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V S E B I N A 

PREDPISI OBČINSKIH SKUPŠČIN 
.OBČINA KRANJ: 

125. Popravek odloka o zakloniščih na območju občine Kranj in odloka o poseb-
nem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v obči-
ni Kranj 

OBČINA RADOVLJICA: 
126. Odlok o sekretariatu občinske skupščine in izvršnega sveta občine Radov-

ljica 
127. Odlok o spremembi odloka o sestavi komitejev v občini Radovljica 
128. Odlok o ustanovitvi komisije za upravo, pravosodje in notranje zadeve 
129. Odlok o ustanovitvi komisije za razvoj skupščinskega in delegatskega si-

stema 
130. Odlok o priznanjih občine Radovljica 
131. Odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Ra-

dovljica 
132. Sklep o soglasju k statutu Delavske univerze Radovljica 
133. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o ustanovitvi Delavske univerze 

v Radovljici 
134. Odlok o posebnem občinskem davku za zagotavljanje sredstev za interven-

cije v proizvodnji hrane v občini Radovljica za obdobje do leta 1985 
135. Odredba o najvišji ravni drobnoprodajnih cen osnovnih in posebnih vrst 

kruha in peciva, ki vsebuje pšenično moko tipa 850 

PREDPISI SAMOUPRAVNIH ORGANOV 

SAMOUPRAVNA STANOVANJSKA SKUPNOST OBČINE JESENICE: 
136. Spremembe in doDolnitve pravilnika o pogojih in merilih za pridobitev 

posojil iz sredstev vzajemnosti združenih v samoupravni stanovanjski skup-
nosti občine Jesenice 

Predpisi občinskih skupščin 

Občina Kranj 

125. 

Ob primerjavi tiskanega besedila z 
izvirnikom se je ugotovilo, da so zašle v 
besedilo ODLOKA O ZAKLONIŠČIH NA 
OBMOČJU OBČINE KRANJ in ODLO-
KA O POSEBNEM OBČINSKEM DAV-
KU OD PROMETA PROIZVODOV IN 
OD PLAČIL ZA STORITVE V OBČINI 
KRANJ, ki sta bila objavljena v Uradnem 
vestniku Gorenjske, št. 9/1983 tiskovne 
napake, zato dajem na podlagi 190. člena 
Poslovnika Skupščine občine Kranj 

POPRAVEK 
Odloka o zakloniščih na območju 

občine Kranj 

V besedilu 18. in 19. člena se namesto 
»18. člena« zapiše »17. člena«. 
in 

Odloka o posebnem občinskem 
davku od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve v občini Kranj 

V Tarifi posebnega občinskega pro-
metnega davka, ki je sestavni del odloka, 
se: 

— v tar. št. 1 število »125 kub. m,« 
nadomesti s številom »0,125 1«; 

— v tar. št. 2 v opombah pod št. 2 za 
besedo »enote«, besedilo »ustanovljene iz-
ključno za lastno končno porabo in enote«, 
črta; 

126. 

Na podlagi 34. člena zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih (Uradni list SRS, št. 
24/79, 12/82) in 143. člena statuta občine 
Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
33/78, 34/81) je skupščina občine Radov-
ljica na 12. seji zbora združenega dela, 

Občine: Jesenice, Kranj, 
Radovljica, Škofja Loka 

in Tržič 

— v tar. št. 3 beseda »dohodka« nado-
mesti z besedo »alkohola«; 

— v tar. št. 5 med besedi »avto-
mehanika, kleparstvo«, vstavi besedi »pre-
cizna mehanika«, med besedi »ličarstvo 
kovinskih« pa beseda »drugih«; 

— v 1. odstavku opombe tar. št. 5 med 
besedi »tej številki« vstavi besedo »tarifni«; 

— v tar. št. 10 za besedo »stave« vstavi 
besedilo »razen za igre na srečo in vloge za 
javne stave.«; 

— v 3. odstavku opombe tar. št. 12 se 
med besedi »ki je,« vstavi beseda »jim«. 

Številka: 010-01 /83-01 /P 
Datum: 12/4-1983 

Sekretar 
Skupščine občine Kranj 
Aleksander Ravnikar, 1. r. 

Občina Radovljica 

12. seji zbora krajevnih skupnosti dne 
30/3-1983 in 12. seji družbenopolitičnega 
zbora dne 29/3-1983 sprejela 

ODLOK 
o sekretariatu občinske skupščine 

in izvršnega sveta občine Radovljica 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Sekretariat občinske skupščine in iz-
vršnega sveta občine Radovljica (v na-
daljnjem besedilu: sekretariat) opravlja 
strokovne, organizacijsko tehnične in ad-
ministrativne naloge v zvezi z delom 
občinske skupščine in njenih organov. 

2. člen 
Sekretariat opravlja svoje naloge v 

skladu s statutom občine Radovljica, po-
slovnikom občinske skupščine in poslovniki 
njenih organov ter drugimi akti občinske 
skupščine in njenih organov. 

Pri tem se mora ravnati po usmeritvah, 
sklepih in stališčih skupščine, kateri je 
odgovoren za svoje delo. 

Naloge iz prejšnjega odstavka, ki jih 
mora sekretariat opraviti, se določijo s pro-
gramom dela sekretariata. 

3. člen 
Sekretariat v okviru svojega delovnega 

področja in nalog sodeluje z občinskimi 
upravnimi organi in drugimi državnimi 
organi, organi družbenopolitičnih orga-
nizacij, samoupravnimi interesnimi skup-
nostmi in drugimi samoupravnimi or-
ganizacijami in skupnostmi. 

II. DELOVNO PODROČJE 
SEKRETARIATA 

4. člen 
Sekretariat opravlja zlasti sledeče na-

loge: 
— skrbi za pripravo sej občinske skup-

ščine in njenih zborov in pri tem sodeluje 
z delegacijami in konferencami delegacij 
temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, delegati družbenopolitičnega 
zbora, s strokovno službo samoupravnih 
interesnih skupnosti, občinskimi upravnimi 
organi, družbenopolitičnimi organizacijami 
ter drugimi organi, organizacijami in služ-
bami, 

— skrbi za pravočasno in kvalitetno 
obveščanje delegacij in konferenc delegacij 
in delegatov o vprašanjih, ki jih obrav-
navajo in o katerih odločajo zbori občinske 
skupščine, 

— skrbi za redno in pravočasno izdajo 
delegatskega gradiva, 

— vodi dokumentacijo o delu skup-
ščine, njenih zborov, izvršnega sveta in 
delovnih teles, 

— zbira in vodi evidenco delegatskih 
vprašanj in skrbi za njihovo pravočasno 
posredovanje pristojnim organom in pri-
pravo odgovorov nanje, 

— opravlja strokovne in druge naloge 
pri izdajanju občinskega glasila, 

— nudi strokovno pomoč delegatom, 
delegacijam in konferencam delegacij, 



pri|>iviju predlogi« iiUtuv m Kim 
kovnih gradiv ^ »vojegu delovnega P« 
dročja na zahtevo občinske skupščine in 
njenih zborov, delovnih teles ter delegatov 
111 delegacij temeljnih samoupravnih or-
ganizacij in skupnosti, 

— nudi pomoč pri pripravi splošnih 
aktov, ki jih izvršnemu svetu ali občinski 
skupščini predlagajo drugi predlagatelji in 
jih pravno tehnično oblikuje, 

— opravlja strokovne in druge naloge 
za družbene svete, konferenco potrošnikov, 
svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, skupine delegatov za zbore 
republiške skupščine ter delovna telesa 
občinske skupščine in njenih zborov, če akt 
o njihovi ustanovitvi ne določa drugače, 

— skrbi za oblikovanje, usmerjanje in 
uresničevanje kadrovske politike in poli-
tiko štipendiranja v občini,' 

— spremlja izvajanje družbenega do-
govora o oblikovanju in izvajanju kadrov-
ske politike v občini in pripravlja poročila 
ter analize stanja na tem področju, 

— skrbi za vodenje kadrovske evidence 
in sistematičnega spremljanja razvoja 
kadrov, 

— opravlja strokovne in operativno 
kadrovske naloge za organe podpisnikov 
družbenega dogovora v občini in nudi 
strokovno pomoč podpisnikom dogovora 
pri reševanju vprašanj s področja ka-
drovske dejavnosti, 

— skrbi za pripravo sej izvršnega sveta, 
za zbiranje in posredovanje gradiva, ki je 
potrebno za delo izvršnega sveta, 

— spremlja uresničevanje programa 
dela izvršnega sveta in skrbi za ures-
ničevanje sklepov sej izvršnega sveta, 

— sodeluje pri pripravljanju aktov, ki 
jih sprejme izvršni svet, ter skrbi . za 
njihovo zakonitost, 

— opravlja protokolarne zadeve ter 
strokovna in druga opravila za potrebe 
skupščine na področju mednarodnega in 
medobčinskega sodelovanja, 

— opravlja strokovne naloge, ki se 
nanašajo na delovanje krajevnih skupnosti 
in pri tem sodeluje z delavci krajevnih 
skupnosti, 

— opravlja druge strokovne, orga-
nizacijsko tehnične in administrativne 
naloge za potrebe občinske skupščine, 
izvršnega sveta in njenih organov. 

III. ORGANIZACIJA 
SEKRETARIATA 

5. člen 

Sekretariat vodita sekretar občinske 
skupščine in sekretar izvršnega sveta. 

Del sekretariata, ki ga sestavljajo 
INDOK center, administracija občinske 
skupščine ter sekretarji zborov občinske 
skupščine, vodi sekretar občinske skup-
ščine," del sekretariata, ki ga sestavljajo 
služba krajevnih skupnosti, kadrovska 
služba, administracija izvršnega sveta in 
svetovalec izvršnega sveta, pa vodi sek-
retar izvršnega sveta. 

