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19 IZOBRAŽEVANJE .......................................................................................................... 4.317.011 € ..... 186 
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20 SOCIALNO VARSTVO .......................................................................................................977.810 € ..... 194 

2002 Varstvo otrok in družine .................................................................................................. 36.014 € ..... 195 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva .............................................................................941.796 € ..... 196 

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO ............................................. 1.900.209 € .... 202 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ................................362.446 € ..... 202 

0403 Druge skupne administrativne službe .................................................................................362.446 € ..... 202 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................340.663 € ..... 204 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni ....................309.863 € ..... 204 

0603 Dejavnost občinske uprave ............................................................................................... 30.800 € ..... 205 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  .......................................................................253.100 € ..... 206 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu .............................................................................................. 8.000 € ..... 208 

14 GOSPODARSTVO ..............................................................................................................136.000 € ..... 209 
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20 SOCIALNO VARSTVO ........................................................................................................ 90.000 € ..... 215 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva .............................................................................. 90.000 € ..... 215 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ...................................................................................... 42.000 € ..... 217 

2201 Servisiranje javnega dolga ............................................................................................... 42.000 € ..... 217 
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE,  
PROSTOR IN INVESTICIJE ......................................................................................... 6.433.778 € .... 219 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .......................................................................... 1 € ..... 219 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike ........................................................................................ 1 € ..... 219 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ........................................................................................ 2.000 € ..... 220 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost .................................................................................. 2.000 € ..... 220 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ......................................................................... 42.300 € ..... 221 

1104 Gozdarstvo ................................................................................................................... 42.300 € ..... 221 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ...............................................912.826 € ..... 222 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ..............................................912.826 € ..... 222 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ........................................ 3.270.579 € ..... 223 

1302 Cestni promet in infrastruktura ...................................................................................... 3.270.579 € ..... 224 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  ...............................................................449.204 € ..... 229 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ....................................................................445.704 € ..... 229 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov ...................................................................................... 3.500 € ..... 232 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .................. 1.631.868 € ..... 233 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ............................................................208.390 € ..... 233 

1603 Komunalna dejavnost ....................................................................................................650.640 € ..... 235 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna .....................772.838 € ..... 238 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ................................................................   125.000 € ..... 239 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč .........................................125.000 € ..... 240 

60 - KRAJEVNE SKUPNOSTI ................................................................................................................................ 241 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .................................................................................................................................... 241 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ................................................................... 242 
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1302 - Cestni promet in infrastruktura ............................................................................................................................... 242 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ......................................... 244 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ......................................................................................... 246 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine .................................................................................................................................. 246 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti ............................................................................................................................... 248 

71 REŽIJSKI OBRAT .............................................................................................................. 250.191 € .... 251 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ................................224.116 € ..... 251 

0403 Druge skupne administrativne službe .................................................................................224.116 € ..... 251 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................. 26.075 € ..... 252 

0603 Dejavnost občinske uprave ............................................................................................... 26.075 € ..... 253 

83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO ............ 204.330 € .... 254 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................204.330 € ..... 254 

0603 Dejavnost občinske uprave ..............................................................................................204.330 € ..... 254 

C. RAČUN FINANCIRANJA ................................................................................................................................... 256 

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO ................................................ 843.373 € .... 256 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....................................................................................843.373 € ..... 256 

2201 Servisiranje javnega dolga ..............................................................................................843.373 € ..... 256 

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ................................................................................................................ 258 

01 POLITIČNI SISTEM ............................................................................................................. 12.062 € .... 258 
010001 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS ................................................................. 1 € ..... 258 

010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika .......................... 3.360 € ..... 258 

010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS ........................................................ 1 € ..... 258 

010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD ...................................................... 1.680 € ..... 258 

010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS ................................................... 1.680 € ..... 259 

010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si ................................................... 1.680 € ..... 259 

010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica ............................ 300 € ..... 259 

010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo ................... 840 € ..... 259 

010017 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca ............................... 1.680 € ..... 259 

010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica .................................................. 840 € ..... 260 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ............................ 262.887 € .... 260 
013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13 ................................................................ 10.000 € ..... 260 

013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin ............................................................. 46.896 € ..... 260 

013012 Letališče Lesce ..........................................................................................................100.000 € ..... 260 

013015 Upravljanje občinskega premoženja .................................................................................. 9.000 € ..... 260 

040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča............................................ 96.991 € ..... 261 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................... 63.500 € .... 261 
013001 Plan nabave opreme - občinska uprava ............................................................................ 29.000 € ..... 261 

013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov .......................................................................... 10.000 € ..... 261 

013018 Nabava vozil in opreme za redarje .................................................................................. 24.500 € ..... 261 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ........................................................... 218.700 € .... 261 
022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja ........................................................................ 6.500 € ..... 261 

032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ....................................................................... 35.500 € ..... 262 

032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme ................................................................................ 30.000 € ..... 262 

032004 Nakup gasilske opreme ................................................................................................ 30.000 € ..... 262 

032005 Nakup gasilskih vozil .................................................................................................110.000 € ..... 262 
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032010 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa ................................................................ 6.700 € ..... 262 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ...................................................................... 581.163 € .... 263 
042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske ..........................................................152.100 € ..... 263 

042020 Semenjalnica ............................................................................................................. 10.708 € ..... 263 

042023 Hitro s kolesom .........................................................................................................146.895 € ..... 263 

042024 Počakaj na bus ........................................................................................................... 25.579 € ..... 263 

042025 Temno nebo .............................................................................................................. 40.913 € ..... 264 

042026 Arhitektura gorenjskih vasi ........................................................................................... 79.668 € ..... 264 

042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu ...................................................................... 40.000 € ..... 264 

042131 Narava nas uči ........................................................................................................... 35.000 € ..... 264 

042008 Stroški azila za zapuščene živali ....................................................................................... 8.000 € ..... 264 

042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest ................................................................................... 42.300 € ..... 265 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN .......................................... 912.826 € .... 265 
065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica .................................................895.326 € ..... 265 

065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta ..................................................................... 17.500 € ..... 265 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .................................... 2.361.265 € .... 265 
045002 Cesta za Verigo ............................................................................................................ 9.978 € ..... 265 

045015 Ureditev hodnikov za pešce .......................................................................................... 33.927 € ..... 265 

045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje ............................................................ 1 € ..... 266 

045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje ........................................................................ 63.938 € ..... 266 

045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje ........................................................................... 31.430 € ..... 266 

045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica ................................................................ 42.000 € ..... 266 

045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa ........................................................................... 16.781 € ..... 266 

045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo ........................................................................ 19.509 € ..... 266 

045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce ............................................................................ 40.297 € ..... 267 

045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno .......................................................................... 31.346 € ..... 267 

045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje ......................................................................... 23.912 € ..... 267 

045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok ............................................................................. 11.479 € ..... 267 

045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart ......................................................................... 19.324 € ..... 267 

045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica ..................................................................... 55.281 € ..... 267 

045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava ............................................................. 20.829 € ..... 267 

045065 Pločnik na Posavcu ............................................................................................................ 1 € ..... 268 

045066 Pločnik v Podnartu ............................................................................................................. 1 € ..... 268 

045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici ............................................................................... 6.787 € ..... 268 

045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja ........................................393.500 € ..... 268 

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez ............................................................................. 20.000 € ..... 268 

045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže ........................................................... 6.127 € ..... 269 

045167 Sanacija mostov in rak ................................................................................................. 32.500 € ..... 269 

045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste ................................................................................... 15.600 € ..... 269 

045187 Cesta Spar - Filipič ....................................................................................................267.000 € ..... 269 

045188 Program sanacije lokalnih cest ......................................................................................... 8.753 € ..... 269 

045194 Oporni zid - Gubčeva ulica ..........................................................................................169.100 € ..... 269 

045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini ............................................................................213.000 € ..... 269 

045216 Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici ...................................................................312.500 € ..... 270 

045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje .................................................................................. 10.000 € ..... 270 
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052080 Izgradnja meteorne kanalizacije ..................................................................................... 35.000 € ..... 270 

055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture ..................................................... 55.000 € ..... 270 

065013 Rekonstrukcija Savske ceste .......................................................................................... 23.973 € ..... 271 

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica ............................................................................. 32.948 € ..... 271 

045012 Odstranitev ovir za invalide ............................................................................................ 4.000 € ..... 271 

045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija ......................................................... 25.000 € ..... 271 

045074 Cestna oprema ........................................................................................................... 25.000 € ..... 272 

045159 Urbana oprema ........................................................................................................... 35.000 € ..... 272 

045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici ............................................................................. 10.000 € ..... 272 

045309 Parkirna hiša Grajski park ............................................................................................. 20.000 € ..... 272 

045312 Ulična oprema Linhartovega trga ................................................................................... 30.000 € ..... 272 

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS ...........................................................................145.943 € ..... 272 

040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev ......................................................... 44.500 € ..... 272 

14 GOSPODARSTVO ............................................................................................................... 80.000 € .... 273 
041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise ..................................................................... 40.000 € ..... 273 

041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu .................................................................. 36.000 € ..... 273 

044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme ...................................... 2.000 € ..... 273 

047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti ............................................................................ 2.000 € ..... 273 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .............................................................. 410.704 € .... 273 
053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov.................................................................................. 5.100 € ..... 273 

053003 Sanacija ekoloških otokov .............................................................................................. 5.000 € ..... 273 

052001 ČN Radovljica ........................................................................................................... 64.401 € ..... 274 

052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih ...........................144.943 € ..... 274 

052024 Primarna kanalizacija Spodnje Lancovo ........................................................................... 99.541 € ..... 274 

052028 Sekundarna kanalizacija v Kropi .................................................................................... 10.000 € ..... 274 

052030 Primarna kanalizacija Kamna Gorica ................................................................................ 4.990 € ..... 274 

052033 Kanalizacija in ČN Posavec ............................................................................................ 8.000 € ..... 275 

052055 Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica ........................................................................... 11.880 € ..... 275 

052062 Primarna kanalizacija v KS Podnart ....................................................................................... 1 € ..... 275 

052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte ..................... 49.000 € ..... 275 

052067 Vzdrževanje ČN ........................................................................................................... 7.847 € ..... 275 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  .............. 1.944.978 € .... 276 
063005 Vodovod Kropa ............................................................................................................ 5.924 € ..... 276 

063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih ................................ 78.452 € ..... 276 

063011 Vodovod v KS Lancovo ............................................................................................... 24.000 € ..... 276 

063016 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna ........................................................................ 1 € ..... 276 

063040 Primarni vodovod v KS Podnart ............................................................................................ 1 € ..... 276 

063041 Sanacija vodnih zajetij ................................................................................................. 20.000 € ..... 276 

063043 Primarni vodovod Kamna Gorica ................................................................................... 14.481 € ..... 277 

063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica .................................................................................. 5.500 € ..... 277 

063046 Primarni vodovod Begunje ........................................................................................... 83.500 € ..... 277 

063053 Vodovod v naselju Dobravica .......................................................................................221.000 € ..... 277 

063055 Vodovod Langusova ulica .............................................................................................. 5.551 € ..... 277 

063061 Vodovod Gubčeva ulica ............................................................................................... 13.000 € ..... 277 

063062 Vodovod Lesce pod Golfom jug....................................................................................... 2.000 € ..... 278 
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063063 Vodovod Spar - Filipič ................................................................................................. 77.000 € ..... 278 

049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje ................................................... 10.500 € ..... 278 

049002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje ....................................................... 2.000 € ..... 278 

049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Lesce ........................................................ 13.000 € ..... 278 

049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno ........................................................... 6.300 € ..... 278 

049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče ............................................................. 2.300 € ..... 278 

049008 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Mošnje ........................................................ 7.700 € ..... 279 

049010 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Srednja Dobrava ............................................ 3.700 € ..... 279 

049017 Pokopališče Begunje ................................................................................................... 24.229 € ..... 279 

061012 Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine ......................................... 85.000 € ..... 279 

061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj ........................................145.000 € ..... 279 

052005 Komunalna oprema - Langusova ulica ............................................................................... 1.000 € ..... 279 

052015 Komunalna oprema LN ČN sever ..................................................................................... 4.000 € ..... 279 

052034 Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza ................................................................. 36.000 € ..... 280 

052037 Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet .................................................................................. 1 € ..... 280 

052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica .................................512.191 € ..... 280 

052045 Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas - 2....................................................................103.051 € ..... 280 

052073 Komunalna opreme OPPN Trata ........................................................................................... 1 € ..... 280 

052079 Komunalna oprema - OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu ............................................116.594 € ..... 280 

013003 Nakup in oprema zemljišč ...........................................................................................322.000 € ..... 281 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ............................................................................................. 1.581.581 € .... 281 
072003 Obnova ZD Radovljica ............................................................................................ 1.575.000 € ..... 281 

072005 Projekt Oživimo srce ..................................................................................................... 6.581 € ..... 281 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ........................................................... 791.092 € .... 281 
080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah ............................................................................ 1 € ..... 281 

080035 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice ..................................................................................... 1 € ..... 281 

082007 Graščina - Grad Radovljica ............................................................................................. 9.000 € ..... 282 

082009 Kropa - Trško jedro ..................................................................................................... 90.000 € ..... 282 

082011 Kropa - Kovaški muzej .................................................................................................. 1.186 € ..... 282 

082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen ................................................................................ 46.500 € ..... 282 

082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine ........................................................ 35.000 € ..... 282 

082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja ........................................................................... 5.500 € ..... 282 

082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme .............................................. 15.100 € ..... 283 

082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme ...................................................... 43.000 € ..... 283 

082052 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev ........................................................................ 1 € ..... 283 

082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ............................................. 2.000 € ..... 283 

082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo ................................................................................ 10.000 € ..... 283 

082015 Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba ...........................................................................150.000 € ..... 283 

082034 Večnamenski objekt Begunje ............................................................................................... 1 € ..... 283 

082055 Ureditev kulturnega doma Kropa .................................................................................... 20.000 € ..... 284 

082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje .................................................................................... 6.000 € ..... 284 

081003 Športni park Radovljica ................................................................................................ 17.000 € ..... 284 

081004 Nogometni center Lesce ............................................................................................... 10.000 € ..... 284 

081005 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce.............................................................. 1.500 € ..... 284 

081008 Smučišče Kamna Gorica .............................................................................................. 18.000 € ..... 284 
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081011 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica ........................................................................ 1.300 € ..... 284 

081012 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica ............................................................................. 1 € ..... 285 

081015 Kopališče Kropa ......................................................................................................... 10.000 € ..... 285 

081030 Dom Ljubno ................................................................................................................ 4.000 € ..... 285 

081031 Športni park Vrbnje ..................................................................................................... 40.000 € ..... 285 

081033 Ostali športni objekti in nakup opreme ............................................................................ 24.500 € ..... 285 

081034 Kopališče Radovljica ..................................................................................................200.000 € ..... 285 

081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica ...................................................................... 6.500 € ..... 285 

081038 Športne površine Kamna Gorica ..................................................................................... 14.500 € ..... 286 

081039 Otroška igrišča ........................................................................................................... 10.500 € ..... 286 

081040 Športne površine Ljubno ..................................................................................................... 1 € ..... 286 

19 IZOBRAŽEVANJE .............................................................................................................. 434.600 € .... 286 
091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme .............................................. 10.000 € ..... 286 

091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo ..................................................... 30.000 € ..... 286 

091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica ............................................ 55.000 € ..... 286 

091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje .........................................................180.000 € ..... 287 

091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje ....................................................... 18.000 € ..... 287 

091006 OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje .................................................... 12.000 € ..... 287 

091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje ...................................................... 24.600 € ..... 287 

091010 Investicije v obnovo OŠ ............................................................................................... 48.000 € ..... 287 

091023 Podružnična šola Mošnje .............................................................................................. 35.000 € ..... 287 

091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ..................................... 5.000 € ..... 287 

095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ............................... 17.000 € ..... 288 

20 SOCIALNO VARSTVO ......................................................................................................... 20.000 € .... 288 
107004 Medgeneracijski center Radovljica ................................................................................. 20.000 € ..... 288 

PROGRAM ŠPORTA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 ........................................................................ 289 

STANOVANJSKI PROGRAM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 ......................................................... 293 

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA  
ZA LETO 2019 .......................................................................................................................................................... 297 

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA  
ZA LETO 2019 .......................................................................................................................................................... 327 

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA  
IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO ZA LETO 2019 .............................................................. 328 

LETNI NAČRT RAVNANJA S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI OBČINE RADOVLJICA V LETU 2019 ... 329 

PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 ................................... 331 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH OBČINE RADOVLJICA ZA LETI 2019 IN 2020 .................... 335 

LOKALNI PROGRAM KULTURE OBČINE RADOVLJICA 2019 - 2022 ........................................................ 354 

KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 ............................... 375 

KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN  
RADOVLJICA IN NAKLO ZA LETO 2019 ........................................................................................................... 377 

ŠTIRILETNI PROGRAM RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST OBČINE RADOVLJICA  
ZA OBDOBJE 2019-2022 ......................................................................................................................................... 378 

LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2019 .............................................................. 385 
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UVOD K PRORAČUNOMA ZA LETI 
2019 IN 2020 

 

Postopek sprejemanja proračunov za leti 2019 in 2020 se je začel s predstavitvijo osnutkov proračunov in izhodišč 
za sestavo proračunov na 3. redni seji občinskega sveta. 

Po opravljeni splošni razpravi na občinskem svetu in sprejemu osnutka proračunov za leti 2019 in 2020 se je 
nadaljeval postopek 15 dnevne javne obravnave, ki je namenjena obravnavi osnutkov proračuna na sejah delovnih 
teles, predstavitvi osnutkov na zahtevo predsednikov delovnih teles in svetov krajevnih skupnosti, vpogledu 
zainteresirane javnosti v gradivo in vlaganju pripomb in predlogov. 

Pri planiranju prihodkov in odhodkov proračunov za leti 2019 in 2020 smo upoštevali: 
- določila sprejeta Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 71/17 

in spremembe), 
- določila sprejetega Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12 in spremembe). Za občine je bil 

sprejet poseben interventni Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS št. 14/15). 
Slednji pomeni spremembo več veljavnih zakonov, ki vplivajo na financiranje občin, tako na prihodkovno kot 
na odhodkovni strani; 

- realizirane prihodke in odhodke v letu 2018; 
- prenos tistih investicij in programov v leto 2019, katerih dinamika izvedbe v letu 2018 se je zaradi različnih 

vzrokov spremenila; 
- nespremenjeno višino nekaterih zakonskih obveznosti in nujnih programov kljub nižji prihodkovni strani 

proračuna 2019, zlasti pa v letu 2020, kar vpliva na znižanje investicijskega deleža proračuna. 

Pri načrtovanju odhodkov smo sledili naslednjim izhodiščem: 
- zagotavljanje izpolnjevanja zakonskih obveznosti, 
- dokončanje ali nadaljevanje začetih investicij, 
- izvedba investicij, ki se sofinancirajo z nepovratnimi sredstvi , 
- zagotavljanje finančnih sredstev za vzdrževanje občinskega premoženja. 

V proračunu za leto 2019 planiramo 19.876.519,88 EUR prihodkov in 21.793.345,65 EUR odhodkov, za leto 2020 
pa 19.387.058,47 EUR prihodkov in 19.558.041,57 EUR odhodkov. 

V letu 2019 predvidevamo zadolžitev v višini 2.169.101,00 EUR, v letu 2020 pa v višini 1.312.101,00 EUR. Najem 
kredita v letu 2019 je namenski za v proračunu planirane investicije. Zadolžitev v letu 2020 je prav tako namenska, 
in sicer za načrtovane investicije v letu 2020. 

V letu 2019 tekoči in transferni odhodki predstavljajo 55,51%, investicijski pa 44,49%. V letu 2020 tekoči in 
transferni odhodki predstavljajo 60,77% in investicijski 39,23%. 

Večje investicije, ki so vključene v proračun za leti 2019 in 2020, so: 
- dokončanje prizidka Zdravstvenega doma Radovljica, ob sofinanciranju Osnovnega zdravstva Gorenjske, 
- energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, ki je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi, 
- fazna rekonstrukcija kopališča Radovljica, v primeru pridobitve nepovratnih sredstev in sredstev sofinancerjev, 
- kanalizacija Spodnje Lancovo in gradnja kolesarskih povezav v občini, projekta sta vključena v Dogovor za 

razvoj regij, ki omogoča pridobitev nepovratnih sredstev,  
- izgradnja cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS 

za infrastrukturo ob zaprtju železniške proge Kranj - Jesenice, 
- sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja, 
- ureditev priključka in komunalne infrastrukture pri uvozu k novemu trgovskemu centru in trgovini Spar v 

Radovljici, 
- izgradnja opornega zidu na Gubčevi ulici v Radovljici, 
- dokončanje obnove Langusove ulice v Radovljici, 
- investicije v javno razsvetljavo, 
- sanacija rak v Kropi, 
- primarni vodovod Begunje,  
- vodovod v naselju Dobravica in na Spodnjem Lancovem, 
- dokončanje vodovoda in kanalizacije v Kamni Gorici, 
- zagotovitev dodatne učilnice v podružnični šoli v Begunjah, in 
- ureditev dodatne igralnice v vrtcu Radovljica. 
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Načrtovani zneski pri komunalni opremi OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica, komunalni opremi - 
OPPN Dvorska vas - 2 in komunalni opremi OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu predstavljajo prevzem in 
prenos komunalne infrastrukture na občino, in sicer v letu 2019. Vse tri postavke so povezane s prihodkovno stranjo 
proračuna. 

 

PRAVNE PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA 
Vse zadeve s področja državnega in občinskih proračunov ter posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna ureja 
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB in spremembe, v nadaljevanju ZJF). Financiranje nalog iz občinske 
pristojnosti ureja Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06 in spremembe). Izvrševanje sprejetih proračunov bo 
urejal Zakon o izvrševanju poračunov Republike Slovenije za leti 2019 in 2020, ki je v postopku sprejemanja. 

Zaradi sestave državnega in občinskih proračunov ter za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so bili 
sprejeti še naslednji predpisi: 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 
134/03 in spremembe), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. 
RS, št. 112/09 in spremembe), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
(Ur. l. RS, št. 45/05), 

- Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike 
Slovenije (Ur. l. RS, št. 84/12),  

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 
91/00 in spremembe), 

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 57/05 in spremembe), 
- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leti 2019 in 2020 (Ministrstvo za finance).  

 

IZHODIŠČA IN NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE ZA SESTAVO 
OSNUTKOV PRORAČUNOV ZA LETI 2019 IN 2020 
 

I. PRIHODKI 
Javnofinančna situacija na nivoju države je vplivala tudi na sestavo proračunov občine za leti 2019 in 2020. Ker so 
aktivnosti, ki so vključene na odhodkovno stran proračuna odvisne od prihodkovne strani, je bilo najprej treba oceniti 
prihodke. Največji vpliv na prihodkovno stran proračuna ima sprejeta višina povprečnine za leti 2019 in 2020 ter ocena 
transfernih prihodkov, to je prihodkov, ki jih pričakujemo kot nepovratna sredstva za izvedbo investicij. Drugi prihodki, 
ki so vključeni na prihodkovno stran, so bili ocenjeni na ravni realizacije v letu 2018. 

Primerna poraba 
Na prihodkovno stran občinskih proračunov vpliva predvsem višina povprečnine, ki se v primerjavi z letom 2018 
povečuje s 551,00 EUR na 573,50 EUR za leto 2019, kar pomeni, da se sredstva z 10.021.423 EUR povečujejo na 
10.401.014 EUR za leto 2019. Ministrstvo za finance nam je poslalo predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in 
finančne izravnave za leti 2019 in 2020. Višina povprečnine za leto 2020 se upošteva tako kot je določena za leto 2019. 

