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1.

Na podlagi 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007, UPB5), Uredbe o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07) in 16. člena Statu-
ta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Obči-
ne Radovljica na svoji 12. seji dne 20. 2. 2008 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 z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6, 7. 2. 1997) (v nadaljevanju: v
odloku) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:

Dejavnost šole po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 69/07) je:

18.120 Drugo tiskanje
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.100 Predšolska vzgoja
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju

kulture in umetnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje

Šola lahko za te namene s soglasjem ustanovitelja ustanovi družbo ali
drug zavod.
Šola opravlja svojo dejavnost v skladu z Zakonom o glasbenih šolah
(Ur. l. RS, št. 29/00, 60/06) in Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja in z Zakonom o osnovni šoli.

2. člen

V odloku se spremeni 6. člen tako, da se glasi:

Glasbena šola Radovljica je pravna oseba.

Za svoje obveznosti v pravnem prometu odgovarja šola s sredstvi, ki jih
ji zagotavlja ustanovitelj in drugi sofinancerji (občine Gorje, Bled in 
Bohinj).

Šola nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

3. člen

V odloku se spremeni 11. člen tako, da se glasi:

Svet osnovne šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki
zaposlenih v šoli in predstavniki staršev.

Svet sestavlja 9 članov, in sicer:

- ustanovitelj: 3 predstavniki,
- delavci šole: 3 predstavniki,
- starši: 3 predstavniki.

4. člen

V odloku se spremeni 12. člen tako, da se glasi:

Mandat članov sveta traja 4 leta. Člani so lahko ponovno imenovani
oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev je povezan s statusom otroka, učenca.
Kandidiranje za člane sveta se začne najmanj 60 dni pred potekom
mandata dosedanjim članom.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Radovljica.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih
volitvah.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev, navzo-
čih na seji.

5. člen

V odloku se spremeni 13. člen tako, da se glasi:

Po sprejetju sklepa na seji sveta, da se začne postopek volitev članov
sveta, ravnatelj, ki izvršuje sklepe sveta, pošlje ustanovitelju in pred-
sedniku sveta staršev dopis, s katerim jih obvesti, da morata v roku 45
dni svetu šole poslati sklepe o imenovanju članov sveta šole. 

6. člen

V odloku se spremeni 15. člen tako, da se glasi:

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

15. a člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s
sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe.
Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta za-
voda. S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, določa
se dan volitev in število članov sveta, ki se volijo.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana ter njihovi namestni-
ki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati
za člane sveta zavoda. Mandat volilne komisije traja 4 leta.

15. b člen

Pravico predlagati kandidate za člana sveta zavoda ima najmanj 10 %
delavcev zavoda.
Predlogi kandidatov za svet zavoda se predložijo volilni komisiji v 21
dneh, od dneva od objave sklepa o razpisu volitev. Predlogi morajo biti
pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h
kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

VSEBINA
1. Spremembe in dopolnitve ODLOKA o uskladitvi akta 

o ustanovitvi javnega zavoda Glasbene šole Radovljica 
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja

2. Spremembe in dopolnitve ODLOKA o ustanovitvi javnega 
zavoda Ljudska univerza Radovljica

3. REDAKCIJSKI POPRAVEK grafičnega dela Prostorskih 
sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega 
plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 90/2000 in 
grafičnega dela Prostorsko ureditvenih pogojev za območje 
planske celote Kropa

4. JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI 
OBRAVNAVI Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za Turistično nakupovalni center - 2. faza.
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15. c člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glaso-
vanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan
volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se na-
vedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, ko-
liko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne števil-
ke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti
volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec
glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev 
zavoda.

15. č člen

Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje
število glasov. Če ni mogoče ugotoviti, kdo je zadnji izvoljeni član sve-
ta, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvo-
ljen kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. 
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o re-
zultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.

15. d člen

Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sve-
ta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat
sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sve-
ta zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju čla-
nov sveta.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

15. e člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne
na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi pod-
pisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahte-
ve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30 dneh, razpiše
glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi
dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic
glasovala večina delavcev zavoda.

7. člen

V odloku se spremeni 16. člen tako, da se glasi:

Predstavnike staršev izvoli v svet šole svet staršev.