Sekretarja sekretariat predstavljata, 
organizirata in zagotavljata zakonito in 
učinkovito opravljanje del in nalog tistega 
dela sekretariata, ki ga vodita, izdajata 
akte, za katere sta pooblaščena in druge 
ukrepe iz pristojnosti sekretariata ter 
odločata v skladu s' predpisi o pravicah, 
dolžnostih in odgovornostih delavcev de-
lovne skupnosti tistega dela sekretariata ki 
ga vodita. 

6. člen 
Sekretar občinske skupščine in sekretar 

izvršnega sveta se v primeru odsotnosti 
oziroma zadržanosti medsebojno nado-
meščata. 

7. Člen 
Sekretarja sta osebno odgovorna ob-

činski skupščiaii in izvršnemu svetu za 

oprftvl juli j« funlt.ije tli y.H «ImIo H..kr» 
Uriatu. 

Sekretarja imata do delovne nkupnoHti 
sekretariata pravice in dolžnosti funk-
cionarja, ki vodi občinski upravni organ. 

8. člen 
Notranjo organizacijo in sistematiza-

cijo del in nalog sekretariata določata 
pravilnik o organizaciji in delu sekretariata 
ter pravilnik o sistematizaciji del in nalog, 
ki ju izdata sekretarja v soglasju z izvršnim 
svetom in predsedstvom skupščine po 
predhodnem mnenju delovne skupnosti 
sekretariata. 

9.člen 
Informativno dokumentacijsko službo 

opravlja INDOK center kot organizacijska 
enota pri sekretariatu v skladu z nalogami 
INDOK centrov. 

10. člen 
Delavci sekretariata oblikujejo delovno 

skupnost. 
Pravice, dolžnosti in odgovornosti 

delavcev delovne skupnosti sekretariata se 
urejajo s samoupravnimi splošnimi akti 
delovne skupnosti v skladu z ustavo' in 
zakonom. 

11. člen 
Delavci delovne skupnosti sekretariata 

pridobivajo dohodek delovne skupnosti na 
podlagi programa dela sekretariata. Sred-
stva za delo sekretariata se zagotavljajo v 
proračunu občinske skupščine. 

12. člen 
Glede javnosti dela, delovnega časa, 

sredstev za delo sekretariata, dohodka de-
lovne skupnosti sekretariata, načina ures-
ničevanja samoupravnih pravic, obvezno-
sti' in odgovornosti delavcev ter glede 
delovnih razmerij in drugih zadev se upo-
rabljajo določbe zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter republiških upravnih orga-
nov, tako da ima delovna skupnost 
sekretariata enak pložaj kot delovne 
skupnosti občinskih upravnih organov. 

IV. PREHODNA IN KONČNA 
DOLOČBA 

13. člen 
Sekretariat mora prilagoditi svojo or-

ganizacijo določbam tega odloka do 15. 
maja 1983. 

14. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po 

objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 
Številka: 021-5/83-2 
Datum: 30/3-1983 

Predsednik 
Boris Šet ina 

127. 

Na podlagi 30. člena zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skup-
ščine SR Slovenije ter o republiških uprav-
nih organih (Uradni list SRS, št. 24/79) in 
143. člena s ta tuta občine Radovljica 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 33/78, 
34/81) je skupščina občine Radovljica na 
12. seji družbenopolitičnega zbora dne 
29/3-1983 ter na 12. seji zbora združenega 
dela dne 30/3-1983 in na 12. seji zbora 
krajevnih skupnosti dne 30/3-1983 sprejela 

• ODLOK 
o sp remembi od loka o ses tavi 

* komi te jev v občini Radovl j ica 

i. člen 
V odloku o sestavi komitejev v občini 

Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
21/80) se 2. člen spremeni in glasi: 

I/,v.«...i HVOI HhinAflll« «.•.*»«« J1"*1".' 
Ijica ugo tov i , koga ho v c>i»r»iHk«; 
komiteje organi, organizacije in ukupnosti, 
navedene v odloku. 

2. člen 
1. točka 6. člena se spremeni in glasi: 
1. komite za urejanje prostora in 

varstvo okolja 

3. člen 
7. člen se spremeni in se glasi: 
V občinski komite za urejanje prostora 

in varstvo okolja delegirajo po 1. člana: 
1. komite za družbeno planiranje in go-

spodarstvo., 
2. Geodetska uprava 
3. Samoupravna stanovanjska skup-

nost Radovljica 
4. Samoupravna interesna komunalna 

skupnost Radovljica 
5. Kmetijsko zemljiška skupnost Ra-

dovljica 
6. Samoupravna interesna skupnost za 

gozdarstvo Radovljica 
7. Občinska konferenca SZDL 
8. Zavod za urbanizem Bled 

3. člen 
Za 7. členom se doda nov 7. a člen, ki se 

glasi: 
V občinski komite za družbene dejav-

nosti in občo upravo delegirajo po 1 člana: 
1. Skupnost socialnega varstva Radov-

ljica 
2. Izobraževalna skupnost Radovljica 
3. Kulturna skupnost Radovljica 
4. Telesno kulturna skupnost Radov-

ljica 
5. Raziskovalna skupnost Radovljica 
6. Zdravstvena skupnost Radovljica 
7. Občinski odbor ZZB NOV Radovljica 
8. Komite za družbeno planiranje in 

gospodarstvo občine Radovljica 
4. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po 
objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 021-4/83-2 
Datum: 30/3-1983 

Predsednik 
Bor is Šet ina, 1. r. 

128. 

Na podlagi 163. in 166. člena s ta tuta 
občine Radovljica (Uradni vestnik Go-
renjske, št. 33/78, 34/81) je Skupščina 
občine Radovljica na 12. seji zbora zdru-
ženega dela, 12. seji zbora krajevnih skup-
nosti dne 30/3-1983 ter 12. seji družbeno-
političnega zbora sprejela 

ODLOK 
o us t anov i tv i komis i j e za u p r a v o , 

p r avosod j e in n o t r a n j e zadeve 

1. člen 
Komisija za upravo, pravosodje in no-

tranje zadeve opravlja zlasti sledeče na-
loge: 

— spremlja in proučuje delovanje 
upravnih in pravosodnih organov ter or-
ganov za notranje zadeve; 

— obravnava poročila o delu teh or-
ganov; 

— ugotavlja pomanjkljivosti v delo-
vanju teh organov ter daje pristojnim 
zborom predloge za odpravo teh pomanj-
kljivosti; 

— opravlja druge zadeve, določene s 
poslovnikom občinske skupščine in po-
slovniki zborov. 

2. člen 
Komisija ima 9 članov. Po dva člana se 

izvolita izmed delegatov v vsakem zboru -*<>/» 
skupščine, trije člani pa se imenujejo izmed 1 - 6 0 



„ _ uoU 
uprave , p r a v o s o d j a in n o t r a n j i h zmlttv. 

Komisija ima tajnika, ki pomaga pred-
sedniku komisije pri pripravljanju in skli-
cevanju sej, daje strokovna mnenja, skrbi 
za zapisnike in opravlja druge zadeve, ki 
mu jih naloži komisija oziroma kakšen 
drug organ. 

3. člen -
Za zbiranje podatkov v zvezi z zade-

vami, ki jih obravnava, lahko opravlja 
komisija ankete in poizvedbe ter V ta na-
men zahteva od delegacij, konferenc dele-
gacij državnih in drugih organov in or-
ganizacij potrebne podatke ter stališča in 
mnenja. 

4. člen 
Komisija dela na sejah. Za delo komi-

sije se smiselno uporabljajo določbe po-
slovnika Skupščine občine Radovljica, 
lahko pa komisija sprejme svoj poslovnik. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po 

objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 021-3/83-2 
Datum: 30/3-1983 

Predsednik 
Boris Šetina 

129. 

Na podlagi 163. in 166. člena statuta 
občine Radovljica (Uradni vestnik Go-
renjske, št. 33/78, 34/81) je skupščina 
občine Radovljica na 12. seji zbora zdru-
ženega dela, 12. seji zbora krajevnih skup-
nosti dne 30/3-1983 in 12. seji družbeno-
političnega zbora dne 29/3-1983 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi komisije za razvoj 
skupščinskega in delegatskega 

sistema 

1. člen 
Komisija za razvoj skupščinskega in 

delegatskega sistema opravlja zlasti sle-
deče naloge: 

— spremlja razvoj skupščinskega in 
delegatskega sistema ter v ta namen so-
deluje z delegacijami in konferencami de-
legacij temeljnih samoupravnih organi-
zacij in skupnosti, delegati družbenopo-
litičnega zbora, s strokovno službo samo-
upravnih. interesnih skupnosti, občinskimi 
upravnimi organi, družbenopolitičnimi or-
ganizacijami ter drugimi organi, organi-
zacijami in službami, 

— ugotavlja vzroke za pomanjkljivosti 
v delovanju skupščinskega in delegatskega 
sistema ter daje pristojnim zborom pred-
loge za odpravo teh pomanjkljivosti, 

— skupaj s sekretariatom občinske 
skupščine in izvršnega sveta nudi stro-
kovno pomoč delegatom, delegacijam in 
konferencam delegacij pri njihovem delu, 

— daje zborom poročila in mnenja o 
vprašanjih s področja delovanja skupščin-
skega in delegatskega sistema, 

— opravlja druge zadeve, določene s 
poslovnikom občinske skupščine in poslov-
niki zborov. 

2. člen 
Komisija ima 9 članov. Po 3 člane se 

izvolijo izmed delegatov v vsakem zboru. 
Komisija ima tajnika, ki pomaga pred-

sedniku komisije pri pripravljanju in skli-
cevanju sej, daje strokovna mnenja, skrbi 
za zapisnike in opravlja druge zadeve, ki 
mu jih naloži komisija oziroma kakšen 
drug organ. 

