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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Številka: 03200-3/2020 
Datum: 20.5.2020 
 
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 6. in 32. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 

 
s k l i c u j e m 

 
11. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo 

 
v sredo, 27. maja 2020, ob 16. uri 

v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 
 

D N E V N I  R E D: 
 

I. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta 
II. Volitve in imenovanja (KMVI): 

II.a Imenovanje treh članov Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti Območne izpostave Radovljica 
II.b Imenovanje članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radovljica 
d.o.o. 
II.c Imenovanje predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 
občini Radovljica 
II.d Imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet javnega zavoda Turizem in 
kultura Radovljica 
II.e Imenovanje predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda 
Turizem in kultura Radovljica 
II.f Imenovanje predstavnika v Svet Srednje gostinske in turistične šole Radovljica 
II.g Potrditev sklepa župana – podaljšanje mandata članom Nadzornega sveta 
Komunale Radovljica d.o.o. 

III. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019 s poročilom o 
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu (Odbor za finance) 
III.a Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj ter poročila o 
delu stalnih delovnih teles občinskega sveta za leto 2019 
III.b Poročilo Nadzornega odbora Občine Radovljica za leto 2019 
III.c Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019 s poročilom o 
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana 

IV. Predlog Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini 
Radovljica (Odbor za finance) 

V. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 – rebalans I 
– skrajšani postopek (Odbor za finance) 

VI. Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Leški hrbet (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja) 

VII. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Antona Tomaža Linharta Radovljica (Odbor za kulturo) 
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VIII. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica (Odbor 
za finance) 

IX. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja v občini Radovljici (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja) 

X. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih 
znižanjih plačil staršev za programe vrtcev (Odbor za šolstvo in otroško varstvo) 

XI. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu (Odbor za 
zdravstvo in socialno varstvo) 

XII. Letna poročila (Sosvet za varnost občanov) 
XII.a Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2019 
XII.b Poročilo o delu zaščite in reševanja Občine Radovljica v letu 2019, Letni 
program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za 
leto 2020 in Poročilo o aktivnostih, izvedenih za preprečitev širjenja koronavirusne 
bolezni COVID-19 
XII.c Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2019 

XIII. Poročila nadzornega odbora 
XIV. Premoženjsko pravna zadeva: Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti 

Občine Radovljica (Odbor za finance) 
XV. Pobude in vprašanja 
XVI. Odgovori na pobude in vprašanja svetnika Gorazda Fajfarja glede izvajanja 

logopedske obravnave v Vrtcu Radovljica 
 

 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 

 
Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si. 

 
Poslano: 
- županu, 
- podžupanu, 
- članicam in članom občinskega sveta, 
- predsedniku nadzornega odbora, 
- predsednikom svetov krajevnih skupnosti, 
- Knjižnici A. T. Linharta Radovljica, 
- direktorici občinske uprave, 
- novinarjem. 

http://www.radovljica.si/
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I 
 

OBČINA RADOVLJICA 
OBČINSKI SVET 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 12.3.2020 
 

Z A P I S N I K 
 
10. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 29. januarja 2020 z začetkom ob 16. uri v 
veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Izidor Arih, Teodora Beton, Branko Fajfar, Gorazd Fajfar, 
Sabina Felc, Vojka Jesenko, Maksimiljan Kalan, Danijel Kašca, Nejc Kliček, Jernej Kolman, 
Darko Marolt, Neža Mezeg, Tina Mrak, Miroslav Pogačar, Breda Poličar, mag. Andrej Potočnik, 
Mateja Potočnik, Vilko Praprotnik, Miran Rems, Simon Resman, Barbara Sitar, Aljoša Škufca, 
Maruša Šolar Čuden, Sandra Zadnikar. 
 
Opravičeno odsotni: Monika Ažman in Mojca Faganel.  
 
Prisotni vabljeni: Gregor Remec, predsednik Odbora krajevnih skupnosti, Manca Šetina Miklič, 
vodja Kabineta župana, Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, Tanja Pogačnik, vodja 
Oddelka za družbene dejavnosti, Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, Staša Čelik Janša, 
vodja Referata za okolje in prostor, Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z 
nepremičninami, Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Tanja Geltar, Referat za 
gospodarjenje z nepremičninami, Maja Petrovič Šteblaj, direktorica Zdravstvenega doma 
Radovljica, dr. Petra Bole, direktorica Muzejev radovljiške občine, Mark Toplak, direktor 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Urša Peternel, Gorenjski glas – Deželne novice, 
Klementina Skumavc Mežek, GTV. 
 
Župan je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih straneh.  
 
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 20 svetnic in svetnikov. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji  
Dnevni red: 
I. Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta 
II. Pobude in vprašanja 
III. Volitve in imenovanja: 

III.a Imenovanje predstavnice Občine Radovljica v Svet Ekonomske gimnazije in 
srednje šole Radovljica 
III.b Imenovanje predstavnice Občine Radovljica v Svet zavoda Gorenjskih lekarn 

IV. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni za program splošne ambulante v občini 
Radovljica – hitri postopek 

V. Osnutek Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini 
Radovljica  

VI. Oddajanje zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem 

http://www.radovljica.si/
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VI.a Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine 
Radovljica v najem (DN UO, št. 123/10) 
VI.b Cenik najema zemljišč v lasti Občine Radovljica 

VII. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2020 
VIII. Soglasje k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest in notranji organizaciji dela v 

Muzejih radovljiške občine 
IX. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2020  
X. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih 

novic za leto 2019 
XI. Premoženjsko pravna zadeva: Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro 
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17) 
 
 
K točki I. Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta 
 
Občinski svet je sprejel zapisnik 9. redne seje občinskega sveta. 
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki II. Pobude in vprašanja 
 
Nejc Kliček: 

- vprašanje, zakaj Občina Radovljica ne nadaljuje začetega postopka posodobitve strategije 
prostorskega razvoja in prostorskega reda, koliko vlog je prispelo v zakonitem roku in 
zakaj oba akta nista v planu dela občinskega sveta za leto 2020;  

- pobuda, da se v zadnji ulici novega naselja na Brezovici postavi solarna ulična svetilka, 
če so stroški kabliranja in drugih del za klasično ulično svetilko previsoki;  

- ponovna pobuda za vzpostavitev kanalete na Brezovici, saj zastajanje vode na cestišču 
povzroča vse več težav; 

- pobuda, da se na občinski cesti v Kropi na križišču Jamnik, Dražgoše (na Plac') postavi 
znak oz. talno označbo za neprednostno cesto. 

