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Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Ur. l. RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 odl. US, 51/10, 84/10 – odl. 
US in 40/12-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 
188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 17. redni seji dne 
21.12.2016 sprejel

 
ODLOK

o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva in izvedbi projekta vzpostavitve lesno predelovalnega 

centra Radovljica – LPC Radovljica

1. člen
(Vsebina odloka)

(1) Z odlokom se ugotavlja javni interes za sklenitev javno-zasebnega par-
tnerstva in izvedbo projekta vzpostavitve lesno predelovalnega centra Ra-
dovljica – LPC Radovljica.
(2) Z odlokom se določajo tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in 
zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja, način financi-
ranja izvedbe projekta in druge sestavine razmerja javno-zasebnega par-
tnerstva.

2. člen
(Javni interes)

(1) Občina Radovljica na podlagi Resolucije o nacionalnem gozdnem pro-
gramu (Ur. l. RS, št. 111/07), Akcijskega načrta za povečanje konkurenč-
nosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 in Predinvesticijske 
zasnove (PIZ) projekta vzpostavitve lesno predelovalnega centra Radovlji-
ca – LPC Radovljica ter na podlagi določb Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu sprejema odločitev o obstoju javnega interesa za izvedbo pro-
jekta vzpostavitve lesno predelovalnega centra Radovljica – LPC Radovlji-
ca ter da je najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev jav-
nega interesa sklenitev javno-zasebnega partnerstva. Na podlagi doku-
mentacije, navedene v tem odstavku, je najprimernejša oblika javno-za-
sebnega partnerstva statusno javno-zasebno partnerstvo.

3. člen
(Območje javno-zasebnega partnerstva)

 
(1) Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki podjetja, ki ima sedež na 
območju Občine Radovljica.

4. člen
(Predmet javno-zasebnega partnerstva)

 
(1) Predmet javno-zasebnega partnerstva je ustanovitev nove pravne ose-
be, v katero kot družbenika vstopita Občina Radovljica kot javni partner in 
zasebni partner, izbran na javnem razpisu, in katere namen je izgradnja 
lesno-predelovalnega centra Radovljica na delu območja proizvodnih po-
vršin RA 80 – gramoznica Graben.
 

5. člen
(Postopek izbire zasebnega partnerja)

(1) Postopek izbire zasebnega partnerja, s katerim bo sklenjeno statusno 
javno-zasebno partnerstvo, se izvede skladno z določbami Zakona o jav-
no-zasebnem partnerstvu.
(2) Pri izbiri zasebnega partnerja je treba vključiti tudi naslednja merila:
-  dolžina predelovalne verige lesa, za katero se zasebni partner zaveže, 

da bo investiral v novoustanovljeno družbo,

-  delež korporativnih pravic, ki jih pridobi občina v novoustanovljeni 
družbi,

(3) V razpisni dokumentaciji ali kateri koli fazi postopka se lahko določijo 
tudi druga merila, zlasti višina dajatve, ki jo je pripravljen zasebni partner 
plačati občini.
(4) Postopek do izbire vodi komisija, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj 
2 člana. Končno odločitev o izbiri zasebnega partnerja sprejme župan.
(5) Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje župan. Predsednik in člani 
komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje 
s področja javno-zasebnega partnerstva, da lahko zagotovijo strokovno 
presojo ponudb.
(6) Komisija iz četrtega odstavka lahko za strokovno-tehnično pomoč in 
svetovanje pri izvedbi posameznih nalog angažira zunanje strokovnjake.

6. člen
(Pravice in obveznosti javnega partnerja)

 
(1) Obveznosti javnega partnerja so:
- izbrati zasebnega partnerja,
-  skleniti družbeno pogodbo z zasebnim partnerjem, s katero se usta-

novi nova družba,
-  na  novoustanovljeno družbo kot stvarni vložek prenesti lastninsko 

pravico na zemljiščih, na katerih se zgradi Lesno-predelovalni center,
-  izvajati korporativne pravice v novoustanovljeni družbi skladno z druž-

beno pogodbo.
(2) Pravice javnega partnerja so pravice, ki izvirajo iz korporativnih pravic v 
novoustanovljeni družbi.

7. člen
(Pravice in obveznosti zasebnega partnerja)

 
(1) Obveznosti zasebnega partnerja so zlasti:
-  skleniti družbeno pogodbo z javnim partnerjem, s katero se ustanovi 

nova družba,
-  kot kapitalski vložek v novoustanovljeno družbo ali na drug primeren 

način novoustanovljeni družbi zagotoviti sredstva za financiranje izgra-
dnje LPC Radovljica, 

-  izvajati korporativne pravice v novoustanovljeni družbi skladno z druž-
beno pogodbo.

(2) Pravice zasebnega partnerja so pravice, ki izvirajo iz korporativnih pra-
vic v novoustanovljeni družbi.
(3) V postopku izbire zasebnega partnerja se lahko določijo tudi druge 
obveznosti zasebnega partnerja.

8. člen
(Financiranje)

(1) Sredstva za izgradnjo LPC Radovljica je v celoti dolžan zagotoviti za-
sebni partner.
(2) Delovanje novoustanovljene družbe se financira iz prihodkov dejavno-
sti, ki jo družba opravlja.
 

9. člen
(Tveganje zasebnega partnerja)

 
(1) Zasebni partner prevzame celotno tveganje za zagotovitev financiranja 
izgradnje LPC Radovljica. 

10. člen
(Pooblastila župana)

 
(1) Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partner-
ja, podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v 
postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti 
župana.
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11. člen
(Začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasi-
lu Občine Radovljica – Uradne objave.
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