3. člen 
- t ( \ r j Za zbiranje podatkov v zvezi z zade-

« vami, ki jih obravnava, lahko opravlja 

k o m i s i j a a n k e t e in pt i invedbe f«»r v Ih 
n a m e n z a h t e v a od de legac i j , k o n f e r e n c 
d e l e g a c i j , d r ž a v n i h in d r u g i h o r g a n o v in or-
ganizacij potrebne podatke ter stališča in 
mnenja. 

4. člen 
Komisija dela na sejah. Za delo komi-

sije se smiselno uporabljajo določbe po-
slovnika Skupščine občine Radovljica, 
lahko pa komisija sprejme svoj poslovnik. 

5. Člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po 

objavi v Uradnem vestifiku Gorenjske. 

Številka: 021-2/83-2 
Datum: 30/3-1983 

Predsednik 
Boris Šet ina 

130. 

Na podlagi 9. in 143. člena statuta 
občine Radovljica (Uradni vestnik Go-
renjske, št. 33/78) je skupščina občine 
Radovljica na seji družbenopolitičnega 
zbora dne 29. 3. 1983 in na seji zbora 
združenega dela, zbora krajevnih skupnosti 
dne 30. 3. 1983 sprejela 

ODLOK 
o priznanjih občine Radovljica 

1. člen 
S tem odlokom se urejajo pogoji, način 

in postopek podeljevanja priznanj občine 
Radovljica delovnim ljudem in občanom, 
temeljnim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim, družbenopolitičnim in druž-
benim organizacijam ter društvom za 
posebne uspehe na raznih področjih druž-
benega življenja. 

2. člen 
Priznanja občine Radovljica so: 
1. Domicil v občini Radovljica 
2. Naziv častnega občana občine Ra-

dovljica š 
3. Medalja občine Radovljica 
4. Plaketa občine Radovljica 
5. Velika plaketa občine Radovljica 
6. Plaketa splošne ljudske obrambe in 

družbene samozaščite 

30. člen 
Domicil.v občini Radovljica se podelju-

je enotam narodnoosvobodilne vojske, 
objastnim, političnim in drugim organom 
in organizacijam, ki so se borile oziroma 
sodelovale v narodnoosvobodilni borbi ali 
so s svojim delovanjem pomembno pri-
spevale k organizacijam in izvedbi socia-
listične revolucije, k povojni izgradnji, 
družbenemu razvoju in napredku občine 
ter k ohranjevanju revolucionarnih tradi-
cij narodnoosvobodilne borbe. 

4. člen 
Odlok o podelitvi domicila sprejmejo vsi 

zbori skupščine občine na predlog komisije 
za občinska priznanja po predhodnem 
mnenju Občinske konference SZDL. V od-
loku morajo biti navedeni razlogi, zaradi 
katerih se domicil podeli in kako se izvrši 
podelitev. 

Domicil se podeli z izročitvijo posebne 
listine, ki jo podpišejo predsednik občinske 
skupščine in predsedniki vseh treh zborov. 

Skupščina občine lahko podeli domicil 
skupaj z drugimi družbenopolitičnimi 
skupnostmi. 

5. člen 
Naziv častnega občana občine Radov-

ljica se podeljuje posameznikom za po-
sebne zasluge v predvojnem revolucio-
narnem delovanju oziroma v narodno-
osvobodilni borbi ali osebam, ki so s svojim 
delom pomembno prispevale k razvoju 

s o c i a l i s t i č n o s a m o u p r a v n e druftbe, b r a t s t v a 
m e n o t n o s t i j u g o s l o v a n s k i h n a r o d o v in 
n a r o d n o s t i , u t r j e v a n j u miru v svetu, 
razvoju in dosežkom na r a z n i h področjih 
človekove ustvarjalnosti oziroma k ugledu 
in razvoju občine. 

Sklep o podelitvi naziva častnega ob-
čana sprejmejo vsi zbori skupščine občine 
po postopku, določenepi v 4. členu tega 
odloka. 

Častnemu občanu občine Radovljica se 
ob podelitvi naziva izroči posebna listina. 

6. člen 
Medalja občine Radovljica se podeljuie 

delovnim ljudem in občanom za večletno 
uspešno in vidno delo pri rednem delu na 
področju gospodarstva, družbenih in dru-
gih dejavnosti za aktivno družbenopolitič-
no delo ter za izredna, posamezna druž-
beno koristna dela ali delovne in druge 
velike uspehe, dosežene v krajšem časov-
nem obdobju ob velikem naporu in po-
žrtvovanju ali nevarnosti za zdravje in 
življenje. 

Medalja občine Radovljica se lahko 
podeli tudi vidnejšim znanstvenim, kul-
turnim, družbenopolitičnim in drugim jav-
nim delavcem, ki obiščejo občino ali so 
pomembno prispevali k življenju in utrje-
vanju" prijateljstva in sodelovanja med 
občino in drugimi družbenopolitičnimi 
skupnostmi. 

7. člen 
Plaketa občine Radovljica se podeljuje 

temeljnim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim, družbenopolitičnim organi-
zacijam, družbenim organizacijam in 
društvom ter delovnim ljudem in obča-
nom: 

— za dolgoletno izredno uspešno druž-
benopolitično delo, ki je prispevalo k 
napredku in ugledu občine 

— za izreden prispevek pri uresniče-
vanju samoupravnih družbenih odnosov, 
razvoju gospodarstva in družbenih de-
javnosti v občini 

— za uspehe trajnejšega pomena na 
področju gospodarstva, če so ti uspehi od-
ločilno vplivali na izboljšanje gospodarje-
nja na utrditev njihovih razvojnih mož-
nosti ter izboljšanja samoupravnih in 
medsebojnih razmerij delavcev v združe-
nem delu 

— za dosežene uspehe na področju 
vzgoje in izobraževanja, kulture, telesne 
kulture, zdravstva, socialnega varstva in 
ostalih družbenih dejavnosti, če so ti 
uspehi bistveno vplivali na izboljšanje dela 
in samoupravnih odnosov 

— za delovanje na področju razvijanja 
in ohranjanja revolucionarnih tradicij 
NOB 

— za aktivno udeležbo v različnih 
humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju 
človeških življenj ali preprečevanje škode 
na premoženju. 

8. člen 
Velika plaketa občine Radovljica se 

podeljuje revolucionarjem, najvidnejšim 
družbenopolitičnim, kulturnim, znanstve-
nim, pedagoškim in drugim javnim delav-
cem s področja gospodarskih in drugih 
dejavnosti za njihovo celotno življenjsko 
delo ter temeljnim samoupravnim organi-
zacijam iri skupnostim ob obeleževanju 
visokih jubilejev. * 

Velika plaketa občine Radovljica se 
lahko podeli tudi posebno zaslužnim po-
sameznikom ter temeljnim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim, ki so že 
prejeli plaketo občine Radovljica. 

9. člen 
Plaketa splošne ljudske obrambe in 

družbene samozaščite občine Radovljica se 
podeljuje delovnim ljudem in občanom, 
temeljnim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim, družbenopolitičnim in drugim 
organizacijam ter društvom za dosežene 



uspehe In prizadevnost na področju ljudske • tavlla Bvet /n »plo*no ljudsko obrambo in 
obrambo in družbene samozaščite. družbeno samozaščito. 

10. člen 
Plaketa in velika plaketa občine Ra-

dovljica se lahko podelita tudi posamezni-
kom ali pravnim osebam, ki ne živijo ozi-
roma nimajo sedeža na območju občine 
Radovljica, vendar so pomembno prispe-
vali k ugledu in razvoju občine oziroma 
širše družbenopolitične skupnosti. 

11. člen 
Predloge za podelitev medalj ali plaket 

lahko dajo delovni ljudje in občani, or-
ganizacije združenega dela, krajevne skup-
nosti, samoupravne interesne skupnosti, 
družbenopolitične in druge organizacije ali 
skupnosti in-društva ter štabi teritorialne 
obrambe in civilne zaščite. 

Predlog za podelitev priznanja mora 
biti v pismeni obliki in mora vsebovati 
točne podatke o kandidatu ter obrazloži-
tev. 

Predlagatelji morajo stalno skrbeti, da 
so predlogi za podelitev podani pravočasno. 

12. člen 
O podelitvi medalj občine Radovljica 

odloča komisija za občinska priznanja. 
Sklep o podelitvi plaket ali velikih pla-

ket občine Radovljica sprejmejo vsi zbori 
skupščine občine na predlog komisije za 
občinska priznanja in po predhodnem 
mnenju predsedstva Občinske konference 
SZDL. 

O podelitvi plaket splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite odloča 
Svet za splošno ljudsko obrambo in druž-
beno samozaščito občinske skupščine po 
predhodnem mnenju Komiteja za splošno 
ljudskoLobrambo in družbeno samozaščito. 

13. člen 
Priznanja občine Radovljica podeljuje 

predsednik skupščine občine, v njegovi 
odsotnosti pa podpredsednik. 

Priznanja občine Radovljica morajo 
biti vročena na svečan način, praviloma ob 
državnih ali republiških ali občinskem 
prazniku, jubilejih, dogodkih ali datumih, 
ki so pomembni za posameznike oziroma 
temeljne in druge organizacije ali skup-
nosti ali na svečanostih, organiziranih 
posebej za te prilike. Plakete splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite 
se praviloma podeljujejo ob dnevu JLA. 

Ob priznanju občine Radovljica se 
podeli tudi posebna listina. 

14. člen 
Obliko priznanj občine Radovljica do-

loča komisija za občinska priznanja. 
Občiko plakete splošne ljudske obrambe 

in družbene samozaščite določi svet za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito. 