Občinska uprava je upoštevala nova dejstva in nove podatke o dohodnini ter pripravila proračuna za leti 2019 in 2020. 

Transferni prihodki 
Med prihodke smo uvrstili tudi prihodke iz naslova nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij, ki se bodo izvajale 
v letih 2019 in 2020, in sicer za: 

- energetsko sanacijo OŠ Staneta Žagarja v Lipnici, 
- projekte CLLD, 
- izgradnjo kolesarskih povezav v občini in 
- kopališče Radovljica. 
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Transferni prihodki močno vplivajo na prihodkovno stran. Razlogi za nizko planirana transferna sredstva je predvsem v 
tem, da za novo finančno perspektivo 2014 - 2020 še ni podpisanih pogodb o sofinanciranju, prav tako niso objavljeni 
javni razpisi za črpanje nepovratnih sredstev.  

Med prihodke so uvrščeni tudi prihodki sofinancerjev, in sicer za: 
- izgradnjo prizidka ZD Radovljica in 
- kopališče Radovljica. 

 

II. ODHODKI 
 

Izhodišča, ki so veljala pri sestavi odhodkovne strani in uravnoteženosti proračunov so: 
- zagotavljanje zakonskih obveznosti, 
- dokončanje ali nadaljevanje začetih investicij, 
- izvedba investicij, ki se sofinancirajo z nepovratnimi sredstvi, 
- zagotavljanje finančnih sredstev za vzdrževanje občinskega premoženja, 
- dovoljen obseg zadolževanja občine. 

 

Zakonske obveznosti 
Sprejeti Zakon za uravnoteženje javnih financ ima posledico predvsem za odhodkovno stran proračuna. Zagotavljanje 
drugih zakonskih obveznosti ostaja nespremenjeno (sredstva za socialno varnost, sredstva za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje, sredstva za materialne stroške). 

Investicije 
V načrtu razvojnih programov so planirane investicije za naslednje štiri letno obdobje, in sicer 2019 - 2022 in obdobje 
2020 - 2023. 

V obeh osnutkih proračunov imajo prednost že začete investicije, katerih izvedba se je začela v letu 2018, in 
sofinancirane investicije. Te so: 

- dokončanje prizidka Zdravstvenega doma Radovljica, 
- energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, 
- rekonstrukcija kopališča Radovljica, 
- kanalizacija Spodnje Lancovo in gradnja kolesarskih povezav v občini, 
- izgradnja cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS 

za infrastrukturo ob zaprtju železniške proge Kranj - Jesenice, 
- dokončanje obnove Langusove ulice v Radovljici in 
- sanacija rak v Kropi. 

Zadolževanje  
Zaradi uravnoteženja poračuna in pomembnosti načrtovanih investicij bo potrebna tudi zadolžitev občine. 

Razpoložljiva kvota zadolžitve občine je določena v Zakonu o financiranju občin in Pravilniku o postopkih 
zadolževanja občin. Zakonodaja dovoljuje zadolževanje občine v višini 8% od realiziranih prihodkov preteklega leta, 
zmanjšanih za transferne prihodke države, prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije, donacije in prihodke režijskega 
obrata. Pred izvedbo zadolžitve je občina dolžna pridobiti sklep Ministrstva za finance, ki nadzira višino zadolžitve 
občine in sam postopek zadolževanja.  

Na dan 31.12.2018 je bil saldo neodplačanih glavnic 4.404.757,35 EUR. Za leto 2019 je bil tako izračunan obseg 
možnega zadolževanja občine v višini 1.329.017,34 EUR. Predviden znesek odplačil glavnic in obresti obstoječih 
dolgoročnih posojil najetih pri poslovnih bankah v letu 2019 zanaša 849.452,65 EUR. Če upoštevamo še odplačilo 
glavnic in obresti za dolgoročno posojilo v znesku 2.000.000,00 EUR, se ta znesek poveča za približno 300.000,00 
EUR in tako skupaj predstavlja 86,48% obsega možnega zadolževanja oz. 6,92% realiziranih prihodkov realiziranih 
prihodkov preteklega leta, zmanjšanih za transferne prihodke države, prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije, 
donacije in prihodke režijskega obrata.  
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SESTAVA PRORAČUNOV ZA LETI 2019 IN 2020  
 

Proračun se sprejema z odlokom o proračunu. V nadaljevanju gradiva sta priložena predloga: 
- Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 in 
- Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2020. 

Proračun je sestavljen iz:  
- splošnega dela proračuna, 
- posebnega del proračuna - odhodki, 
- načrta razvojnih programov. 

Splošni del proračuna sestavljajo: 
- bilanca prihodkov in odhodkov, 
- račun finančnih terjatev in naložb, 
- račun financiranja. 

Priloge proračuna so še: 
- Program športa Občine Radovljica za leto 2019, 
- Program športa Občine Radovljica za leto 2020, 
- Stanovanjski program Občine Radovljica za leto 2019, 
- Stanovanjski program Občine Radovljica za leto 2020, 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019, 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2020, 
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019, 
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2020, 
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Naklo in 

Radovljica za leto 2019, 
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Naklo in 

Radovljica za leto 2020, 
- Letni načrt ravnanja s kapitalskimi naložbami Občine Radovljica v letu 2019, 
- Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2019, 
- Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2020, 
- Program izobraževanja odraslih v Občini Radovljica 2019-2020, 
- Lokalni program kulture od 2019 do 2022, 
- Kadrovski načrt občinske uprave za leto 2019, 
- Kadrovski načrt občinske uprave za leto 2020, 
- Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2019, 
- Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2020, 
- Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest Občine Radovljica za obdobje 2019-2022, 
- Program vzdrževanja cest Občine Radovljica za leto 2019 in 
- Program vzdrževanja cest Občine Radovljica za leto 2020. 
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Odhodki razdeljeni po programski klasifikaciji v primerjavi s preteklim letom: 

PK Opis Realizacija 2018 
Osnutek 

proračuna 2019 
Predlog 

proračuna 2019 
Osnutek 

proračuna 2020 
Predlog 

proračuna 2020 
Indeks 

5:3 
Indeks 

7:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 Politični sistem 260.677,16 243.581,00 243.581,03 240.080,00 240.080,00 93,44 98,56 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 28.715,84 32.731,00 32.731,00 32.731,00 32.731,00 113,98 100,00 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 2.825,64 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 247,73 100,00 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 335.189,74 597.875,00 598.961,52 385.490,00 381.636,00 178,69 63,72 

06 Lokalna samouprava 1.824.123,47 2.321.341,41 2.307.255,89 2.010.477,56 1.999.478,56 126,49 86,66 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 367.196,00 372.696,00 375.800,00 373.196,00 377.050,00 102,34 100,33 

08 Notranje zadeve in varnost 1.499,25 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 133,40 100,00 

10 Trg dela in delovni pogoji 91.733,15 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 81,76 100,00 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 180.324,63 290.400,00 295.400,00 198.000,00 203.000,00 163,82 68,72 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 291.878,64 891.157,52 912.826,45 945.016,00 985.016,00 312,74 107,91 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 3.776.546,89 3.690.554,18 3.646.704,78 2.873.615,93 2.875.116,93 96,56 78,84 

14 Gospodarstvo 648.822,21 733.500,00 739.775,01 713.501,00 725.946,45 114,02 98,13 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 190.301,19 372.621,66 449.203,55 1.530.281,50 1.598.281,50 236,05 355,80 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 1.099.117,30 2.384.980,30 2.368.618,39 1.337.795,00 1.332.794,00 215,50 56,27 

17 Zdravstveno varstvo 328.228,92 1.770.900,00 1.770.900,00 195.900,00 195.900,00 539,53 11,06 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 3.497.288,24 2.353.333,13 2.400.767,03 3.145.830,13 3.159.714,13 68,65 131,61 

19 Izobraževanje 3.944.363,41 4.305.011,00 4.317.011,00 4.108.280,00 4.108.280,00 109,45 95,16 

20 Socialno varstvo 1.027.988,60 1.067.810,00 1.067.810,00 1.068.017,00 1.068.017,00 103,87 100,02 

22 Servisiranje javnega dolga 757.141,43 885.372,58 885.372,58 1.187.317,90 1.187.317,90 116,94 134,10 

23 Intervencijski programi in obveznosti 130.000,00 125.000,00 140.000,00 145.000,00 145.000,00 107,69 103,57 

SKUPAJ 18.783.961,71 22.522.864,78 22.636.718,23 20.574.529,02 20.699.359,47 120,51 91,44 

 

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov deli odhodke proračuna na 21 področij proračunske porabe. 
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Odhodki razdeljeni po programski klasifikaciji po deležu znotraj proračuna: 

PK Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

delež 
odhodkov 

2019 

Predlog 
proračuna 

2020 

delež 
odhodkov 

2020 

01 Politični sistem 243.581,03 1,08% 240.080,00 1,16% 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 32.731,00 0,14% 32.731,00 0,16% 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 7.000,00 0,03% 7.000,00 0,03% 

04 
Skupne administrativne službe in splošne javne 
storitve 598.961,52 2,65% 381.636,00 1,84% 

06 Lokalna samouprava 2.307.255,89 10,19% 1.999.478,56 9,66% 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 375.800,00 1,66% 377.050,00 1,82% 

08 Notranje zadeve in varnost 2.000,00 0,01% 2.000,00 0,01% 

10 Trg dela in delovni pogoji 75.000,00 0,33% 75.000,00 0,36% 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 295.400,00 1,30% 203.000,00 0,98% 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 912.826,45 4,03% 985.016,00 4,76% 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 3.646.704,78 16,11% 2.875.116,93 13,89% 

14 Gospodarstvo 739.775,01 3,27% 725.946,45 3,51% 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 449.203,55 1,98% 1.598.281,50 7,72% 

16 
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 
dejavnost 2.368.618,39 10,46% 1.332.794,00 6,44% 

17 Zdravstveno varstvo 1.770.900,00 7,82% 195.900,00 0,95% 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 2.400.767,03 10,61% 3.159.714,13 15,26% 

19 Izobraževanje 4.317.011,00 19,07% 4.108.280,00 19,85% 

20 Socialno varstvo 1.067.810,00 4,72% 1.068.017,00 5,16% 

22 Servisiranje javnega dolga 885.372,58 3,91% 1.187.317,90 5,74% 

23 Intervencijski programi in obveznosti 140.000,00 0,62% 145.000,00 0,70% 

SKUPAJ 22.636.718,23 100,00% 20.699.359,47 100,00% 

 

Odhodki razdeljeni po institucionalni klasifikaciji v primerjavi s preteklim letom: 

PU Opis 
Realizacija 

2017 
Realizacija 

2018 

Osnutek 
proračuna 

2019 

Predlog 
proračuna 

2019 

Osnutek 
proračuna 

2020 

Predlog 
proračuna 

2020 

Indeks
5:3 

Indeks
7:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Občinski svet 170.505,02 219.658,92 204.542,52 204.542,55 201.041,52 201.041,52 93,12 98,29

20 Nadzorni odbor 13.279,91 12.391,36 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80,70 100,00

30 Župan 98.707,34 99.097,76 100.090,00 100.090,00 100.090,00 100.090,00 101,00 100,00

50 Občinska uprava 16.984.012,47 17.628.716,43 21.078.966,85 21.191.187,39 19.405.660,40 19.530.489,85 120,21 92,16

60 Krajevne skupnosti 521.426,33 561.782,45 678.935,41 676.377,77 531.687,10 531.688,10 120,40 78,61

71 Režijski obrat 88.861,48 107.754,86 246.000,00 250.190,52 134.000,00 134.000,00 232,18 53,56

83 

Medobčinski 
inšpektorat in 
redarstvo občin 
Radovljica in Naklo 140.130,99 154.559,93 204.330,00 204.330,00 192.050,00 192.050,00 132,20 93,99

SKUPAJ 18.016.923,54 18.783.961,71 22.522.864,78 22.636.718,23 20.574.529,02 20.699.359,47 120,51 91,44

 

Iz proračuna se financirajo organi občine, in sicer: občinski svet, nadzorni odbor in župan ter neposredni proračunski 
uporabniki občine, to je občinska uprava z oddelki, 12 krajevnih skupnosti, režijski obrat ALC Lesce in Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo. 
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Odhodki razdeljeni po institucionalni klasifikaciji in po deležih znotraj proračuna: 

PU Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

delež 
odhodkov 

2019 

Predlog 
proračuna 

2020 

delež 
odhodkov 2020

10 Občinski svet 204.542,55 0,90% 201.041,52 0,97%

20 Nadzorni odbor 10.000,00 0,04% 10.000,00 0,05%

30 Župan 100.090,00 0,44% 100.090,00 0,48%

50 Občinska uprava 21.191.187,39 93,61% 19.530.489,85 94,35%

60 Krajevne skupnosti 676.377,77 2,99% 531.688,10 2,57%

71 Režijski obrat 250.190,52 1,11% 134.000,00 0,65%

83 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Radovljica in Naklo 204.330,00 0,90% 192.050,00 0,93%

SKUPAJ 22.636.718,23 100,00% 20.699.359,47 100,00%

 

URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA 

V proračunu za leto 2019 planiramo 19.876.519,88 EUR prihodkov in 21.793.345,65 EUR odhodkov, za leto 2020 pa 
19.387.058,47 EUR prihodkov in 19.558.041,57 EUR odhodkov. 
 
Za uravnoteženje proračuna je treba k planiranim prihodkom za leto 2019 prišteti: 

- vračilo danih posojil v višini 200,00 EUR, 
- prodajo kapitalski deležev v višini 30.000,00 EUR, 
- planiran najem dolgoročnega kredita v višini 2.169.101,00 EUR, ker bo izvedba nujnih večjih načrtovanih 

investicij kljub varčevanju pri tekočih in transfernih odhodkih in pridobitvi nepovratnih sredstev v letu 2019 
možna le ob zadolžitvi občine, 

- k planiranim odhodkom pa znesek odplačil kreditov bankam v višini 843.372,58 EUR, 
- prenos presežka prihodkov nad odhodki v višini 560.897,35 EUR. 

 
Za uravnoteženje proračuna 2020 je treba k planiranim prihodkom prišteti: 

- vračilo danih posojil v višini 200,00 EUR, 
- planiran najem dolgoročnega kredita v višini 1.312.101,00 EUR, 
- k planiranim odhodkom pa znesek odplačil kreditov bankam v višini 1.141.317,90 EUR. 

 
Prikaz uravnoteženja proračunov za leti 2019 in 2020: 
 

Bilance 
2019 2020 

Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki 

A.  Bilanca prihodkov in odhodkov 19.876.519,88 21.793.345,65 19.387.058,47 19.558.041,57

B. Račun finančnih terjatev in naložb 30.200,00 0,00 200,00 0,00

C.  Račun financiranja 2.169.101,00 843.372,58 1.312.101,00 1.141.317,90

 
Prenos ocenjene razlike med prihodki in 
odhodki  

560.897,35 0,00 0,00 0,00

  SKUPAJ 22.636.718,23 22.636.718,23 20.699.359,47 20.699.359,47

 

 

Pripravila: 

Maja Stanojević 

Vodja Referata za finance in proračun 

Ciril Globočnik, l.r. 

Župan 
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OPREDELITEV DO PRIPOMB DANIH NA OSNUTKA 
PRORAČUNOV ZA LETI 2019 IN 2020 

 

OBČINSKI SVET 

 

Lista krajevnih skupnosti - LKS 

1. Pripomba: Gre za sporno sprejemanje odloka o proračunu za leto 2019 in 2020, tako kot je bilo že v 
preteklosti, na kar sta bila občinska uprava in župan že večkrat opozorjena, izhaja iz 1. in 2. odstavka 11. člena 
Odloka o občinskih cestah. Meni, da predloženi letni program vzdrževanja cest ni skladen z veljavnim 
odlokom, ker bi moral biti narejen na podlagi 4-letnega programa za vzdrževanje cest, ki ga občina nima. Iz 
tega naslova zahteva, da se do tega pred potrditvijo osnutkov proračuna opredeli tudi Statutarno pravna 
komisija, ki med drugim skrbi za to, da so obravnavani odloki in drugi akti, ki jih sprejema občinski svet, 
skladni z ustavo, zakoni, statutom in drugimi pravnimi predpisi, ter medsebojno usklajenost veljavnih aktov 
občine.  
Primer je cesta Prezrenje - Sp. Dobrava, ki je bila v NRP dve leti, sedaj je ni več. Če bi veljalo, da je NRP 
štiriletni plan, ki ga sprejme občinski svet, bi morala biti ta cesta in še mnoge druge v osnutku. Torej NRP ni 
štiriletni plan, ki ga lahko občinska uprava in župan spreminjata po svoji potrebi. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest je izdelan in je sestavni del 
proračunskega gradiva.  
Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava je bila zajeta v osnutku proračuna za leto 2020 v sklopu NRP 045160 
Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja. Za sanacijo je predvidenih 100.000 EUR, in 
sicer v letu 2020 50.000 EUR in v letu 2021 prav tako 50.000 EUR. V predlogu proračuna za leto 2020 je 
rekonstrukcija omenjene ceste prikazana kot samostojni načrt razvojnih programov (045169 - Sanacija ceste 
Prezrenje - Sp. Dobrava). 
 

2. Predlog: Predlaga, da se v obeh odlokih o proračunu spremeni 7., 8., 9. člen, in sicer:   
7. člen 
- prerazporejanje pravice porabe v okviru istega področja proračunske porabe se omeji na 50%, 
- prerazporejanje pravice porabe v okviru iste proračunske postavke se omeji na 50%, 
- prerazporejanje pravice porabe med področji se omeji na 3%. 
8. člen 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v  prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere, se spremeni na 25% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 1. v letu 2020 10% navedenih pravic porabe in 2. v ostalih 
prihodnjih letih 5% navedenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki 
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
9. člen  
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 5% vrednosti. 
Odgovor:  Predlog se ne upošteva. 

V 7. členu predlagamo, da skupni obseg prerazporeditev vseh neposrednih uporabnikov ne sme presegati 7% 
posebnega dela proračuna. Za operativno in učinkovito izvrševanje proračuna so potrebna določena pooblastila 
župana, ki ima možnost glede na dano ali nastalo situacijo ukrepati na način, da s prerazporejanjem sredstev 
izvršuje sprejeti proračun. 7% prerazporeditev pomeni samo spremembo proračuna po vsebini ne pa povečanje 
ali zmanjšanje proračuna. Drugačen obseg pravic je sicer možen, vendar pa je predlagan odstotek zaradi narave 
poteka posameznih investicij nujno potreben za nemoteno izvrševanje proračuna. Občinski svet je o 
prerazporeditvah po sklepu župana seznanjen vsakih šest mesecev. Pooblastilo je enako, kot je bilo v preteklih 
letih. Iz vseh priloženih poročil je razvidno, da le to ni bilo nikdar prekoračeno. 

8. člen določa največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let. Ministrstvo za 
finance vsako leto občinam v pomoč izda proračunski priročnik, v katerem je tudi predlagana vsebina odloka o 
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proračunu za občine. Ta predvideva predlagane pravice v višini kot so navedene v našem predlogu odloka o 
proračunu. Prenosi prevzetih obveznosti iz preteklih let se seštevajo, zato glede na do sedaj podpisane pogodbe 
in s tem prevzete obveznosti za prihodnja leta predlagana določila v tem odstavku ostanejo nespremenjena, ker 
se bo le tako omogočilo nemoteno izvrševanje proračuna. 
V 9. členu predlagamo, da se vrednost NRP lahko usklajuje do višine 20% vrednosti projekta. Višina 
predlaganih pravic je določena v višini zakonskih omejitev. Drugačen obseg pravic je sicer možen, vendar pa 
je predlagani odstotek zaradi narave poteka posameznih investicij nujno potreben za nemoteno izvrševanje 
proračuna in s tem delovanja občine in krajevnih skupnosti. 

 
3. Predlog: na postavki 40149 Sredstva za delo članov OS - LKS naj bo nakup opreme 0,00 EUR 

Odgovor: Pripomba se upošteva tako, da se NRP v letih 2019 in 2020 ohrani in zniža na 1 EUR, razliko pa 
prerazporedi na konta 402000 Pisarniški material in storitve in 402099 Drugi splošni material in storitve. 

 
4. Predlog: Sredstva za komunalne ceste in objekte KS Ljubno 30.535,17 EUR se zmanjša za 10.000,00 EUR. 

Ta sredstva je župan povečal začasno in niso skladna z veljavnim odlokom o financiranju KS. Iz tabel 
financiranja KS za leto 2019 ni toliko razvidno, kot je razvidno iz tabele za leto 2020, kjer KS Ljubno izstopa 
med primerljivimi KS. Predlaga, da se teh 10.000,00 EUR porazdeli med vse KS za sredstva za delovanje. Tu 
so KS podhranjene, saj je župan leta 2011 ta sredstva zmanjšal in so ostala enaka do sedaj.   
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Napaka pri KS Ljubno je odpravljena. V pripravi je novelacija 
občinskega odloka o kriterijih za dodelitev sredstev KS. Na podlagi novelacije odloka bo prišlo do sprememb 
pri obsegu sredstev, ki pripadajo KS. Sredstva po novih kriterijih bodo oblikovana s prvim rebalansom 
proračuna.   

 
5. Predlog: PP Kopališče Radovljica - za projekt naj ne bi šlo nič sredstev iz občinskega proračuna, temveč bi se 

financiral iz drugih virov in fundacij. 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Občina si vsako leto prizadeva pridobiti nepovratna sredstva za številne 
investicije, tudi za investicije v športno infrastrukturo. V letu 2019 je bila s tem namenom že oddana 
kandidatura na javni razpis Fundacije za šport za prvi del 1. faze rekonstrukcije Kopališča Radovljica 
(strojnica), pri čemer pa je treba zagotoviti lasten delež sofinanciranja iz proračuna. Občina redno spremlja tudi 
morebitne druge objave razpisov za obnovo in investicije v športne objekte, pri katerih je praviloma treba 
zagotavljati svoj delež sofinanciranja iz proračuna. Izvedba investicije je odvisna od pridobitve nepovratnih 
sredstev. 

 
6. Pripomba: Zadolžitev v letu 2019 je previsoka.  

Odgovor: Višina zadolžitve v proračunih za leti 2019 in 2020 je v okviru razpoložljivih zakonskih možnosti. 
Razpoložljiva kvota zadolžitve občine je določena v Zakonu o financiranju občin in Pravilniku o postopkih 
zadolževanja občin. Zakonodaja dovoljuje zadolževanje občine v višini 8% od realiziranih prihodkov 
preteklega leta, zmanjšanih za transferne prihodke države, prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije, 
donacije in prihodke režijskega obrata. Pred izvedbo zadolžitve je občina dolžna pridobiti sklep Ministrstva za 
finance, ki nadzira višino zadolžitve občine in sam postopek zadolževanja.  
Pri sestavi proračunov za leti 2019 in 2020 smo upoštevali racionalizacijo programov in potrošnje ob 
ohranjanju trenutnega standarda v občini. V letih 2019 in 2020 bo poleg obnove OŠ Staneta Žagarja v Lipnici, 
gradnje prizidka ZD Radovljica in priprave ter izvedbe nekaterih infrastrukturnih projektov, za katere 
pričakujemo nepovratna sredstva, proračunsko porabo zaznamovala tudi obnova železniške proge Kranj - 
Jesenice. Če sredstev za izvedbo infrastrukture, ki se navezuje na projekte Slovenskih železnic in DRSI, ne 
bomo zagotovili, bo izgubljena priložnost izgradnje in posodobitve podvozov in podhodov pod železniško 
progo. Za izvedbo navedenih investicij in za uravnoteženje proračuna je načrtovana zadolžitev potrebna. 
Predlagana zadolžitev bi v letu 2019 pomenila 86%, v letu 2020 pa 96% možne zadolžitve. 
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Vojka Jesenko 

7. Predlog: Občinski svet naj čim prej sprejme načrt programa razvoja cest in vzdrževanja cest, ker je po 86. 
členu poslovnika to splošni akt, kot so planski in razvojni akti občine ter prostorski izvedbeni načrti. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest je izdelan in je sestavni del 
proračunskega gradiva.  
 

