in merilom neto tlorisne površine
(D(ti)) je 0,5 za merilo parcele in 0,5 za merilo neto tlorisne površine.
Faktor dejavnost K(dej) je glede na enotno dejavnost v območju enak 1.
Olajšave pri plačilu komunalnega prispevka za gradnjo komunalne infrastrukture v skladu s 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka niso predvidene.
7. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 5. in 6. člena tega odloka.
Komunalni prispevek se izračuna:
KP = (Dp * Cp * Aparcela + Dt * Ct * Atlorisna* Kdejavnost) * i
pri čemer je:
KP
Aparcela
Atlorisna
i

-

Cp

-

Ct

-

Dp
Dt
Kdejavnost -

komunalni prispevek
površina parcele objekta (m2)
neto tlorisna površina objekta (m2)
letni povprečni indeks podražitev, ki jih objavlja GZS Združenje za gradbeništvo in IGM za področje nizkih
gradenj
cena opremljanja glede na površino parcele objekta
(EUR/m2)
cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe (EUR/m2)
delež površine parcele pri izračunu (0,5)
delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,5)
faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste objektov glede na dejavnost (od 0,7 do 1,3)
8. člen
(terminski plan investicije)

Terminski plan investicije v izgradnjo komunalne opreme je podrobneje
opredeljen v programu opremljanja iz 1. člena tega odloka. Predviden
zaključek gradnje komunalne opreme po programu opremljanja je pomlad leta 2010.
9. člen
(pogodba o opremljanju)
Gradnjo komunalne opreme po tem odloku lahko Občina Radovljica zavezancu odda s pogodbo o opremljanju.
Lastniki zemljišč in občina, na osnovi 78. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt) in v povezavi s 6. členom Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka ter v skladu z določili OPPN, sklenejo
pogodbo o opremljanju zemljišč za gradnjo na območju lokacijskega načrta, v kateri se določijo medsebojne obveznosti glede financiranja in izgradnje komunalne infrastrukture.
V primeru, da lastniki zemljišč na območju OPPN sami zagotavljajo stroške komunalnega opremljanja, so, na osnovi predhodno sklenjene pogodbe o opremljanju zemljišč, oproščeni komunalnega prispevka.
Po izgradnji komunalne infrastrukture, ki je predmet tega programa
opremljanja zemljišč za gradnjo, se izdela končni poračun komunalnega
prispevka, v katerem se upoštevajo dejansko izdatki izgradnje komunalne opreme na predmetnem območju in se zavezancem za plačilo komunalnega prispevka odmeri končni komunalni prispevek.
10. člen
(prehodne in končne določbe)
Program opremljanja s prilogami, je na vpogled na Oddelku za okolje in
prostor Občine Radovljice.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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11. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica-Uradne objave.
Številka: 007-1-0013/2009-310 311
Datum: 29. 10. 2009
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- Vodilo: jeklena vrv
- Pogon: električni
- Dolžina vlečnice: 400 m
- Vstopna postaja: 490 mnm
- Izstopna postaja: 605 mnm
- Višinska razlika: 115 m
- Zmogljivost: 500 oseb na uro
- Številka obratovalnega dovoljenja: 35100-0725/97
PODELITEV KONCESIJE

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

4. člen
Na podlagi 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija se podeli na podlagi vloge upravičenca in 76. člena ZŽNPO
z upravno odločbo, ki jo izda pristojni organ Občine Radovljica.

3.
Na podlagi 21. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb
(Ur. l. RS, št. 126/2003; v nadaljevanju ZŽNPO) ter 16. in 30. člena
Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 26. redni seji dne 28. 10. 2009 sprejel
ODLOK
o koncesiji za obstoječi žičniški napravi v Krpinu
in Kamni Gorici
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za
graditev obstoječih žičniških naprav - vlečnico Krpin in vlečnico Kamna
Gorica (v nadaljevanju: žičniških naprav), za katere je ob uveljavitvi
ZŽNPO imel lastnik veljavno uporabno dovoljenje.

Koncesija za žičniško napravo Krpin se podeli Smučarskemu klubu Radovljica, Gorenjska c. 26, Radovljica.
Koncesija za žičniško napravo Brezovica Kamna Gorica se podeli Športnemu društvu Partizan Kamna Gorica, Kamna Gorica 28, Kamna Gorica.
5. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da ima v lasti žičniško napravo,
- da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
- da ima veljavno obratovalno dovoljenje,
- da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
- da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
- da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico,
- da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
- da ima izračun usklajenosti zmogljivosti žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog.