15. člen 
Za izredne uspehe, dosežene ob velikem 

naporu in požrtvovanju ali nevarnosti za 
zdravje in življenje, se posameznikom 
poleg priznanja občine Radovljica lahko 
podeli denarna nagrada ali spominsko da-
rilo. 

Višino nagrade določi skupščina občine 
na predlog komisije za občinska priznanja. 

16. člen 
O podeljenih priznanjih občine Ra-

dovljica vodi evidenco sekretariat skupšči-
ne občine, o podeljenih plaketah splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite 
pa upravni organ za ljudsko obrambo. 

17. člen 
Sredstva za priznanja in nagrade občine 

Radovljica zagotovijo v občinskem pro-
računu. 

Sredstva za plakete splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite zago-

18. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka 

preneha veljati odlok o priznanjih občine 
Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, 
št. 21/81). 

19. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po 

objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 
h 

Številka: 17-2/83-2» 
Datum: 30/3-1983 

Predsednik 
skupščine občine 
Bor is Še t ina 

131. 

Na podlagi 19. in 45. člena Zakona o 
sistemu državne uprave in o izvršnem 
svetu skupščine SR Slovenije ter o repub-
liških upravnih organih (Uradni list SRS, 
št. 24/79) ter 143. in 187. člena Statuta 
občine Radovljica (Uradni vestnik Go-
renjske, št. 33/78) je skupščina občine Ra-
dovljica na 12. seji družbenopolitičnega 
zbora dne 29/3-1983 ter 12. seji zbora 
združenega dela dne 30/3-1983 in 12. seji 
zbora krajevnih skupnosti dne 30/3-1983 
sprejela 

ODLOK 
o organizaciji in delovnem področju 
upravnih organov občine Radovljica 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Upravni organi občine Radovljica 

(v nadaljnjem besedilu: upravni organi) 
opravljajo upravne in strokovne naloge iz 
občinske pristojnosti na upravnem po-
dročju, za katero so ustanovljeni. 

2. člen 
Upravni organi so samostojni pri 

opravljanju svojih nalog v okviru poobla-
stil, ki jih imajo po ustavi, zakonih in 
predpisih skupščine občine Radovljica in 
za svoje delo odgovarjajo občinski skup-
ščini in izvršnemu svetu. 

V zadevah iz svoje pristojnosti sode-
lujejo upravni organi med seboj, z uprav-
nimi organi drugih družbenopolitičnih 
skupnosti, državnimi organi, krajevnimi 
skupnostmi ter drugimi temeljnimi samo-
upravnimi organizacijami in skupnostmi. 

3. člen 
Upravni organi izvajajo politiko, ki jo je 

določila občinska skupščina in skupščine 
širših družbenopolitičnih skupnosti, izvr-
šujejo zakone, druge predpise in splošne 
akte občinske skupščine in izvršnega sveta 
ter organov širših družbenopolitičnih 
skupnosti. 

4. člen 
Upravni organi odgovarjajo za stanje 

na področjih, za katera so ustanovljeni, 
spremljajo stanje in razvoj na svojem po-
dročju, obveščajo občinsko skupščino in 
izvršni svet o s tanju in pojavih ter dajejo 
pobude za reševanje vprašanj s teh po-
dročij in predlagajo ukrepe oziroma ukre-
pajo v mejah svojih pooblastil. 

5. člen 
Upravni organi odločajo v upravnih 

stvareh, opravljajo nadzorstvo in druge 
upravne zadeve, izdajajo izvršilne predpise 
in druge upravne akte ter opravljajo druge 
naloge, ki spadajo v njihovo pristojnost na 
podlagi ustave, zakonov, s tatuta občine, 
drugih predpisov in splošnih aktov. 

tt. Člen 
Upravni organi lahko na podlagi 

poprejinjega sporazuma opravljajo vse ali 
določene naloge oziroma opravila a svojega 
delovnega področja tudi za druge državne 
organe in organe družbene skupnosti, za 
samoupravne interesne skupnosti in za 
družbenopolitične .organizacije v republiki 
in občini. 

7. člen 
Upravni organi v mejah svojih pri-

stojnosti sodelujejo in pripravljajo planske 
akte, spremljajo razvoj, pripravljajo ocene 
izvajanja ukrepov na svojem področju ter 
predlagajo ukrepe za uresničevanje spre-
jetih planov. 

8. član 
Upravni organi v mejah svojega delov-

nega področja in svoje pristojnosti izvajajo 
zadeve s področja ljudske obrambe, ki jih 
nalagajo zakoni, drugi predpisi, načrti 
obrambnih priprav in sklepov sveta za SLO 
in družbeno zamozaščito ter izvršnega 
sveta. Pri tem sodelujejo med seboj, po-
sebej še z upravnim organom, pristojnim za 
ljudsko obrambo ter s poveljstvi obo-
roženih sil. 

Upravni organi skrbijo za družbeno 
samozaščito na svojem področju in pri tem 
sodelujejo s pristojnim organom za no-
tranje zadeve. V mejah svoje pristojnosti 
izvajajo zakone, druge predpise, načrte in 
odločitve komiteja za SLO in družbeno 
samozaščito ter izvršnega sveta. 

9. člen 
Delo upravnih organov je javno. O delu 

posameznih upravnih organov obveščajo 
javnost predstojniki organov. Predstojnik 
upravnega organa lahko pooblasti tudi 
druge osebe v upravnem organu za ob-
veščanje javnosti. 

Upravni organi morajo varovati tajnost 
podatkov, ki so z zakonom ali drugim 
predpisom določeni kot tajnost ljudske 
obrambe, vojaška tajnost ali poslovna 
tajnost. 

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO 
PODROČJE UPRAVNIH ORGANOV 

1. Organizacijske oblike 

10. člen 
Upravni organi se ustanovijo kot ko-

legijski upravni in kot individualni upravni 
organi. Kolegijski upravni organi so 
komiteji, individualni upravni organi pa so 
sekretariati in uprave. 

Komite se ustanovi za področja, na 
katerih je zaradi narave nalog potrebno 
zagotoviti povezano in usklajeno oprav-
ljanje upravnih zadev in so skupnega 
pomena za več upravnih organov, kot tudi, 
kadar je potrebno pri opravljanju upravnih 
nalog zagotoviti stalno in organizirano 
sodelovanje in usklajevanje dela s samo-
upravnimi interesnimi skupnostmi in z 
drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi, da se zagotovi enotnost pri 
pripravi predlogov in pri izvajanju politike, 
izvrševanje zakonov in drugih predpisov in 
splošnih aktov. 

Sekretariat se ustanovi za področje, na 
katerem upravni organ v celoti ali pretežno 
zagotavlja izvajanje politike in izvrševanje 
zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov oziroma jih neposredno izvršuje. 

Uprava se ustanovi za upravljanje 
upravnih nalog na določenih področjih, ki 
zahtevajo posebei organizirano službo in 
samostojnost pri aelu. 

11. člen 
Kolegijski upravni organ sestavljajo 

predsednik in določeno število članov, ki 
jih določi s svojim aktom občinska 
skupščina. 

12. člen 
Zadeve z delovnega področja komiteja 

opravljata v mejah pravic in dolžnosti, ki 



Jfb določa zakon, komite kot ko»»>i<ij»ko 
telo m prodncdnik komltela. 

Komite kot kolegijsko telo dela na 
sejah in odloča z večino glasov svojih 
Članov. 

Komite obravnava na sejah načelna 
vprašanja s svojega področja, izdaja 
predpise in druge splošne akte, izvaja 
ukrepe, za katere je pooblaščen, predlaga 
izvršnemu svetu in občinski skupščini po-
trebne ukrepe, predpise in druge splošne 
akte s svojega področja, daje mnenja o 
vprašanjih s svojega delovnega področja 
in opravlja druge naloge, ki so po zakonu, 
s ta tu tu občine ali drugem predpisu v 
njegovi pristojnosti. 

Komite sprejme poslovnik, s katerim 
uredi način svojega dela. 

13. člen 
Kolegijski upravni organi šo: 
— komite za družbeno planiranje in 

gospodarstvo, 
— komite za urbanizem, gradbene 

in komunalne zadeve, 
— komite za družbene dejavnosti in 

občo upravo 
Individualni upravni organi so: 
— sekretariat za not ran je zadeve, 
— sekretariat za ljudsko obrambo, 
— uiprava za družbene prihodke 

— geodetska uprava 

2. Delovno področje upravnih organov 

14. člen 
družbeno planiranje in Komite za 

gospodarstvo: 
— opravlja naloge, ki so potrebne za 

pripravo in sprejem srednjeročnih planskih 
dokumentov občine: 

odlok o pripravi, 
analiza razvojnih možnosti, 
smernice in elementi, 
dogovor o temeljih družbenega plana 
družbeni plan; 
— opravlja naloge, ki so potrebne za 

pripravo in sprejem letnih planskih do-
kumentov občine: 

analiza razvojnih možnosti gospodar-
stva in družbenih dejavnosti 

resolucija o družbeno ekonomskem 
razvoju občine; 

— opravlja naloge, ki so potrebne za 
sooblikovanje in sprejem dolgoročnega 
družbenega plana občine; 

— Usklajuje planske dokumente vseh 
nosilcev planiranja v občini, skrbi za 
kontinuiteto in sočasnost planiranja; 

— spremlja izvajanje obveznosti spre-
jetih z družbenim planom občine, predlaga 
in izvaja ukrepe za zagotovitev usklaje-
nega načrtovanega razvoja; 

— spremlja in analizira tekoča gospo-
darska gibanja pri OZD in skupnostih, 
ugotavlja skladnost gibanj, s tanja in 
razmerja s planskimi usmeritvami; 

— zagotavlja strokovno in organiza-
cijsko pomoč krajevnim skupnostim pri 
pripravljanju planskih aktov in skrbi za 
posredovanje podlag za pripravljanje pla-
nov; 

— tekoče spremlja, usklaja in priprav-
lja predloge gibanja osebne in skupne po-
rabe v občini, z namenom zagotavljanja 
ostvaritve planiranih ciljev; 

— zbira, obdeluje, ^sistematizira sta-
tistične podatke s področja gospodarstva in 
družbenih dejavnosti; 

— opravlja upravne zadeve in stro-
kovne naloge na področju kmetijstva, goz-
darstva, lova in ribolova; 

-« — opravlja strokovne zadeve v zvezi s 
skladom za intervencije v kmetijstvu in 
pridelavi hrane; 

— opravlja strokovna in analitična 
opravila s področja preskrbe in občinskih 
blagovnih rezerv; 

— opravlja zadeve iz občinske pristoj-
nosti na področju cen; 

— izvaja upravne zadeve in opravlja 
strokovne naloge na področju obrtnih 

dejavnosti, KOHtinHtva in turizma, avto-
prevozništva in prodaje na drobno; 

— opravlja strokovne naloge za sklad 
skupnih rezerv občine; 

— zagotavlja izvajanje opravil in nalog 
na področju SLO in DS za posamezna 
gospodarska področja v okviru pooblastil 
in pristojnosti. 