Starši na roditeljskem sestanku delegirajo svoje predstavnike v svet
staršev. Delegirajo po dva predstavnika iz oddelka za klavir, za harmo-
niko, za pihala in trobila, za godala in brenkala in po enega predstav-
nika iz oddelka za tolkala ali solo petje, iz oddelka za malo glasbeno
šolo in pripravnico, od teh je po eden iz občin Bled, Gorje in Bohinj.

Na svetu staršev izvolijo starši s tajnim glasovanjem tri predstavnike v
svet šole.

8. člen

V odloku se spremeni 18. člen tako, da se glasi:

Svet šole:
- imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
- sprejema pravila šole v soglasju z ustanoviteljem,
- sprejema program razvoja šole,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učencev kot drugostopenjski

organ,

- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovor-
nostmi delavcev iz delovnega razmerja,

- daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih
vprašanjih,

- obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpek-
cija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost
učencev, ustanovitelj,

- opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

9. člen

V odloku se spremeni 21. člen tako, da se glasi:

Ravnatelj

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Ravnatelj:
- organizira, načrtuje in vodi delo šole,
- pripravlja program razvoja šole,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za nje-

govo izvedbo,
- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti

učencev,
- vodi delo učiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih de-

lavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja nji-

hovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne

ure in druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti

učencev,
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
- zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti

delavcev,
- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Ravnatelj za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za na-
domeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca šole.

10. člen

V odloku se spremeni 22. člen tako, da se glasi:

Za ravnatelja osnovne šole je lahko imenovan na podlagi javnega raz-
pisa, kdor ima: 
- najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za uči-

telja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funk-
cijo ravnatelja,

- najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
- naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
- opravljen ravnateljski izpit.

Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega iz-
pita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku manda-
ta. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku enega leta po za-
četku mandata, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja 5 let.

11. člen

V odloku se spremeni 23. člen tako, da se glasi:

Ravnatelja in vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje svet šole po postop-
ku iz veljavnega Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja. 

12. člen

28. člen se v celoti črta.
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13. člen

33. člen se v celoti črta.

14. člen

Šola mora oblikovati svet šole v skladu z Zakonom o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007, UPB5) ter
s tem odlokom v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer
tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta šole.

15. člen

Te Spremembe in dopolnitve Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi jav-
nega zavoda Glasbene šole Radovljica z Zakonom o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja se objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave in začnejo veljati 15. dan po objavi.

Številka: 0071-4/2008
V Radovljici, dne 22. 2. 2008 

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

2.

Na podlagi 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007, UPB5), Uredbe o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07) in 16. člena Statu-
ta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Obči-
ne Radovljica na svoji 12. seji dne 20. 2. 2008 sprejel

Spremembe in dopolnitve ODLOKA
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica
(Deželne novice, Uradne objave, št. 55, 6.10.2006) (v nadaljevanju: v
odloku) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:

Dejavnost zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 69/07) je:

Šifra dejavnosti: Vsebina dejavnosti:
J 58.190 Drugo založništvo
C 18.120 Drugo tiskanje
C 18.130 Priprava za tisk in objavo
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih 

prodajalnah 
I 56.103 Slaščičarne in kavarne
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti; davčno svetovanje
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti 
P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno 

izobraževanje
P 85.421 Višješolsko izobraževanje
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje
P 88.990 Druge nerazvrščeno socialno varstvo 

brez nastanitve
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120 Post produkcijska dejavnost pri izdelavi filmov, 

video filmov, televizijskih oddaj 
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

2. člen
V odloku se črta 29. člen.

3. člen

Te Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Ljudska univerza Radovljica se objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave in začnejo veljati 15 dan po objavi.

Številka: 0071-3/2008
V Radovljici, dne 22. 2. 2008

Janko S. Stušek, l. r. 
ŽUPAN

3.

Redakcijski popravek
grafičnega dela Prostorskih sestavin srednjeročnega in 

dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica 
za obdobje 1986 - 90/2000 

(UVG, št. 2/86 in 8/86, z dopolnitvami UVG, št. 15/87, 15/88,
23/88, 9/89, 2/90, 4/90, 18/97, 15/98, 32/98, 21/99, 37/99,
17/00, Ur. l. RS, št. 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94,

5/95, 33/03, 106/04 in DN UO, št. 1/00, 6/01, 
10/01, 21/02, 27/03, 44/04, 47/04, 48/05). 

in grafičnega dela Prostorsko ureditvenih pogojev 
za območje planske celote Kropa

(DN UO, 47/04 - UPB, 48/05 -popr., 79/07-popr.).