Vojka Jesenko: 
- vprašanja o številu in zasedenosti socialnih stanovanj, postopkih njihove dodelitve, 

njihovem stanju vzdrževanosti in posegih investicijskega in rednega vzdrževanja; 
- vprašanje, ali je v občini interes za oblikovanje skupne občinske uprave, s katerimi 

občinami se povezuje, katere naloge naj bi prevzela in kako daleč je preoblikovanje 
občine; 

- vprašanje, kakšen je terminski načrt za izvedbo 1. faze zunanje ureditve pri osnovni šoli 
v Begunjah, to je prometne ureditve pri PŠ Begunje, in ali je bil skupni sestanek 
predstavnikov KS, občine in projektanta že izveden; 

- vprašanje, na kakšen način in kdaj so v upravljanje Občine Radovljica prešla zemljišča 
parcele 312/35, 312/27 in 312/28, k.o. Hraše; 

- vprašanje, kakšno je stanje projekta »umirjanje prometa na Zgoši«. 
Župan je pojasnil, da so občine Zgornje Gorenjske ugotovile, da je izplen skupnih občinskih uprav 
majhen, dogovori s posameznimi občinskimi upravami pa še potekajo. 
Andrej Potočnik: 

- pobuda, da se pri vzdrževanju na odseku ceste Otoče – Podnart na dnu klanca proti 
Zalošam še pred ozelenitvijo listavcev temeljito ostrani grmovje, vključno z mladimi 
drevesi listavcev in smrek. 

Branko Fajfar: 
- pobuda, da Komunala Radovljica ustrezno uredi pot iz sredine vasi Ljubno proti 

pokopališču in odpravi nevarnosti glede vključevanja vozil s te poti na prednostno; 
- vprašanja glede legalnosti uporabe in pozidave zemljišč v Ljubnem, ki so javno dobro v 

lasti občine; 
- vprašanja o objektu, postavljenem na parceli št. 715/1 k.o. Zaloše brez gradbenega 

dovoljenja in brez soglasja solastnikov parcele, in pristojnostih občine. 
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Andrej Potočnik, Aljoša Škufca, Jernej Kolman in Breda Poličar (svetniška skupina SDS): 
- pobuda, da se zapisniki sej delovnih teles pošljejo svetnikom po elektronski pošti že en 

dan pred sejo, če so pripravljeni. 
Darko Marolt:  

- pobuda, da se gorenjski župani povežejo in preučijo idejo o ustanovitvi novega zavetišča 
za živali in prenehajo »peti hvalnice« Perunu. Predstavnika občine v Svetu zavetišča za 
zapuščene živali Andreja Potočnika je prosil, da poda informacije, saj je pritožb ogromno. 

Župan je povedal, da so na zadnji Seji sveta gorenjske regije dogovarjali, da bi občine skupaj 
naredile regijsko zavetišče za živali, vendar se je kranjski župan takoj zatem pridružil Ljubljani. 
Zgornje gorenjski župani bodo to tematiko obravnavali  na naslednji seji koordinacije. Povedal je, 
da je lastnik zavetišča poslal naši občini odpoved pogodbe. Ker so odpovedni roki zelo kratki, bo 
težko zadostiti minimalne potrebe. 
Teodora Beton: 

- ustno vprašanje o odpravljanju napak in stanju v knjižnici, kot je predlagala na 8. seji, 
da se o tem redno poroča na sejah občinskega sveta; 

- ustno vprašanje, kako bo občina reševala svojo lastnino v Kamni Gorici, kjer so 
parkirani avtomobili. Na njeno prejšnjo pobudo je občinska uprava odgovorila, da se 
zemljišče ne daje v najem, zato jo zanima, kako se bo poskrbelo, da občina zaščiti svoje 
premoženje. 

Župan je povedal, da bo svetnica dobila pisna odgovora in glede knjižnice pojasnil, da je bil 
dosežen napredek pri nadzornikih in izvajalcih, da bodo začeli s sanacijo takoj, ko bodo 
vremenske razmere to omogočale in po prvi informaciji ne bo treba unovčiti bančne garancije. 
Glede lastnine v Kamni Gorici je povedal, da je gospoda, ki si je zemljišče prisvojil, Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo že obvestil, naj avtomobile nemudoma 
umakne. Župan se bo z njim tudi sestal. 
Mateja Potočnik: 

- vprašanje, kako gredo pogovori z ministrstvom za kulturo glede sredstev za obnovo in 
ohranitev Kovaškega muzeja Kropa ter kulturne dediščine. 

Župan je povedal, da je bil na sestanku pri ministru za kulturo, kjer je bilo v okviru združenja 
zgodovinskih mest dogovorjeno, da se pripravi vrstni red projektov, v radovljiški občini pa je na 
prvem mestu Kovaški muzej. Na tej osnovi bo ministrstvo glede na pomembnost projektov za 17 
zgodovinskih mest odredilo sredstva za leta od 2021 do 2027. Minister mu je tudi obljubil, da si 
bo kovaški muzej ogledal do konca januarja, kar bo glede na trenutno situacijo verjetno kasneje.  
Sabina Felc: 

- pobuda, da se v najkrajšem možnem čas poskrbi za novo zavetišče za zapuščene živali. 
Maksimiljan Kalan: 

- vprašanje, kako daleč je ureditev avtobusne postaje za šoloobvezne otroke v Otočah in 
glede pločnika v smeri Otoč in Posavca. 

Župan je povedal, da je glede ureditve avtobusne postaje v Otočah z novim lastnikom že sklenjen 
dogovor in da bo umeščena predvidoma v roku dveh mesecev. Glede pločnika je problem, ker ima 
država glede na financiranje, ki je predvideno v letih 2020 in 2021, omejena sredstva. Svetniku je 
dejal, da bo prejel informacijo, kdaj naj bi bil ta odsek predviden. 
Neža Mezeg: 

- vprašanja o mrliških vežicah v občini Radovljica, o investicijah in prihodkih s strani 
najema v zadnjih desetih letih, stroških čiščenja, planiranih investicijah v energetsko 
obnovo vežic v petih letih, ter kdaj se planira ureditev oz. uskladitev z veljavnim 
zakonom, kar se tiče pogrebne dejavnosti v občini. 