Nevenka Osterc 

8. Predlog: Previsok je znesek kapitalskih prihodkov - 1.237.000 EUR - prodaja zemljišča, kar je bilo v 
proračunu že eno leto nazaj, zemlja pa se ni prodala. 

Odgovor: Kapitalski prihodki so načrtovani skladno z načrtom prodaje premoženja. Na prihodkovno stran 
proračuna je vključen celo nižji obseg prihodkov kot jim bomo dosegli, v kolikor bo načrt prodaje realiziran v 
celoti.  

 
9. Vprašanje: Prosi za obrazložitev zneska odhodka pri knjižnici - 409.000 EUR, namenjenega za stroške 

plačila dela.  
Odgovor: V osnutku proračuna za leto 2019 znesek 409.000 EUR na postavki 48294 Knjižnica Antona 
Tomaža Linharta Radovljica skladno s finančnim načrtom Knjižnice A. T. Linharta Radovljica predstavlja 
stroške plač (bruto plače, prispevki na plače, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, regresi, jubilejne 
nagrade, prehrana, potni stroški, odpravnine, prispevki za invalide). 
V predlogu proračuna za leto 2019 se znesek za stroške plač zaposlenih v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica, 
upoštevajoč Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter Aneks h Kolektivni pogodbi za 
kulturne dejavnosti v RS (Uradni list RS, 80/18) povečuje na 426.100 EUR. 

 
10. Vprašanje: Pri knjižnici je navedenih 130.000 EUR za uveljavljanje garancije, kar jo moti, saj se za 

uveljavljanje garancije potrebuje pogodba. Garancija velja dve leti od uporabnega dovoljenja, kar pomeni do 
leta 2020, zato ne ve, zakaj bi bil v proračunu potreben ta znesek za uveljavljanje garancije, če je podpisana 
pogodba. 

Odgovor: V skladu s pogodbo z izvajalcem Javna razsvetljava d.d. je naročnik v primeru, da se v garancijski 
dobi pojavi napaka, ki je izvajalec v primernem roku ne odstrani, upravičen, da odpravo napake poveri 
drugemu izvajalcu na stroške izvajalca. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, 
lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Sredstva 
so vodena tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani, namenjena so premostitvi morebitnih stroškov 
odprave napak v vmesnem času do vračila sredstev s strani izvajalca ali unovčene garancije.  

 
11. Predlog: Naj se za Cesto za Verigo namesto predlaganih 10.000 EUR v proračunu nameni dovolj sredstev, da 

bi se zadeva lahko čim prej dokončno rešila. 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za redno vzdrževanje 
ceste, saj se bo rekonstrukcija ceste lahko izvedla šele po razrešitvi premoženjsko pravnih vprašanj. V 
preteklem letu smo se za izbris služnosti uspeli dogovoriti z enim služnostnim upravičencem, s tremi 
služnostnimi upravičenci pa postopki še tečejo. 

 
12. Predlog: Glede na načrtovane investicije je zadolžitev v letu 2019 za 2.100.000 EUR previsoka. Naj se 

pregleda zneske po kontih in sredstva prerazporedi. 
Odgovor: Višina zadolžitve v proračunih za leti 2019 in 2020 je v okviru razpoložljivih zakonskih možnosti. 
Razpoložljiva kvota zadolžitve občine je določena v Zakonu o financiranju občin in Pravilniku o postopkih 
zadolževanja občin. Zakonodaja dovoljuje zadolževanje občine v višini 8% od realiziranih prihodkov 
preteklega leta, zmanjšanih za transferne prihodke države, prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije, 
donacije in prihodke režijskega obrata. Pred izvedbo zadolžitve je občina dolžna pridobiti sklep Ministrstva za 
finance, ki nadzira višino zadolžitve občine in sam postopek zadolževanja.  
Pri sestavi proračunov za leti 2019 in 2020 smo upoštevali racionalizacijo programov in potrošnje ob 
ohranjanju trenutnega standarda v občini. V letih 2019 in 2020 bo poleg obnove OŠ Staneta Žagarja v Lipnici, 
gradnje prizidka ZD Radovljica in priprave ter izvedbe nekaterih infrastrukturnih projektov za katere 
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pričakujemo nepovratna sredstva, proračunsko porabo zaznamovala tudi obnova železniške proge Kranj - 
Jesenice. Če sredstev za izvedbo infrastrukture, ki se navezuje na projekte Slovenskih železnic in DRSI, ne 
bomo zagotovili, bo izgubljena priložnost izgradnje in posodobitve podvozov in podhodov pod železniško 
progo. Za izvedbo navedenih investicij in za uravnoteženje proračuna je načrtovana zadolžitev potrebna. 
Predlagana zadolžitev bi v letu 2019 pomenila 86%, v letu 2020 pa 96% možne zadolžitve.  

 

Maksimilijan Kalan 

13. Predlog: Več pozornosti je treba nameniti kanalizacijskemu omrežju od Brezij do Podnarta. 
Odgovor: Pripomba se upošteva. Za kanalizacijsko omrežje od Brezij do Podnarta bo naročena hidravlična 
študija, ki bo podala najprimernejšo umestitev tras in dimenzij predvidenega kanalizacijskega omrežja. 
 

14. Predlog: V proračunu naj se nameni več sredstev za izgradnjo gasilskega doma v Radovljici. 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Sredstva so v proračunu zagotovljena glede na predviden terminski plan 
sprejetja odloka o OPPN (sprejem do konca leta 2019) in začetek priprave projektne dokumentacije v letu 
2020.  

 
15. Predlog: Asfaltira naj se cesta od Lancovega proti Bledu. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. S preplastitvijo ceste na odseku od Lancovega proti Bledu se občina ne 
strinja, saj bi se v turistični sezoni z izboljšanjem prometnih lastnosti ceste promet na cesti dodatno povečal. 
Poleg tega bi se povečale tudi hitrosti na cesti, kar bi posledično poslabšalo prometno varnost na 
obravnavanem odseku ceste. 

 
16. Predlog: Da se zagotovijo sredstva za pločnik in prehod za pešce na Posavcu. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo vodi 
investicijski projekt ureditve regionalne ceste R2-411/1429 Gobovce - Črnivec, skozi naselje Posavec, 
vključno z izgradnjo pločnika ter izvedbo varnih prečkanj ceste. Skladno z načrtovano dinamiko sofinanciranja 
projekta bo Občina Radovljica zagotovila potrebna sredstva v višini 58.000 EUR v letu 2021. (Vir: proračun 
RS 2019; NRP 2019-22: (2431) 2415-10-0188 URED Posavec (l=1,5km) - 57.685 EUR). 
 

17. Predlog: Naj se povečajo sredstva za subvencioniranje kmetijstva in gozdarstva 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Glede na to, da je bila realizacija sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
kmetijstva, v letu 2018 le v višini 86%, občinska uprava predlaga, da sredstva ostanejo v predlagani višini. 

 
18. Predlog: Namenijo naj se sredstva za zamenjavo oken v šoli Ljubno, ker objekt izgublja veliko toplotne 

energije. 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Ravnatelji osnovnih in glasbene šole so člani komisije za investicijsko 
vzdrževanje in obnovo šol, ki jo vsako leto imenuje župan. Vsak ravnatelj za svojo šolo pripravi predloge za 
investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme po prioritetah. Na podlagi predlogov ravnateljev se 
razpoložljiva proračunska sredstva razdelijo med šole.  
V letu 2018 je OŠ A. T. Linharta Radovljica predlagala zamenjavo oken na podružnični šoli Ljubno v skupni 
višini 14.000 EUR. Preko komisije so se za ta namen zagotovila sredstva v višini 7.000 EUR, razliko pa je bila 
pokrita iz investicijskih sredstev, ki so bila šoli neposredno namenjena iz občinskega proračuna. Tako je del 
oken že zamenjan, v letu 2019 pa bomo pri načrtovanju porabe proračunske postavke 49282 Investicije in 
obnova OŠ prav tako sledili predlogom komisije. 

 
19. Predlog: Program športa za leto 2019 vsebuje 4,45% sredstev proračuna, za obrambo pa je namenjenih samo 

1,65%, zato naj se 0,45% sredstev oz. 50.000 EUR s športa prestavi na obrambo; gre za 50.000 EUR, 
potrebnih za varnost občanov. 

Odgovor: Pripomba se delno upošteva in se v predlogu proračunov za protipožarno varnost nameni dodatnih 
3.104 EUR v letu 2019 in 3.854 EUR v letu 2020. 
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Simon Resman 

20. Predlog: Občinska uprava naj v bodoče pripravi krajši proračun z glavnimi poudarki in ne na 600 straneh, saj 
ga težko kdo od občanov pregleda. 

Odgovor: Proračun je pripravljen v skladu z zakonodajo in  Proračunskim priročnikom za pripravo proračunov 
Ministrstva za finance, ki določa obvezne sestavine in način priprave proračuna, zato občinski proračun ne 
more biti pripravljen v krajši različici. 
 

Maruša Šolar Čuden 

21. Predlog: Zagotovijo naj se sredstva za leto 2019 in 2020 za obnovo otroškega igrišča v Mošnjah. Otroško 
igrišče je dotrajano in bi bila potrebna temeljita obnova površin in nakup novih igral, ki bodo varna za otroke. 

Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Otroško igrišče v Mošnjah je bilo skladno s standardi na tem področju 
popolnoma prenovljeno v juliju 2015, opravljen je bil tudi ustrezen varnostni pregled. Na igrišču so bila delno 
nameščena nova igrala ter ustrezne talne podlage. Pri ogledu v februarju 2019 je bila ugotovljena poškodba na 
enem od igral, odprava napake je naročena. Na ostalem delu igrišča ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti. 

Predlog: Zagotovijo naj se sredstva za leto 2019 in 2020 za vzpostavitev in ureditev javne razsvetljave na cesti 
Črnivec - Noše. Na tej relaciji je veliko sprehajalcev in tudi vedno več avtomobilov ter celo tovornjakov. Cesta 
je ozka, prostora za umik s ceste ni veliko, na določenih predelih pa prostora za umik celo ni, pešci in kolesarji 
pa so zaradi slabše vidljivosti še bolj ogroženi, zato je ureditev javne razsvetljave že zelo potrebna.  

Odgovor: Pripomba se delno upošteva. V predlaganih proračunih za leti 2019 in 2020 je obseg sredstev, 
namenjenih za izgradnjo in obnovo cestne razsvetljave, predviden samo v primerih obnove občinskih cest in 
kabliranja NN ali VN električnega omrežja Elektra Gorenjska.  

Občina je obveščena, da bo v letu 2019 podjetje Elektro Gorenjska na delu odseka ceste Črnivec - Noše 
kabliralo svoje elektrovode. Posledično bo občina sočasno pristopila k izgradnji nadomestne cestne 
razsvetljave na omenjenem odseku ceste, vendar le tam, kjer bo odstranjena obstoječa cestna razsvetljava, ki se 
nahaja na ukinjenih električnih drogovih v lasti Elektra Gorenjska.  

 

Gorazd Fajfar 

22. Predlog:Potrebno je odpraviti vse neskladnosti, ki so bile ugotovljene leta 2016 pri pregledu in preveritvi 
skladnosti igral z zahtevanimi varnostnimi standardi vseh zunanjih javnih otroških igrišč.  

Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Občinska uprava z usposobljenimi pregledovalci od leta 2015 vsako 
leto zagotavlja redne letne preglede zunanjih javnih otroških igrišč na območju občine in o ugotovitvah in 
morebitnih neskladnostih vsakokrat tudi obvesti upravljavce teh igrišč (v večini primerov so to KS) ter jih 
pozove k odpravi napak, poškodb in neskladnosti. Žal se nekateri upravljavci ne odzovejo vedno in ne 
omogočajo izvedbe ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih ob rednem pregledu. Občina skladno z 
razpoložljivimi sredstvi sicer tudi neposredno zagotavlja sredstva za večja investicijsko-vzdrževalna dela na 
otroških igriščih ter za obnovo in nakup opreme otroških igrišč. 

 
23. Predlog:Potrebno je zagotoviti delovno mesto logopeda v Vrtcu Radovljica in s tem zagotoviti sredstva v 

proračunih za 2019 in 2020. 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Logopedska obravnava otrok trenutno poteka preko javne zdravstvene 
mreže v okviru Osnovnega zdravstva Gorenjske.  

Poleg tega se v vrtcu v šolskem letu 2018/19 izvaja dodatna strokovna pomoč v obliki logopedske obravnave 
na podlagi odločbe Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Obravnave vodi logoped, zaposlen na 
Osnovni šoli Antona Janše Radovljica. Te stroške pokriva lokalna skupnost izven cene programa. Obseg je dve 
pedagoški uri na teden. 

Podani predlog terja predhodno strokovno obravnavo in preučitev možnosti realizacije v sodelovanju z 
zdravniki pediatri, razvojno ambulanto in vrtcem. 

Zaposlitev logopeda v Vrtcu Radovljica predstavlja nadstandardno zaposlitev in bi morala biti financirana iz 
občinskega proračuna. Delovno mesto logopeda se ne more kriti iz cene programa vrtca, saj se v ceni programa 
lahko obračunajo le stroški dela za zaposlene, potrebne za izvajanje programa predšolske vzgoje v skladu s 
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Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
97/03 in spremembe).  

 
24. Predlog: Glede na vedno večje število otrok in čakalne vrste za vrtec, naj se planira v letu 2019 dograditev 

vrtcev v občini, leta 2020 pa naj se pričnejo dela .  

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Iz podatkov o številu rojstev v občini Radovljica od leta 2006 do 2017 je 
razvidno, da povprečno število rojstev v občini od leta 2011 dalje pada, kar pomeni tudi manj otrok v vrtcih: 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Število 
rojstev 

194 203 193 181 203 211 200 172 179 140 182 144 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Iz statističnih podatkov je tudi razvidno, da je vključenost otrok iz občine Radovljica v vrtce že izredno visoka, 
celo najvišja na območju Zgornje Gorenjske in sosednjih občin.  

 

  
Delež vključenih - SKUPAJ (%) 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Bled 86,7 59,3 66,5 69,6 70,9 73,3 71,0 71,4 71,0 77,0 78,9 81,7

Bohinj 59,9 62,7 62,9 66,8 67,9 72,2 71,0 69,6 71,4 72,7 70,0 71,5

Gorje - 61,4 70,7 74,4 90,2 81,6 75,2 72,6 80,1 77,7 85,8 81,4

Jesenice 52,7 56,9 60,1 64,1 67,2 66,9 67,1 64,5 64,0 67,3 66,1 68,8

Kranj 58,5 61,2 63,8 69,2 68,6 68,5 69,2 70,2 73,3 74,6 72,3 76,2

Kranjska 
Gora 

73,4 72,7 40,2 72,5 78,6 78,1 81,0 76,4 76,6 81,7 80,0 76,9

Naklo 56,7 59,8 62,1 58,3 62,3 69,8 70,8 72,7 76,9 80,7 77,8 78,9

Radovljica 59,9 61,4 62,3 67,8 72,0 75,9 74,2 76,3 78,7 80,8 81,4 82,5

Škofja Loka 62,1 61,8 70,1 69,0 72,1 73,0 73,9 72,1 72,1 72,1 72,8 74,9

Tržič 56,4 59 62,4 66,2 70,4 66,5 70,7 70,1 72,4 73,8 72,4 75,5

Žirovnica 58,9 54,4 61,8 64,9 65,7 68,4 70,5 68,2 75,1 75,5 76,2 75,8

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Podatki vrtca kažejo tudi, da je bilo v Vrtcu Radovljica januarja 2019 prostih kar 39 mest v različnih enotah 
vrtca in različnih starostnih skupinah. Na čakalni seznam so otroci uvrščeni iz različnih razlogov, npr. nekateri 
trenutno še ne potrebujejo varstva, predvidevajo pa potrebo pa varstvu v prihodnje, nekateri zaradi 
upravičenosti do subvencioniranja registriranega varuha, kar nekaj otrok pa še ne izpolnjuje minimalnega 
starostnega pogoja za vstop v vrtec. 

Ker je največ potreb po varstvu najmlajših otrok, ki med letom dosegajo minimalni starostni pogoj za vstop v 
vrtec, občina v letu 2019 načrtuje odprtje še enega oddelka I. starostnega obdobja v Enoti Čebelica v stavbi na 
Gorenjski cesti 25 v Radovljici. 

 
25. Predlog: V občini je potrebno nekje nameniti atraktiven prostor za stanovanjsko gradnjo mladih oz. mladih 

družin z atraktivno lego in zagotoviti cenovno dostopnost komunalno opremljenih zemljišč.  

Odgovor: Pripomba je že upoštevana. V občini Radovljica je več območij stavbnih zemljišč že opredeljenih za 
predvideno stanovanjsko gradnjo (Stočje v Kropi, Brezovica, Zapuže, Za Trato, Za Merkurjem v Lescah, Leški 
hrbet,…), ki so lahko namenjena za gradnjo stanovanj za mlade oziroma mlade družine. V prihodnosti bo glede 
na interes lastnikov treba območja razviti (komasacija zemljišč, komunalno opremljanje) do tega, da bo možno 
pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo stavb. Območje novih stanovanjskih naselij na Brezjah in v Dolini v 
Lescah pa je pripravljeno in je zaenkrat še prosto za gradnjo nekaj stanovanjskih stavb, ki so tudi lahko 
namenjene mladim družinam. 

 
26. Predlog: Občinska uprava naj v letu 2019 do konca izpelje postopek pridobivanja oziroma menjave zemljišč 

na območju bivše gramoznice Ljubno za potrebe ureditve športnih površin v Ljubnem, saj je s sprejetjem 
novega prostorskega reda območje bivše gramoznice Ljubno namenjeno za šport in rekreacijo. Poleg menjave 
zemljišč s Skladom KZG RS je potrebno odkupiti še nekaj parcel v zasebni lasti.  
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Odgovor: Občina pridobiva zemljišča na podlagi zakona brezplačno od Republike Slovenije. Ta zemljišča 
pokrivajo večino območja gramoznice Ljubno. Res je, da so tri parcele znotraj območja v lasti zasebnika. Te 
parcele smo uvrstili v plan pridobivanja zemljišč, realizacija pa bo odvisna od dejanske potrebe, ugotovljena na 
osnovi projektov, cene zemljišča in volje lastnika za prodajo teh zemljišč. 

 
27. Predlog: Več sredstev naj se nameni za štipendije dijakov in študentov. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Sredstva, namenjena soštipendiranju dijakov ali študentov v letu 2018, 
kljub javnemu pozivu delodajalcem v Občini Radovljica, niso bila porabljena, zato se v proračunih za leti 2019 
in 2020 ne povečujejo. 

 
28. Predlog: Pripomba se ne upošteva. Več sredstev naj se nameni za sofinanciranje kmetijstva (razpis za 

dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja). 

Odgovor: Glede na to, da je bila realizacija sredstev, namenjenih za sofinanciranje kmetijstva, v letu 2018 le v 
višini 86%, občinska uprava predlaga, da sredstva ostanejo v predlagani višini. 

 
29. Predlog: Več sredstev naj se nameni za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. 

Odgovor: Pripomba se upošteva.  V letu 2019 in v letu 2020 se zagotovi dodatnih 5.000 EUR za vzdrževanje 
gozdnih cest. 

 
30. Predlog: Občina Radovljica nima sprejetega Programa razvoja in vzdrževanja občinskih cest (NRP to nikakor 

ni in ne more biti), s katerim se najmanj za obdobje štirih let določajo prednostne naloge razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja. 
Na podlagi tega programa se s proračunom za posamezno koledarsko leto sprejema Letni plan razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest je izdelan in je sestavni del 
proračunskega gradiva. Program obsega prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, ki so 
določene v okviru področja 13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije. V štiriletnem programu so 
predstavljene posamezne proračunske postavke, kjer so naštete investicije ter letna dinamika njihovega 
uresničevanja. V primeru, ko so za določeno investicijo odobrena tudi nepovratna sredstva s strani države, so le 
ta tudi prikazana. V delu, kjer se program nanaša na investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, je za 
leti 2021 in 2022 podan nabor investicij, ki jih želi občina izvesti. Dokončni obseg in terminski plan 
uresničevanja investicij je možen le z letnim ali največ dvoletnim planom razvoja in vzdrževanja cest. Dejstvo 
je namreč, da se obsežne investicije v cestno omrežje načrtuje in pripravlja več let (izdelava idejnih rešitev, 
izdelava projektne in ostale dokumentacije, odkupi zemljišč, pridobivanje soglasij/mnenj in gradbenih 
dovoljenj…) Izvedba investicij v cestno omrežje je predvsem odvisna od uspešnega pridobivanja zemljišč in 
zahtevnosti gradnje, ki se pokaže šele v končni rešitvi izvedbe investicije, podani v projektni dokumentaciji. 
Na pripravo dolgoročnega programa razvoja in vzdrževanja cest, ki vplivajo na zagotavljanje sredstev za 
gradnjo in investicijsko vzdrževanje cest, predstavljajo tudi nepredvideni dejavniki. Ti dejavniki so predvsem 
prioritete države, ki jih je le ta še pripravljena sofinancirati s svojimi sredstvi. V naslednjih letih sta to 
izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Lancovo, gradnja kolesarskih povezav v občini in energetska 
sanacija in prenova OŠ Staneta Žagarja Lipnica. Poleg tega na pripravo štiriletnega programa dodatno vplivajo 
tudi dejavniki, kot so investicije resornega ministrstva, katera so vezana na razvoj in vzdrževanje državnega 
infrastrukturnega omrežja. Slednje konkretno predstavlja nadgradnja železniške proge Kranj - Jesenice, v 
katerega se je vključila tudi občina Radovljica, zaradi reševanja infrastrukturnih problemov, ki so neposredno 
vezani na železniško progo na celotnem odseku od Podnarta do Lesc. 

 
31. Predlog:V letu 2019 je dovolj časa, da se pripravijo ustrezni akti za uvedbo participativnega proračuna, v letu 

2020 pa se le ta lahko začne uporabljati, za kar naj se zagotovijo v ta namen proračunska sredstva. 

Odgovor: Občinska uprava bo v letošnjem letu preučila zakonodajo in predpisane postopke za uvedbo 
participativnega proračuna ter jih speljala v letu 2020. V tem okviru bo določena tudi višina sredstev, ki bo v 
proračunu predlagana za ta namen, in morebitna finančna sredstva za izpeljavo postopkov za uvedbo 
participativnega proračuna, ki jih bomo predlagali z rebalansom proračuna za leto 2020. 

 

DELOVNA TELESA 
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Odbor za finance 

32. Predlog: Sprememba prvega odstavka 9. člena Odloka o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 
2019 - Spreminjanje načrta razvojnih programov - odstotek naj se z 20% spremeni na 12%.  

Odgovor: Predlog ni upoštevan. V 9. členu predlagamo, da se vrednost NRP lahko usklajuje do višine 20% 
vrednosti projekta. Višina predlaganih pravic je določena v višini zakonskih omejitev. Drugačen obseg pravic 
je sicer možen, vendar pa je predlagani odstotek zaradi narave poteka posameznih investicij nujno potreben za 
nemoteno izvrševanje proračuna in s tem delovanja občine in krajevnih skupnosti. 