Prevoz oseb po žičniški napravi, ki je predmet koncesije po tem Odloku, ni gospodarska javna služba niti žičniške naprave niso javna infrastruktura.

Vlogi za podelitev koncesije je koncesionar priložil vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka.

2. člen

POGOJI KONCESIJE

Lastništvo žičniških naprav:
1. Lastnik vlečnice Krpin je Smučarski klub Radovljica, Gorenjska
c. 26, Radovljica
2. Lastnik vlečnice Brezovica Kamna Gorica je Športno društvo
Partizan Kamna Gorica, Kamna Gorica 28, Kamna Gorica

6. člen

Žičniške naprave ležijo na zemljiščih:
1. Vlečnica Krpin:1874, 1051, 1040/1, 1042/1 in 325/1 vse k.o.
Begunje
2. Vlečnica Brezovica Kamna Gorica: 314/5, 326, 328, 329 in
331/2 vse k.o. Kamna Gorica.
Urejanje razmerij med lastniki zemljišč in lastniki žičniških naprav ni
predmet tega odloka.
Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni izbirna gospodarska javna služba javnega prevoza, ampak je gospodarska dejavnost.
3. člen
Značilnosti žičniške naprave Krpin:
- Vrsta: sidrna vlečnica (dve osebi)
- Število postaj: 1x vstopna, 1x izstopna
- Vodilo: jeklena vrv
- Pogon: električni
- Dolžina proge: 389 m
- Vstopna postaja: 593 mnm
- Izstopna postaja: 699 mnm
- Višinska razlika: 105 m
- Zmogljivost: 500 oseb na uro
- Številka obratovalnega dovoljenja: 3781-84/2007/3-0006110
Značilnosti žičniške naprave Brezovica Kamna Gorica:
- Vrsta: sidrna vlečnica (dve osebi)
- Število postaj: 1x vstopna, 1x izstopna

Koncesija se podeli za dobo 15 let.
Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za
polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. Koncesionar mora predlog za podaljšanje vložiti najmanj šest mesecev pred
iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija. Koncesija se podaljša, če je ob izteku roka koncesije, glede na stanje žičniških naprav,
mogoče pričakovati, da bodo žičniške naprave varno obratovale v času
podaljšanja koncesije. Koncesija se podaljša z odločbo, ki jo izda pristojen organ Občine Radovljica na predlog koncesionarja. Koncesija se
podaljša s sklenitvijo aneksa h koncesijski pogodbi.
7. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se podeljuje s tem
odlokom, vključno s stroški zagotavljanja vseh ostalih pogojev za delovanje žičniških naprav in smučišča.
8. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v roku 60 dni od dneva začetka veljavnosti tega odloka.
9. člen
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

št. 121, 4. decembra 2009
10. člen

-

Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem Občinskega sveta Občine Radovljica.

-

11. člen
Nadzor nad izvrševanjem določil tega odloka, odločbe o podelitvi koncesije in koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava Občine Radovljica. Občina Radovljica ne nosi nobenih finančnih in drugih obveznosti v
zvezi s koncesijo in ostalimi pogoji za obratovanje žičniških naprav in
smučišča.
12. člen
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v Tabeli (1) se v 3. stolpcu alineje ”Rekonstrukcija Gradnikove ceste” v seznamu parcelnih št. v k.o. Predtrg doda parc. št. ”243/3”
v Tabeli (1) se v 3. stolpcu alineje ”Rekonstrukcija Kranjske ceste” v
seznamu parcelnih št. v k.o. Predtrg doda parc. št. ”825/6” ter izbriše parc. št. ”146/2”, ”147/11”, ”342/11”.

Obrazložitev:
Odlok se z zgoraj navedenim redakcijskim popravkom seznama parcel
uskladi z grafičnim delom prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica.
Številka: 350-0-0019/2008
Datum: 27. 11. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Koncesijsko razmerje preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- zaradi stečaja koncesionarja,
- z odvzemom koncesije.
Koncesija se odvzame, če v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
žičniška naprava ne začne obratovati.
13. člen
Koncesijska pogodba preneha:
- s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
- z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
- z razdrtjem koncesijske pogodbe,
- s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
- če žičniška naprava ne obratuje, kljub primernim vremenskim razmeram tri sezone zapored,
- zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja,
- iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega prava.
Koncesija preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu.
14. člen
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar, kljub izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave, ne odpravi pomanjkljivosti, ki ogrožajo
varnost obratovanja.
15. člen
Po prenehanju koncesijskega razmerja mora koncesionar žičniško napravo razgraditi, odstraniti vse objekte in naprave ter na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje, kar se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