Gorazd Fajfar 
- ustno vprašanje, kdo vse je poleg odvetnice Erike Šlibar Mulej v obdobju od januarja 

2010 do januarja 2020 nudil odvetniške oz. pravne storitve Občini Radovljica, v katerih 
zadevah in koliko je posamezna zadeva stala. Prosil je za pisen odgovor. Dejal je, da je 
odvetnica Erika Šlibar Mulej v desetih letih od občine prejela dobrih 570.000 EUR, kar je 
v povprečju 57.000 EUR na leto. Za ta znesek bi v občinski upravi lahko zaposlili dva 
dodatna pravnika, ki bi lahko opravila še kakšno dodatno delo;  

- dejal je, da se glede zaposlitve logopeda še vedno ni zgodilo nič, čeprav je postavil že pet 
vprašanj na to temo. Spomnil je, da so svetniki septembra dobili poročilo, da vrtec 
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potrebuje zaposlitev logopeda enkrat tedensko za 4 ure, v gradivu za to sejo pa je v dopisu 
vrtca zapisano, da se potrebuje logopeda s polno zaposlitvijo. Dejal je, da je potrebno 
odreagirati takoj in delati na preventivi, saj je stanje vsako leto slabše. Pred septembrom 
2019 je bilo 7 otrok, ki je potrebovalo pomoč logopeda z odločbami, po novem jih bo 
najmanj 18. Po njegovem mnenju bo maja, ko bodo potekali novi presejalni testi, ta 
številka še precej narasla. V to številko pa niso šteti vsi tisti starši, ki se znajdejo po svoje, 
samoplačniško, ker se jim ne da čakati oz. iti skozi dolgotrajen proces pridobivanja 
odločbe, in tisti, ki niso dovolili, da bi otroci šli skozi presejalne teste. Povedal je, da je to 
tematiko ponovno odprl zato, ker na njegovo zadnje vprašanje spet ni dobil popolnega 
odgovora, saj je želel, da se na dnevni red te seje uvrsti predlog nove dopolnjene 
sistemizacije delovnih mest v vrtcu. Odgovora, zakaj tega ni, svetniki niso prejeli, iz 
odgovora vrtca pa se vidi, da je sistemizacija potrebna. Na zadnji seji Sveta staršev Vrtca 
Radovljica je dobil odgovor, da je bil en izmed predlogov vrtca, da se dopolni 
sistemizacija, vendar so od občinske uprave dobili odgovor, da je najprej potreben 
rebalans proračuna, šele nato se lahko na novo izvede sistemizacija. Spomnil je, da so 
svetniki na prejšnji seji sprejemali nove cene programa vrtca in po tej logiki bi morali 
najprej sprejeti rebalans, potem pa bi lahko šele sprejeli nove cene vrtca. Če bi bilo 
županu res tako mar za te otroke, ima možnost, da s prerazporeditvijo sredstev to stori v 
pol ure. Glede na to, da se stvari ne odvijajo, bodo vsi štiri in pet letniki, ki so bili lani na 
presejalnih testih, prej v prvem razredu osnovne šole in vsa problematika se bo prenesla 
na osnovne šole. Dejal je, da je glede na roke nerealno pričakovati, da bo imel vrtec 
logopeda zaposlenega letošnjega novembra. Svetniki bodo novo sistemizacijo, kot kaže, 
obravnavali šele maja ali celo junija, če bo potrjena, bo sledil razpis, ravno med dopusti, 
dejstvo pa je tudi, da logopedov primanjkuje. Glede na to, da z odgovorom na njegovo 
vprašanje na prejšnji seji ni bil zadovoljen, na podlagi 28. člena poslovnika občinskega 
sveta želi, da se o tej temi opravi razprava na naslednji seji. Zato je predlagal, naj župan 
da to na glasovanje brez razprave.  

Andrej Potočnik je kot predstavnik občine v Svetu zavetišča za zapuščene živali povedal, da se 
druge seja sveta 14.11.2019 zaradi službenih obveznosti ni mogel udeležiti. Pred kratkim se je 
pogovoril z dr. Matejem Demšarjem, direktorjem kranjskega območnega veterinarskega urada, ki 
izvaja nadzor in je bil tudi član Sveta za zapuščene živali, vendar je podal odstopno izjavo. 
Povedal je, da so inšpekcijske službe res izdale odločbo. Največ nepravilnosti so ugotovili v zvezi 
z evidencami in največ razprave na drugi seji sveta je potekalo o tej odločbi. Te nepravilnosti so 
bile odpravljene, kar je potrdil tudi območni urad v Kranju. Dr. Demšarja je vprašal tudi, kakšni 
so v zavetišču Perun pogoji za bivanje živali, kakšen je standard in kakšni so pogoji, ki jih mora 
izpolnjevati zavetišče. Odgovoril mu je, da so pogoji bivanja živali v redu in spodobni. Je pa 
odnos lastnika zavetišča do ljudi včasih neprimeren. Sam meni, da zavetišče lahko glede na 
stroške deluje še naprej, v vmesnem obdobju, dokler se ne najde nova trajnejša rešitev. 
Teodora Beton, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo: povedala je, da so člani 
odbora na svoji drugi seji, 21.3.2019, sprejeli sklep na pobudo članice, da se pridobijo podatki 
glede stroškov za zagotavljanje logopedskega presejalnega pregleda za predšolske otroke v 
radovljiški občini. Nato pa naj občina in Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) skupaj poiščeta 
rešitev za realizacijo. Tako so bili izpeljani presejalni testi. Takrat je bil s tem problemom 
seznanjen tudi direktor OZG, ki se je strinjal, da je to stvar zdravstva, in obljubil, da bo pristopil k 
reševanju. Sama se strinja z Gorazdom Fajfarjem, da je to nujno potrebno, vendar imajo otroci z 
odločbami pravico do logopeda in teh otrok ne bo obravnaval logoped, ki bo zaposlen kot dodatna 
strokovna pomoč v vrtcu. Strokovno pomoč za vrtec izvaja OŠ Antona Janše in tako bo zagotovo 
tudi ostalo. Res je, da se pojavljajo težave z govorom v zgodnjem razvoju in da je treba na to čim 
prej reagirati. Dejala je, da občinski svet ne more sistemizirati delovnega mesta, ampak ga lahko 
samo potrdi. Logoped lahko vzgojiteljem nudi dodatno pomoč v obsegu, kot bo sprejet. Pojasnila 
je, da gre za dve različni stvari, in sicer so na eni strani otroci z odločbami, ki imajo zagotovljeno 
logopedsko obravnavo, na drugi strani pa otroci s težavami, ki niso take, da bi dobili odločbo, zato 
je zanje treba poskrbeti drugače. Če bo zaposlitev logopeda obravnavana kot samostojna točka, 
meni, da je treba na sejo povabiti tudi strokovnjake, ki se s tem področjem ukvarjajo.  
Vojka Jesenko je opozorila, da Vrtec Radovljica v dopisih, ki jih pripravlja za svetnike, pri 
podpisu navede ime in priimek ter naziv ravnateljice, podpisana pa je namestnica ravnateljice. Po 
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Uredbi o upravnem poslovanju, ki je obvezna za ves javni sektor, se napiše »po pooblastilu«. 
Sklepa, da je bila ravnateljica med pripravo dopisa odsotna in ga ni pripravljala.  
Župan je povedal, da se bo to priporočilo upoštevalo in posredovalo Vrtcu Radovljica. Dejal je, da 
bo dal na glasovanje predlog Gorazda Fajfarja. Če bo dobil informacijo OZG in vrtcev ter OŠ 
Antona Janše, da to nima pomena, pa točke ne bo uvrstil na dnevni red seje.  
Gorazd Fajfar – proceduralno: točka se mora uvrstiti na dnevni red, če bo to izglasovano. 
Župan je pritrdil, da bo točko uvrstil na dnevni red seje, če bodo svetniki izglasovali, vendar bo 
dobil obrazložitve vseh treh, ki jih je naštel. 
Gorazd Fajfar: dejal je, da je to, da župan ne bi želel uvrstiti točke na dnevni red, kršitev 
poslovnika. Spomnil je, da je junija lani zahteval, da se ta točka uvrsti na dnevni red septembrske 
seje, kar bi moral župan dati na glasovanje, pa ni, ker je obljubil, da bo točko uvrstil na dnevni 
red. Tega župan ni naredil, svetniki so pod točko pobude in vprašanja dobili samo informacijo. 
Drži, da za tiste, ki imajo odločbe, odgovarja zdravstvo, in da to pokriva OŠ Antona Janše, kjer 
urnik sestavljajo že pred septembrom. To pomeni, da sedem otrok, ki so imeli odločbe že od prej, 
pokriva logopedinja v OŠ Antona Janše. Novih ta logopedinja ne bo pokrivala, ker je polno 
zaposlena in bodo morali iti drugam. Dejal je, da je teh problemov iz leta v leto več, zato je treba 
začeti delati na preventivi. To pomeni, zaposliti logopeda, ki se bo dnevno ukvarjal s skupinami, z 
vzgojiteljicami v samih enotah vrtca. V skupinah, kjer bodo zaznali težave, bo šel tja, pokazal, kaj 
je treba delati ter izpopolnjeval vzgojiteljice. Tako bodo vzgojiteljice od tega največ odnesle, 
otroci pa bodo od tega največ imeli.  
 