 

Odbor za kmetijstvo 

33. Predlog: Povečanje sredstev v višini 10.000,00 EUR za proračunsko postavko 44517 Subvencije in državne 
pomoči v kmetijstvu in 10.000,00 EUR za proračunsko postavko 44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest ter 
vključitev sredstev za projekt »Kombi bus«, vse v osnutek proračuna za leti 2019 in 2020.  

Odgovor: Glede na to, da je bila realizacija sredstev, namenjenih za sofinanciranje kmetijstva, v letu 2018 le v 
višini 86%, občinska uprava predlaga, da sredstva ostanejo v predlagani višini.  

Pripomba je delno upoštevana v delu, ki se nanaša na gozdne ceste. V letu 2019 in v letu 2020 se zagotovi 
dodatnih 5.000 EUR za vzdrževanje gozdnih cest. 

Občina bo proučila možnost vključitve v projekt Prostofer, ki ga izvaja humanitarni zavod za boljšo kakovost 
življenja starejših Zlata mreža. Projekt povezuje voznike - prostovoljne šoferje s starejšimi, ki ne vozijo sami 
oziroma imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Na ta način jim omogočajo lažjo dostopnost do 
zdravniške oskrbe, prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.. 

 

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo 

34. Predlog: V proračunu za leto 2019 naj se zagotovijo sredstva za nakup zobozdravstvenega stola za potrebe 
šolske zobozdravstvene ambulante v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica. 

Odgovor: Predlog se upošteva. Občina v ta namen v predlogu proračuna zagotavlja sredstva skupaj s šolo. 

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja 

35. Predlog: V proračunih ni sredstev za rekonstrukcijo ceste Prezrenje - Spodnja Dobrava. Če se ne more 
zagotoviti rekonstrukcije, naj se vsaj preplasti obstoječo poškodovano cesto, ker je nevarna tako za pešce kot 
tudi za poškodbe motornih vozi. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava je bila zajeta v osnutku proračuna za 
leto 2020 v sklopu NRP 045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja. Za sanacijo 
je predvidenih 100.000 EUR, in sicer v letu 2020 50.000 EUR in v letu 2021 prav tako 50.000 EUR. V 
predlogu proračuna za leto 2020 je rekonstrukcija omenjene ceste prikazana kot samostojni načrt razvojnih 
programov (045169 - Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava).   

 

36. Predlog: Pripraviti je potrebno štiri letni program razvoja in vzdrževanja občinskih cest. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest je izdelan in je sestavni del 
proračunskega gradiva.  

 

37. Predlog: Predvidene investicije zaradi rekonstrukcije železniške proge v letu 2020 naj se predstavi 
predstavnikom tangiranih krajevnih skupnosti. 

Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Osnovne informacije o predvidenih posegih so bile KS posredovane po 
elektronski pošti po prvi seji Odbora krajevnih skupnosti. Več informacij bomo lahko posredovali, ko bo 
dokončno potrjena vsebina sporazuma in podpisan sam sporazum med občino in glavnima investitorjema 
nadgradnje železniške proge Kranj - Jesenice, t.j. MZI (DRSI) in SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
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38. Predlog: Kljub temu, da proračuna še nista pripravljena kot participativna proračuna, naj se, če je le mogoče, 
upošteva predloge krajevnih skupnosti. 

Odgovor: Pripomba se že upošteva. Občinska uprava skrbno preuči in, če je le mogoče, tudi upošteva predloge 
krajevnih skupnosti.   

 

39. Vprašanje: Kako je z ureditvijo Grajskega parka z garažno hišo?. 

Odgovor: Občina si za ta namen prizadeva pridobiti nepovratna sredstva na področju trajnostne mobilnosti. 
Izvedba projekta je odvisna od pridobitve nepovratnih sredstev. Načrtovanje garažne hiše z ureditvijo 
Grajskega parka je zahtevna naloga, saj je Občina Radovljica samo projektno nalogo z Ministrstvom za kulturo 
in Zavodom za varstvo kulturne dediščine usklajevala več let. V proračunu za leto 2019 so na NRP 045309 
Parkirna hiša Grajski park dodatno zagotovljena sredstva za neinvazivne arheološke raziskave.  

 

40. Predlog: Pripravi naj se analiza prednosti in slabosti za izgradnjo regijske bolnišnice z namenom, da se 
pripravimo tudi na morebitne negativne posledice, kot so na primer izgradnja primarne infrastrukture, 
opremljanje območja, zagotavljanje stanovanj za zaposlene, upravljanje s posebnimi odpadki. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Dokončna odločitev o lokaciji regijske bolnice za Gorenjsko regijo je v 
pristojnosti države. Občina Radovljica si zelo prizadeva, da bi bila lokacija le-te izbrana na njenem območju 
oziroma natančneje na zemljišču za Tiskarno knjigoveznico Radovljica v neposredni bližini naselja Radovljica.     

Izgradnja regijske bolnice na omenjeni lokaciji ne bo imela nepredvidenih negativnih vplivov oziroma posledic 
za okolje, naravo ter samo bivanje in zdravje občanov:  
- bistvenih vlaganj občine v cestno omrežje ne bo, saj je lokacija neposredno ob avtocestnem priključku 

Radovljica; 
- odvajanje odpadnih voda bo urejeno v okviru rekonstrukcije Savske ceste, možna bi bila tudi priključitev 

na obstoječi meteorni kanal z ureditvijo dodatnega razbremenjevanja meteornih voda pred ČN Radovljica; 
- morebitno izgradnjo regijske bolnice bo treba upoštevati tudi pri načrtovani nadgradnji ČN Radovljica;  
- ravnanje s posebnimi odpadki je dolžan urediti povzročitelj sam s pooblaščenimi izvajalci; 
- ustrezne kapacitete vodovoda bodo zagotovljene po rekonstrukciji II. faze Šercerjeve ulice ob sočasni 

obnovi vodovoda, ki je predviden v letu 2023.  
Ocenjujemo, da se bodo občini vlaganja v infrastrukturo povrnila s plačilom komunalnega prispevka. 

Težko je oceniti, koliko zaposlenih se bo priselilo v Radovljico. Trenutno razpolagamo s prostimi zemljišči za 
stanovanjsko gradnjo v ZN Langusova 2, v ZN Plana, OLN Dolina, OLN Brezje in OPPN stanovanjska 
gradnja Sz11 Kamna Gorica. Sprejet je tudi OPPN Zapuže, katerega zemljišče je treba še komunalno opremiti. 
V pripravi pa imamo še OPPN Trata in Leški hrbet. Ocenjujemo, da dodatnih zemljišč za gradnjo ne bo treba 
načrtovati. 

 

STRANKE IN LISTE 

 

NSi 

41. Predlog: Nujno je potrebno začeti z obnovo mostu čez železnico pri železniški postaji Radovljica. 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Občina je obnovo mostu čez železniško progo pri železniški postaji 
Radovljica kot prednostno investicijo uvrstila v osnutek sporazuma med MZI (DRSI), SŽ-Infrastruktura in 
Občino Radovljica, kjer so definirani posamezni ukrepi, povezani z gradnjo in sanacijo objektov, ki se nahajajo 
na območju železniške proge na območju občine Radovljica, in se bodo izvajali v sklopu nadgradnje 
železniške proge Kranj - Jesenice v letu 2020 in 2021, ko bo le-ta pol leta zaprta za železniški promet. V 
osnutku sporazuma je zapisano, da naj bi bil MZI kot glavni investitor pripravljen vlagati sredstva v obnovo 
mostu v tistem delu, ki se nahaja na zemljiščih, ki so v lasti SŽ-Infrastruktura. Občina bi morala tako zagotoviti 
sredstva za navezavo občinskih cest na most. Dokončna odločitev o ključu financiranj bo znana po podpisu 
sporazuma. 
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42. Predlog: Zagotoviti je potrebno sredstva za ureditev vaških jeder in sprejeti odlok za začetek uveljavljanja 
participativnega proračuna. 

Odgovor:  Pripomba se delno upošteva. Občina glede na razpoložljiva finančna sredstva in glede na potrebe po 
obnovi in gradnji prometne in komunalne infrastrukture istočasno obnavlja in ureja tudi vaška jedra. Kropa je 
zgleden primer, kako občina ob gradnji komunalne infrastrukture pristopa tudi k sami ureditvi vaških jeder. Ob 
predvideni izgradnji primarne in sekundarne kanalizacije v naselju Kamna Gorica, za katero se pripravlja 
projektna dokumentacija, se sočasno posveča posebna pozornost tudi ureditvi in končnemu izgledu celotnega 
naselja in posebej vaškega jedra Kamne Gorice. Enak pristop ima občina tudi pri načrtovanju izgradnje javne 
kanalizacije v naselju Sp. Lancovo, ki se začne naslednje leto. Nad večino načrtovanih ureditev vaških jeder 
strokovno bedi (predpisuje pogoje in smernice) Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki v večini primerov z 
zahtevami postavlja visok nivo obnove, ki pa ga občina z omejenimi sredstvi izvaja počasneje, kot to 
pričakujejo občani.  
Občinska uprava bo v letošnjem letu preučila zakonodajo in predpisane postopke za uvedbo participativnega 
proračuna ter jih speljala v letu 2020. V tem okviru bo določena tudi višina sredstev, ki bo v proračunu 
predlagana za ta namen, in morebitna finančna sredstva za izpeljavo postopkov za uvedbo participativnega 
proračuna, ki jih bomo predlagali z rebalansom proračuna za leto 2020. 

 
43. Predlog: Gorenjsko cesto v Radovljici naj se preoblikuje v mestno ulico in tako razširi mestno središče. 

Odgovor: Vsebinsko se s predlogom strinjamo, saj so bile že pred leti pripravljene strokovne podlage in 
idejna zasnova ureditev Gorenjske in Kranjske ceste v centru Radovljice na podlagi vizije razvoja osrednjega 
prostora Radovljice. V proračunih za leti 2019 in 2020 pa žal ne moremo zagotoviti sredstev za nadaljevanje 
izvedbenega načrtovanja in gradnjo, saj je treba ob prenovi zgornjega ustroja prenoviti tudi infrastrukturo. 

V sklopu projekta gradnje kolesarskih povezav v občini bo v začetku letu 2019 izdelana projektna 
dokumentacija PZI, z obdelavo Gorenjske ceste od Partizana do stavbe občine, ki poleg prometne ureditve 
(umestitve kolesarskih pasov) na tem odseku obravnava tudi nadstandardno ureditev ulice tako z vidika 
arhitekturne kot hortikulturne ureditve. 

 
44. Predlog: Potrebno je zgraditi parkirišče pod Grajskim parkom in ureditev Grajskega parka. 

Odgovor: Občina si za ta namen prizadeva pridobiti nepovratna sredstva na področju trajnostne mobilnosti. 
Izvedba projekta je odvisna od pridobitve nepovratnih sredstev. Načrtovanje garažne hiše z ureditvijo 
Grajskega parka je zahtevna naloga, saj je Občina Radovljica samo projektno nalogo z Ministrstvom za kulturo 
in Zavodom za varstvo kulturne dediščine usklajevala več let. V proračunu za leto 2019 so na NRP 045309 
Parkirna hiša Grajski park dodatno zagotovljena sredstva za neinvazivne arheološke raziskave. 

 
45. Predlog: Zagotoviti je potrebno sredstva za ureditev ceste Rožna dolina, ceste za Verigo in avtobusne postaje 

v Lescah. 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Rekonstrukcija Železniške ceste je sestavni del projekta Gradnje 
kolesarskih povezav v občini Radovljica, na katerega se je občina prijavila za pridobitev nepovratnih sredstev 
in bila pri tem uspešna. Cesta predstavlja del prijavljene kolesarske povezave med avtobusno postajo 
Radovljica in železniško postajo v Lescah. 

Izvedba rekonstrukcije Ceste za Verigo je prestavljena do dogovora z vsemi služnostnimi upravičenci. Do 
takrat občina sme na cesti izvajati le nujna vzdrževalna dela. V letih 2019 in 2020 so zagotovljena sredstva za 
nujno vzdrževanje ceste in izgradnjo nadomestnega parkirišča ob cesti. 

Študija umestitve dokončne lokacije in ureditve avtobusne postaje v Lescah bo obdelana sočasno v izdelavi 
strokovnih podlag za načrtovanje in pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo novega podvoza za potrebe 
prometa osebnih vozil, tovornega prometa (intervencijska vozila), kolesarskega ter peš prometa, glede na 
možnosti prometne in prostorske umestitve v območju železniške postaje Lesce - Bled, ki se bo izvajala za 
potrebe nadgradnje železniške proge Kranj - Jesenice, ki bo potekala v obdobju 2020-2021. Študija in 
projektna dokumentacija bo pripravljena v primeru podpisa sporazuma med MZI (DRSI), SŽ-Infrastruktura in 
Občino Radovljica, katerega osnutek je trenutno v pregledu na DRSI. 

 
46. Predlog: Zagotoviti je potrebno protihrupne ograje v Lescah - ob železnici. 
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Odgovor: Pobuda se upošteva. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, načrtuje 
nadgradnjo železniške proge Kranj - Jesenice, ki bo potekala v letih 2020-2021. V sklopu  nadgradnje je 
načrtovana tudi izvedba investicijskih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje, znotraj 
katerih bodo/ne bodo izvedeni tudi protihrupni ukrepi, med drugim protihrupne ograje v Lescah.  

 
47. Predlog: Začeti je potrebno z gradnjo čistilne naprave Podnart. 

Odgovor: Pobuda se ne upošteva. V Dogovor za razvoj Gorenjske razvojne regije - Prednostna naložba 6.1. je 
bil vključen projekt kanalizacije Lancovo, kar je predpogoj, da pridobimo nepovratna sredstva za izvedbo 
kanalizacije Lancovo. Gre za zelo zahteven projekt, saj bo na novo zgrajene več kot 5,5 km nove kanalizacije. 
Tako je ta investicija trenutno prioritetna, saj moramo pridobiti gradbeno dovoljenje do 1.9.2019 in v tem letu 
začeti tudi postopke za izvedbo javnega naročila (priprava razpisne dokumentacije). Gradnjo kanalizacije 
moramo zaključiti v letih 2020 in 2021 tudi zaradi odločbe inšpektorata za varstvo okolja, izdane leta 2015 in 
dopolnjene leta 2018. Pogoj za uspešno črpanje navedenih sredstev je še dograditev kanalizacije v aglomeraciji 
Radovljica ID 3753 (somestje Radovljica - Lesce) do te mere, da bo na javno kanalizacijo priključenih 98 % 
stavb v naseljih Radovljica, Lesce in Lancovo. Sočasno s tem načrtujemo še gradnjo kanalizacijo Kamna 
Gorica in nadgradnjo centralne čistilne naprave Radovljica.  
Praviloma do leta 2023 ne bomo gradili drugih kanalizacij. Po prvotnih študijah bo poleg ČN Podnart treba 
zgraditi minimalno 3 km povezovalnega kanala Posavec - Podnart in ob tem nadgraditi ali na novo zgraditi 
primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje Brezje - Ljubno - Posavec - Podnart v dolžini minimalno 7 km. 
Prve ocene stroškov gradnje tega omrežja presegajo 10 milijonov EUR. V letu 2019 je predvidena izdelava 
hidravlične presoje omenjenega omrežja.  
Več o dinamiki gradnje kanalizacije po posameznih naseljih v občini Radovljica bo razvidno iz novega 
operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 
48. Predlog: Dokončati je potrebno pločnik od Doma Matevža Langusa do Save. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Zavedamo se pomembnosti pločnika ob tej državni cesti, zato smo 
načrtovali tudi II. in III. fazo njegove izgradnje. Ob tem smo pričakovali sofinanciranje države po enakih 
kriterijih kot pri I. fazi tega pločnika. Žal to ni mogoče, zato si prizadevamo zagotoviti sofinanciranje gradnje 
pločnika ob državni cesti, ki bo povezoval krožišče z Boštjanovo ulico in krožišče z Gorenjsko cesto. 
Sofinanciranje gradnje pločnika je predvideno v sklopu gradnje kolesarskih povezav v občini.      

 
49. Predlog: Odstraniti je potrebno stopnišče do železniške postaje Radovljica. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo namerava v letu 
2020 v okviru nadgradnje železniške proge Kranj - Jesenice prestaviti peronsko infrastrukturo na železniškem 
postajališču Radovljica z desne na levo stran proge. Če bo prestavitev izvedena, bo obstoječa stopniščna 
zgradba, ob stavbi postajališča Radovljica, porušena. 

 

LMŠ - Lista Marjana Šarca 

50. Predlog: Menimo, da predvideno zadolževanje občine za leto 2019 presega mejno vrednost 8%, kar bi še bilo 
skladno z 10.c členom Zakona o financiranju občin, zato naj se zniža in navede točno za izvedbo katerega 
projekta se bo najel kredit. 
Odgovor: Največji obseg možnega zadolževanja v letu 2019 je izračunan v skladu z 10.b členom ZFO-1 (Ur. 
l. RS, št. 123/06 in spremembe), ki določa, da se občina v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če 
odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov 
(obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih 
proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila 
ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna (Bilanca A.) v 
letu pred letom zadolževanja (upoštevana ocena realizacije 2018), zmanjšanih za prejete donacije (konto 73), 
transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije (konto 740001) in prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije (konto 741+78) ter prihodke režijskih obratov (konto 76). Za leto 2019 je bil tako izračunan 
obseg možnega zadolževanja občine v višini 1.329.017,34 EUR, kar pomeni, da se lahko Občina Radovljica v 
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letu 2019 zadolži do te višine, če skupni znesek letnega odplačila glavnic in obresti za že najeta posojila pri 
poslovnih bankah in novo posojilo ne presega tega zneska. Predviden znesek odplačil glavnic in obresti 
obstoječih dolgoročnih posojil v letu 2019 zanaša 849.452,65 EUR. Če upoštevamo še odplačilo glavnic in 
obresti za dolgoročno posojilo v znesku 2.000.000,00 EUR, se ta znesek poveča za približno 300.000,00 EUR 
in tako skupaj predstavlja 86,48% obsega možnega zadolževanja oz. 6,92% realiziranih prihodkov realiziranih 
prihodkov preteklega leta, zmanjšanih za transferne prihodke države, prejeta sredstva iz proračuna Evropske 
unije, donacije in prihodke režijskega obrata. 

 
51. Predlog: Potrebno bi bilo prihodkovno stran dodatno obrazložiti in nameniti več napora v pridobivanje 

nepovratnih sredstev. Glede na to, da so omenjene tudi neke vrste javno zasebna partnerstva na določenih 
investicijah, ki niso podrobno obrazložena, prosimo za pojasnila, katere investicije  se izvajajo oziroma bodo 
izvedene po tem principu, ali so pogodbe že sklenjene in kakšna so pričakovanja potencialnih partnerjev. 

Odgovor: Proračun je pripravljen skladno z zakonodajo in proračunskim priročnikom. Vsi prihodki so 
podrobno obrazloženi v splošnem delu obrazložitev proračuna in sicer na nivoju trimestnega konta. Občinska 
uprava pripravlja projekte za črpanje nepovratnih sredstev, tekoče spremlja objavljene razpise in projekte nanje 
prijavlja. Črpanje evropskih sredstev v naši občini ocenjujemo kot dobro. Tako je bila od leta 2010 z 
evropskimi nepovratnimi sredstvi sofinancirana večina večjih investicij: obnova graščine v Radovljici, 
vodovod Podgora, Čebelarski razvojno izobraževalni center, Vodovod Hraše Ledevnica, kanalizacija Begunje, 
primarna kanalizacija in ČN v Kropi, sekundarna kanalizacija v Kropi, energetske sanacije OŠ A. T. Linharta 
Radovljica, podružnične šole Begunje, OŠ F. S. Finžgarja Lesce, vrtca Lesce in vrtca Radovljica, novogradnja 
vrtca Lesce, celostna prometna strategija občine Radovljica, pločnik na Cesti na Jezerca - CPS 1. faza.  
Z evropskimi nepovratnimi sredstvi smo izvedli tudi številne manjše projekte: ureditev arheološke poti v 
Mošnjah, ureditev okolice kulturnega in gasilskega doma v Mošnjah, nakup urbane opreme in informativnih 
tabel za kolesarje v okviru projekta SLOWTOURISM, označitev hiš po celotni občini s hišnimi imeni, ureditev 
romarske poti Otoče, Ljubno, Brezje, ureditev tematske poti ob Savi, ureditev Rožnovenske tematske poti od 
Brezij v občini Radovljica do občinske meje z občino Tržič, nakup stojnic, nakup opreme za turistično pisarno 
v Klinarjevi hiši v Kropi, ureditev otroških igrišč na Brezjah, v Ljubnem, Kamni Gorici, na Posavcu in v 
Begunjah, postavitev čebelnjaka pri OŠ Lesce in nakup opreme zanj, nakup opreme za javne prireditve 
(prireditveni oder, zvočniki, mize in klopi, baročne obleke, prireditvene pagode), ureditev etnološkega muzeja 
v Mošnjah, ureditev učnega vrta pri OŠ A. T. L Radovljica z izvedenimi delavnicami in izobraževanji za 
odrasle, izvedba projekta Proč z invazivkami (delavnice, zloženke, ozaveščanje prebivalcev, popis lokacij z 
invazivnimi rastlinami).  
 
Uspešni smo bili tudi pri črpanju nepovratnih sredstev državnega proračuna, Fundacije za šport in Eko sklada. 
Z navedeno pomočjo so bili izvedeni naslednji projekti: Atletski park pri OŠ A. T. Linharta Radovljica, obnova 
šolskega igrišča pri OŠ F. S. Finžgarja Lesce, obnova otroškega dispanzerja in 1. nadstropja v ZD Radovljica, 
izgradnja vodovoda v Kropi, nakup pohištvene opreme za novo knjižnico, nakup stolov za baročno dvorano v 
graščini, postavitev električnih polnilnih postaj, obnova cestne infrastrukture (krožišče na cesti za verigo, cesta 
v Otočah, cesta v Vaze), posodobitev kotlovnice v vrtcu Lesce, nakup aktivne signalizacije v križišču 
Ljubljanska - Kranjska cesta v Radovljici.  
 
Črpanje sredstev je bilo v višini, ki je še omogočala zagotavljanje lastnih sredstev za projekt. Projekti namreč 
do zaprtja finančne konstrukcije zahtevajo tudi lastno udeležbo, ki pa se z razpisnimi pogoji iz leta v leto 
povečuje, kar predstavlja določeno obremenitev za proračun. Upravičeni stroški so pri sofinanciranih projektih 
v zadnjih letih vedno bolj specificirani in omejeni, po drugi strani pa se delež sofinanciranja znižuje. Primer: 
pri prvih razpisih energetskih sanacij so bili projekti sofinancirani v višini 100% upravičenih stroškov, pri 
zadnjem razpisu pa so sofinancirani le še v višini 40% upravičenih stroškov. Ker se projekt obravnava celovito 
in vključuje tako upravičene kot tudi neupravičene stroške, to pomeni, da je za zaprtje finančne konstrukcije 
treba zagotoviti več lastne udeležbe kot v preteklosti. Posledično je sredstev za financiranje drugih projektov, 
ki so vključeni v proračun, manj. 
Poleg navedenega je v tej finančni perspektivi na voljo manj sredstev za financiranje infrastrukturnih investicij 
(ceste, vodovodi, kanalizacije), za kar pa so v občinah še izredno velike potrebe.  
 
Izvedba investicij na način javno zasebnega partnerstva poteka skladno z Zakonom o javno zasebnem 
partnerstvu. O teh investicijah odloča občinski svet. V trenutni predlog proračuna niso vključene investicije, 
ki bi se izvajale na navedeni način. 

