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5.

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe) 
in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je Občinski 
svet Občine Radovljica na 12. redni seji dne 23.3.2016 sprejel

SKLEP
o pripojitvi Javnega zavoda Linhartova dvorana Radovljica 

k Javnemu zavodu Turizem Radovljica 

1. člen

Javni zavod Linhartova dvorana Radovljica, Gorenjska cesta 19a, Radovlji-
ca, matična številka 5053404000 (v nadaljevanju: prevzeti zavod) se pripo-
ji k Javnemu zavodu Turizem Radovljica, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, 
matična številka 3683516000 (v nadaljevanju: prevzemni zavod).

2. člen

Prevzeti zavod s pripojitvijo preneha obstajati kot javni zavod in postane del 
prevzemnega zavoda. Prevzemni zavod kot univerzalni pravni naslednik pre-
vzetega zavoda vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bil prevzeti 
zavod, z dnem registracije te statusne spremembe pri  registrskem sodišču.

3. člen

Na prevzemni zavod se prenese vse premoženje, pravice, obveznosti in 
sredstva prevzetega zavoda. Prevzemni zavod prevzame tudi vse delavce, ki 
so bili zaposleni v prevzetem zavodu.

4. člen

Vse pravice in obveznosti v zvezi s pripojitvijo ter druge statusne zadeve in 
razmerja med prevzetim in prevzemnim zavodom se uredijo v Odloku o usta-
novitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica.

5. člen

Z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Rado-
vljica preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Linhartova dvorana 
Radovljica (DN UO, št. 31/2003 in spremembe), Odlok ustanovitvi javnega 
zavoda Turizem Radovljica (DN UO, št. 121/2009 in spremembe) ter Statut 
javnega zavoda Turizem Radovljica (sprejet na seji sveta zavoda dne 
17.6.2010), pri čemer se določbe predmetnih odlokov in statuta uporabljajo 
do vpisa pripojitve Javnega zavoda Linhartova dvorana Radovljica k Javnemu 
zavodu Turizem Radovljica v sodni register.

6. člen

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