Sledilo je glasovanje o predlogu svetnika Gorazda Fajfarja na podlagi 28. člena poslovnika. 
 
Občinski svet je sprejel predlog, da se na naslednji opravi razprava o odgovoru na vprašanje 
Gorazda Fajfarja, zastavljenem na 9. seji občinskega sveta, kdaj konkretno se bo začela izvajati 
logopedska obravnava otrok v vrtcu in na kakšen način se bo zaposlitev izvajala, ter pa 
ponovno pobudo, naj se, če je treba na novo potrditi sistemizacijo delovnih mest v vrtcu, to 
izvede na naslednji seji. 
(16 ZA, 6 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
Maksimiljan Kalan: 

- pobuda, da pristojne službe opravijo večkratne oglede delovanja javne razsvetljave; med 
naseljem Ljubno in Posavec, kjer poteka tudi šolska pot, javna razsvetljava delno ne 
deluje. 

Vojka Jesenko: 
- pobuda za razvid razdelilnika letne in zimske službe po KS v občini Radovljica, tudi po 

kilometrih cestišča, kakšna je poraba v 2019 po vsebini in ločeno za letno in zimsko 
službo. 

 
K točki III.a Imenovanje predstavnice Občine Radovljica v Svet Ekonomske gimnazije in 
srednje šole Radovljica 
 
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja (KMVI).  
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnico Občine Radovljica v Svet Ekonomske 

gimnazije in srednje šole Radovljica imenuje Bredo Poličar.  
2. Imenovani predstavnici začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta zavoda za 

mandatno dobo 4 let.  
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki III.b Imenovanje predstavnice Občine Radovljica v Svet zavoda Gorenjskih lekarn 
 
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.  
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Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnico Občine Radovljica v Svet zavoda 

Gorenjske lekarne imenuje Evo Pogačar.  
2. Imenovani predstavnici začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta zavoda za 

mandatno dobo 5 let.  
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki IV. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni za program splošne ambulante v občini Radovljica 
– hitri postopek 
 
Obrazložitev je podala Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti.  
 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo, predsednica Teodora Beton: odbor je predlog 
obravnaval in ga sprejel s tremi glasovi ZA in enim PROTI. 
 
V splošni razpravi je sodelovala: 
Mateja Potočnik: povedala je, da bo tako kot na seji odbora glasovala proti, ker meni, da bi 
morali začeti reševati problem javnega zdravstva in pomanjkanja zdravnikov sistemsko. V 
nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se bo delalo samo še na koncesijo, kar prinaša tudi slabe 
stvari. Kot so ji obrazložili se za zdravnika, zaposlenega v javnem zdravstvu, pred odhodom v 
pokoj njegov odhod planira. Zdravnik s koncesijo pa, ko odide v pokoj, za seboj pusti 1.800 
pacientov brez zdravnika, kot se bo pojavila situacija v tem primeru. Ve, da mora to urediti država 
in ni problem občine, ampak s pritiski občine in vsega prebivalstva bo država morala urediti 
sistem javnega zdravstva. 
 
Župan je povedal, da se občinska uprava po informacijah direktorice zdravstvenega doma zaveda 
stanja, uspeli so aktivirati mlade zdravnike, ki pa še nimajo potrebnih let prakse. Zato se mu zdi 
boljša odločitev, da se pridobi koncesionarja, ki bo razbremenil 1.800 količnikov, v dveh do treh 
letih pa se bo stanje popravilo. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o podelitvi koncesije za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni za program 
splošne ambulante v občini Radovljica. 
(22 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
K točki V. Osnutek Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v 
občini Radovljica 
 
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: po predstavitvi in daljši razpravi so člani odbora 
prišli do zaključka, da je osnova izdelana, od te osnove je treba nadaljevati, zato so osnutek 
odloka podprli. 
 