15. člen 
Komite za urbanizem, gradbene in 

komunalne zadeve: 
— opravlja naloge, ki se nanaša jo na 

pripravo in sprejem tistih delov planskih . 
aktov družbeno-politične skupnosti, ki se 
nanašajo na področje urejanja prostora, 
varstva okolja, pridobivanje in ure janja 
stavbnih zemljišč, stanovanjsko-komunal-
nega gospodarstva, vodnega gospodarstva 
ter prometa, 

— opravlja naloge občinskih upravnih 
organov pri izvajanju planov na področjih 
urejanja prostora, varstva okolja, prido-
bivanja i n urejanja stavbnih zemljišč, 
s tanovanj sko-komunalnega gospodarstva, 
vodnega gospodarstva in prometa ter 
usklajuje pripravo in nadzira izvajanje 
planskih dokumentov samoupravne sta-
novanjske, komunalne, cestne skupnosti, 
območne vodne skupnosti ter samouprav-
no interesno skupnost za varstvo zraka, 

— opravlja strokovna in upravna 
opravila v zvezi s pripravo in sprejemom 
izvedbenih prostorskih dokumentov, pro-
grama pridobivanja in ure janja stavbnih 
zemljišč, 

— pripravlja osnutke normativno 
pravnih aktov v pristojnosti občine s 
področja urejanja prostora, varstva okolja, 
pridobivanja in ure janja in uporabe stavb-
nih zemljišč, komunalnih zadev prometa in 
cest, ter vodnega gospodarstva, 

— opravlja upravne postopke na osno-
vi zakonov in drugih predpisov s področja 
urbanizma, gradbeništva, premoženjsko-
pravnih zadev, komunalno, stanovanjskega 
gospodarstva, vodnega gospodarstva, pro-
meta in cest, urejanja smučišč ter varstva 
okolja, 

— opravlja strokovne, organizacijske 
in tehnične naloge za družbeni svet za 
vprašanja prostorskega razvoja, komisijo 
za urbanizem in gradbene zadeve skupščine 
občine ter komisije za oceno elementarnih 
nesreč izvršnega sveta skupščine občine. 

— na pobudo'posamezne krajevne skup-
nosti, samoupravne interesne skupnosti, 
izvršnega sveta in skupščine, strokovno 
obravnava ter posreduje mnenja o po-
sameznih ^adevah s svojega delovnega 
področja. 

16. člen 
Komite za družbene dejavnosti in občo 

upravo: 
— opravlja upravne naloge s področja 

vzgoje in izobraževanja, raziskovalne de-
javnosti, zdravstva, kulture in socialnega 
varstva ter vrši upravni nadzor nad za-
konitost jo dela samoupravnih interesnih 
skupnosti, njihovih služb ter organizacij 
združenega dela s teh področij, 

— v mejah svojih pooblastil spremlja, 
obravnava in analizira vprašanja skupnega 
pomena s področja družbenih dejavnosti, 
še posebej vse tiste zadeve, v katerih 
skupščine samoupravnih interesnih skup-
nosti enakopravno odločajo s pristojnimi 
zbori občinske skupščine, 

— zagotavlja sodelovanje, dogovarja-
nje in usklajevanje dela s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi družbenih dejav-
nosti, 

— predlaga ukrepe za odpravo motenj 
v organizacijah združenega dela s področja 
družbenih dejavnosti, ki ne morejo izpol-
njevati z zakonom določenih obveznosti in 
začasne ukrepe družbenega varstva za 
organizacije združenega dela, kjer so 
.bistveno moteni samoupravni odnosi ali 
huje prizadeti družbeni interesi, 

— opravlja nadzorstvo nad zakoni 
tostjo dela organizacij združenega dela in 
skupnosti na področju družbenih dejav 
nosti ter vodi evidenco teh aktov, 

— opravlja vse zadeve v zvezi z var-
stvom borcev NOV, vojnih ter vojaških 
invalidov, civilnih invalidov vojne, žrtev 
fašističnega nasilja ter družinskih članov, 
katerih hranilec je v obvezni vojaški službi 
na podlagi veljavnih predpisov in aktov 
občinske skupščine, 

— opravlja vse zadeve v zvezi z 
urejanjem, vzdrževanjem in varstvom spo-
menikov, spominskih plošč ter spominskih 
znamenj NOV, 

— pripravlja in strokovno obdeluje 
gradivo za komisijo za zadeve borcev in 
invalidov NOV, 

— izvaja predpise v upravnem po-
stopku in nadzorstvu ali upravni organi ter 
samoupravne organizacije in skupnosti pri 
odločanju v upravnih stvareh pravilno 
uporabl ja jo predpise v upravnem postop-
ku, 

— opravlja kadrovske zadeve občinskih 
upravnih organov, izpopolnjevanja stro-
kovne izobrazbe upravnih delavcev, ureja-
n ja delovnih razmerij ter samoupravnih in 
drugih not ranj ih odnosov, 

— organizira delo upravnih organov, 
izpolnjuje delovne metode ter moderniza-
cijo dela, 

— zagotavlja in zbira podatke o po 
trebah koristnikov sredstev proračuna ter 
sestavlja predlog proračuna in zaključnega 
računa proračuna ter opravlja vsa opravila 
v zvezi z izvrševanjem proračuna, vključno 
s knjigovodstvom, 

— izvaja finančne načrte in vodi 
knjigovodstvo občinskih upravnih organov, 
skladov, posebnih računov, taks in pr i -
spevkov, izvaja tehnično administrativno 
delo v zvezi z nakupom, vzdrževanjem in 
prodajo nepremičnin, sredstev opreme, 
drobnega inventarja in potrošnega ma-
teriala za občinske upravne organe ter vodi 
knjigovodstva sredstev za krajevne skup-
nosti po samoupravnih sporazumih, 

— opravlja naloge organizacije in pro-
gramiranja AOP, 

— opravlja naloge arhiviranja, vodenja 
evidence spisov, evidence o obravnavanih 
zadevah, urejanje strokovne knjižnice in 
opravlja vsa dela v zvezi s sprejemom in 
odpravo pošte, 

— opravlja vzdrževalno tehnična dela 
zgrab, upravnih organov, dela strojepis-
niče, ekonomata in skrbi za vprašanja 
družbenega standarda delavcev ter oprav 
lja druge naloge s svojega področja, 

— opravlja upravne zadeve, ki ne spa-
dajo v delovno področje drugih upravnih 
organov. 

17. člen 
Sekretariat za notranje zadeve: 
— opravlja upravne zadeve v zvezi z 

izvrševanjem zakonov in drugih predpisov 
o združevanju občanov, o javnih shodih in 
javnih prireditvah, o pravnem položaju 
verskih skupnosti, o tu jem tisku, o posesti 
in nošenja orožja in streliva, o eksplozivnih 
snoveh in požarnem varstvu, o državljan-
stvu, o potnih listinah za prehod čez 
državno mejo, o gibanju v mejnem pasu, o 
prebivanju tujcev, o osebni izkaznici, o ma-
tičnih knjigah, o osebnem imenu, o 
pri javljanju in odjavl janju prebivališča, o 
vzdrževanju registra prebivalstva, o enotni 
matični številki občanov, o evidenci volilne 
pravice, o varnosti cestnega prometa, o 
registraciji motornih vozil, o evidenci 
voznikov motornih vozil, o registraciji čol-
nov in drugih plovnih objektov in druge 
upravne zadeve, ki so dane v pristojnost 
organu za 'not ranje zadeve, 

— opravlja strokovna in administra-
tivna dela in naloge za svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, 

— opravlja strokovna in administra-
tivna dela in naloge komisije za odnose z 
verskimi skupnos t r i 



~»kvl>» ;» \lskiM.i«tlVVM vai'tvtvst |)ih 
naOi fov 0JKf«aifMt'y ,,tf t u č e n e g a dvlii , kra-
j e v n i h s k u p n o s t i , s a m o u p r a v n i h i n t e r e s n i h 
skupnosti, drugih samoupravnih organiza-
cij in skupnosti ter drugih organov z 
varnostnim načrtom občine, daje stro-
kovno pomoč tem organizacijam in skup-
nostim pri izdelavi varnostnih načrtov in 
pri opravljanju nalog družbene samo-
zaščite ter opravljajo skupaj z upravnim 
organom pristojnim za ljudsko obrambo 
nadzor varnostnih načrtov, 

— zaradi enotnega, in učinkovitega 
opravljanja nalog sodeluje s postajo milice, 
z upravo za notranje zadeve in republi- ' 
škim sekretariatom za notranje zadeve 
v zadevah, ki so skupnega pomena, 
usklajuje in sporazumno izvršuje ukrepe, 

— požarni inšpektor, ki ni v organiza-
cijski sestavi sekretariata za notranje za-
deve, je o ugotovitvah na področju po-
žarnega varstVa dolžan na jmanj ' dvakrat 
letno poročati predstojniku organa za 
notranje zadeve. 