(1) V grafičnem delu Prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoroč-
nega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 -
90/2000 se izvede sledeč redakcijski popravek:

- parc. št. 932, k.o. Ljubno se označi kot stavbno zemljišče,
namenjeno gradnji stanovanjske hiše.

(2) V grafičnem delu Prostorsko ureditvenih pogojev za območje plan-
ske celote Kropa se izvede sledeč redakcijski popravek:

- parc. št. 932, k.o. Ljubno se priključi morfološki enoti U-Pš
(Praproše - vaško naselje)

Obrazložitev:
Parc. št. 932, k.o. Ljubno je bila v letu 1990 s Spremembami in do-
polnitvami družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986 -
1990 (UVG, št. 4/1990) spremenjena iz kmetijskega v stavbno zem-
ljišče - namenjeno gradnji stanovanjske hiše (Obzornik občine Radov-
ljica, št. 2, z dne 16. 3. 1990). V grafičnem delu prostorskih sestavin
družbenega plana je obravnavana parcela ostala označena kot kmetij-
sko zemljišče, zato se izvede uskladitev grafičnega in tekstualnega
dela. Z usklajenimi prostorskimi sestavinami družbenega plana se
uskladi tudi grafični del prostorsko ureditvenih pogojev. 

Št. 3513-0003/2004
Radovljica, 6. 3. 2008 

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN 

4.

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

JAVNO NAZNANILO O
JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za Turistično nakupovalni center - 2. faza

1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega pros-
torskega načrta za Turistično nakupovalni center - 2. faza. Občinski
podrobni prostorski načrt za Turistično nakupovalni center - 2. faza za-
jema naslednje parc. št. ali njihove dele: 547/69, 547/70, 552/2,
547/65, 556/3, 557/2, 554/2, 555/2, 549/2, 553/2, 551/1,
548/7, 131/2, 132/3, 130/10, 110/1, 109/3, 108/3, 107/2,
130/9, 130/11, 1383/1, vse k.o. Hraše (podatki GURS avgust
2007).
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2. člen

Javna razgrnitev traja od 19. 3. 2008 do vključno 18. 4. 2008.

3. člen

Dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
Turistično nakupovalni center - 2. faza bo razgrnjen v prostorih Občine
Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajev-
ne skupnosti Lesce, Alpska 58, 4248 Lesce v času uradnih ur ter na
uradni spletni strani Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).

4. člen

Javni obravnavi dopolnjenega osnutka dokumenta bosta v sredo, 16.
4. 2008, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Radovljica in ob
18.30 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, organiza-
cije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ust-
no 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 TNC 2. faza”). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim
dnem javne razgrnitve.

6. člen

To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah, gla-
silu Občine Radovljica - Uradne objave. 

Št. 350-5-0004/2008 
Radovljica, 7. marec 2008

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Vzgojnovarstveni zavod Radovljica - Vrtec Radovljica vabi

K VPISU OTROK
v vrtce radovljiške občine za šolsko leto 2008/2009.

Vpisovanje bo potekalo v ponedeljek, 31. marca, in torek, 1. aprila
2008, od 8. do 16. ure v vrtcih: Begunje, Brezje, Kamna Gorica,
Kropa, Lesce, Posavec in Radovljica.

Za novo šolsko leto, to je s 1. 9. 2008, razpisujemo naslednje 
programe:

●● DNEVNI PROGRAM za otroke do 3 let, ki traja od 6 do 9 ur;
●● DNEVNI PROGRAM za otroke od 3 let dalje, 

ki traja od 6 do 9 ur;
●● POLDNEVNI PROGRAM za otroke od 3 let dalje, 

ki traja 4 ali 5 ur.

V času vpisa, 31. 3. in 1. 4. 2008, bosta v vseh vrtcih potekala 
DNEVA ODPRTIH VRAT. Skupaj z otrokom si boste lahko ogledali
naše igralnice in sledili dejavnostim, ki potekajo v vrtcu.

Veselimo se srečanja z vami.

DOBRODOŠLI V NAŠIH VRTCIH!

Ravnateljica Vrtca Radovljica:
Francka Kocjan

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
R A D O V L J I C A -
VRTEC RADOVLJICA     
Kopališka cesta 10  
4240 RADOVLJICA
tel.: 04/53 25 720 
fax: 04/53 25 730
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