5.
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 - UPB-5 in spremembe) in 16. člena
Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet
Občine Radovljica na 26. seji dne 28.10.2009 sprejel
Spremembe in dopolnitve ODLOKA
o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
1. člen
V odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica (DN UO, št. 28/2003, 38/2004 in
90/2008, v nadaljevanju: odlok) z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 - UPB-5 in spremembe, v nadaljevanju: zakon) se spremeni drugi odstavek 11. člena, tako
da se glasi:
Svet šole sestavlja 11 članov in sicer:
- ustanovitelj:
3 predstavniki,
- delavci šole:
5 predstavnikov,
- starši:
3 predstavniki.
Prehodne in končne določbe
2. člen

KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave.
Številka: 0071-15/2009
Datum: 28. 10. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

V svet šole, v katerem imajo delavci tri predstavnike, delavci najkasneje
do 11. 2. 2010, izvolijo še dva predstavnika delavcev.
Svet šole nadaljuje delo do poteka mandata. Članom sveta šole, ki so
imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo zakona in tega odloka, in
članom, ki so izvoljeni v skladu s tem členom, poteče mandat s potekom
mandata sveta šole.
3. člen
Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Številka: 0071-7/2008
Datum: 28. 10. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

4.
REDAKCIJSKI POPRAVEK
Odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah
dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje
1986-2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica
za obdobje 1986-1990
(DN UO, št. 120/2009)
V 3. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
sestavinah dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica
za obdobje 1986-1990 (DN UO, št. 120/2009) (v nadaljevanju Odlok)
se izvede sledeč redakcijski popravek:

6.
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 - UPB-5 in spremembe) in 16. člena
Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet
Občine Radovljica na 26. seji dne 28. 10. 2009 sprejel
Spremembe in dopolnitve ODLOKA
o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole
F. S. Finžgarja Lesce z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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1. člen
V odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole F.
S. Finžgarja Lesce (DNUO, št. 28/2003, 38/2004 in 90/2008, v nadaljevanju: odlok) z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 - UPB-5 in spremembe, v nadaljevanju: zakon) se spremeni drugi odstavek 11. člena, tako da se glasi:
Svet šole sestavlja 11 članov in sicer:
- ustanovitelj:
3 predstavniki,
- delavci šole:
5 predstavnikov,
- starši:
3 predstavniki.
Prehodne in končne določbe

8.
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 - UPB-5 in spremembe) in 16. člena
Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet
Občine Radovljica na 26. seji dne 28. 10. 2009 sprejel
Spremembe in dopolnitve ODLOKA
o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole
Antona Janše Radovljica z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja

2. člen
1. člen
V svet šole, v katerem imajo delavci tri predstavnike, delavci najkasneje
do 11. 2. 2010, izvolijo še dva predstavnika delavcev.
Svet šole nadaljuje delo do poteka mandata. Članom sveta šole, ki so
imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo zakona in tega odloka, in
članom, ki so izvoljeni v skladu s tem členom, poteče mandat s potekom
mandata sveta šole.
3. člen
Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, Uradnih objavah in začne veljati
15. dan po objavi.
Številka: 0071-6/2008
Datum: 28. 10. 2009

V odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica (DNUO, št. 61/2006 in 90/2008, v nadaljevanju: odlok) z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 - UPB-5 in spremembe, v nadaljevanju: zakon) se spremeni drugi odstavek 11. člena, tako da se glasi:
Svet šole sestavlja 11 članov in sicer:
- ustanovitelj:
3 predstavniki,
- delavci šole:
5 predstavnikov,
- starši:
3 predstavniki.
Prehodne in končne določbe

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

7.
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 - UPB-5 in spremembe) in 16. člena
Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet
Občine Radovljica na 26. seji dne 28. 10. 2009 sprejel
Spremembe in dopolnitve ODLOKA
o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole
Staneta Žagarja Lipnica z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja

2. člen
V svet šole, v katerem imajo delavci tri predstavnike, delavci najkasneje
do 11. 2. 2010, izvolijo še dva predstavnika delavcev.
Svet šole nadaljuje delo do poteka mandata. Članom sveta šole, ki so
imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo zakona in tega odloka, in
članom, ki so izvoljeni v skladu s tem členom, poteče mandat s potekom
mandata sveta šole.
3. člen
Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, Uradnih objavah in začne veljati
15. dan po objavi.
Številka: 0071-2/2008
Datum: 28. 10. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