 
52. Predlog: V NRP, tako v osnutku za leto 2019 in v osnutku za 2020, niso razvidne vsebinske podlage za 

sprejem tako oblikovanega osnutka, zato naj se za celotni III. poglavji obeh osnutkov kot priloga gradivu 
javno objavijo vsi dokumenti identifikacije investicijskih projektov, ki jih vsebujeta oba osnutka, ločeno po 
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letih in po postavkah, kot to zahteva Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ. 
Odgovor: Za izvrševanje proračuna, kamor sodi tudi izvedba investicijskih projektov, je skladno s statutom 
občine zadolžen župan. Vsi razpoložljivi dokumenti so na vpogled na občinski upravi, njihove javne objave 
pa Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ne 
predvideva ali zahteva. 

 
53. Predlog: V kolikor ti dokumenti niso ustrezno pripravljeni ali skladni z zakonodajo posamičnega področja, 

naj se vse postavke začasno izločijo iz NRP in naj v čim krajšem možnem času občinski svet obravnava 
novelirane potrebne odloke. 
Odgovor: Številni projekti so vključeni v NRP tudi z razlogom možnosti prijav za nepovratna sredstva. 
Določila razpisov namreč zahtevajo, da je projekt, ki kandidira za nepovratna sredstva, vključen v proračun in 
NRP. Za vse projekte, ki so vključeni v NRP, so skladno z uredbo pripravljeni obrazci 3. 

 
54. Pripomba: Na strani 17 v osnutku proračuna za leto 2019 iz tabele izhaja procent 44,24 v obrazložitvi pa je 

zapisan 43,37. 
Odgovor: Pri obrazložitvi je prišlo do napake pri navedbi zneska. Pravilen znesek je 44,24%. Napako smo v 
predlogu proračuna za leto 2019 popravili. 

 
55. Predlog: Za leto 2019 se doda nova postavka za izgradnjo gasilskega doma PGD Radovljica v sklopu 

regijskega reševalnega centra in se na ta konto uvrstijo že tudi sredstva, ki so zagotovljena za pripravo 
strokovnih podlag za prostorske izvedbene akte na kontu 44201 v okvirni višini 25.000,00 EUR, kot je bilo 
pojasnjeno na 3. seji občinskega sveta v splošni razpravi. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Projekt Sofinanciranje Regijskega reševalnega centra z izgradnjo 
Gasilskega doma PGD Radovljica je uvrščen v Načrt razvojnih programov 2020-2023. Glede na predviden 
terminski plan sprejemanja odloka o OPPN (sprejem do konca leta 2019) so v proračunu za leto 2019 sredstva 
za financiranje odloka o OPPN zagotovljena na postavki 44202, za pripravo strokovnih podlag za ta OPPN pa 
na postavki 44201.  

 
56. Predlog: Iz predlaganih postavk ni razvidno, ali so neposredni proračunski uporabniki (predvsem Vrtec 

Radovljica) že upoštevali že od decembra zaznano povišanje plač zaposlenim oziroma je občinska uprava 
predpostavila potrebno zvišanje, da ne bo potrebno zvišanje cene vrtca na škodo občanov. 
Odgovor: V osnutku proračunov je bilo okvirno že upoštevano povečanje stroškov iz naslova povišanja plač, 
vendar pa točnega zneska ni mogoče natančno predvideti. Na izračun potrebnih sredstev Vrtca Radovljica 
vpliva izredno veliko dejavnikov, med katerimi so predvsem: število vključenih otrok, število oblikovanih 
oddelkov, cena programa, delež plačila staršev, število prostih mest, dodatnih stroškov otrok s posebnimi 
potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (znižan normativ, dodatna strokovna pomoč, spremljevalec 
gibalno oviranega otroka s posebnimi potrebami).  

 
Metodologija za izračun cena programov vrtca je določena z državnim pravilnikom, ki določa, kateri stroški 
vzgoje, varstva in prehrane se upoštevajo kot elementi za oblikovanje cen programov. Le-ta pa določa tudi 
stroške, ki se ne upoštevajo pri izračunu cene programov in jih pokriva lokalna skupnost iz občinskega 
proračuna. Občina je dolžna spoštovati predpisano metodologijo in skladno s spremembami stroškov uskladiti 
ceno programov. 
Delež plačila staršev za otroka, vključenega v vrtec, je določen z odločbo centra za socialno delo, in sicer v 
deležu med 0% in 77%, odvisno od premoženjskega stanja družine, v povprečju pa ta delež trenutno znaša 
približno 35%. 
Če predlagana proračunska sredstva ne bodo zadoščala za pokritje  obveznosti občine, se bo manjkajoča 
sredstva zagotovilo z rebalansom proračuna ali prerazporeditvijo. 
Višina stroškov dela za nadstandardne zaposlitve po osnovnih šolah, ki jih financira lokalna skupnost, pa je 
vezana na soglasje občinskega sveta k tem zaposlitvam za šolsko leto. V skladu s sklepi občinskega sveta za 
šolsko leto 2018/19 se bo z rebalansom ali prerazporeditvijo prilagodila potrebna višina sredstev. 
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Za druge javne zavode (Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Muzeji radovljiške občine, Turizem in kultura 
Radovljica) so sredstva za plače skladno s posredovanimi potrebami s strani javnih zavodov usklajena v 
predlogu proračunov. 

 
57. Predlog: Kadrovski načrt Občine Radovljice v letu 2019 predvideva dodatno zaposlitev, ki pa nima nikjer 

opredeljenih finančnih posledic, zato prosimo za pojasnilo, v kakšnem bruto znesku bodo nastale te posledice 
(ali gre za delovno mesto svetovalca ali podsekretarja). 
Odgovor: V kadrovskem načrtu je predvideno dodatno delovno mesto, pretežno za opravljanje nalog 
informatika. Delovno mesto še ni sistemizirano. Za to delovno mesto smo za izračun plače predvideli 31 
plačni razred, znesek je že upoštevan pri predlogu proračuna za leti 2019 in 2020 in naveden v obrazložitvah. 

 
58. Predlog: V navezavi s 3. točko naj se nemudoma sprejme vsaj sledeče občinske splošne akte, brez katerih je 

osnutek proračuna nedvomno vsaj zakonsko pomanjkljiv: 
a. 4-letni načrt vzdrževanja cest skladno z 11. členom občinskega odloka o vzdrževanju cest leta 2018, 

da bo sploh možno v osnutek proračuna za leto 2019 vključiti letni načrt vzdrževanja cest?   
b. sprejem Odloka o sofinanciranju športa, skladno z 3. odstavkom 16. člena veljavnega Zakona o športu  

Odgovor: Pripombi se upošteva.  
Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest je izdelan in je sestavni del proračunskega gradiva.  
Zakon o športu določa, da občinski svet z odlokom podrobneje določi izvajalce posameznih programov in 
področij letnega programa športa, podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja 
izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja 
nadzora nad pogodbami o sofinanciranju. Vse navedeno sicer že ureja veljavni Pravilnik o sofinanciranju 
letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 108/2009 in spremembe). Glede na določbo v 
novem zakonu, ki namesto pravilnika predvideva odlok, pa je v pripravi nov akt, katerega del bodo tudi 
prenovljena merila za ocenjevanje in vrednotenje. 

 
59. Predlog: Nujne so spremembe osnutka Odloka o proračunu za leto 2019 in tudi v primerljivih členih za 2020:  

- 7. člen - omejitev prerazporeditve pravic porabe na 5% 
- 9. člen - načrt razvojnih programov iz 20% na 10%  
- 10. člen za prevzemanje novih obveznosti in sprememb pristojnosti uporabnika mora župan predhodno 

pridobiti soglasje občinskega sveta 
- 12. člen odpisa dolga v skupni višini max 15.000 EUR 
Odgovor: Predlog se ne upošteva. 

V 7. členu predlagamo, da skupni obseg prerazporeditev vseh neposrednih uporabnikov ne sme presegati 7% 
posebnega dela proračuna. Za operativno in učinkovito izvrševanje proračuna so potrebna določena pooblastila 
župana, ki ima možnost glede na dano ali nastalo situacijo ukrepati na način, da s prerazporejanjem sredstev 
izvršuje sprejeti proračun. 7% prerazporeditev pomeni samo spremembo proračuna po vsebini ne pa povečanje 
ali zmanjšanje proračuna. Drugačen obseg pravic je sicer možen, vendar pa je predlagan odstotek zaradi narave 
poteka posameznih investicij nujno potreben za nemoteno izvrševanje proračuna. Občinski svet je o 
prerazporeditvah po sklepu župana seznanjen vsakih šest mesecev. Pooblastilo je enako, kot je bilo v preteklih 
letih. Iz vseh priloženih poročil je razvidno, da le to ni bilo nikdar prekoračeno. 

V 9. členu predlagamo, da se vrednost NRP lahko usklajuje do višine 20% vrednosti projekta. Višina 
predlaganih pravic je določena v višini zakonskih omejitev. Drugačen obseg pravic je sicer možen, vendar pa 
je predlagani odstotek zaradi narave poteka posameznih investicij nujno potreben za nemoteno izvrševanje 
proračuna in s tem delovanja občine in krajevnih skupnosti.  

 
10. člen ureja način ravnanja župana v določenih primerih izvrševanja proračuna in je nujen za operativno in 
učinkovito izvrševanje proračuna. 
 
V 12. členu predlagamo, da lahko župan dopiše dolg do skupne višine 30.000 EUR. Zakon o javnih financah 
natančno določa pogoje za odpis dolga. Prav tako se o vseh odpisih dolga v letu občinskemu svetu poroča ob 
zaključnem računu. Znižanje zneska je sicer možno, vendar zaradi nemotenega poteka izvrševanja proračuna 
predlagamo, da znesek ostane v predlagani višini. 
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60. Predlog: Med pravnimi podlagami je potrebno navesti tudi druge podzakonske in vse občinske akte, ki so 

podlaga za pripravo kateregakoli dela osnutka proračuna za leto 2019 in 2020 (nedvomno manjka Uredba o 
enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ). 

 
Odgovor: Med pravnimi podlagami je navedena zakonodaja, ki neposredno vpliva na sestavo proračuna. 
Zakonodaja, ki na sestavo proračuna vpliva posredno, ni navedena, saj bi bila navedba vseh zakonskih, 
podzakonskih aktov in občinskih predpisov preobsežna. 

 
61. Predlog: Obvezno je potrebno povečati znesek za obrambo in ukrepe ob izrednih ukrepih z 1,65% na 2% - 

prenos 50.000,00 EUR za nujno posodobitev zaščitne varovalne opreme operativnih gasilcev, lahko gre na 
račun skupne postavke za šport, ki predstavlja kar 4,45% celotnega  proračuna. 

Odgovor: Pripomba se delno upošteva in se v predlogu proračunov za protipožarno varnost nameni dodatnih 
3.104 EURv letu 2019 in 3.854 EUR v letu 2020. 

 
62. Predlog: Takojšnja izdelava DIIP tudi za stavbo Kovaškega muzeja v Kropi (Klinarjeva hiša), ki se je začela 

sanirati že leta 2008 in se takrat ustavila z izjemo urgentnega posega leta 2017, ko pa so potem prostori ostali 
v surovi fazi. Za leto 2019 je potrebno ponovno vključiti že v proračunu za leto 2018 predvidena in potem v 
rebalansu odvzeta sredstva za nujno potrebno obnovo strehe v višini 40.000,00 EUR, za leto 2020 pa za 
začetek  obnove celotne stavbe predvideti sredstva vsaj v višini 200.000,00 EUR. V muzeju niso dani pogoji 
za normalno delo, nekateri prostori so ostali v fazi obnove, celotna stavba je dotrajana, večinoma neogrevana, 
zaradi strehe, ki se ne obnavlja, pa so ogroženi tudi ljudje oz. vozila na cesti. V nasprotnem primeru bo občina 
lahko zaradi varnosti primorana zapreti muzej. 
Odgovor: Predlog se ne upošteva. Žal omejena proračunska sredstva in izvedba številnih drugih prioritetnih 
projektov (dozidava Zdravstvenega doma Radovljica, energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja Lipnica, 
izgradnja kanalizacije na Spodnjem Lancovem, projekti, povezani z nadgradnjo železniške proge Kranj - 
Jesenice, in drugi) trenutno ne omogočajo zagotavljanja sredstev za nadaljevanje obnove Klinarjeve hiše v 
Kropi. 

 
63. Predlog: Doda se postavka za izgradnjo občinskega vhoda za knjižnico na Vurnikovem trgu, ker je v teku 

tožba zoper občino, s tem se lahko poveča tudi prihodkovni del s trženjem parkirišč v občinski lasti. 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Dovoz in vhodi v garažo pod Vurnikovim trgom so zgrajeni in urejeni 
skladno s pridobljenim gradbenim in uporabnim dovoljenjem, vse na podlagi veljavnega Zazidalnega načrta 
za centralno območje Radovljice. 

 
64. Vprašanje: Glede na predvidene investicije v železniško infrastrukturo, ni nikjer razvidno, na kakšen način je 

občina zavarovala interese občanov in krajevnih skupnosti pri pripravi dokumentacije na državni ravni. So 
predvideni posegi v prostor usklajeni z deležniki na lokalnem nivoju? 
Odgovor: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo namerava na relaciji Kranj - Jesenice v 
letih 2020 in 2021 nadgraditi železniško progo z vso spremljajočo infrastrukturo. Vsa predvidena dela se bodo 
izvajala na podlagi vzdrževalnih del v javno korist in izključno na zemljiščih v lasti Republike Slovenije. V 
tem primeru Občina Radovljica ni stranka v postopku, saj za posege predvidoma ne bo izdano gradbeno 
dovoljenje. Glede na predvidene posege na omenjenem odseku gorenjske proge pa je občini v interesu, da se 
vključi v projekt z namenom, da reši ključna vprašanja, vezana na cestno in komunalno infrastrukturo v lasti 
občine, kjer se ta nivojsko ali kako drugače križa z železniško progo. 
Občina je investitorju podala predlog, da se v sklopu nadgradnje železniške proge predhodno preveri in v 
primeru izvedljivosti izvede izven nivojsko križanja Alpske ceste z železniško progo. Če bo podpisan 
sporazum med MZI (DRSI), SŽ-Infrastruktura in Občino Radovljica, bo DRSI pristopil k izdelavi strokovnih 
podlag za načrtovanje in pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo novega podvoza za potrebe prometa 
osebnih vozil, tovornega prometa (intervencijska vozila), kolesarskega ter peš prometa, glede na možnosti 
prometne in prostorske umestitve v območju postaje Lesce - Bled. Ugotovljeno je že bilo, da izvedba podvoza 
ali nadvoza na mestu današnjega nivojskega prehoda čez železniško progo na Alpski cesti, tehnično ni 
izvedljiva. Ko bo podpisan sporazum in bo pripravljena projektna dokumentacija v tolikšni meri, da jo je 
možno predstaviti javnosti, bo le ta predstavljena in usklajena z deležniki na lokalnem nivoju. 
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65. Vprašanje: V osnutku proračuna za leto 2020 izhajajo različne postavke proračunske rezervacije (v osnutku 

odloka se v 11. členu pojavlja znesek 130.000,00 EUR, nato na strani 21 izhaja višina 190.000,00 EUR, ki je 
razdeljena na znesek (konto 4090) 145.000,00  EUR in na 45.000,00 za stanovanjske namene. Prosimo, da se 
navedene zneske dodatno evidentno obrazloži, saj so nerazumljivi. 
Odgovor: Znesek 190.000,00 EUR je sestavljen iz: 
- 130.000,00 EUR: Proračunska rezerva občine, ki je oblikovana v skladu z 49. členom ZJF, katere sredstva se 
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski 
plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče; 
- 45.000,00 EUR: Rezervni sklad za stanovanjske namene, oblikovan v skladu s 56. členom ZJF, in 
- 15.000,00 EUR: Splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom ZJF, katere sredstva se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. 

 
66. Vprašanje: Osnutek proračuna za 2020 v zadnjem odstavku pred obrazložitvijo postavke 703 vsebuje 

zastarele podatke. Naj se upoštevajo zadnje spremembe zakonodaje na dan 1.2.2019. 
Odgovor: V času priprave osnutka proračuna za leto 2020 smo upoštevali takrat veljavno zakonodajo. Od 
25.12.2018 velja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) (Ur. l. RS, št. 83/18). Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2019 in 
2020 in Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021 sta še vedno v pripravi. Podatki za leto 2020 so 
upoštevani v skladu z navodili, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. 

 

SDS -  Slovenska demokratska stranka 

67. Predlog: Povečanje sredstev na postavki 44517 subvencije in državne pomoči v kmetijstvu. 
Odgovor: Glede na to, da je bila realizacija sredstev namenjenih za sofinanciranje kmetijstva v letu 2018 le v 
višini 86 %, občinska uprava predlaga, da sredstva ostanejo v predlagani višini. 

 
 

68. Predlog: Povečanje sredstev na postavki 44432 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest. 
Odgovor: Pripomba se upošteva. V letu 2019 in v letu 2020 se zagotovi dodatnih 5.000 EUR za vzdrževanje 
gozdnih cest. 

 
69. Predlog: 46221 Atletski park OŠ A.T. Linharta Radovljica sredstva za obratovanje se poveča najmanj na 

10.000 EUR. Zakaj se zamika investicija po letu 2022? 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Glede na dosedanjo realizacijo predvidena sredstva zadostujejo za tekoče 
vzdrževanje in obratovanje atletskega parka pri OŠ A.T. Linharta, investicije v nadaljnjo posodobitev in 
nadgradnjo atletskega parka pa so terminsko načrtovane skladno z razpoložljivimi sredstvi in glede na 
prednostne naloge. 

 
70. Pripomba: 082011 Kropa - Kovaški muzej, sredstva, ki so planirana za leto 2020, se premakne v leto 2019. 

Za Lipniško dolino se namenja zelo malo sredstev, glede na to da to območje prinaša dodano vrednost na 
strani gospodarstva - Iskra Lipnica, Plamen, Atotech. Pomen Klinarjeve hiše za kulturno dediščino za ta kraj 
je velik. Pripravlja se zakonodaja za financiranje kulturnih objektov in se lahko pričakuje državna sredstva za 
obnovo. 
Odgovor: Žal omejena proračunska sredstva in izvedba številnih drugih prioritetnih projektov (dozidava 
Zdravstvenega doma Radovljica, energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja Lipnica, izgradnja kanalizacije na 
Spodnjem Lancovem, projekti, povezani z nadgradnjo železniške proge Kranj - Jesenice in drugi) trenutno ne 
omogočajo zagotavljanja sredstev za nadaljevanje obnove Klinarjeve hiše v Kropi. 
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Trditev, da se za Lipniško dolino namenja malo sredstev, ne drži. V preteklih letih je bil zgrajen primarni in 
sekundarni kanalizacijski sistem Kropa s ČN Kropa in odsekom primarne kanalizacije Kamna Gorica. Sočasno 
s tem je bil v enakem obsegu obnovljen tudi primarni in sekundarni vodovod in ceste, v katerih se je gradila 
kanalizacija. Po tem je bila zgrajena še sekundarna kanalizacij z vodovodom v novem delu naselja Brezovica. 
V Kamni Gorici je bila zgrajena komunalna oprema za novo naselje enostanovanjskih hiš. V preteklih letih je 
bil obnovljen praktično celotni cestni odsek Dobravica - Češnjica pri Kropi - Rovte.  

V teku je javno naročilo za energetsko sanacijo šole in rekonstrukcijo telovadnice OŠ Lipnica. Naročen je 
projekt za izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja z obnovo vodovoda in vseh javnih površin v Kamni 
Gorici in projekt za obnovo vodovoda Ovsiše - Dobravica v dolžini približno 3,5 km. V preteklih letih se je 
izvedla celovita energetska sanacija in prenova vrtca v Kropi. 

Po Lipniški dolini poteka državna cesta in občina vlaga velike napore tudi v to, da se ta cesta redno vzdržuje in 
obnavlja. Tako je bila v preteklem letu izvedena obnova II. faze serpentin Lancovo. V treh fazah pa je bila 
preplaščena državna cesta skozi naselje Kamna Gorica. Trenutno se načrtuje obnova odseka državne ceste R3-
636/1126 Lipnica - Gobovce, od km 1.170 do km 2.340, t.j. od meje naselja Lipnica do priključne ceste za 
Češnjico pri Kropi. 

Še vedno ostaja največji problem obnova državne ceste mimo tovarne Iskra Mehanizmi v Lipnici ter obnova 
državne ceste s pločnikom skozi naselje Podnart. V Podnartu ostaja nerešeno vprašanje soglasja Slovenskih 
železnic k predvideni obnovi državne ceste. Upamo, da se bo to vprašanje uredilo oz. rešilo pri nadgradnji 
železniške proge Kranj - Jesenice in da bo tudi ta del državne ceste obnovljen v letu 2021 ali 2022.    

 
71. Predlog: Na NRP 045002 Cesta za verigo postavka je potrebno zagotoviti sredstva za ureditev varne šolske 

poti že v letu 2019. 
Odgovor: S postavitvijo bočnih ovir na cesti za Verigo je že izvedena ureditev šolske poti. Za več od 
omenjenega posega in nujnega vzdrževanja ceste pa občina nima dovoljenja služnostnih upravičencev. 

 
72. Predlog: Obnova ceste Prezrenje - Sp. Dobrava. Cesta je v zelo slabem stanju in je nevarna. Sredstva so bila 

predvidena v proračunih 2014 - 2018, realizacije ni bilo, zato se te postavke ne sme ukiniti. Sredstva je 
potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2019. Obstoječo cesto je potrebno čim prej sanirati - preplastiti. 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Potrebna zemljišča za ureditev te ceste ostajajo v planu nakupov 
zemljišč. Nakupi se bodo nadaljevali v letu 2019. Večjo realizacijo pričakujemo po zaključku geodetske 
odmere, ki je sklepni fazi. 

Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava je bila v osnutku proračuna za leto 2020 zajeta v sklopu NRP 045160 
Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja. Za sanacijo je predvidenih 100.000 EUR, in 
sicer v letu 2020 50.000 EURr in v letu 2021 prav tako 50.000 EUR. V predlogu proračuna za leto 2020 je 
rekonstrukcija ceste prikazana kot samostojni načrt razvojnih programov (045169 - Sanacija ceste Prezrenje - 
Sp. Dobrava).   
 

73. Predlog: Obnova / rekonstrukcija ceste Češnjica - Rovte. Cesta je v zelo slabem stanju in se poseda. 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Na območju KS Podnart bodo v obdobju od 2019 do 2022 potekala 
obsežna obnovitvena dela na vodovodih ob sočasnem kabliranju NN in VN vodov Elektra Gorenjska, kjer se 
bodo hkrati obnavljale ceste. Zato sredstev za preplastitev ceste Češnjica - Rovte v proračunskem obdobju 
2019-2020 ne moremo zagotoviti. 

 
74. Predlog: Kranjska cesta v Radovljici od Špara do avtobusne postaje mimo Vurnikovega trga je v slabem 

stanju. Glede na to, da je ta cesta vhod v Radovljico in prvi vtis turista, ki se pripelje po tej cesti, je potrebno 
cesto čim prej sanirati. V proračunu so predvidena sredstva za 045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini, 
tudi za Kranjsko cesto, zato naj se uredi kolesarska steza celovito skupaj s cesto in ne najprej kolesarska steza 
nato pa še cesta. V NRP se predvidena sredstva za sanacijo ceste šele za leto 2022. 
Odgovor: Pobuda se delno upošteva. Za odsek Kranjske ceste od Šercerjeve do Ljubljanske ceste se v sklopu 
projekta gradnje kolesarskih povezav pripravlja projektna dokumentacija PZI, ki bo zaključena v prvi polovici 
leta 2019. Poleg umestitve ločenih kolesarskih pasov je sočasno predvidena tudi obnova ceste ter celovita 
obnova celotne komunalne infrastrukture. Na odseku ceste je nerešenih kar nekaj lastniških zadev, ki so že v 
preteklosti onemogočale kakršnokoli izvedbo rekonstrukcije Kranjske ceste. Zato bo občina začela z odkupi 
zemljišč takoj, ko bo znana projektantska ocena investicije.  
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75. Predlog: Javna parkirna hiša v centru Radovljice. 
Odgovor: Parkirna hiša pod Vurnikovim trgom že omogoča vzpostavitev javnega parkiranja. Občina 
Radovljica si prizadeva tudi za umestitev garažne hiše pod Grajskim parkom. V strokovnih podlagah so 
opredeljene tudi druge lokacije potencialne javne parkirne hiše v Radovljici. Nekatere je treba opredeliti še v 
prostorskih aktih (npr. na vhodu v Radovljico). 