V razpravi svetniških skupin sta sodelovala: 

- Andrej Potočnik, SDS: dejal je, da je bilo opravljeno veliko delo, saj so krajevne 
skupnosti zelo raznolike in je velik problem to različnost pravično upoštevati pri delitvi 
proračuna. Če prav razumejo 8. člen, je glavni kriterij število prebivalcev na površino 
krajevne skupnosti. Menijo, da bi se v tabeli na strani 5 dalo še kaj popraviti pri 
»pravičnosti« med krajevnimi skupnostmi, da bi bile vse v bolj enakopravnem položaju. 
Ne vedo, če je gostota najbolj pravi kriterij, saj se dve krajevni skupnosti, ki sta po številu 
prebivalcev med večjimi, zaradi velike površine uvrstita daleč nazaj. Na državni ravni se 
govori o glavarini, kjer šteje število prebivalcev. Glede na to, da so v teh dveh krajevnih 
skupnostih vasi zelo razseljene, menijo, da rabijo več sredstev. Zato predlagajo 
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korekcijski faktor, ki bi to razliko ublažil, oz. da bi upoštevali še druga merila, kot je 
površina cest. Predlagajo, da bi dobilo število prebivalcev 60% do 70%, površina cest pa 
30% do 40% vrednosti.  

Župan je svetnika prosil, če lahko navede krajevni skupnosti.  
- Andrej Potočnik: odgovoril je, da gre za krajevni skupnosti Podnart in Lancovo. Dejal je, 

da bi se nekaj od teh problemov uspelo rešiti tudi z uvedbo participativnega proračuna. 
Župan je dejal, da participativni proračun nima neposredne povezave, se pa že pripravlja. Pojasnil 
je, da so s predlogom soglašale vse krajevne skupnosti, razen KS Lesce.  

- Vojka Jesenko, LMŠ: pohvalila je opravljeno delo. Prosila je, naj se v drugem odstavku 
1. člena dopolnita številka in datum elaborata. Želi, da svetniki pred obravnavo predloga 
odloka elaborat prejmejo oz. ga imajo na vpogled.  
Pozdravlja, da se krajevnim skupnostim namenja več sredstev, vendar jo zanima, od kod 
se bo vzelo dodatnih 46.000 EUR.  
V 2. členu je zapisano, da je 57% razpoložljivih proračunskih sredstev namenjenih za 
programe, ki se delijo po ključu, navedenem v členu. Naslednji odstavek pa določa, da se 
2% razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih krajevnim skupnostim, dodeli KS 
Radovljica z naseljem Radovljica kot upravnemu središču občine. Po obrazložitvi je 
vidno, da se da najprej 2% od skupnega zneska Radovljici kot upravnemu središču in se 
šele potem 57% deli po ključu ostalim, 41% pa za razvojni sklad. Dejala je, da je treba 
dogovoriti, ali gre najprej 57% od celotne vsote za razdelitev po ključu ter potem 2% ali 
pa je treba to drugače napisati.  
Pri sredstvih za vzdrževanje kulturnih domov jo zanima, kaj je z ostalimi večnamenskimi 
prostori, ki jih imajo krajevne skupnosti, saj jih je tudi treba vzdrževati. Če bo šlo samo za 
kulturne domove, potem izpadejo štiri krajevne skupnosti, ki imajo večnamenske dvorane, 
nimajo pa kulturnega doma.  
Strinja se z Andrejem Potočnikom glede kriterija števila prebivalcev na površino krajevne 
skupnosti. Predlagala je, da imajo krajevne skupnosti z manjšim številom prebivalcev na 
površino prednost pri projektih, kar naj se napiše v odloku. 
V letu 2011 so bili zaposleni tajniki posameznih KS prezaposleni na občinsko upravo. Ob 
prebiranju zapisnika Odbora KS je ugotovila, da se pri KS Lesce pojavlja problem glede 
tajnika. Vprašala je, ali se bo ta problem lahko rešil v okviru tega projekta, kje je težava in 
od kod se bodo ta sredstva vzela.  
Vprašala je, kdaj se predvideva rebalans, glede na to da so svetniki na prejšnji seji potrdili 
povišanje cen vrtca, prav tako se tudi pri tem odloku predvidevajo dodatna sredstva.  

 
Rado Pintar je pojasnil, da je 57% razpoložljivih proračunskih sredstev, odstotek od teh 400.000 
EUR, prav tako sta 2% razpoložljivih proračunskih sredstev odstotek spet od celotne vsote 
400.000 EUR. Ravno tako je v 8. členu 41% razpoložljivih proračunskih sredstev od celotnega 
zneska 400.000 EUR. Glede elaborata je pojasnil, da ga podjetje Ipsum d.o.o. ni zaključilo, saj se 
je o številkah pogajalo do zadnjega dne. Ko bo osnutek oz. koncept potrjen, bo pripravljen 
čistopis in bo elaborat opremljen s številko in datumom, svetniki pa ga bodo lahko prejeli tudi v 
fizični obliki. Za kulturne domove, ki niso v lasti krajevnih skupnosti, skrbi občinska uprava s 
sredstvi, ki so v proračunu posebej zagotovljena. Svetnica 2% ni izpostavila kot odstotek, 
problematičen za KS Radovljica. Pojasnil je, da otroško igrišče ob športnem parku, ki je največje 
v občini, uporabljajo vsi občani in tam je tudi največ stroškov, zato je KS Radovljica večkrat 
upravičena do kakšnih dodatnih sredstev. Ta problem je bil posebej izpostavljen tudi na Odboru 
KS, zato bo zato treba iskati še kakšno rešitev. 
 
V splošni razpravi so sodelovali:  