V organizacijski sestavi sekretariata so: 
1. Matični urad Radovljica, 
— Krajevni uradi, ki so istočasno 'ma-

tični uradi. 
2. Krajevni urad Begunje na Gorenj-

skem, 
3. Krajevni urad Bled. 
4. Krajevni urad Boh. Bistrica,. 
5. Krajevni urad Kropa, 
6. Krajevni urad Podnart, 
7. Krajevni urad Srednja vas v Bo-

hinju, 
8. Krajevni urad Zgornje Gorje, 

ki opravljajo nasledna dela in naloge: 
— N a Bledu, v Boh. Bistrici in v Ra-

dovi jci se sklepajo zakonske zveze, 
— vodijo matične in državljanske knji-

ge ter na podlagi teh izdajo izpiske in 
potrdila in opravljajo naloge za katere so 
delavci matičarji neposredno pooblašče-
ni po zakonskih predpisih, 

— opravljajo prijavljanje in odjavlja-
nje prebivališča, vzdržujejo za svoje območ-
je register prebivalstva in kartoteko gospo-
dinjstev' vodijo evidenco volilne pravice, 
ter sprejemajo zahtevke za osebne izkaz-
nice, 

— na podlagi evidenc iz prejšnje alinee 
izdajajo potrdila, sporočila in pojasnila na 
zaprosila občanov, organizacij združenega 
dela, samouprvnih interesnih skupnosti in 
delovnih skupnosti ter drugih organov. 

Krajevni uradi opravljajo še: 
— sprejemajo razne vloge občanov in 

opravljajo poizvedbe za upravne organe 
občine, 

— opravljajo overitve podpisov, pisave 
in prepisov, 

— izdajajo zdravstvena spričevala za 
živino, 

— sprejemajo in dopolnjujejo prijave v 
zvezi z nastalo škodo o elementarnih ne-
srečah, 

— opravljajo administrativna in teh-
nična opravila za delovanje delegatskega 
sistema v krajevnih skupnostih, lahko pa 
tudi druga opravila za krajevne skupnosti 
in družbenopolitične organizacije v kra-
jevni skupnosti na podlagi predhodnega 
sporazuma med izvršnim svetom občinske 
skupščine, krajevno skupnostjo in druž-
benopolitično organizacijo o določitvi 
opravil, ki naj jih opravljajo krajevni uradi 
ter način njihovega financiranja, druge 
medsebojne pravice, obveznosti in odgo-
vornosti. 

18. člen 
Sekretariat za ljudsko obrambo: 
— opravlja upravne, strokovne in ope-

rativne fcadeve pri organiziranju in razvi-
janju obrambnih priprav v občini 

- izdeluje načrte in druge dokumente 
ter opravlja strokovne posle za potrebe 
občinske skupščine in njene izvršilne or-
gane. 

»i.sklH,)ii).i olu ainhn,' pripnn i< ilru^ih 
u p r a v n i h o r g u n o v , o r g a n i z a c i j zdru*em>ga 
de la , k r a j e v n i h s k u p n o s t i in d r u g i h or-
ganov, 

— operativno in strokovno vodi civilno 
zaščito in službo za opazovanje, obvešča-
nje, 

— organizira vojne zve^e in kriptoza-
ščito, opravlja posle vojaške obveznosti, 
vojne mobilizacije, materialne in delovne 
obveznosti, 

— skrbi za ukrepe varnosti in zaščite, 
— organizira in usmerja pouk prebi-

( valstva, funkcionalnega in strokovnega 
usposabljanja, 

— opravlja strokovne posle za zaščito 
za primer vojne, ob naravnih in drugih 
nesrečah, 

— opravlja inšpekcijski in upravni nad-
zor na področju ljudske obrambe in druge 
zadeve, ki jih določajo predpisi. 

— opravlja strokovno tehnična opra-
vila za svet za SLO in družbeno samo-
zaščito ter občinski štab civilne .zaščite in 
izvršuje njene sklepe. 

19. člen 
Uprava za družbene prihodke: 
— izvaja vse upravne, strokovne in 

druge naloge s področja družbenih prihod-
kov, • 

— odmerja in pobira vse vrste davkov, 
taks in drugih davščin, razen tistih, ki jih 
po predpisih, ugotavlja in pobira služba 
družbenega knjigovodstva, 

— opravlja naloge, ki se nanašajo na 
ugotavljanje, odmero, evidentiranje in po-
biranje prispevkov in drugih prihodkov za 
samoupravne interesne skupnosti in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti, 

— opravlja strokovne naloge, ki se na-
našajo na davke, takse in druge davščine 
ter na ugotavljanje izvora premoženja, 

— opravlja inšpekcijsko in kontrolno 
službo, kako delovni ljudje in občani iz-
polnjujejo davčne obveznosti do družbene 
skupnosti, 

— opravlja inšpekcijsko in kontrolno 
službo, ko ugotavlja celotni dohodek in 
dohodek pri občanih, ki z osebnim delom s 
sredstvi v lasti občanov opravljajo gospo-
darsko ali drugo dejavnost, 

— proučuje in analizira davčno poli-
tiko v občini in pripravlja predloge za 
usklajevanje in izpopolnjevanje na tem 
področju, 

— izvršuje izterjavo neplačanih dav-
kov. taks in drugih davščin, ter drugih 
družbenih prihodkov, če* je za njihovo 
izterjavo pristojna po posebnih predpisih. 

20. člen 
Geodetska uprava: 
- opravlja upravne in strokovne za-

deve v zvezi z geodetsko službo, zlasti pa 
zadeve vodenja katastra zemljišč, katastra 
komunalnih naprav, registra območij 
teritorialnih enot in evidence hišnih šte-
vilk, 

- skrbi za izdelavo in za vzdrževanje 
katastrov in evidenc ter za vzdrževanje 
stalne mreže geodetskih točk, 

- vodi in vzdržuje geodetsko prostor-
sko dokumentacijo za območje ohčine, 

- opravlja zadeve z označevanjem in 
poimenovanjem naselij, ulic in oštevilče-
njem zgradb, 

- - opravlja storitve za potrebe obča-
nov, državnih organov, organizacij zdru-
ženega dela in drugih organizacij", ki so 
naštete v zakonu o geodetski službi," 

- opravlja upravni nadzor nad stro-
kovno operativnimi deli pri izdelavi na-
črtov, katastrov in evidenc iz pristojnosti 
občine. 

21. člen 
Inšpekcijski nadzor iz pristojnosti ob-

čine se izvaja v medobčinskem upravnem 
organu za opravljanje inšpekcijskega nad-
zorstva. 

1'prnv.i inik{Mrk<>uitkih aluib »{oivii.i 
s k o uprav l ja / a otu^ino R m i o v l / i c a z a d e v e 
i/, pristojnosti inSpekcije dela, gradbene, 
urbanistične, komunalne, vodnogospodar-
ske, cestne, prometne, elektroenergetske, 
sanitarne, tržne, veterinarske, kmetijske, 
gozdarske, ribiške, lovske, požarne in 
drugih inšpekcij, za katere predpisi tako 

J. Notranja organizacija upravnih 
organov 

22. člen 
V upravnih organih se glede na naravo 

dela, obseg in zahtevnost nalog ter načinov 
vodenja, programiranja in opravljanja 
nalog ter pooblastil delavcev pri njihovem 
opravljanju, lahko oblikujejo notranje or-
ganizacijske enote. 

Notranje organizacijske enote se obli-
kujejo z akti o organizaciji in delu uprav-
nega organa, ki jih izdajo predstojniki v 
soglasju z izvršnim svetom. 

Splošna načela za notranjo organiza-
cijo in sistemizacijo del in nalog ter 
nomenklaturo enotnih nazivov za skupne 
istovrstnih del in nalog, enotne zahteve 
glede strokovne izobrazbe in drugih po-
gojev, potrebnih za opravljanje del in nalog 
v upravnih organih ustrezne družbenopo-
litične skupnosti predpiše izvršni svet. 

III. PREDSTOJNIKI, VODILNI 
DELAVCI IN DELAVCI S POSEBNIMI 

POOBLASTILI IN DELAVCI 
UPRAVNIH ORGANOV 

23. člen 
Upravne organe vodijo predstojniki. 

Komite vodi predsednik komiteja, sekre-
tariat sekretar. Upravo za družbene pri-
hodke vodi direktor, geodetsko upravo pa 
vodi načelnik. 

Sekretarje in predsednike komitejev 
imenuje in razrešuje skupščina družbeno-
politične skupnosti na predlog predsednika 
izvršnega sveta. 

Funkcionarji iz prejšnjega odstavka se 
imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno 
imenovani še za 4 leta. 

24. člen 
Predsednik komiteja predstavlja ko-

mite, skrbi za pripravo sej, jih sklicuje in 
vodi, podpisuje sklepe in druge akte, ki jih 
sprejema komite, skrbi za njihovo izvrše-
vanje, izdaja odločbe v upravnem po-
stopku, izdaja "predpise in druge akte, 
kadar je za to pooblaščen z zakonom ali 
drugim predpisom ter izvršuje druge pra-
vice in dolžnosti funkcionarja, ki vodi 
upravni organ, če zakon ne določa drugače. 