 
76. Predlog: 055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture. V tem sklopu je potrebno razširiti 

podvoz pod železniško progo na Savski cesti - proti komunali. Sedaj je promet urejen izmenično - eno vozilo 
na enkrat. V kolikor se načrtuje industrijski objekt na območji gramoznice, je potrebno urediti tudi dostop. 
Predvidena so sredstva za rekonstrukcijo (idejni projekt že v letu 2019) Savske ceste. Odpraviti je potrebno 
tudi to ozko grlo že v sklopu sanacije železniške proge, ker kasneje to ne bo mogoče. V NRP za 2021 in 2022 
so predvidena sredstva v višini 922.500€ za sanacijo te ceste. 
Odgovor: Pobuda se ne upošteva. Po ogledu podvoza pod železniško progo na Savski cesti, ki smo ga 
opravili skupaj s predstavniki DRI in Slovenskih železnic, slednji v program obnov niso uvrstili širitve 
oziroma gradnje dodatnega predora na cesti. V veljavnem OPPN tudi ni predvidena širitev oziroma vzporedna 
gradnja dodatnega predora, za kar bi bila potrebna sprememba OPPN-ja. S tehničnega vidika gradnja dodatne 
predorske cevi ni problematična, vendar z vidika potreb po obnovi prometne in komunalne infrastrukture na 
celotnem območju občine Radovljica, le-ta za občino predstavlja previsoko investicijo. 

 
77. Predlog: V okviru 055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture se za leto 2019 vključi 

izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč za obnovo in sanacijo ceste Podnart - Zaloše - 
Otoče, v letu 2020 pa tudi začetek te obnove in sanacije. Trasa ceste gre skoraj v celoti tik ob železnici. Že ob 
gradnji mostov v Podnartu in Otočah je bila obvozna cesta. To postane tudi ob vsaki zapori železniških 
prehodov v Podnartu in Otočah, celo za cesti Kranj - Kropa in Avtocesta Črnivec - Kropa. Ob načrtovani 
obnovi železniške infrastrukture pa ne bo samo obvozna cesta pri zapori železniških prehodov v Podnartu in 
Otočah, ampak bo to tudi cesta za dostop do gradbišča, ki bo nastalo na železniški trasi Podnart - Otoče. Cesta 
Podnart - Zaloše - Otoče je zelo ozka in v zelo slabem stanju. Že sedaj povsod ne dosega standardov za 
varnost ljudi in njihovega premoženja. Načrtovana rekonstrukcija železniške proge bo močno obremenila to 
cesto, zato glede na njeno širino in slabo stanje in brez njene prilagoditve pred začetkom te rekonstrukcije, 
pomeni resno ogrožanje zdravja, življenja in premoženja vseh udeležencev v cestnem prometu na tej relaciji 
in občanov, ki prebivajo ob tej cesti. 
Odgovor: Pobuda se ne upošteva. Sredstva v letu 2019 so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in 
nakup zemljišč za potrebe izvedbe povezovalnih cest do novega podvoza pod železniško progo pri naselju 
Podnart in naselju Zaloše ter premostitvenega objekta preko potoka Lipnica v sklopu ureditve nove dovozne 
ceste do objektov na naslovu Podnart 15 in 16. Slednji poseg je potreben zaradi ukinitve obstoječega dostopa 
do omenjenih objektov, ki trenutno poteka preko nivojskega prehoda čez železnico, ki se zaradi nadgradnje 
železniške proge ukine. Izvedba naštetih posegov je predvidena v letih 2020 in 2021.  
Predvidena nadgradnja železniške proge predstavlja celovito obnovo vozne površine in železniške 
infrastrukture. Ker bo proga v času obnove zaprta za javni železniški promet, naj bi večina transporta 
gradbenega materiala in strojev potekala po progi, po obstoječih vzporednih cestah pa v manjši meri. Največje 
obremenitve cest je pričakovati v naseljih Ovsiše, Podnart in Zaloše, kjer naj bi potekal glavni transport za 
potrebe gradnje obeh novih podvozov in povezovalnih cest. 

 
78. Predlog: V letu 2020 se vključi v NRP 1,5% sredstev za participativni proračun, v naslednjih letih se 

povečuje za 0,5% na leto. 
Odgovor: Občinska uprava bo v letošnjem letu preučila zakonodajo in predpisane postopke za uvedbo 
participativnega proračuna ter jih speljala v letu 2020. V tem okviru bo določena tudi višina sredstev, ki bo v 
proračunu predlagana za ta namen, in morebitna finančna sredstva za izpeljavo postopkov za uvedbo 
participativnega proračuna, ki jih bomo predlagali z rebalansom proračuna za leto 2020.   

 
79. Predlog: Načrt razvojnih programov - prerazporeditve z 20% se razpolovi. 

Odgovor: V 9. členu predlagamo, da se vrednost NRP lahko usklajuje do višine 20% vrednosti projekta. 
Višina predlaganih pravic je določena v višini zakonskih omejitev. Drugačen obseg pravic je sicer možen, 
vendar pa je predlagani odstotek zaradi narave poteka posameznih investicij nujno potreben za nemoteno 
izvrševanje proračuna in s tem delovanja občine in krajevnih skupnosti. 
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80. Predlog: Najmanj 1% proračuna namenjen za strateške nakupe nepremičnin. 

Odgovor: Pridobivanje zemljišč za ureditev obstoječe infrastrukture (cest) je zakonska obveza. V plan 
nakupov so uvrščeni vsi potencialno strateški nakupi, pri sami realizaciji pa imajo prednost nakupi za 
investicije, ki so v teku, in nakupi, ki so lažje izvedljivi. 

 
81. Predlog: Dodati v NRP projekt, ki bo omogočil izgradnjo in razvoj plezalnega centra širših razsežnosti. 

Predlagamo da se upošteva predlog Domna Škofica. 
Odgovor: Predlagani projekt je zasebna investicija. Ena od možnosti, ki je bila predstavljena investitorju, je 
bila tudi izgradnja centra v partnerstvu z zasebnim investitorjem na območju OPPN Lesce pod Golfom, 
vendar se za to ni odločil. Investitor se je odločil za vzpostavitev centra na lastnem zemljišču, za katerega pa 
teče postopek spremembe namembnosti. 

 
82. Predlog: Upoštevanje predlogov Krajevnih skupnosti. 

Odgovor: Predlogi krajevnih skupnosti bodo preučeni in upoštevani v največji možni meri. 

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 

Krajevna skupnost Kamna Gorica 

83. Predlog: V proračunih za leto 2019 in 2020 naj se zagotovijo sredstva za gradnjo kanalizacije v Kamni Gorici 

Odgovor: Predlog je delno že upoštevan. Sredstva za začetek gradnje primarne kanalizacije v Kamni Gorici so 
zajeta v predlogu proračuna za leto 2020.  

V Dogovor za razvoj Gorenjske razvojne regije - Prednostna naložba 6.1. je bil vključen projekt kanalizacije 
Lancovo, kar je predpogoj, da pridobimo nepovratna sredstva za izvedbo kanalizacije Lancovo. Ocenjena 
vrednost projekta je 2,35 mio EUR Skladno s sklenjenim Dogovorom za razvoj Gorenjske razvojne regije, 
dopolnitvijo št. 1 in 2, sklenjenim med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Razvojnim 
svetom Gorenjske razvojne regije, je dogovorjeno, da je sofinanciranju projekta »Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Radovljica« namenjenih 1.329.300 EUR sredstev EUR ter 
proračuna Republike Slovenije.  

Gre za zelo zahteven projekt, saj bo na novo zgrajeno 5,5 km kanalizacije. Tako je ta investicija trenutno 
prioritetna, saj moramo pridobiti gradbeno dovoljenje do 1.9.2019 in v tem letu začeti tudi postopke za izvedbo 
javnega naročila (priprava razpisne dokumentacije). Gradnjo kanalizacije moramo zaključiti v letih 2020 in 
2021 tudi zaradi odločbe inšpektorata za varstvo okolja, izdane leta 2015 in dopolnjene leta 2018.  

Kanalizacije v Kamni Gorici zato ni možno graditi sočasno. Sočasno s kanalizacijo Kamna Gorica načrtujemo 
tudi nadgradnjo centralne čistilne naprave Radovljica. Več o dinamiki gradnje kanalizacije po posameznih 
naseljih v občini Radovljica pa bo razvidno iz novega operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda.  

 

84. Vprašanje: Zakaj je iz proračuna 2019-2023 izpadla gradnja kanalizacije v Kamni Gorici? Krajani želijo 
aktivno sodelovati pri projektiranju in tehničnih rešitvah, zato želijo, da se jih aktivno vključi v projektiranje 
kanalizacije. 

Odgovor: Predlog je delno že upoštevan. Sredstva za začetek gradnje primarne kanalizacije v Kamni Gorici so 
zajeta v predlogu proračuna za leto 2020. 

Odgovor na vprašanje je podan pri prejšnjem predlogu KS Kamna Gorica.  

Osnovne projektne rešitve so bile krajanom že predstavljene. Praktično vsa kanalizacija je projektirana na 
javnih površinah. Globina kanalov je pogojena z vzdolžnim padcem, ki je vezan na točko priklopa primarne 
kanalizacije in najnižjo točko v OPPN¸za stanovanjsko gradnjo SZ11 Kamna Gorica. Vmes pa kanalizacija še 
dvakrat preči Lipnico. Določene ureditve so vezane še na pogoje Zavoda za varstvo kulturno dediščino Kranj. 
Tudi zahteve zavoda so bile KS in krajanom že predstavljene. 
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85. Predlog: V proračunske tabele je potrebno vključiti koncesnino od kamnoloma in prikazati njeno porabo. 
Odgovor: Pripomba se upošteva. Sredstva koncesnine so vključena v proračun. Tabeli za leto 2019 in 2020 

sta temu ustrezno oblikovani. 

 

Krajevna skupnost Kropa 

86. Predlog: Zagotovijo naj se sredstva za rake v proračunih za leti 2019 in 2020. 
Odgovor: Pripomba se upošteva. Za rake ob gostilni Kovač je izdelana projektna dokumentacija in pridobljena 
nepovratna sredstva za sofinanciranje obnove rak. Po uveljaviti proračuna za leto 2019 bo izveden razpis za 
izbor izvajalca. Dela morajo biti izvedena v letu 2019.  
Za prestavitev rak pod garažami ob vigenjcu Vice je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno soglasje 
Elektro Gorenjske. Izdelati je treba še projektantsko oceno stroškov in popis del. Ocenjeni stroški izvedbe 
15.000 EUR. Sredstva za prestavitev rak so dodatno zagotovljena v predlogu proračuna za leto 2019.  

 
87. Predlog: Zagotovijo naj se sredstva za sanacijo brvi čez potok Lipnica pri križišču Brezovica v proračunih za 

leti 2019 in 2020. 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Pohodni del prvotne brvi je bil iz lesenih desk.  Deske so bile 
dotrajane, na njih se je zadrževal sneg, vlažne in zamrznjene so drsele, zato so bile potrebne zamenjave s 
pocinkano mrežo kot pohodno konstrukcijo. Ker je most nad potokom, ob zahtevnih vremenskih razmerah 
(zmrzal, ivje, idr.) na njem prihaja do drsenja. Trenutno preverjamo možnost, da z minimalnimi stroški 
predelamo vgrajeno kovinsko mrežo in jo obrnemo v smeri hoje. Konstrukcijo mostu je potrebno na enem 
mestu tudi zvariti, saj je zvar popustil. Most je kljub temu še vedno varen. Predvidene aktivnosti bodo 
izvedene v letu 2019 v breme rednega vzdrževanja.  

 
88. Predlog: Ceste nujno potrebne obnove: cesta na vzponu v naselje Brezovica (ureditev cestišča in varnostna 

ograja), povrnitev pločnika v prvotno stanje (asfalt odstranjen pri gradnji kanalizacije) v Kropi od gostilne pri 
Jarmu do ZD Kropa, ureditev cestišča od letnega kopališča Kropa do križišča za šolo oz. Kamno Gorico (na 
cesti zastaja voda, ki postopoma uničuje bankine in cestišče). 

Odgovor: Cesta na vzponu v naselje Brezovica je zgrajena na mostni konstrukciji (galeriji).  Na tem cestnem 
odseku prihaja do posedanja cestišča kar kaže na to, da stanje mostne konstrukcije ni več optimalno. Pred leti 
je KS predlagala, da bi se ta cestni odsek uredil iz njihovih sredstev za investicije, a je bilo ugotovljeno, da gre 
za poseg, ki presega finančne zmožnosti KS. Pred odločitvijo kako izvesti sanacijo ceste je potreben temeljit 
pregled mostne konstrukcije in pripraviti predloga sanacije. Sredstev za sanacijo v proračunih za obdobje 2019 
do 2022 po naši oceni ni možno zagotoviti. 

Cesta od gostilne Jarm do ZD Kropa je bila obnovljena po izgradnji primarne kanalizacije na tem delu državne 
ceste. S takratno direkcijo za ceste smo se dogovorili, da se na desni strani ceste postavi robnike in kasneje 
uredi pločnik. Do asfaltiranja kasneje ni prišlo saj je Zavod za varstvo kulturne dediščine pogojeval postavitev 
dveh ali treh vrst kock ob obstoječi betonski ograji. Zahteva zavoda bi bistveno podražila ureditev pločnika, 
poleg tega pa smo bili mnenja, da je polaganje granitnih kock ob betonski ograji neprimerna rešitev. V kolikor 
bi pločnik dokončno uredili bi morali na državni cesto urediti še prehod za pešce. Tu smo naleteli še na 
dodatno težavo saj bi morali urediti še del pločnika pred trgovino Mercator. Zaradi nerešenih vprašanj, v zvezi 
z navedenimi zahtevami, je ta del pločnika ostal brez asfalta. Prehod za pešce v tem delu naselja bi morali 
reševati sočasno z ureditvijo parkirišča pred kulturnim domom in trgovino Mercator. Sredstev za sanacijo v 
proračunih za obdobje 2019 do 2022 po naši oceni ni možno zagotoviti. 

Tudi del ceste od letnega kopališča Kropa do križišča za šolo oz. Kamno Gorico smo delno obnovili zaradi 
izgradnje kanalizacije. V ostalem delu naj bi cesto obnovili iz proračunskih sredstev. V tem delu smo vezani na 
načrtovani zamik osi državne ceste zaradi širitve mostu pri spomeniku in ureditve parkirišča za potrebe OŠ 
Lipnica. V kolikor bi se poseg na državni cesti dejansko izvedel bi morali preurediti tudi cestni priključek 
občinske ceste do bazena. Istočasno z ureditvijo priključka bi sanirali tudi cestni odsek, ki ga navajate v vašem 
predlogu. 
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89. Pobuda: V letošnjem proračunu naj se zagotovijo sredstva za namestitev nove kanalete na Brezovici. 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Za ureditev odvodnjavanja je izdelana projektna dokumentacija. Urediti je 

treba še premoženjska razmerja. Potem bosta izdelana še projektantska ocena stroškov in popis del. K izvedbi 
del bomo pristopili po ureditvi premoženjskih zadev. 

 

Krajevna skupnost Lesce 

90. Predlog: Za leto 2019 naj se vključijo obnove in posodobitve naslednjih cest: rekonstrukcija Železniške ceste, 
cesta za Verigo, rekonstrukcija Begunjske ceste, pločnik od Doline do Mercatorja, odsek Hraše - Studenčice. 

Odgovor: Pripombe se ne upoštevajo.  

Rekonstrukcija Železniške ceste je sestavni del projekta Gradnje kolesarskih povezav v občini Radovljica, na 
katerega se je občina prijavila za pridobitev nepovratnih sredstev in bila pri tem uspešna. Cesta predstavlja del 
prijavljene kolesarske povezave med avtobusno postajo Radovljica in železniško postajo v Lescah.  

Izvedba rekonstrukcije Ceste za Verigo je prestavljena do dogovora z vsemi služnostnimi upravičenci. Do 
takrat občina sme na cesti izvajati le nujna vzdrževalna dela. V letih 2019 in 2020 so zagotovljena sredstva za 
nujno vzdrževanje ceste in izgradnjo nadomestnega parkirišča ob cesti. 

Izvedba rekonstrukcije Begunjske ceste je predvidena v 2. fazi izgradnje kolesarske povezave med OŠ 
Radovljica in OŠ Lesce, če bo občina razpolagala z zadostnimi sredstvi za sočasno obnovo cestnega dela, kjer 
poteka trasa omenjene kolesarske povezave na Begunjski cesti. Investicija je planirana v letih 2021 in 2022. 
Projektna dokumentacija in nakup zemljišč za celotno traso bosta izvedena v letu 2019. 

Izvedba pločnika od Doline do Mercatorja je predvidena v sklopu izgradnje kolesarskih povezav, ki so vezane 
na projekt Dogovor za razvoj regij in se bo izvajal sočasno z nadgradnjo železniške proge Kranj - Jesenice v 
letih 2020 in 2021. Vrednost investicije izgradnje kolesarskih in peš površin ob sočasni obnovi dela vozišča in 
komunalne infrastrukture, ki bo izvedena na trasi od krožišča z Boštjanovo ulico in krožišča z Gorenjsko 
cesto, je ocenjena na približno 1,2 milijona EUR. Projektna dokumentacija in nakup zemljišč bosta izvedena v 
letu 2019.     

Odsek ceste Hraše - Studenčice ni v planu investicij do leta 2023.    

 
91. Predlog: V letu 2019 postavitev kozolca kot telovadnice na prostem. 

Odgovor: S sklepom Koordinacije županov Zgornje Gorenjske v začetku novembra  2018 je bilo 
dogovorjeno, da se projekt »Telovadnica na prostem« uvrsti kot skupni strateški projekt občin Zgornje 
Gorenjske na upravni odbor LAS Gorenjska košarica. Predlog je bil konec novembra posredovan na LAS 
Gorenjska košarica. 

 
92. Predlog: Za leto 2020 naj se vključijo obnove in posodobitve naslednjih cest: postavitev potopnih stebričkov 

na Begunjski cesti od Alpske do cerkve - skozi stari del vasi, cesta za Verigo, razširitev Finžgarjeve ulice na 
križišču z Alpsko cesto, prenova ceste iz Lesc skozi vas Hlebce do Begunj, semafor na križišču Železniške, 
Alpske in Dežmanove ulice. 

Odgovor: Pripombe se ne upoštevajo. Občina je mnenja, da postavitev potopnih stebričkov ni smiselna, ker 
se je promet na tem odseku ceste skozi trško jedro Lesc umiril, do te mere, da je zagotovljena varnost pešcev 
in kolesarjev in preprečen tranzitni promet. Poleg tega umestitev potopnih stebričkov namenjenih 
kontrolnemu dostopu stanujočih v trškem jedru finančno ni upravičen. 

Izvedba rekonstrukcije Ceste za Verigo je prestavljena do dogovora z vsemi služnostnimi upravičenci. Do 
takrat občina sme na cesti izvajati le nujna vzdrževalna dela. V letih 2019 in 2020 so zagotovljena sredstva za 
izgradnjo nadomestnega parkirišča ob cesti. 

Razširitev Finžgarjeve ulice na križišču z Alpsko cesto ni v planu investicij do leta 2023.  

Preplastitev dela ceste Lesce - Hlebce - Begunje je predvidena v letu 2023 in obsega traso od križišča za 
Zgošo do trgovine Mercator v Begunjah. 

Ureditev semaforiziranega križišča na križanju Alpske, Železniške in Dežmanove ulice ni predvidena. 
Predhodno bo izvedena študija možnosti umestitve krožišča, ki bo opravljena sočasno z izdelavo strokovnih 
podlag za načrtovanje in pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo novega podvoza za potrebe prometa 
osebnih vozil, tovornega prometa (intervencijska vozila), kolesarskega ter peš prometa, glede na možnosti 
prometne in prostorske umestitve v območju železniške postaje Lesce - Bled, ki se bo izvajala za potrebe 
nadgradnje železniške proge Kranj - Jesenice, ki bo potekala v obdobju 2020-2021.  Študija in projektna 
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dokumentacija bosta pripravljeni v primeru podpisa sporazuma med MZI (DRSI), SŽ-Infrastruktura in Občino 
Radovljica, katerega osnutek je trenutno v pregledu na DRSI. 

 
93. Predlog: V cestni program v sodelovanju z državo naj se vključi: rekonstrukcija mostu nad železnico na 

relaciji Lesce - Bled ter krožišče na Alpski cesti proti Bledu in cesta Lesce - Bled. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo vodi 
investicijski projekt rekonstrukcije regionalne ceste R1-209/1088 Lesce - Šobec, ki vključuje rekonstrukcijo 
mostu nad železnico na relaciji Lesce - Bled ter krožišče na Alpski cesti proti Bledu in cesto Lesce - Bled. 
Skladno načrtovani dinamiki sofinanciranja projekta bo Občina Radovljica zagotovila potrebna sredstva v 
višini 306.000 EUR v obdobju po letu 2022. (Vir: proračun RS 2019; NRP 2019-22:  (2431) 2415-98-0489 
REKO Lesce-Šobec - 305.865 EUR). 

 
94. Predlog: Podvoz Alpske ceste pod železniško progo pri gostilni »Majdnek«. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Za izvedbo izven nivojskega križanja Alpske ceste z železnico je v sklopu 
nadgradnje železniške proge Kranj - Jesenice, ki bo potekala v obdobju 2020-2021, predvidena izdelava 
strokovnih podlag za načrtovanje in pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo novega podvoza za potrebe 
prometa osebnih vozil, tovornega prometa (intervencijska vozila), kolesarskega ter peš prometa, glede na 
možnosti prometne in prostorske umestitve v območju postaje Lesce - Bled. Izvedba podvoza ali nadvoza na 
mestu današnjega nivojskega prehoda čez železniško progo tehnično ni izvedljiva. Omenjena študija in 
projektna dokumentacija bosta pripravljeni v primeru podpisa sporazuma med MZI (DRSI), SŽ-Infrastruktura 
in Občino Radovljica, katerega osnutek je trenutno v pregledu na DRSI.       

 
95. Predlog: Podvoz iz PIC Veriga na Železniško ulico pri št. 12. 

Odgovor: Pripomba se delno upošteva. V sklopu nadgradnje železniške proge Kranj - Jesenice, ki bo potekala 
v letu 2020-2021, je predvidena izdelava strokovnih podlag za načrtovanje in pripravo projektne 
dokumentacije za izgradnjo novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega prometa 
(intervencijska vozila), kolesarskega ter peš prometa, glede na možnosti prometne in prostorske umestitve v 
območju železniške postaje Lesce - Bled. Študija in projektna dokumentacija se bo pripravila v primeru 
podpisa sporazuma med MZI (DRSI), SŽ-Infrastruktura in Občino Radovljica, katerega osnutek je trenutno v 
pregledu na DRSI. 