- Mateja Potočnik: po 8. členu je predlagala porazdelitev sredstev 70% gostota 
poseljenosti in 30% površina cest, ne pa 100% gostota poseljenosti. Tako bi se dobilo 
boljšo razdelitev sredstev, saj se dejansko upošteva tudi infrastrukturo, hkrati pa so vse 
krajevne skupnosti s pozitivnim indeksom. Dejala je, da je uporaba enega kriterija gostote 
poseljenosti najslabši kriterij za KS Podnart in KS Lancovo. Po obeh kriterijih imajo vse 
skupnosti pozitivni indeks, hkrati pa KS Podnart in KS Lancovo pridobita nekaj sredstev, 
ki jih dejansko potrebujeta za vzdrževanje infrastrukture. 
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- Branko Fajfar: dejal je, da odlok daje videz, kot da je dal krajevnim skupnostim nekaj 
več sredstev, vendar jim jih je odvzel. Spomnil je, da so po prejšnjem odloku imele KS 
tudi letno zimsko vzdrževanje in še danes se prikazuje, kako gre tisti del sredstev v 
posamezno KS, enako je po tem odloku z investicijami. Kot je zapisano v drugem 
odstavku 5. člena, ta sredstva ostajajo v občinskem proračunu in z njimi v bistvu 
razpolaga občina, krajevne skupnosti pa jih ne vidijo.  
Dejal je, da se je s tem odlokom krajevnim skupnostim odvzelo sredstva za redno 
delovanje. Kot primer je navedel KS Ljubno, ki je imela do sedaj za redno delovanje na 
voljo okrog 5.000 EUR, po novem odloku pa jih bo imela le 2.900 EUR, kar bo zadoščalo 
samo za tajnico, elektriko, internetno stran, za vse ostalo pa ne.  
Sredstva za redno delovanje se krajevnim skupnostim nakazuje po dvanajstinah, sredstev 
za investicije pa se, kot je napisano, krajevnim skupnostim ne nakazuje. Meni, da je 
predlog diskriminatoren. KS Begunje, KS Lesce in KS Radovljica gredo po starem 
sistemu in imajo za investicije namenjenih: 29.000 EUR Begunje, 31.000 EUR Lesce in 
30.000 EUR Radovljica. Te krajevne skupnosti tega denarja ne bodo videle, dobile bodo 
samo sredstva za delovanje, in sicer KS Begunje 6.000 EUR, KS Lesce 9.000 EUR ter KS 
Radovljica 18.000 EUR. To je ves denar, ki ga bodo še videle od občine. Navedel je 
primer KS Ljubno, ko se jim v tabeli od 3. do 7. člena namenja 8.051 EUR, kar ostane na 
občini, 27.000 EUR pa je bilo preneseno na razvojni sklad. Tako KS Ljubno dobi skupaj 
skoraj 40.000 EUR, skoraj toliko kot KS Lesce, ki skupaj dobi 41.000 EUR, s tem, da bo 
KS Lesce videla samo 6.200 EUR. Dejal je, da v 8. členu ni zapisano, kako bodo krajevne 
skupnosti prišle do teh sredstev.  
Strinja se s predhodniki, da kriterij števila prebivalcev na površino ni v redu. Po njegovem 
mnenju bi bilo glede na površino in prebivalce ter prispevanje krajev v občinski proračun 
logično, da bi krajevne skupnosti približno dobile: KS Radovljica 80.000 EUR, KS Lesce 
60.000 – 70.000 EUR, KS Begunje 50.000 EUR, krajevne skupnosti Kropa, Ljubno, 
Lancovo in Podnart okrog 30.000 EUR, KS Mošnje 20.000 – 25.000 EUR, sledi KS 
Srednja Dobrava in tako naprej. V novem odloku se v 8. členu niti ne opredeljuje, kako 
krajevne skupnosti pridejo do denarja za investicije. Gre za enak princip kot pri 
financiranju svetniških skupin, saj če svetniška skupina kupi osnovno sredstvo, je to 
osnovno sredstvo občine in ne svetniške skupine. Če bodo krajevne skupnosti iz sredstev 
za investicije hotele nekaj kupiti, bo to sredstvo v inventuri občine in ne KS. Kot primer je 
navedel KS Ljubno, ki je gasilskemu društvu kupila vitel, le ta bo v inventuri občine in ne 
KS Ljubno. Dejal je, da se je denar krajevnih skupnosti s tem odlokom prenesel na 
občinsko upravo in to niso sredstva KS, temveč občinska sredstva, krajevne skupnosti pa 
bodo pripravile in dale samo program. 

Rado Pintar je glede vlaganja v infrastrukturo pojasnil, da kakorkoli se ta denar obrača, je 
infrastruktura na koncu vedno občinska. Vse, kar krajevne skupnosti vlagajo v cesto, izboljšave 
cestnega omrežja, se vlaga v občinsko zemljo, občinsko infrastrukturo, kar je od občine. Gre za to, 
da krajevne skupnosti lahko izvedejo investicije v javno infrastrukturo, ki realno nikoli ne bi 
prišle v proračun, če bi ga sestavljali brez krajevnih skupnosti. Kot primer je navedel cesto v 
Begunjah, ki je bila obnovljena v sodelovanju občine in KS, v proračun pa realno ne bi prišla vsaj 
še pet let. Povedal je, da bo KS denar iz 8. člena dobila preko proračuna, tako kot ostala sredstva. 
V proračunu bo po 8. členu pisalo, koliko sredstev KS dobi. Svetnik Brank o Fajfar je dejal, da se 
KS Ljubno jemlje sredstva za delovanje in bo po novem odloku namesto prej 3.500 EUR, sedaj 
dobila 2.000 EUR. Pojasnil je, da svetnik govori o 57% denarja in v 3. do 7. členu je prikazano, 
kako se teh 57% razdeli. Svetnik pa je zamolčal 41% sredstev, ki so v posebni tabeli. Če se vsa ta 
sredstva seštejejo in delijo po enakem ključu, je skupen znesek višji, za KS Ljubno je to za 7% 
več kot v sprejetem proračunu za leto 2020. Glede primerjave med KS Lesce in KS Ljubno je 
pojasnil, da sta po starem odloku obe krajevni skupnosti imeli enako višino sredstev, 37.000 EUR, 
po novem odloku pa bo imela KS Ljubno 39.000 EUR, KS Lesce pa 41.000 EUR, tako bodo 
razmerja malo popravljena. Občinska uprava bo pripombe glede deležev še enkrat preračunala. Po 
teh kriterijih je opravila najmanj 60 izračunov in po predlagani opciji so vse krajevne skupnosti v 
minimalnem plusu. 

- Branko Fajfar – replika: pojasnil je, da je KS Ljubno in Lesce podal samo kot primer. 
Kot je obrazložil Rado Pintar, bo KS Ljubno na transakcijskem računu razpolagala s 3.000 
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EUR za delovanje in s 27.200 EUR iz sklada po 8. členu. KS Lesce pa dobi 9.272 EUR in 
to je vse, saj 31.000 EUR za investicije ostane v občinski upravi. Dejal je, da KS 
Radovljica dobi 18.000 EUR, KS Begunje pa 6.200 EUR, kar pomeni, da jim je občinska 
uprava denar pobrala. Meni, da je to diskriminatoren predlog za te tri velike krajevne 
skupnosti, pa čeprav občinska uprava kaže, koliko je denarja, saj ne morejo več operirati s 
svojim denarjem tako kot male krajevne skupnosti. Meni, da se občinska uprava norčuje, 
ker namenja tako malo sredstev za delovanje – KS Otok 680 EUR, KS Podnart 2.700 
EUR, KS Srednja Dobrava pa 1.400 EUR. 

- Vojka Jesenko – replika: vprašala je, ali je možno v odlok zapisati, da so minimalna 
sredstva, ki morajo biti zagotovljena za krajevne skupnosti za leti 2021 in 2022 400.000 
EUR, zato da se pri sprejemanju proračuna za prihodnji dve leti teh sredstev ne bo nižalo.  