1. člen
V odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole
Staneta Žagarja Lipnica (DNUO, št. 28/2003, 38/2004 in 90/2008, v
nadaljevanju: odlok) z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 - UPB-5 in spremembe, v nadaljevanju: zakon) se spremeni drugi odstavek 11. člena, tako da se glasi:
9.
Svet šole sestavlja 11 članov in sicer:
- ustanovitelj:
3 predstavniki,
- delavci šole:
5 predstavnikov,
- starši:
3 predstavniki.
Prehodne in končne določbe
2. člen
V svet šole, v katerem imajo delavci tri predstavnike, delavci najkasneje
do 11. 2. 2010, izvolijo še dva predstavnika delavcev.
Svet šole nadaljuje delo do poteka mandata. Članom sveta šole, ki so
imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo zakona in tega odloka, in
članom, ki so izvoljeni v skladu s tem členom, poteče mandat s potekom
mandata sveta šole.
3. člen
Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, Uradnih objavah in začne veljati
15. dan po objavi.
Številka: 0071-5/2008
Datum: 28. 10. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 - UPB-5 in spremembe) in 16. člena
Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet
Občine Radovljica na 26. seji dne 28. 10. 2009 sprejel
Spremembe in dopolnitve ODLOKA
o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Glasbene šole
Radovljica z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja
1. člen
V odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Glasbene šole
Radovljica (UVG, št. 6/1997 in DNUO, št. 91/2008, v nadaljevanju: odlok) z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 16/2007 - UPB-5 in spremembe, v nadaljevanju: zakon) se
spremeni drugi odstavek 11. člena, tako da se glasi:
Svet šole sestavlja 11 članov in sicer:
- ustanovitelj:
3 predstavniki,
- delavci šole:
5 predstavnikov,
- starši:
3 predstavniki.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

št. 121, 4. decembra 2009

Prehodne in končne določbe
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člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski
svet Občine Radovljica na 26. redni seji dne 28.10.2009 sprejel

2. člen
V svet šole, v katerem imajo delavci tri predstavnike, delavci najkasneje
do 11. 2. 2010, izvolijo še dva predstavnika delavcev.
Svet šole nadaljuje delo do poteka mandata. Članom sveta šole, ki so
imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo zakona in tega odloka, in
članom, ki so izvoljeni v skladu s tem členom, poteče mandat s potekom
mandata sveta šole.

ODREDBO
o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo
1. člen

3. člen

S to uredbo se določa elemente cene oskrbe s pitno vodo, kot jih določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l., št. 63/2009) in so
v pristojnosti občine.

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, Uradnih objavah in začne veljati
15. dan po objavi.

2. člen
Cena vodarine znaša 0,3836 EUR/m3 vode.

Številka: 0071-4/2008
Datum: 28. 10. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

3. člen
Cena omrežnine za vodomer DN 13 znaša 1,8959 EUR/mesec. Za
ostale vodomere se omrežnina izračuna skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l., št. 63/2009).
4. člen

10.
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 - UPB-5 in spremembe) in 16. člena
Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet
Občine Radovljica na 26. seji dne 28. 10. 2009 sprejel
Spremembe in dopolnitve ODLOKA
o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica
z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja

Odredba začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in po pridobitvi pozitivnega strokovnega
mnenje Ministrstva za okolje in prostor o izpolnjevanju standardov.
5. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha valjati Odredba o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo (DN UO, št. 5/2000 s spremembami in dopolnitvami).
Številka: 03200-0023/02
Datum: 29. 10. 2009

1. člen

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

V Odloku o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica
(DNUO, št. 113/2009, v nadaljevanju: odlok) z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 - UPB-5 in spremembe, v nadaljevanju:
zakon) se spremeni drugi odstavek 13. člena tako, da se glasi:
12.

Svet zavoda sestavlja 11 članov in sicer:
- ustanovitelj:
3 predstavniki,
- delavci zavoda: 5 predstavnikov,
- starši:
3 predstavniki.
Prehodne in končne določbe
2. člen
V svet zavoda, v katerem imajo delavci tri predstavnike, delavci najkasneje do 11. 2. 2010, izvolijo še dva predstavnika delavcev.
Svet zavoda nadaljuje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki
so imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo zakona in tega odloka,
in članom, ki so izvoljeni v skladu s tem členom, poteče mandat s potekom mandata sveta zavoda.
3. člen
Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, Uradnih objavah in začne veljati
15. dan po objavi.