 
96. Predlog: Podhod - peš in s kolesi - pod železniško progo s Šobčeve ceste na Železniško ulico pri Žitu. 

Odgovor: Pripomba se delno upošteva. V sklopu nadgradnje železniške proge Kranj - Jesenice, ki bo potekala 
v obdobju 2020-2021, je predvidena izdelava strokovnih podlag za načrtovanje in pripravo projektne 
dokumentacije za izgradnjo novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega prometa 
(intervencijska vozila), kolesarskega ter peš prometa, glede na možnosti prometne in prostorske umestitve v 
območju železniške postaje Lesce - Bled. Študija in projektna dokumentacija bosta pripravljeni v primeru 
podpisa sporazuma med MZI (DRSI), SŽ-Infrastruktura in Občino Radovljica, katerega osnutek je trenutno v 
pregledu na DRSI.     

 
97. Predlog: Postavitev protihrupnih ograj. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Postavitev protihrupne ograje ob regionalni cesti R1-209/1088 Lesce - 
Bled je v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo. Izvedbo protihrupnega 
ukrepa načrtuje v letu 2019.  

 
98. Predlog: Nujna rekonstrukcija mostu nad železnico na relaciji Lesce - Bled. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Rekonstrukcija mostu oziroma objekta nadvoza železniške proge na 
regionalni cesti R1-209/1088 Lesce - Bled je v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za 
infrastrukturo. Obnova objekta je načrtovana v času nadgradnje železniške proge Kranj - Jesenice, ki bo 
potekala v obdobju 2020-2021. 

 
99. Predlog: OPPN za območje osrednjih površin LE 01 - Lesce (del območja za Mlinaričem - kakršno koli 

načrtovanje na območju ZN Center Lesce mora obravnavati celotno območje in ne samo manjše njegove dele 
in pred sprejemom kakršnih koli urbanističnih planov za območje PE 01 morajo biti sprejete nadomestne 
rešitve za avtobusno postajo in podvoz pod železnico. 

Odgovor: Občina je za potrebe podrobnega prostorskega načrtovanja ožjih območjih v Zazidalnem načrtu 
Center Lesce predhodno pripravila strokovne podlage ter preverila in pridobila usklajene rešitve. Na ta način 
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je zagotovila skladnost urejanje ožjega območja v sicer obsežnem in raznovrstnem območju Zazidalnega 
načrta center Lesce. Na tej podlagi so bile pripravljene ustrezne rešitve in sprejemljiv osnutek OPPN, ki se 
vodi v postopku sprejemanja OPPN za Mlinaričem v Lescah. 

 

 

Krajevna skupnost Radovljica 

100. Predlog: Vurnikov trg: Naj se dodeli »patronat« - vloga koordinatorja dogajanja na trgu, preveri se možnost 
namestitve makete srednjeveške Radovljice - avtor Avgust Mencinger, namestitev panojev z zemljevidom 
Radovljice, predstavitvijo mesta, potrebno bi bilo dokončati fontano in urediti njeno okolico na Vurnikovem 
trgu, težišče dogajanja Festival čokolade bi bilo potrebno prenesti na trg, novoletna okrasitev naj bi bila 
zvezno od Linhartovega trga vsaj do stavbe Občine Radovljica, Pošte in Vurnikovega trga. 

Odgovor: V območje Vurnikovega trga je občina Radovljica v preteklih letih vlagala velika finančna 
sredstva, tako da so nujne investicije v tem območju zaključene. Glede na razpoložljiva finančna sredstva 
trenutno ne načrtujemo večjih vlaganj na tem območju, pripravljeni pa smo nuditi podporo prizadevanjem 
drugih pobudnikov za dodatno ureditev okolice in oživitev dogajanja na trgu. Festival čokolade se je v 
preteklih letih z Linhartovega trga razširil tudi na druga območja Radovljice (grajski park s parkiriščem pred 
Grajskim dvorom, na Gorenjsko cesto in Vurnikov trg). Tako je bil Vurnikov trg uspešno vključen v 
festivalsko dogajanje. Predlog novoletne okrasitve bomo preučili in ga upoštevali v primeru zadostnih 
finančnih sredstev. 

 
101. Predlog: Potrebna je podrobna analiza javne razsvetljave celotnega mesta Radovljica, na manj frekventnih 

lokacijah se preveri možnost senzorskega prižiga luči. 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Potrebna je podrobna analiza javne razsvetljave celotnega mesta 
Radovljica, na manj frekventnih lokacijah se preveri možnost senzorskega prižiga luči. 
Naročen je bil načrt javne razsvetljave v občini Radovljica pri podjetju Adesco, dodatno pa bo nadgrajen 
modul za javno razsvetljavo še v informacijskem sistemu GIS. 

 
102. Predlog:Potrebno je poskrbeti za čistočo (in jo kontrolirati) vhodne stavbe na ŽP Radovljica, z možnostjo 

ureditve neuglednega stanja stavbe, ter razmisliti o drugem dostopu na ŽP. 
Odgovor: Pripomba se upošteva. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo namerava v 
letu 2020 v okviru nadgradnje proge Kranj - Jesenice prestaviti peronsko infrastrukturo na železniškem 
postajališču Radovljica z desne na levo stran proge. Sočasno se bo izvedla tudi smerna ureditev proge, zaradi 
česar bo potrebna ustrezna rekonstrukcija obstoječega cestnega nadvoza. Rekonstrukcija nadvoza je 
predvidena v izvedbi brez vmesne podporne konstrukcije v območju proge. Pred rekonstrukcijo cestnega 
nadvoza in izgradnjo peronske infrastrukture bo treba utrditi in stabilizirati obstoječo brežino ter odstraniti 
obstoječe zaprto betonsko stopnišče ob stavbi postajališča Radovljica.  
Glede urejanja in vzdrževanja nepremičnin v lasti Slovenskih železnic smo le-te že in bomo tudi v bodoče 
pozivali, da skrbijo za odgovorno ravnanje z lastnino in poskrbijo za stalno čistočo postajališča in njegove 
okolice.  

 
103. Predlog:Vse že planirane obnove cest naj ostanejo v občinskem proračunu. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Vse planirane obnove cest, podane v osnutkih proračunov za leti 2019 in 
2020, ostajajo tudi v predlogih proračunov za leti 2019 in 2020. Izjema je sanacija ceste Prezrenje - Sp. 
Dobrava, ki je bila zajeta v osnutku proračuna za leto 2020 v sklopu NRP 045160 Sanacija cest po izgradnji 
vodovodov in kanalizacijskega omrežja, v predlogu proračuna za leto 2020 pa prikazana kot samostojni načrt 
razvojnih programov (045169 - Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava).   
 

104. Predlog: Da sočasno s trgovskim objektom na križišču Kranjske in Gradnikove ulice investitor objekta na 
Gradnikovi (nasproti Špara) uredi tudi cestišče s pločnikom do Filipiča, saj je bila prvotna obveza investitorja 
vložek 140.000 EUR kot donacije, po naši oceni pa znaša vrednost komunalnega prispevka približno 180.000 
EUR. 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Obveza prvega investitorja ni bila formalno urejena in ni bila prenosljiva 
na novega kupca teh zemljišč. 
Za predmetno gradnjo je bil z odločbo št. 3541-0164/2018 z dne 28.9.2018 odmerjen komunalni prispevek za 
gradnjo trgovskega objekta. V skladu z 225. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 
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61/2017) je bilo pri odmeri upoštevano, da je bil za predmetno zemljišče na podlagi odločbe št. 354-230/2008 
z dne 16.9.2008 v letu 2008 že plačan komunalni prispevek za nekoliko drugačen objekt, ki pa ni bil zgrajen. 
Skupna vrednost obeh odločb je 248.566,27 EUR. Investitor je od tega zneska dolžan poravnati še 48.737,32 
EUR z zamudnimi obrestmi. 
Komunalni prispevek je bil odmerjen v celoti, iz odločb ne izhaja nobena obveznost investitorja v zvezi z 
gradnjo komunalne opreme, s plačilom komunalnega prispevka mu je zagotovljena priključitev na že zgrajeno 
komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program 
opremljanja.  
Za predmetno območje je sprejet Odlok o programu komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo v območju 
občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono na vhodu v Radovljico (DN UO, št. 64/2006 in 132/2010), v 
katerem je določen obseg prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture, v katerem je 
predvidena tudi ureditev cestnega priključka na Kranjsko cesto. 
Izgradnja vse komunalne opreme iz programa opremljanja je dolžnost Občine Radovljica. Investicija je že v 
teku. Investitor trgovskega objekta ima ob plačilu komunalnega prispevka pravico zahtevati sklenitev 
pogodbe o priključitvi, s katero se določijo medsebojne obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na 
komunalno opremo iz programa opremljanja. 

 
105. Predlog:Iz programa urbane opreme po možnosti zagotoviti eno klop in koš za Vrbnje. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Po izvedbi javnega razpisa za dobavo tipske urbane opreme v letu 2019 
bosta klop in koš za odpadke nameščena na izbrano lokacijo po predlogu KS Radovljica. 

 

Krajevna skupnost Brezje 

106. Predlog: Rušile se bodo avtobusne nadstrešnice v dobrem stanju (Posavec - Podvin), Dobro Polje pa je kljub 
obljubi v smeri Kranja brez nadstrešnice. 
Odgovor: V sklopu projekta LAS, Počakaj na bus, se je občina prijavila in za zamenjavo nadstrešnic 
pridobila nepovratna sredstva. Na lokacijah postajališč Podvin jug in Posavec na obeh straneh, ki so v lasti 
Občine Radovljica in so bila prijavljena na ta projekt, bo izvedena zamenjava obstoječih avtobusnih 
postajališč s tipskimi avtobusnimi nadstrešnicami, ki so del potrjene urbane opreme na območju celotne 
občine Radovljica.  
Avtobusna nadstrešnica v Dobrem Polju je bila postavljena predvsem za potrebe šolarjev, ki v jutranjem času 
čakajo na šolski avtobus. Postavitev avtobusne nadstrešnice na nasprotni strani (v smeri Kranja) glede na 
frekventnost potnikov trenutno ni predvidena.  

 
107. Predlog: Javna razsvetljava Črnivec - Noše se iz leta v leto odmika. 

Odgovor: V predlaganih proračunih za leti 2019 in 2020 je obseg sredstev, namenjenih za izgradnjo in obnovo 
cestne razsvetljave, predviden samo v primerih obnove občinskih cest in kabliranja NN ali VN električnega 
omrežja Elektra Gorenjska.  

Občina je obveščena, da bo v letu 2019 Elektro Gorenjska na delu odseka ceste Črnivec - Noše kablirala svoje 
elektrovode. Posledično bo občina sočasno pristopila k izgradnji nadomestne cestne razsvetljave na 
omenjenem odseku ceste, vendar le tam, kjer bo odstranjena obstoječa cestna razsvetljava, ki se nahaja na 
ukinjenih električnih drogovih v lasti Elektra Gorenjska. 

 
108. Predlog: KS Brezje sama ne bo zmogla asfaltirati makadamskih cest in zato pričakuje od občine, da pristopi k 

reševanju tega problema, kajti ti krajani so drugorazredni, saj nimajo ne kanalizacije ne javne razsvetljave in 
ne asfalta. 
Odgovor: 
Pripomba se ne upošteva. Makadamske ceste ostajajo samo še manj obremenjene ceste nižjega ranga, občina 
preko Komunale zagotavlja ustrezno oskrbo odpadnih voda in oskrbo s pitno vodo. Sredstva za cestno 
razsvetljavo so v letih 2019 in 2020 prioritetno namenjena za izvedbo cestne razsvetljave v primeru kabliranja 
NN ali VN električnega omrežja in za gradnjo infrastrukturnega omrežja ob prenovah občinskih cest. Poleg 
tega zagotavljamo še sredstva za redno vzdrževanje cestne razsvetljave in zamenjavo neprimernih sijalk.   
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V letih 2017 in 2018 je bila na Brezjah na novo urejena komunalna oprema za gradnjo  stanovanjskih hiš ter 
cesta ob cerkvi v dolžini cca 150 m. 
 

Krajevna skupnost Begunje na Gorenjskem 

 
Predlog: Proračuna za leti 2019 in 2020 naj se dopolnita z naslednjimi predlogi: 

 
109. Predlog: Kanalizacija in vodovod ter obnova ceste Dvorska vas. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Glede na trenutno situacijo gradnje kanalizacije v Dvorski vasi ni možno 
pričakovati pred letom 2025. Oskrba z vodo je še sprejemljiva, stanje cest pa bistveno ne odstopa od stanja 
cest v ostalih krajevnih skupnostih.   

 
110. Predlog: Pločnik državna cesta zgornje Begunje. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo vodi 
investicijski projekt ureditve regionalne ceste R3-638/1132 Begunje-Bistrica (Tržič) skozi Begunje, ki 
vključuje izgradnjo pločnika. Skladno načrtovani dinamiki sofinanciranja bo Občina Radovljica zagotovila 
potrebna sredstva v višini 256.000 EUR v obdobju po letu 2022. (vir: proračun RS 2019; NRP 2019-22: 
(2431) 2415-10-0187 URED Ureditev ceste skozi Begunje - 255.938 EUR). 

 
111. Predlog: V letu 2019 naj se zagotovijo sredstva za izdelavo idejnega projekta 48279 Kulturna 

dvorana/večnamenski objekt v PGD Begunje. 
Odgovor: Predlog se ne upošteva. Glede na idejno zasnovo, ki jo je v letu 2014 naročila krajevna skupnost in 
izdelal arhitekt Bogdan Dacar, je za umestitev dvorane v objektu gasilskega doma potrebna prizidava objekta. 
Ker se za centralno območje Begunj načrtuje občinski podrobni prostorski načrt, je treba rekonstrukcijo, 
dozidavo, namensko rabo, parkirišča,… opredeliti v podrobnem prostorskem načrtu. Načrtovanje dozidav, 
spremembe namembnosti objekta gasilskega doma bodo možne na podlagi in skladno s sprejetim in 
uveljavljenim OPPN. Prav tako bo, pred zagotovitvijo sredstev v občinskem proračunu, treba razrešiti 
lastništvo objekta, saj je v lasti krajevne skupnosti. 

 
112. Predlog: Pločnik Dvorska vas - Zapuže - industrijska cona Zgoša. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. V proračunskem obdobju do leta 2023 ni predvidena gradnja pločnika na 
relaciji Dvorska vas - Zapuže - ind. cona Zgoša.  

 
113. Predlog: Javna razsvetljava Zgoša pri Elanu. 

Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Sredstva za cestno razsvetljavo so v letih 2019 in 2020 prioritetno 
namenjena za izvedbo cestne razsvetljave v primeru kabliranja NN ali VN električnega omrežja Elektra 
Gorenjska in za gradnjo omrežja ob prenovah občinskih cest. Poleg tega zagotavljamo še sredstva za redno 
vzdrževanje cestne razsvetljave in zamenjavo neprimernih sijalk. V primeru kabliranja elektrovodov bo 
občina na omenjenem odseku ceste pristopila k gradnji cestne razsvetljave.     

 
114. Predlog: Javna razsvetljava Zapuže (pri Fajdigu). 

Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Sredstva za cestno razsvetljavo so v letih 2019 in 2020 prioritetno 
namenjena za izvedbo cestne razsvetljave v primeru kabliranja NN ali VN električnega omrežja Elektra 
Gorenjska in za gradnjo omrežja ob prenovah občinskih cest. Poleg tega zagotavljamo še sredstva za redno 
vzdrževanje cestne razsvetljave in zamenjavo neprimernih sijalk. V primeru kabliranja elektrovodov, bo 
občina na omenjenem odseku ceste pristopila k gradnji cestne razsvetljave.     

 
115. Predlog: OPPN Krpin, pešpot ob potoku Blatnica (bolnica Begunje - Krpin). 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. V sklopu načrtovanja prostorskega urejanja Krpina je bila pripravljena 
projektna naloga. Na tej osnovi se pripravlja tudi prostorski akt. Po sprejemu prenovljene prostorske podlage, 
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se bo urejala tudi pešpot. Za urejanje poti je treba urediti tudi premoženjsko pravna razmerja oziroma 
služnosti. 

 
116. Predlog: Ureditev meteornih voda cesta Zadnja vas - Mlaka - kanalete. 

Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Ureditev meteornih voda in kasnejša obnova ceste je odvisna od 
odkupa nekaterih zemljišč, saj gre za zahtevnejši poseg, ki ga ocenjujemo na približno 50.000 EUR. V letu 
2019 bomo pristopili k ureditvi premoženjskih razmerij.   

 
117. Predlog: Bariera vrtec - direkten prehod otrok iz vrtca na cesto, brez ustrezne ovire. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Občina bo pristopila k postavitvi tehnično ustrezne bariere na pločniku pri 
prehodu za pešce, ki bo preprečeval direkten prehod otrok iz vrtca na državno cesto.   

 
118. Predlog: Joža Murka - takoj izvesti nujna vzdrževalna dela, da neha zamakati. Objekt prehaja v last OR. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. V mesecu februarju je bil opravljen ogled objekta z geomehanikom, saj 
ocenjujemo, da je glavni vzrok za slabo stanje objekta plazenje terena. Naročene bodo geomehanske raziskave 
in po potrebi projekt sanacije terena. Če bo treba na objektu izvesti večja dela, bo za to potrebno zagotoviti 
dodatna sredstva.  

 
119. Predlog: Ranzingerjeva vila - predvideno pleskanje fasade. 

Odgovor: Ranzingerjeva vila je v celoti potrebna temeljite obnove. Glede na načrtovane investicije in 
razpoložljiva finančna sredstva le te ni mogoče izvesti, samo površinsko pleskanje pa bi bilo neracionalno. 

 
120. Predlog: Omejitev prometa cestni križ Zapuže - Drnča, Dvorska vas - Begunje - osnovna šola - postavitev 

prometnih znakov za omejitev hitrosti 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Občina bo naročila prometno študijo za omenjeno območje in se na 
podlagi izsledkov odločila za ukrepe in namestitev prometne signalizacije.  

 
121. Predlog: Kanalizacija JV del Zapuže. 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. V Dogovor za razvoj Gorenjske razvojne regije - Prednostna naložba 6.1. 
je bil vključen projekt kanalizacije Lancovo, kar je predpogoj, da za njegovo izvebo pridobimo nepovratna 
sredstva. Ocenjena vrednost projekta je 2,35 mio EUR. Skladno s sklenjenim Dogovorom za razvoj Gorenjske 
razvojne regije, dopolnitvijo št. 1 in 2, sklenjenim med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
Razvojnim svetom Gorenjske razvojne regije, je dogovorjeno, da je za sofinanciranju projekta »Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Radovljica« namenjenih 1.329.300 EUR sredstev EU 
ter pripadajoči znesek sredstev proračuna Republike Slovenije. 

Gre za zelo zahteven projekt, saj bo na novo zgrajeno 5,5 km kanalizacije. Tako je ta investicija trenutno 
prioritetna, saj moramo pridobiti gradbeno dovoljenje do 1.9.2019 in v tem letu začeti tudi postopke za 
izvedbo javnega naročila (priprava razpisne dokumentacije). Gradnjo kanalizacije moramo zaključiti v letih 
2020 in 2021 tudi zaradi odločbe inšpektorata za varstvo okolja, izdane leta 2015 in dopolnjene leta 2018. 
Sočasno se bo gradila manjkajoča kanalizacija, ki predstavlja krajše odseke v naselju Lesce in Radovljica 
(zaključeno aglomeracijsko območje).   

 

Po izgradnji kanalizacije v naselju Sp. Lancovo se začne gradnja kanalizacije v Kamni Gorici. Sočasno s 
kanalizacijo Kamna Gorica načrtujemo tudi nadgradnjo centralne čistilne naprave Radovljica. Več o dinamiki 
gradnje kanalizacije po posameznih naseljih v občini Radovljica pa bo razvidno iz novega operativnega 
programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda.   

Gradnja manjkajoče kanalizacije JV del Zapuž ni predvidena do leta 2021.  

 
122. Predlog: Označevalne table ob državni cesti. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije ob državni cesti v 
Begunjah je že izdan nalog Direkcije RS za infrastrukturo. Prav tako je naročilo za postavitev, v skladu z 
izdanim nalogom, že posredovano izvajalcu rednega vzdrževanja državne ceste Gorenjski gradbeni družbi iz 
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Kranja. Vsa signalizacija (znaki) je že dobavljena in deponirana v prostorih Komunale Radovljica. Pričakuje 
se, da bo GGD v mesecu marcu začela s postavitvijo znakov. 

 
123. Predlog: Označevalne table Industrijska cona Zgoša. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Kažipot za industrijsko cono Zgoša je že postavljen ob lokalni cesti Hlebce 
- Begunje LC 348051. V naselju je predvidena postavitev obvestilne signalizacije skladno z zastavljenim 
ciljem, da se v vseh naseljih občine, kjer je to potrebno, postavi turistična in druga obvestilna signalizacija.  

 
124. Predlog: Ulične označbe za naselje Zapuže. 

Odgovor: Pripomba se upošteva. Pobuda za postavitev znakov ''ime ulice'' v naselju Zapuže je že bila podana. 
Izdelan je bil elaborat, ki ga bo treba ažurirati zaradi možnih sprememb v katastru stavb (nove hišne številke). 

 
125. Predlog: Deževnica Sveti Peter - nakup cisterne. 

Odgovor: Pripomba se delno upošteva. KS Begunje je pobudo za nakup cisterne posredovala občinski upravi 
že v letu 2018. Ob tem se je sklicevala na možno sodelovanje krajevne skupnosti in gasilskega društva. KS 
smo pozvali, da »možno sodelovanje« konkretno opredeli, a odgovora potem nismo prejeli. Če bo glede 
možnega sodelovanja s strani krajevne skupnosti in gasilskega društva posredovan konkreten predlog, se 
bomo nanj ustrezno odzvali.  

 
126. Predlog: Asfaltiranje ceste Srednja vas - Mlaka 8 (samo strmi del). 

Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Glede na mikro lokacijo objekta Mlaka 8 trenutno ne moremo zagotoviti 
sredstev za izvedbo asfalta na predlaganem odseku. Cesto bomo še naprej vzdrževali na nivoju oz. standardu 
iz preteklih let.    

 
127. Predlog: 045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - odcep za Zapuže. 

Odgovor: Pobuda se delno upošteva. Za potrebe rekonstrukcije ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže je 
naročena projektna dokumentacija PZI, kjer se obdeluje cestni odsek od cestnega priključka za Vrbnje, skozi 
Novo vas, do začetka naselja Zapuže. Po pridobitvi projektne dokumentacije, ki je predvidena v letu 2019, se 
bo pristopilo k odkupu zemljišč. Glede na pričakovano dinamiko odkupa zemljišč ocenjujemo, da bi z 
rekonstrukcijo cestnega odseka lahko začeli po letu 2022. 

 
128. Predlog: Eko - otok Zapuže. 

Odgovor: Pobuda se upošteva. Komunali Radovljica smo naročili ustrezno ureditev otoka.  

 
129. Predlog: JR Šolska pot Poljče - Begunje. 

Odgovor: Pobuda se delno upošteva. Cestna razsvetljava na šolski poti Poljče - Begunje (od Nato centra v 
Poljčah do gasilskega doma v Begunjah) je bila večinoma izvedena in končana v letih 2017 in 2018. Sicer pa 
so sredstva za cestno razsvetljavo v letih 2019 in 2020 prioritetno namenjena za izvedbo cestne razsvetljave v 
primerih kabliranja NN ali VN električnega omrežja Elektra Gorenjska in za gradnjo omrežja ob prenovah 
občinskih cest. 

 
130. Predlog: Asfaltiranje Poljče 24a - 25. 

Odgovor: Pobuda se ne upošteva. Sredstev za preplastitev makadamske poti pri objektih hišna št. Poljče 24a 
in 25 v proračunskem obdobju 2019/2020 občina ne more zagotoviti.  