Predsednik komiteja vodi in organizira 
delo delavcev v delovni skupnosti komiteja 
ter ima v zvezi z uresničevanjem samo-
upravnih pravic, obveznosti in odgovor-
nosti delavcev pravice in dolžnosti funkcio-
narja, ki vodi upravni organ. 

25. člen 
Sekretar vodi in predstavlja upravni or-

gan, izdaja predpise in druge akte, za ka-
tere je pooblaščen, ter druge sklepe iz pri-
stojnosti upravnega organa in opravlja 
druge zadeve, ki jih določa zakon ali drug 
predpis. 

26. člen 
Predstojnik upravnega organa je za 

svoje delo in delo organa, ki ga vodi ter za 
izvrševanje sklepov in smernic skupščine, 
odgovoren občinski skupščini in izvršnemu 
svetu. 

27. člen 
Predstojnik upravnega organa ima 

lahko namestnika, ki ga imenuje in 
razrešuje skupščina občine na predlog 
predsednika izvršnega sveta. Namestnik 
nadomešča predstojnika, če je odsoten ali 
zadržan, z vsemi pooblastili in odgovor- 1 3 0 
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vah, ki mu Ml, ( a določi. 
O e v u p r a v n e m organu names tn ik 

predstojnika ni imenovan, določi izvršni 
svet vodilnega delavca v upravnem organu 
ali predstojnika drugega upravnega or-
gana, da nadomešča odsotnega ali zadrža-
nega predstojnika. 

2«. člen 
Predstojnik in njegov namestnik sta 

politično odgovorna za izvajanje začrtane 
politike in smernic skupščine občine ter 
načelnih stališč in smernic izvršnega sveta. 

29. člen 
V upravnem organu se v skladu s sploš-

nim aktom o sistemizaciji del in nalog 
upravnega organa lahko imenujejo vodilni 
delavci. 

Vodilne delavce imenuje in razrešuje 
izvršni svet na predlog funkcionarja, ki 
vodi upravni organ. 

30. člen 
Delavci s posebnimi pooblastili, ki jih 

imenuje in razrešuje predstojnik, ki vodi 
upravni organ, v soglasju z izvršnim sve-
tom, so: 

— inšpektorji in drugi delavci, ki 
opravljajo pomembno upravne in strokov-
ne naloge, ki so določene v splošnem aktu o 
sistemizaciji del in nalog upravnega or-
gana. 

31. člen 
Vodilni delavci in delavci s posebnimi 

pooblastili se imenujejo za 4 leta in so 
lahko po preteku te dobe ponovno imeno-
vani. 

32. člen 
Delavci upravnega organa morajo opra-

viti svoje delo v mejah nalog in navodil 
predstojnika, učinkovito in pravočasno ter 
v skladu z zakoni, drugimi predpisi in 
splošnimi akti ter so za to tudi odgovorni v 
skladu z zakonom. 

IV SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH 
ORGANOV 

33. člen 
Sredstva za delo upravnega organa 

določi skupščina občine na predlog izvrš-
nega sveta v skladu z letnim programom 
dela upravnega organa. Zagotovijo se v 
proračunu občine. 

Delavci delovnih skupnosti pridobijo 
dohodek, primerno načelom svobodne me-
njave dela v skladu z zakonom. 

V PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

34. člen 
Upravni organi morajo svojo notranjo 

organizacijo v skladu s tem odlokom ure-
diti do 15. 5. 1983. 

35. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha 

veljati odlok o organizaciji in delovnem po-
dročju upravnih organov občine Radovlji-
ca (Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/80). 

36. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po 

objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, 
uporablja pa se od 1. 6. 1983 dalje. 

Številka: 021-6/83-2 

Datum: 30/3-1983 

Na podlagi 2. odstavk« 1A0. člena za-
kona o usmerjenem izobraževanju (Uradni 
list SRS, št. 11/80, 6/83) in 144. člena sta-
tuta občine Radovljica (Uradni vestnik 
Gorenjske, št. 33/78, 34/81) je Skupščina 
občine Radovljica na seji zbora združenega 
dela, zbora krajevnih skupnosti dne 
30.3. 1983 in na seji družbenopolitičnega 
zbora dne 29. 3. 1983 sprejela 

SKLEP 
o soglasju k statutu Delavske 

univerze Radovljica 

1. člen 
Zbor združenega dela, zbor krajevnih 

skupnosti in družbenopolitični zbor dajejo 
soglasje k statutu Delavske univerze Ra-
dovljica. 

2. člen 
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 022-6/82 
Datum: 30/3-1983 

Predsednik 
Boris Še t ina 

133. 

Na podlagi 125. člena zakona o usmer-
jenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 
11/80, 6/83) in 144. člena statuta občine 
Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
33/78), 34/81) je skupščina občine Radov-
ljica na 12. seji zbora združenega dela in 12. 
seji zbora krajevnih skupnosti dne 30/3-
1983 sprejela 

ODLOČBO 
o spremembi in dopolnitvi odločbe 

o ustanovitvi Delavske univerze 
v Radovljici 

Samoupravna organiziranost Delavske 
univerze Radovljica, ki je bila ustanovlje-
na z odločbo občinskega odbora Radovljica 
št. 04/2-3321-59 z dne 30. 10. 1959 se uskladi 
z zakonom o usmerjenem izobraževanju. 

Glede na spremembe in dopolnitve se 
odločba glasi v prečiščenem besedilu: 

1. člen 
Ustanovi se delavska univerza v 

Radovljici. Ime delavske univerze je: Izo-
braževalna organizacija za izobraževanje 
odraslih — Delavska univerza Radovljica. 

Sedež delavske univerze je v Radovljici,-
Linhartov trg 1. 

2. člen 
Delavska univerza je pravna oseba in je 

vpisana v sodni register organizacij zdru-
ženega dela. 

3. člen 
Delavska univerza je samoupravna izo-

braževalna organizacija v sistemu sred-
njega usmerjenega izobraževanja, katere 
dejavnost je posebnega družbenega pome-
na. 

Predsednik 
Boris še t ina 

4. člen 
Temeljna naloga delavske univerze je 

organizacija in izvajanje izobraževanja od-
raslih. V tem okviru delavska univerza: 

1. Izvaja različne programe za izpopol-
n jevan je in usposabljanje, zlasti: 

— za stalno izobraževanje na področju 
samoupravljanja, družbenopolitičnega de-
la, ljudske obrambe in družbene samo-
zaščite, kulture ter na drugih področjih 
človekovega družbenega delovanja in oseb-
nega življenja (del programov izpopolnje-
vanja znanj po dogovoru izvaja tudi za 
mladino), 

7,1. mternat i^no m f„ , n.i,,„ t,*,,,, , 
popolnj«<vanje za potrebe delt. v okviru 
delovnega področja oziroma stroke, 

— za izpopolnjevanje zahtevnejših del 
v okviru pridobljenega poklica oziroma za 
delo v sorodnih dejavnostih ali strokah. 

2. Izvaja dele ali celote programov za 
usposabljanje: 

— za sistematično uvajanje v delo, 
pridobivanje posameznih strokovnih znanj, 
sprfetnosti in delovnih navad, potrebnih za 
opravljanje določenih del in nalog, 

— za sistematično pridobivanje osnov-
nih in posebnih znanj iz varstva pri delu in 
higienskega minimuma, 

— za sistematično usposabljanje za 
vključevanje v samoupravljanje ter spoz-
navanje organizacije dela, poslovanja, teh-
nologije, tehnike in proizvodnih procesov v 
OZD. 

3. Razvija in izvaja oblike pomoči de-
lavcem, drugim delovnim ljudem in obča-
nom, ki si s samoizobraževanjem prido-
bivajo znanja in strokovno izobrazbo v 
skladu z zakonom o usmerjenem izobra-
ževanju. 

4. Samostojno ali v sodelovanju z ma-
tičnimi izobraževalnimi organizacijami 
izvaja programe ali dele programov za 
pridobivanje izobrazbe v srednjem izo-
braževanju pod pogoji, ki jih določa zakon 
o usmerjenem izobraževanju, če so se tako 
sporazumeli uporabniki in izvajalci v po-
sebni izobraževalni skupnosti. 

5. Organizira in izvaja osnovnošolsko 
izobraževanje odraslih (v okviru verifici-
rane osnovne šole za odrasle ali oddelkov 
redne šole, locirane v kraju sedeža delavske 
univerze). 

6. Sodeluje z uporabniki v zvezi z 
opravljanjem nalog pod točko 1, 2, 3 in 4 
pri: 

— ugotavljanju izobraževalnih inte-
resov in potreb, 

— planiranju izobraževanja odraslih, 
— pri pripravi različnih vzgojnoizo-

braževalnih programov, 
— usmerjanju v izobraževalne progra-

me. 
7 Organizira interno strokovno knjiž-

nico za izpopolnjevanje svojih vzgojno-
izobraževalnih nalog za omogočanje raz-
širjanja in poglabljanja znanja strokovnim 
delavcem in delavcem izobraževanja in za 
njihovo usposabljanje za samostojno delo. 

8 Prevaja tekste iz tujih jezikov v 
slovenščino in obratno. 

9. Za potrebe izobraževanja nabavlja, 
izdeluje in posreduje udeležencem izobra-
ževanja ter delovnim in drugim organi-
zacijam ter posameznikom učila in učne 
pripomočke ter opravlja raztične storitve 
(razmnoževanje) učnih in drugih pisnih 
gradiv. 

5. člen 
Delavska univerza lahko izdaja po-

trdila, diplome in spričevala s splošno 
veljavnostjo za verificirane in druge izo-
braževalne programe (dejavnosti), skladno 
z zakonom. 