Na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (DN UO, št. 34/03), 16. in 123. člena Statuta Občine Radovljica
(UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 27. redni seji dne 25. 11. 2009 sprejel
ODREDBO
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča
v Občini Radovljica za leto 2010
I.
Kriterij za določitev višine vrednosti točke je napoved inflacije za leto
2010, ki jo je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj. Napovedana inflacija za leto 2010 znaša 2,0 %.
Na podlagi navedenega se mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radovljica za
leto 2010 poveča za 2,0 % in znaša 0,00019017 EUR za zazidano stavbno zemljišče ter 0,00024720 EUR za nezazidano stavbno zemljišče.

Številka: 0071-16/2009
Datum: 28. 10. 2009

II.
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Ta odredba začne veljati s 1.1.2010. Objavi se v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. Z dnem pričetka veljave te odredbe preneha veljati Odredba o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča v
Občini Radovljica za leto 2009 (DN UO, št. 106/2008).

11.
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99 in 70/00), 19. člena Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica (UVG, št. 11/2000) ter 16.

Številka: 422-104/2009
Datum: 25. 11. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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13.

1.

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 27. redni seji
dne 25. 11. 2009 sprejel

Za preostanek mandatne dobe v Občinskem svetu Občine Radovljica se
mandat potrdi Andreju Avseneku, roj. 9. 11. 1959, s stalnim prebivališčem Dvorska vas 17a, 4275 Begunje na Gorenjskem, ki je na lokalnih
volitvah 26.10.2006 kandidiral na listi E-KOLO LISTA MODREGA SOŽITJA pod št. 2.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun občinske takse
v Občini Radovljica za leto 2010

2.

1. člen
Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto
2010 je določena v višini 0,0348 EUR.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine
Radovljica in se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica Uradne objave.
Datum: 17. 11. 2009
Številka: 032-36/2009-1
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

2. člen
Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne veljati s 1. 1. 2010. Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati vrednost točke za obračun občinske takse za leto
2009, določena s Sklepom o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto 2009 (DN UO, št 106/08).
Številka: 429-40/2009
Datum: 25. 11. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

16.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in spremembe) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 7. seji dne 30. 5.
2007 sprejel
ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNEGA DOBRA

14.
Na podlagi 5. točke 41. člena in v povezavi s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93 in spremembe) je Občinska volilna
komisija občine Radovljica na seji dne 20. oktobra 2009 sprejela naslednji

1. Zemljišče, parc. št. 1599/4, pot (376 m2), vlož. št. 1288 k. o. Lancovo, knjiženo kot Javno dobro, se izvzameta iz javnega dobra.
2. Parceli, navedeni v prvi točki te odločbe, se odpišeta od vložka št.
1288 k.o. Lancovo in se vpišeta v ustrezen zemljiškoknjižen vložek
v k.o. Otok.

UGOTOVIT VENI SKLEP
Obrazložitev:
1.
Občinska volilna komisija občine Radovljica ugotavlja, da je g. Janezu
Urbancu, roj. 20. 3. 1952, Begunje na Gorenjskem 183, Begunje na
Gorenjskem, dne 30. 9. 2009, prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Radovljica, skladno z ugotovitvenim sklepom Občinskega
sveta Občine Radovljica, št. 032-27/2009 z dne 1. 10. 2009.
2.

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče, parc. št. 1599/4, pot (376
m2), vlož. št. 1288 k.o. Lancovo, knjiženo kot Javno dobro, v naravi
predstavlja dvorišče in tako ne služi več svojemu namenu in tako tudi
nima več funkcije Javnega dobra.
Predlog je s tem utemeljen.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da mandat člana Občinskega sveta
Občine Radovljica za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata pod št. 2 s kandidatne liste z imenom E-KOLO LISTA MODREGA SOŽITJA g. Andrej Avsenek roj. 9. 11. 1959, s stalnim prebivališčem Dvorska vas 17a, 4275 Begunje na Gorenjskem, ki je dne 15.
oktobra 2009 podal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Radovljica za preostanek mandatne dobe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.
Številka: 4780-9/2007
Datum: 22. 10. 2009

3.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Ta sklep prične veljati z dnevom sprejema in se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.
Številka: 032-30/2009
Datum: 20. 10. 2009