 
131. Predlog: Oporni zid pri Glažarju (Begunje 113) ter ograja Tomažinova žaga. 

Odgovor: Pobuda se delno upošteva. Za cestni odsek od HŠ Begunje 105 do HŠ Begunje 113 imamo izdelan 
idejni projekt, ki zajema tudi sanacijo mostu in obnovo opornega zidu. Urediti je treba še premoženjsko stanje 
na tem cestnem odseku. Za to je bila izvedena tudi ureditev meja s praktično vsemi sosedi. Po ureditvi meja 
bomo uredili tudi potrebne odkupe zemljišč in naročili projekt za izvedbo oz. obnovo ceste. Slednje je 
predvideno v letih 2019 in 2020. Ocenjujemo, da bi ta cestni odsek lahko obnovili po letu 2021. 
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132. Predlog: Cesta skozi Zgošo. 
Odgovor: Pobuda se delno upošteva. V letu 2019 bo naročena študija prometne ureditve za območje, ki 
zajema območje z naselji Zapuže, Zgoša, Begunje in Dvorska vas in bo podala smernice bodočega urejanja 
prometa in sanacije posameznih cestnih odsekov na omenjenem območju. 

 

Krajevna skupnost Mošnje  

133. Predlog: Zagotovijo naj se sredstva za leti 2019 in 2020 za obnovo otroškega igrišča v Mošnjah. Otroško 
igrišče je dotrajano in bi bila potrebna temeljita obnova površin in nakup novih igral, ki bodo varna za otroke. 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Otroško igrišče v Mošnjah je bilo skladno s standardi na tem področju 
popolnoma prenovljeno v juliju 2015, opravljen je bil tudi ustrezen varnostni pregled. Na igrišču so bila delno 
nameščena nova igrala ter ustrezne talne podlage. Pri ogledu v februarju 2019 je bila ugotovljena poškodba na 
enem od igral, odprava napake je naročena. Na ostalem delu igrišča ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti. 

 
 

ZAINTERESIRANA JAVNOST 

 

Atletski klub Radovljica 

134. Predlog: V osnutkih proračunov Občine Radovljica za leti 2019 in 2020 naj se glede financiranja atletskega 
parka upošteva terminski plan po rebalansu proračuna za leta 2016-2019. 
Odgovor: Predlog se ne upošteva. Investicije v nadaljnjo posodobitev in nadgradnjo atletskega parka so 
terminsko načrtovane skladno z razpoložljivimi sredstvi in glede na prednostne naloge. 

 

Občina Žirovnica 

135. Predlog: Pri sanaciji perišča v Smokuču so bili opozorjeni od izvajalca, da je na tem delu vodovodna cev 
(radovljiški vodovod) v slabem stanju, ki je nujno potreben sanacije. Istočasno kot sanacija perišča je Elektro 
Gorenjska pristopil k prestavitvi zračnih elektrovodov v tla, zato je v okolici perišča cesta prekopana (oziroma 
še ni položen asfalt - kar nameravajo izvesti do konca marca) in bi bil tako primeren čas za sanacijo tega dela 
vodovodnih cevi, saj dela še niso zaključena. Potrebno je opraviti ogled terena in na podlagi tega določiti 
potrebna vzdrževalna/investicijska dela. 
Odgovor: Pobuda se delno upošteva. Komunala Radovljica bo v naslednjem obdobju (sočasno s potekom 
gradnje v območju izvajanih posegov: gradnja NN kablovoda in perišče) na terenu opravila oceno obstoječega 
stanja javnega vodovoda DN 150 mm v Smokuču, ki se uporablja za oskrbo prebivalcev občin Radovljica in 
Žirovnica v izrednih razmerah. Če se bo izkazalo, da je potrebna obnova vodovoda, bomo pripravili oceno 
stroškov izvedbe. . Sredstev za obnovo v letu 2019 ni možno zagotoviti.   

 

Gasilska zveza Radovljica 

136. Predlog: Zagotovijo naj se dodatna sredstva za proračunsko postavko 40302 Sredstva za redno dejavnost GD 
iz 70.000,00 EUR na 73.000,00 EUR v letu 2019 ter na 75.000,00 v letu 2020. 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Po dogovoru z Gasilsko zvezo Radovljica se sredstva deloma 
povečujejo zaradi prerazporeditve znotraj postavk za protipožarno varnost, deloma pa zaradi zagotovitve 
dodatnih sredstev za protipožarno varnost v višini  3.104 EUR v letu 2019 in 3.854 EUR v letu 2020. 

 
137. Predlog: Povišajo naj se sredstva na postavki 40305 Nakup gasilske opreme s sedaj predvidenih 25.000,00 

EUR na 30.000,00 EUR v letu 2019 in 2020. 
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Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Po dogovoru z Gasilsko zvezo Radovljica se sredstva deloma 
povečujejo zaradi prerazporeditve znotraj postavk za protipožarno varnost, deloma pa zaradi zagotovitve 
dodatnih sredstev za protipožarno varnost v višini  3.104 EUR v letu 2019 in 3.854 EUR v letu 2020. 

 
138. Predlog: Povišajo naj se sredstva na proračunski postavki 40315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD 

Kropa v letih 2019 in 2020. 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Po dogovoru z Gasilsko zvezo Radovljica se sredstva deloma 
povečujejo zaradi prerazporeditve znotraj postavk za protipožarno varnost, deloma pa zaradi zagotovitve 
dodatnih sredstev za protipožarno varnost v višini  3.104 EUR v letu 2019 in 3.854 EURv letu 2020. 

 

Marina T. Ravnik 

139. Predlog: V načrt razvojnih programov za leto 2019 naj se ponovno uvrsti postavka za Preplastitev JP na 
Mlaki v KS Radovljica 28.000 EUR in poveča na 40.000 EUR (v NRP 2018 je bila postavka evidentirana, v 
NRP 2019 pa izpuščena). Predlaga, da se vzame s postavke 46243 Športni park Vrbnje za leto 2019, in sicer 
40.000 EUR. 
Odgovor: Pobuda se ne upošteva. Sredstev za preplastitev JP na Mlaki v proračunskem obdobju 2019/2020 
ne moremo zagotoviti. Poleg tega bo na delu omenjene trase potekala gradnja primarne kanalizacije za 
potrebe priključitve naselja Sp. Lancovo na čistilno napravo Radovljica, ki se bo izvajala v letih 2020 in 2021.  

 
140. Predlog: V načrtu razvojnih programov za leta 2019-2023 naj se ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici, 

360.000 EUR, premakne iz leta 2023 na leto 2020. (235) 045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici. 
Odgovor: Pobuda se ne upošteva. Sredstev za izvedbo obnove 2. faze ureditve Šercerjeva ceste v proračunu 
za leto 2019 in 2020 ni možno zagotoviti. Dokončanje preostalega odseka ceste je planirano v letu 2023, po 
zaključku izgradnje primarne kanalizacije Sp. Lancovo in kolesarskih povezav, ki sta vezani na črpanje 
nepovratnih sredstev. Poleg obeh omenjenih investicij bo občina v letih 2020 in 2021 sodelovala pri državnih 
investicijah, vezanih na projekt nadgradnje železniške proge Kranj - Jesenice, kjer občina v sodelovanju z 
železnicami želi izboljšati prometno varnost na križanjih cest in poti z železniško progo, z izvedbo novih 
oziroma sanacijo obstoječih izven nivojskih križanj.   

 

Zdenka Pogačar 

141. Pripomba: Na višino planiranih sredstev KS v proračunu za investicije in ureditev ceste na Spodnjo Mlako. 
Odgovor: Sredstev za preplastitev JP na Mlaki v proračunskem obdobju 2019/2020 ne moremo zagotoviti. 
Poleg tega bo na delu omenjene trase potekala gradnja primarne kanalizacije za potrebe priključitve naselja 
Sp. Lancovo na čistilno napravo Radovljica, ki se bo izvajala v letih 2020 in 2021. 

 

Marija Šmit 

142. Predlog: Da se predvideni znesek za nakup parcele "Cesta Hraše-Hlebce, dopolnitev maj 2018", parcela 
257/4, k.o. Nova Vas, na strani 273 osnutka proračuna 2019 popravi, in sicer s180 EUR za 44 m2, kar znese 
okoli 4 EUR na kvadratni meter, na 440 EUR oz. 10 EUR na kvadratni meter. 
Odgovor: Zneski v seznamu niso fiksne cene zemljišč, temveč so ocene  vrednosti, določene na osnovi 
posplošenih vrednosti nepremičnin iz Registra nepremičnin GURS. Tako je  tudi v tem primeru.   

 
143. Pripomba: Da bo v proračunu predviden tudi odkup dela parcelnih številk 257/3, 278/1, 278/2, 281, 282, po 

katerih poteka cesta. 
Odgovor: Seznam smo dopolnili z deli parcel 257/3, 287/2 in 282, ki predvidoma segajo v območje javne 
ceste. 
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144. Vprašanje: Kako bosta odkup in širitev ceste vplivala na znamenje/križ, ki je čisto zraven, in je tam že preko 

200 let in želi, da stoji še naprej? 
Odgovor: Širitev ceste ni predvidena, prav tako ne kakršni koli posegi na obstoječih objektih ob cesti. Odkup 
je namenjen samo ureditvi neurejenega obstoječega stanja. 

 
145. Predlog: Da se zagotovijo sredstva za leto 2019 za avtobus vsaj enkrat dnevno na relaciji Hlebce - Lesce - 

Hlebce. 
Odgovor: Občina Radovljica zagotavlja sredstva za šolske prevoze. Ob pripravi celostne prometne strategije 
Občine Radovljica se je načrtovala izvedba študije uvedbe mestnega avtobusnega prometa - med Radovljico 
in Lescami. Za varen peš promet je bila v lanskem letu izvedena tudi pešpot med Lescami in Hlebcami. 
Pobudo za javni avtobusni promet med Hlebcami in Lescami bomo zato posredovali izvajalcu avtobusnih 
prevozov.  

 

Andrej Golčman 

146. Predlog: da se sočasno z obnovo nadvoza nad železniško progo oz. pred pričetkom gradnje obnovi 
preostanek Ceste svobode do nadvoza. 
Odgovor: Pobuda se delno upošteva. Obnovo Ceste svobode od rekonstruiranega dela ceste do nadvoza nad 
železniško progo bo možno doreči po dokončni potrditvi osnutka sporazuma med MZI (DRSI), SŽ- 
Infrastruktura in Občino Radovljica, kjer bo opredeljen ključ delitve investicije obnove nadvoza in same 
višine omenjene investicije. Dejstvo je, da bodo zaradi slabe nosilnosti in plazenja brežine, kjer se nahaja 
cesta in nadvoz nad progo, potrebna visoka finančna vlaganja. Kolikšna bodo, pa bo znano po izdelavi 
projektne dokumentacije in ocene omenjene investicije. Občina se bo na podlagi ocene investicije in finančnih 
zmožnosti odločila o obsegu same izvedbe. Omenimo naj tudi, da predvidena gradnja kanalizacijskega 
sistema Lancovo v ta del ceste ne bo posegala. 

 
147. Predlog: da se glede na  načrtovano stanovanjsko območje ter v smislu povečevanja uporabe javnega prevoza 

podvoz pri Poljski poti načrtuje tako, da bi bil primeren tudi kot podhod v primeru kasnejšega postajališča za 
lokalni promet. 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. V sklopu nadgradnje železniške proge Kranj - Jesenice namerava 
Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI v območju Radovljice - Poljska pot zaradi zagotavljanja varnosti peščev 
in kolesarjev in na podlagi načrtovane stanovanjske gradnje neposredno ob progi (sprejet OPPN) zgraditi 
podhod za pešce in kolesarje. Omenjen poseg bo izveden v primeru podpisa sporazuma med MZI (DRSI), SŽ-
Infrastruktura in Občino Radovljica, katerega osnutek je trenutno v pregledu na DRSI. 

 
148. Predlog: v Lescah naj se pri križanju železnice upoštevajo že sprejete odločitve glede poteka križanja, hkrati 

pa načrtuje tudi že sprejeta ureditev PR lokacije na območju postaje. 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Za izvedbo izven nivojskega križanja Alpske ceste z železniško progo 
je v sklopu nadgradnje železniške proge Kranj - Jesenice, predvidena izdelava strokovnih podlag za 
načrtovanje in pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo novega podvoza za potrebe prometa osebnih 
vozil, tovornega prometa (intervencijska vozila), kolesarskega ter peš prometa, glede na možnosti prometne in 
prostorske umestitve v območju postaje Lesce - Bled. Izvedba podvoza ali nadvoza na mestu današnjega 
nivojskega prehoda čez železniško progo tehnično ni izvedljiva. Omenjena študija in projektna dokumentacija 
bo pripravljena v primeru podpisa sporazuma med MZI (DRSI), SŽ-Infrastruktura in Občino Radovljica, 
katerega osnutek je trenutno v pregledu na DRSI.       

 

Janez Urbanc 

149. Predlog: Zagotovijo naj se sredstva za nakup zemljišč, izdelavo prostorskih dokumentov, komunalne 
infrastrukture za stanovanjsko gradnjo za mlade družine v Zapužah. 
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Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Pobuda glede zagotavljanja sredstev za nakup zemljišč, izdelavo 
prostorskih dokumentov, komunalne infrastrukture za stanovanjsko gradnjo za mlade družine v Zapužah 
lokacijsko ni jasna. V Zapužah je že opredeljeno novo območje za kompleksno gradnjo stanovanjskih stavb, 
ki pa še ni razvito, lastniki oziroma investitorji bodo morali zagotavljati sredstva za komunalno opremljanje. 
Občina razpolaga s stavbnimi zemljišči na Stočju v Kropi, na Brezovici. Obe območji se urejata z OPPN. Če 
se bo izkazal interes po celoviti gradnji, bo občina začela tudi z načrtovanjem komunalnega opremljanja. 
Zaenkrat interes po gradnji ni bil izkazan, zato v proračunih za leti 2019 in 2020 sredstva za komunalno 
opremljanje teh območij niso zagotovljena. 

 

Verena Štekar Vidic 

150. Predlog: Potrebno je zagotoviti sredstva za obnovo Klinarjeve hiše  
Odgovor: Predlog se ne upošteva. Žal omejena proračunska sredstva in izvedba številnih drugih prioritetnih 
projektov (dozidava Zdravstvenega doma Radovljica, energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja Lipnica, 
izgradnja kanalizacije na Spodnjem Lancovem, projekti, povezani z nadgradnjo železniške proge Kranj - 
Jesenice in drugi) trenutno ne omogočajo zagotavljanja sredstev za nadaljevanje obnove Klinarjeve hiše v 
Kropi. 

 

Predstavniki odbora krajevnih skupnosti 

151. Pobuda: Potrebna je nujna sanacija cest na podlagi prednostne liste in s tem posledično ustrezen dvig 
proračunske postavke, po oceni odbora v višini 30 do 50%.  

Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Občina dosledno pri vseh obnovah in rekonstrukcijah cest hkrati 
rešuje tudi odvodnjavanje padavinskih vod s cestišča z izgradnjo ali obnovo meteorne kanalizacije, kar 
prestavlja višjo končno investicijo v obnovo cest, hkrati pa je s tako gradnjo podaljšana življenjska doba ceste. 
V predlogu proračuna 2019 je predvideno povečanje sredstev za potrebe gradnje meteorne kanalizacije in 
sanacijo cest po izgradnji oziroma obnovi komunalne infrastrukture.  
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB in spremembe; ZJF) ter 17. in 101. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 
188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na __. redni seji dne _________ sprejel 

ODLOK 
o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Radovljica za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

2. člen 
(sestava proračuna) 

Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Radovljica. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

3. člen 
(višina splošnega dela proračuna) 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

Skupina/Podskupina/Konto Proračun 2019

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR

I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 19.876.519,88

TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 18.049.503,60

70 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      13.660.330,78

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 10.401.014,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.696.116,78

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 563.200,00

706 DRUGI DAVKI 0,00

71 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 4.389.172,82
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Skupina/Podskupina/Konto Proračun 2019

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  2.039.019,55

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 20.000,00

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  87.200,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 77.470,00

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 2.165.483,27

72 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 1.225.530,00

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 1.225.530,00

73 PREJETE DONACIJE  (730+731) 8.221,00

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  8.221,00

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    593.265,28

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 431.522,79

741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

161.742,49

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0,00

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0,00

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00

II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 21.793.345,65

40 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 3.713.196,56

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.255.846,00

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 201.944,00

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  2.028.376,56

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 42.030,00

409 REZERVE 185.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 8.852.236,51

410 SUBVENCIJE 235.000,00

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 4.027.887,00

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 974.036,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  3.615.313,51

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 8.746.312,58

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 8.746.312,58

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 481.600,00

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 248.600,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 233.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -1.916.825,77

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (750+751+752) 

30.200,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 30.200,00
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Skupina/Podskupina/Konto Proračun 2019

DELEŽEV 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  200,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  30.000,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 DANA POSOJILA 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0,00

VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (IV. - V.) 

30.200,00

 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A 

VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 2.169.101,00

50 ZADOLŽEVANJE 2.169.101,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.169.101,00

VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 843.372,58

55 ODPLAČILA  DOLGA 843.372,58

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  843.372,58

IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = 
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) 

-560.897,35

X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 1.325.728,42

XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 1.916.825,77

 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 560.897,35

 

OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA 
 

0,00

9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

4. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna 
občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana. Župan oziroma od njega pooblaščena 
oseba opravlja v okviru izvrševanja proračuna nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračuna glede 
zakonitosti, učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev. 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta. 

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi, občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za porabo 
sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna. 
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5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki: 

- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (ZVP-oz) (Ur. l. RS, št. 71/93 in 
spremembe), 

- prihodki proračunske rezerve občine, 
- rezervni sklad za stanovanjske namene, 
- prispevki soinvestitorjev, 
- nepovratna sredstva z javnih razpisov, 
- sredstva unovčenih garancij, 
- koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo. 

Namenski odhodki proračuna so: 

- proračunska rezerva občine, 
- rezervni sklad za stanovanjske namene, 
- koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo, ki se porabi za akcijo Očistimo okolje in sanacijo divjih 

odlagališč odpadkov. 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (proračunske 
postavke) v proračunu ali odpre nova proračunska postavka. 

6. člen 
(finančni načrti krajevnih skupnosti) 

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in so sestavni del proračuna 
občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti. 

Predsednik sveta krajevne skupnosti ima pristojnosti odredbodajalca za sredstva v finančnem načrtu krajevne skupnosti. 

Krajevna skupnost lahko samostojno sklepa redne pravne posle do višine 2.086,46 EUR, izredne pravne posle pa do 
višine 4.172,93 EUR. Za ostale pravne posle mora pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so v skladu z zakonom 
nični. 

Redni pravni posli so dela in naloge, zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti. Izredni pravni posli 
so dela in naloge, ki niso zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti in so nastala kot posledica 
izrednih razmer. 

7. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 

O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednih uporabnikov) v okviru 
področja in med področji proračunske porabe odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, v primeru ožjih 
delov občin pa predsednik sveta krajevne skupnosti. Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 
prerazporeja pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. 
Predstojnik je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice 
porabe v posebnem delu proračuna v okviru iste proračunske postavke. Skupni obseg ostalih prerazporeditev vseh 
neposrednih uporabnikov ne sme presegati 7% posebnega dela proračuna. 

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu. 

Proračunske postavke, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v proračun tekočega leta. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev z drugih 
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proračunskih postavk. O prerazporeditvi sredstev odloča župan, v primeru ožjih delov občine pa predsednik sveta 
krajevne skupnosti. 

Krajevne skupnosti morajo županu poročati o polletni realizaciji finančnih načrtov v krajevnih skupnostih do 25.7. 
tekočega leta, do 31.1. vsakega leta pa morajo sporočiti podatke o zaključnem računu za preteklo leto. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje do 30.9. v tekočem letu poroča občinskemu svetu ter z 
zaključnim računom za preteklo leto o veljavnem proračunu ter njegovi realizaciji. 

8. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim 
za te namene odobrena v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta 
namen določena proračunska sredstva. 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, če traja upravičeno več 
let in v proračunu ni deljen v faze, tudi za obseg programa v naslednjih letih, opredeljenega v načrtu razvojnih 
programov, vendar le z dinamiko in višino koriščenja sredstev, ki so v veljavnem poračunu določena za posamično leto. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2020 75% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in 
storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti na podlagi pogodb o 
razpolaganju z nepremičnim premoženjem, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide na eno od pogodbenih strank in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev 
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem odlokom, lahko župan delno ali v celoti začasno 
ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu 
na prvi naslednji seji. 

Ne glede na določbe tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se 
financirajo iz namenskih sredstev Evropske unije ali sredstev državnega proračuna ter pripadajočih postavk udeležbe 
Občine Radovljica. 

9. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20% vrednosti. 

Za znesek neporabljenih sredstev projektov, ki so v veljavnem proračunu, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo vrednosti v proračun tekočega leta in v 
načrt razvojnih programov kot razporeditev neporabljenih sredstev preteklega leta. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta. 

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni posamezni načrt razvojnih programov ne glede na določila 
tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi 
črpanja sredstev Evropske unije ali sredstev državnega proračuna. 
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10. člen 
(prevzemanje novih obveznosti in sprememba pristojnosti uporabnika) 

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna 
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če se s 
tem ne ogrozi plačevanje zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi 
proračunska sredstva. 

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet. 

Če proračuna ni možno uravnotežiti, mora župan predlagati rebalans proračuna. 

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali 
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. 

Če se uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v 
proračun. 

11. člen 
(proračunski sklad) 

Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF. 

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 125.000,00 EUR. 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča župan o uporabi sredstev proračunske rezerve, 
skupaj s prenosom sredstev iz preteklega leta, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, in o tem pisno obvešča 
občinski svet. Župan lahko odloča v posameznem primeru do višine iz drugega odstavka tega člena. V drugih primerih 
porabe sredstev proračunskega sklada, ki presega določeno višino, odloča občinski svet s posebnim odlokom. 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 

12. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki 
do občine, in sicer največ do skupne višine 30.000,00 EUR. 

13. člen 
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi) 

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan, skladno s predpisom ministra, 
pristojnega za finance.  

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

14. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občin) 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko 
zadolži do višine 2.169.101,00 EUR. 
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15. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih 

ustanoviteljica je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno odločujoč vpliv na 
upravljanje) 

O zadolžitvi in poroštvu posrednim uporabnikom občinskega proračuna, javnemu gospodarskemu zavodu, javnemu 
podjetju, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugim pravnim osebam, v katerih ima občina neposredno ali posredno 
odločujoč vpliv, odloča občinski svet in se lahko zadolžijo in dobijo poroštvo le pod pogoji in s soglasjem občinskega 
sveta. 

Pravni posel, sklenjen v nasprotju zgornjim odstavkom tega člena, je ničen. 

16. člen 
(obseg zadolževanja občine zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov)  

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more uravnotežiti, se lahko za začasno kritje odhodkov 
najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

17. člen 
(poročanje) 

Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom 
ustanovitelja predložiti programe dela in finančni načrt za leto 2019, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po 
sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih 
za preteklo leto po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. 

Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali nadzor. 

Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15% delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar 
najmanj 30 dni pred objavo sklica skupščine, predložiti ustanovitelju gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska 
poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje. 

18. člen 
(smiselna uporaba zakonodaje) 

Za vse zadeve v zvezi z izvrševanjem proračuna, ki niso opredeljene v tem odloku, se uporabljajo določila Zakona o 
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spremembe), Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06 in spremembe), 
Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter smiselno določila predpisov, ki veljajo za izvrševanje državnega 
proračuna. 

19. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, 
uporablja pa se za leto 2019. 

Številka: 4101-0058/2018 

Datum: ___________       Ciril Globočnik 

ŽUPAN 