6. člen 
Delavska univerza Radovljica ima svoj 

statut, ki vsebuje tudi določbe, naštete v 
337. členu zakona o združenem delu. 

Delavsko univerzo upravljajo delavci 
delavske univerze z udeleženci izobraže-
vanja, ki jih določa statut delavske uni-
verze, razen v zadevah, ki so po zakonu v 
neposredni pristojnosti delavcev. O zade-
vah posebnega družbenega pomena, do-
ločenih z zakonom o usmerjenem izobraže-
vanju soodločajo tudi delegati ustano-
vitelja, družbenopolitične skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij ter uporab 

' nikov (delegati družbene skupnosti). 

7. člen 
Delavska univerza v skladu z ustavo in 

zakoni gospodari s premoženjem, ki ji je 
dano v upravljanje ali si ga pridobi s svojim 
dplom oziroma poslovanjem. 



,v (MMr 
l v)«\c i cft»l»ve»K»» u n i v c m p> idobivnjo 

d(tho<iek i/, celotnega prihodka kot isvajalci 
izobraževalnih programov v svobodno 
menjavo dela; 

— v neposrednih odnosih, to je z ne-
posredno svobodno menjavo dela, 

— v samoupravnih interesnih skup-
nostih oziroma po njih. 

Dohodek pridobivajo delavske univerze 
iz celotnega prihodkaf, ki ga ustvarjajo: 

— s svobodno menjavo dela, nepo-
sredno ali v krajevnih skupnostih ali sa-
moupravnih interesnih skupnostih oziroma 
njihovem okviru, ter iz dohodka oziroma 
prihodkov drugih temeljnih organizacij in 
družbenopolitičnih organizacij, 

— z udeležbo pri skupaj ustvarjenem 
dohodku oziroma prihodku, kadar združu-
jejo delQ in sredstva z delavci drugih 
temeljnih organizacij, 

— s prispevki delavcev, drugih delovnih 
ljudi in občanov za izobraževanje, name-
njeno zadovoljevanju njihovih osebnih, 
delovnih ali družbenih potreb in interesov, 

— s prodajo izobraževalnih in drugih 
storitev na trgu, 

— na drugih podlagah, določenih z 
zakonom ali samoupravnim sporazumom. 

Delavska univerza v svobodni menjavi 
dela z uporabniki vrednoti rezultate dela 
jn svoj prispevek kot samoupravno dogo-
vorjeno ceno posamične storitve ali po-
vračilo za izvajanje programa storitev 
oziroma pri izvajanju dejavnosti, skladno z 
določili zakona o skupnih osnovah svo-
bodne menjave dela v vzgoji in izobraže-
vanju. 

9. člen 
Individualni poslovodni organ (direk-

t o r j a ) delavske univerze imenuje svet po 
javnem razpisu na predlog razpisne ko-
misije. 

Individualni poslovodni organ — di-
rek tor je hkrati pedagoškoandragoški vod-
ja delavske univerze. Izpolnjevati mora 
pogoje iz zakona o usmerjenem izobraže-
vanju in družbenega dogovora o temeljih 
kadrovske politike v občini Radovljica. 

10. člen 
Za obravnavanje vprašanj s področja 

vzgojnoizobraževalnega dela ima delavska 
univerza svoje strokovne organe, ki ob-
ravnavajo vprašanja v zvezi z uresniče-
vanjem njenega vzgojno izobraževalnega 
programa ter dajejo mnenja in predloge 
individualnemu poslovodnemu organu, 
zboru delavcev in svetu izobraževalne or-
ganizacije. 

O ptiaobncm o l ^ l n i k n i n d u v k u M 
a a g o t n v l j a n j e s r e d s t e v ca i n t e r v e n c i j o 

v proizvodnj i h r a n e v obč ini 
Radovljica za obdobje do leta 1985 

1. člen 
Za zagotavljanje sredstev za inter-

vencije v proizvodnji hrane se s tem od-
lokom v občini Radovljica uvede posebni 
občinski davek iz osebnega dohodka de«-
lavcev v višini 0,6 % od bruto osebnih do-
hodkov. 

2. člen 
Sredstva, zbrana na podlagi 1. člena od-

loka, se zbirajo v samoupravnem skladu za 
izvajanje intervencij v kmetijstvu in po-
rabi hrane \ občini Radovljica (v nadalj-
njem besedilu sklad) in se uporabljajo po 
programu sklada, ki ga za vsako leto 
sprejme skupščina sklada na osnovi Do-
govora o enotni politiki in ukrepih pri 
pospeševanju proizvodnje hrane, ki temelji 
izključno na tržni proizvodnji. 

Vsako leto Skupščina občine Radovlji-
ca do 31. marca na podlagi programa 
sklada ugotovi potrebna sredstva in vire 
sklada ter z odlokom določi potrebno 
višino prispevne stopnje za tekoče leto. 

3. člen 
Posebni davek iz osebnega dohodka 

delavcev se obračuna in vplačuje, kakor je 
določeno za davek iz osebnega dohodka 
delavcev po Zakonu o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks (Uradni list 
SRS, št. 7/72, 42/72, 3/73, 4/74, 13/74, 
39/74, 29/75, 5/76, 15/76, 31/76, 4/78, 
30/78,8/79, 33/80, 23/81 in 39/81. 

4. člen 
Ta odločba začne veljati osmi dan po 

objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, 
uporablja pa se od 1. maja 1983 dalje. 

Štev.: 421-3/38 
Datum: 14. 4.1983 

Predsednik skupščine 
Boris Šetina 

Na podlagi Itfc). Clona statuta občJnf 
Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
33/78 in 34/81), 59. člena zakona o temeljih 
sistema cen in družbeni kontroli cen 
(Uradni list SFRJ, št. 1/80 in 38/80) ter 
odloka o dopolnitvi odloka o določitvi 
najvišje ravni cen za vse proizvode in 
storitve, razen za tiste, za katere se morajo 
ceniki pošiljati v potrditev skupnosti za 
cene (Uradni list SFRJ, št. 10/83) je izvršni 
svet Skupščine občine Radovljica na 44. 
seji dne 12. aprila 1983 sprejel 

ODREDBO 
o najvišji ravni drobnoprodajnih cen 

osnovnih in posebnih vrst kruha in 
peciva, ki vsebuje pšenično moko 

tipa 850 

1. Žito - TOZD Triglav Gorenjka 
Lesce, ki proizvaja kruh iz moke tipa 850, 
sme oblikovati cene osnovnih vrst kruha 
tako, da znaša drobnoprodajna cena: 

- za 1 kg kruha tipa 850 21,00 din 
- za 0,80 kg kruha tipa 850 18,10 din 
2. Drobnoprodajne cene posebnih vrst 

kruha in peciva iz pšenične moke tipa 850 
se oblikujejo tako, da se obstoječe drobno-
prodajne cene posebnih vrst kruhov in pe-
civa povečajo za ustrezni delež v razliki 
cene med pšenično moko tipa 800 in 850. 

3. Drobnoprodajne cene posebnih vrst 
kruha in peciva, ki vsebujejo poleg pše-
nične moke tudi druge vrste mok, se po-
večajo na osnovi razlike v ceni med pše-
nično moko tipa 800 in 850 in sicer v so-
razmerju z vsebovano količino pšenične 
moke tipa 850. 

4. Žito TOZD Triglav Gorenjska Lesce 
je dolžna poslati cenik svojih proizvodov, 
oblikovan po določilih 1., 2. in 3. točke te 
odredbe Skupnosti za cene občine Radov-
ljica, da ga preveri. 

5. Ta odreda stopi- v veljavo z dnem 
sprejetja in se objavi v Uradnem vestniku 
Gorenjske. 

Številka: 38-34/83-3 
Radovljica, 12/4-1983 

Predsednik IS 
Janez Smole 

Predpisi samoupravnih organov 
11. člen 

Ta odločba začne veljati osmi dan po 
objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 022-6/82-2 
•Datum: 30/3-1983 

Predsednik 
Boris Šetina, 1. r. 

134. 

Na podlagi 2. odstavka 3. člena zakona 
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 
intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 
1982-1985 (Uradni list SRS, št. 3/82) ter 
143. člena s ta tuta občine Radovljica 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 33/78 in 
34/81 je Skupščina občine Radovljica na 
seji družbenopolitičnega zbora dne 13/4-
1983 in na sejah zbora združenega dela in 
^bora krajevnih skupnosti dne 13/4-1983 
spreiel« 

Samoupravna 
stanovanjska skupnost 

občine Jesenice: 
136. 

Na podlagi 79 člena Zakona o stano-
vanjskem gospodarstvu (Ur. list SRS štev. 
3/81), Samoupravnega sporazuma o te-
meljih plana Samoupravne stanovanjske 
skupnosti občine Jesenice za obdobje 
1981 — 1985 je Zbor uporabnikov skupščine 
Samoupravne stanovanjske skupnosti ob-
čine Jesenice na seji dne 14. 4. 1983 sprejel 

Spremembe in dopolnitve pravilnika 
o pogojih in merilih za pridobitev 

posojil iz sredstev vzajemnosti 
združenih v samoupravni 

stanovanjski skupnosti občine 
Jesenice 

1. člen 
27. člen se spremeni in dopolni tako, da 

se glasi: 
Zadnja alinea 2. točke 6. člena tega 

pravilnika velja od 1984 dalje, medtem, ko 
mora delavec imeti pri gradnji ali prenovi 
stanovanjske hiše v letu 1983 na dan za-
ključka razpisa z banko sklenjeno pogodbo 
o namenskem varčevanju. 

2. člen 
Ta sprememba in dopolnitev začne 

veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Gorenjske. 

Predsednik zbora 
uporabnikov 
Aleksander Kotnik, 1. r. 