17.
Igor Bele, univ. dipl. iur., l. r.
Predsednik
občinske volilne komisije

15.
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,
19/00) in Ugotovitvenega sklepa Občinske volilne komisije št. 03230/2009 z dne 20.10.2009 je Občinski svet Občine Radovljica na 9.
izredni seji dne 16. 11. 2009
SKLEP
o potrditvi mandata člana občinskega sveta

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in spremembe) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 16. seji dne 24.
9. 2008 sprejel
ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNEGA DOBRA
1. Zemljišči, parc. št. 968/5, pot (3 m2), parc. št. 997/1, pot (64 m2),
vlož. št. 635 k. o. Otok, knjiženo kot Javno dobro, se izvzameta iz
javnega dobra.
2. Parceli, navedeni v prvi točki te odločbe, se odpišeta od vložka št.
635 k.o. Otok in se vpišeta v ustrezen zemljiškoknjižen vložek v k.o.
Otok.
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Obrazložitev:

Obrazložitev:

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišči, parc. št. 968/5, pot (3 m2),
parc. št. 997/1, pot (64 m2), vlož. št. 635 k.o. Otok, knjiženo kot Javno dobro, v naravi predstavlja dvorišče in tako ne služita več svojemu namenu in tako tudi nimata več funkcije Javnega dobra.

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče, parc. št. 759/2, pot (228
m2), vlož. št. 1257 k.o. Radovljica, knjiženo kot Javno dobro, v naravi
predstavlja opuščeno pot med cesto Radovljica - Lesce in Roblekovem
naselju v Radovljici tako ne služi več svojemu namenu in tako tudi nima
več funkcije Javnega dobra.

Predlog je s tem utemeljen.

Predlog je s tem utemeljen.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 4780-141 /2009
Datum: 21. 10. 2009

Številka: 4780-142/2009
Datum: 28. 10. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

18.

20.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in spremembe) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 26. seji dne 28.
10. 2009 sprejel

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l.
RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNEGA DOBRA
1. Zemljišče, parc. št. 1744/2, cesta (44 m2), vlož. št. 896 k. o. Mošnje, knjiženo kot Javno dobro, se izvzame iz javnega dobra.
2. Parcela, navedena v prvi točki te odločbe, se odpiše od vložka št.
896 k.o. Mošnje in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižen vložek v
k.o. Mošnje.
Obrazložitev:
V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče, parc. št. 744/2, cesta (44
m2), vlož. št. 896 k.o. Mošnje, knjiženo kot Javno dobro, v naravi predstavlja parkirišče za potrebe gostinskega lokala Moby Dick na Črnivcu.
opuščeno javno pot in tako ne služi več svojemu namenu in tako tudi
nima več funkcije Javnega dobra.
Predlog je s tem utemeljen.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.
Številka: 4780-126/2009
Datum: 28. 10. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

19.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in spremembe) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 26. seji dne 28.
10. 2009 sprejel
ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNEGA DOBRA
1. Zemljišče, parc. št. 759/2, pot (228 m2), vlož. št. 1257 k. o. Radovljica, knjiženo kot Javno dobro, se izvzame iz javnega dobra.
2. Parcela, navedena v prvi točki te odločbe, se odpiše od vložka št.
1257 k.o. Radovljica in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižen vložek
v k.o. Radovljica.

JAVNO NAZNANILO O
JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za rekonstrukcijo Železniške ulice v Lescah
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo Železniške ulice v Lescah.
Občinski podrobni prostorski načrt za rekonstrukcijo Železniške ulice v
Lescah zajema naslednje parc. št. ali njihove dele:
20/4, 20/10, 20/13, 23, 329/2, 329/3, 332/1, 332/2, 332/4,
334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 336/2, 403/4, 403/7,
403/8, 403/11, 411/5, 411/6, 413/2, 413/3, 413/7, 413/9, 416/2,
416/10, 1388/2, 1388/3, 1390/1, 1394/2, 1407, 1410, 1388/1,
vse v k.o. Hraše
V času postopka priprave OPPN se seznam parcel lahko spremeni oziroma dopolni. (podatki GURS oktober 2008)
2. člen
Javna razgrnitev traja od 27. novembra 2009 do vključno 28. decembra
2009.
3. člen
Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Lesce,
Alpska 58, 4248 Lesce v času uradnih ur ter na uradni spletni strani
Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).
4. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 9. decembra 2009,
ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Lesce.
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: ”OPPN Železniška”).
Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve.
6. člen
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.
Številka: 3505-0011/2009
Datum: 28. 10. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