Župan je odgovoril, da se tega ne da zapisati v odlok, ampak svetnica to lahko predlaga pri 
pripravi proračuna za leti 2021 in 2022. 

- Simon Resman: povedal je, da je bilo predvčerajšnjim v tej dvorani 12 predstavnikov 
Odbora KS, med njimi tudi Nejc Kliček, Gregor Remec in Izidor Arih, ki lahko potrdijo, 
da so se krajevne skupnosti s tem predlogom strinjale, izjema je bila KS Lesce. Meni, da 
se KS Lesce z odlokom ne strinja, ker veliko prispevajo s turističnimi taksami, s prihodki 
podjetij, in se jim ne zdi prav, da KS Radovljica dobi ta 2% oz. 8.000 EUR, oni pa ne. 
Dejal je, da vse krajevne skupnosti dobijo več, kot so dobile do sedaj.  
Na seji odbora jim je bilo jasno povedano, da sredstva v 8. členu, teh 41% razvojnega 
sklada, lahko KS sama prerazporedi, ali za delovanje oz. če ima kakšne večje planirane 
prireditve ali pa v investicije. Predlagal je, da se to v 8. člen tudi dopiše. 
Prav tako je bilo krajevnim skupnostim obljubljeno, da tisto, kar je planirano in 
neporabljeno v tekočem letu, lahko krajevne skupnosti tako kot do sedaj prenašajo. 
Pojasnil je, da so imeli na seji odbora tudi možnost določene stvari povečati ali zmanjšati 
in so videli, da kakorkoli se spreminja, bodo določene krajevne skupnosti dobivale manj, 
kot so dobile do sedaj. Zato so se strinjali, da se ostane pri obravnavanem predlogu. Odlok 
bo obravnavan še  kot predlog, tudi na Odboru KS, in če bodo kakšne pripombe, bodo 
svetniki o tem obveščeni. Mnenje članov Odbora KS so si svetniki lahko prebrali tudi v 
zapisniku.  
Glede otroškega igrišča v KS Radovljica je povedal, da ima KS sklenjeno pogodbo za 
vzdrževanje dveh največjih igrišč v Radovljici v višini 9.671 EUR, česar pa celoten 
predviden znesek ne pokrije. Zato se bo treba v zvezi s tem z občinsko upravo še 
pogovoriti.  

- Gorazd Fajfar: glede na to, da se odlok sprejema že za letošnje leto, ga zanima, ali imajo 
krajevne skupnosti blokado do sprejema odloka in morajo počakati, če hočejo kaj delati, 
ali lahko delajo še po starem sistemu. Prav tako ga zanima, ali se sredstva za delovanje, ki 
se financirajo po dvanajstinah, financira po starem ali potem ne bodo več dobivali 
sredstev. Meni, da bi se tak dokument moral sprejemati za naslednje leto, ne pa za tekoče. 
Poleg tega je za letošnje leto tudi že sprejet proračun in če se dodatnih 46.000 EUR ne bo 
potrdilo z rebalansom, teh sredstev krajevne skupnosti ne bodo imele. Zdi se mu 
neodgovorno, da se odlok sprejema za letošnje leto, ampak bi ga morali kvečjemu za leto 
2021, letos pa bi se delalo tako po starem.  
Če je prav razumel, bodo morale krajevne skupnosti dati svoj predlog, svoj program in iz 
8. člena bo potem občinska uprava določila, ali da za investicije ali za delovanje ali za 
otroška igrišča. Po logiki lahko ves denar, ki ga imajo, prenesejo na delovanje. Potem 
nimajo nič za investicije in druge stvari. 

Župan je pojasnil, da so zato sveti krajevnih skupnosti avtonomni in s tem se pridobiva na 
odločitvah, ki jih bo sprejel svet. 
 
Župan je zaključil razpravo in predlagal glasovanje. 
 
Občinski svet je sprejel sklepa: 

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o kriterijih in merilih za 
financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica. 
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2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb matičnega 
delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. 

(18 ZA, 4 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23) 
 
Župan je, na prošnjo direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki je imel kasnejše 
obveznosti na jeseniški občini, svetnike prosil, da glasujejo o tem, da se ta točka obravnava, kot 
naslednja. 
 
Občinski svet je sprejel predlog župana, da se naslednja točka obravnava točka IX. Program dela 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2020 
(21 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23) 
 
K točki IX. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2020 
 
Obrazložitev je podal Mark Toplak, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 
 
Odbor za gospodarstvo, predsednik Aljoša Škufca: člani odbora so se s programom dela 
seznanili ter s štirimi glasovi ZA podali soglasje k programu. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k programu dela Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske za leto 2020. 
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23) 
 
K točki VI.a Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine 
Radovljica v najem (DN UO, št. 123/10) 
 
Obrazložitev za obe podtočki točke VI. je podala Tanja Geltar, Referat za gospodarjenje z 
nepremičninami. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so soglasno potrdili oba predloga. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju 
zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem (DN UO, št. 123/10). 
(21 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki VI.b Cenik najema zemljišč v lasti Občine Radovljica 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Cenik najema zemljišč v lasti Občine Radovljica. 
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki VII. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2020 
 
Obrazložitev je podala Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: odbor je sklep podprl. 
 
V splošni razpravi sta sodelovala: 

- Darko Marolt je dejal, da vsako leto predlaga, da se iz sredstev lokalnih skupnosti 
stranke ne financirajo. Enako predlaga tudi letos, ali pa da se stranke financira minimalno. 
Predlagal je, da za financiranje strank ostane 700 EUR, 9.000 EUR pa se porazdeli: 
polovica Rdečemu križu, polovica Karitasu. 

- Miran Rems je povedal, da bo glasoval proti. Zdi se mu neprimerno, da mora občina 
financirati politične stranke, ki delujejo državno na nivoju lokalnih skupnosti. Razume, da 
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imajo politične stranke stroške, ampak glede na to, da delujemo v primarnem okolju, ne na 
državnem, se mu ne zdi primerno, da se financira politične stranke.  

 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank v 
občini Radovljica za leto 2020. 
(15 ZA, 8 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki VIII. Soglasje k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest in notranji organizaciji 
dela v Muzejih radovljiške občine 
 
Obrazložitev je podala dr. Petra Bole, direktorica Muzejev radovljiške občine. 
 
Odbor za kulturo, predsednica Neža Mezeg: člani odbora podpirajo izdajo soglasja k 
pravilniku. 
 
