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1.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 in sprem.) je Občinski 
svet Občine Radovljica na 8. seji dne 30.9.2015 sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem 

področju občinske uprave Občine Radovljica

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Radovljica (UVG, št. 10/00, DN UO, št. 
8/01, 33/03, 51/05, 155/12 in 188/14) (v nadaljevanju: Odlok).

2. člen

V 7. členu Odloka se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: 
»V oddelku za splošne zadeve delujejo glavna pisarna, občinski inšpekto-
rat in občinsko redarstvo.«

V 7. členu Odloka se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: 
»V oddelku za gospodarstvo delujeta sektor za finance in referat za gospo-
darjenje z nepremičninami.«  

3. člen

V 9. členu Odloka se prva alineja pod točko j.) spremeni tako, da se glasi: 
»- izvaja naloge inšpekcijskega nadzorstva v skladu s predpisi države in 
občine,« 

V 9. členu Odloka se doda točka m.), ki se glasi: 
»Občinsko redarstvo: 
- izvaja naloge občinskega redarstva v skladu s predpisi države in občine.«

4. člen

Ta Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Ob-
čine Radovljica – Uradnih objavah. 

Številka: 0100-0001/2014-2
Datum: 2.10.2015    
 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN 

2.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 
ugotovitvenega sklepa Občinske volilne komisije Občine Radovljica, št. 
04102-1/2015, z dne 10.9.2015, je Občinski svet Občine Radovljica na 
8. seji dne 30.9.2015 sprejel 

SKLEP
o potrditvi mandata članu občinskega sveta

1.

Za preostanek mandatne dobe v Občinskem svetu Občine Radovljica se 
mandat potrdi Avguštinu Alojziju Mencingerju, roj. 17.8.1938, s stalnim 
prebivališčem Gradnikova cesta 47, 4240 Radovljica, ki je na lokalnih 
volitvah dne 5.10.2014 kandidiral na kandidatni listi NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI pod zaporedno št. 3. 

2.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Deželnih novicah, 
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 04102-1/2015-15
Datum: 30.9.2015  
 Ciril Globočnik l. r.                                                                                       
 ŽUPAN

3.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 
UPB 2 in spremembe), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen soci-
alno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 
in 6/12) ter 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je 
Občinski svet Občine Radovljica na 8. seji dne 30.9.2015 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – 

socialna oskrba na domu

1. člen

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Domu dr. Janka Benedika 
Radovljica k ceni socialnovarstvene storitve POMOČ NA DOMU – SOCI-
ALNA OSKRBA NA DOMU.

2. člen

Od 1. novembra 2015 dalje znaša:
 - skupna cena socialne oskrbe na domu 18,35 EUR na uro na delavnik,
 - skupna cena socialne oskrbe na domu 25,27 EUR na uro v nedeljo,
 - skupna cena socialne oskrbe na domu 27,00 EUR na uro na dan
  državnih praznikov.

3. člen

Od 1. novembra 2015 dalje znaša cena za neposredno socialno oskrbo 
na domu, ki jo plača uporabnik:
 - cena socialne oskrbe na domu 3,67 EUR na uro na delavnik,
 - cena socialne oskrbe na domu 5,15 EUR na uro v nedeljo,
 - cena socialne oskrbe na domu 5,51 EUR na uro na dan državnih 
  praznikov.

4. člen

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni 
socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu 
(DN UO, št. 178/13).

5. člen

Ta sklep začne veljati z naslednjim mesecem po objavi v Deželnih novicah, 
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka:122-112/2015-2
Datum: 1.10.2015
 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN
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