V razpravi svetniških skupin sta sodelovala: 

- Vojka Jesenko, LMŠ: glede na zadeve, ki so opredeljene od poglavja 3.2 naprej, je, kot 
vidi, upravna služba nad vodstvom muzeja, kar pomeni, da bo direktorica enkrat v bodoče 
postavila vodjo upravne službe. To ne gre skupaj s skico v 5. členu, kjer se točno vidi, da 
je nad direktorjem svet zavoda, nato pa se deli na strokovno in poslovno dejavnost, 
upravna služba pa je del poslovne dejavnosti. V poglavju 5.1, kjer so napisana delovna 
mesta, pa je najprej upravna služba, nato sledijo oddelki. Direktor je vodja muzeja, ki ga 
vodi po strokovni plati in poslovni dejavnosti, zato meni, da je upravna služba ne sodi nad 
mesto direktorja. Zaznala je, da v sistemizaciji med pogoji dela in zahtevanimi dodatnimi 
znanji, ki so neke vrste pogoj za zasedbo delovnega mesta, manjka strokovni izpit za 
kustusa. Meni, da bi direktor ta izpit moral imeti opravljen, že zaradi lastnega znanja in 
lastne prepričanosti v to, da dela prav, ter za lažjo kontrolo nad zaposlenimi, ki ta izpit 
imajo. Predlaga, da bi se to izpeljalo na nek dolgoročen način. Prosila, naj se v bodoče, ob 
pripravi takih dokumentov, pregleda nove pravilnike. Pojasnila je, da je bil z Uradnim 
listom št. 75/2017, dne 22.12.2017, sprejet Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev 
oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih 
razredov, ki se uporablja od 1.1.2018 in v katerem je šifra delovnega mesta direktorja 
drugačna, kot je v gradivu, in sicer B017895.  

Petra Bole je glede prvega vprašanja svetnice pojasnila, da uprava pomeni direktorja, 
računovodstvo in vse službe, ki spadajo zraven. Glede strokovnega izpita je povedala, da ga zakon 
ne določa, sama bo zakon upoštevala, če pa svetniki menijo, da se to lahko stori, bo to storila. 
Glede šifre delovnega mesta direktorja je pojasnila, da je to šifra, pod katero je bila zaposlena na 
delovno mesto direktorice. 
 

- Miran Rems: dejal je, da je bilo v dopisu Muzejev radovljiške občine jasno zapisano, da 
je bil pravilnik že obravnavan na svetu zavoda, ki ga je tudi potrdil, zato je opozoril in 
predlagal, da bo to v nadaljevanju standard, da ne bo podobnih težav, kot so bile sejo ali 
dve nazaj. 

 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest in 
notranji organizaciji dela v Muzejih radovljiške občine. 
(19 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki X. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike 
Deželnih novic za leto 2019 
 
Obrazložitev je podala Barbara Sitar, predsednica Časopisnega sveta. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 



I/12 

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Letno poročilo o uresničevanju programske 
zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2019. 
(21 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki XI. Premoženjsko pravna zadeva: Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno 
dobro 
 
Župan je pred obrazložitvijo svetnike opomnil na popravek gradiva, ki so ga prejeli pred sejo. 
Obrazložitev je podala Tanja Geltar, Referat za gospodarjenje z nepremičninami.  
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so popravek gradiva prejeli že na 
svoji seji, se z njim strinjali in potrdili oba sklepa. 
 
V splošni razpravi sta sodelovala: 
 

- Branko Fajfar: vprašal je, kako je mogoče, da je na glavni cesti skozi Lesce proti Bledu 
– od železniškega prehoda do križišča za na Bled – lastnik ceste Gorenjska gradbena 
družba.  

Župan je pojasnil, da je država občini prenesla celotno cesto, Gorenjsko cesto od radovljiškega 
semaforiziranega prvega križišča in vključno z Alpsko cesto do drugega semaforiziranega 
križišča, ki gre na Bled. Država lastništva ni uredila, je pa občina v dogovoru z Gorenjsko 
gradbeno družbo d.d., da bo tako kot mora biti tudi v zemljiški knjigi.  

- Vojka Jesenko: dejala je, da je v gradivu videla tudi obcestni pas v OLN Brezje. Upa, da 
se občinska uprava zaveda, da se bo to zaznamovalo kot grajeno javno dobro, da gre za 
zasebno zemljišče in da so bile cene poštene vsaj toliko kot pri komasaciji. 

 
Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Nepremičnine, navedene v spodnji tabeli, se z odločbo, ki jo izda občinska uprava 

po uradni dolžnosti, razglasi in v zemljiški knjigi zaznamuje za grajeno javno dobro 
– občinska cesta ter se odločba objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - 
Uradne objave. 

ID KO katastrska občina parcela površina (m2) zaznamba opis 
2151 Begunje 368/10 1435 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 381/11 246 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 381/12 47 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 381/13 3 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 381/14 94 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 381/15 132 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 381/17 19 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 381/4 250 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 381/8 132 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 385/5 60 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 385/7 15 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 389/12 3 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 389/9 17 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 425/2 22 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 436/3 4 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 441/10 322 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 441/8 728 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2151 Begunje 642/2 283 občinska cesta Cesta Lesce - Begunje, pri Elanu 
2159 Brezje 55/31 166 občinska cesta Obcestni pas v OLN Brezje 
2159 Brezje 987/1 3268 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2159 Brezje 987/2 94 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2166 Češnjica Pri Kropi 102/2 9 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 114/13 39 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 1201/11 308 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 1201/13 10 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 1202/2 381 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 1272/2 169 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 189/2 184 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 189/7 16 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
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2166 Češnjica Pri Kropi 189/9 224 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 203/7 324 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 206/2 165 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 225/5 24 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 255/2 15 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 448/4 31 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 448/5 2 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 448/7 10 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 484/2 48 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 485/4 34 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 488/2 134 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 490/2 40 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 490/3 141 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 615/2 99 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 616/6 2 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 81/2 59 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 81/3 65 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 82/2 54 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2166 Češnjica Pri Kropi 82/3 86 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 13/2 116 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 286/66 14 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 286/67 95 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 286/68 52 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 286/69 1 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 286/73 9 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 286/74 108 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 286/75 3 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 291/4 99 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 291/9 36 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 292/10 9 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 292/12 16 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 292/14 30 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 292/16 33 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 292/3 179 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2162 Dobrava Pri Kropi 292/8 254 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2155 Hraše 107/15 66 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2155 Hraše 1387/3 756 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2155 Hraše 1387/5 4464 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2155 Hraše 1391/17 101 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2155 Hraše 1391/18 49 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2155 Hraše 1391/20 46 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2155 Hraše 1391/21 12965 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2155 Hraše 1391/22 261 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2155 Hraše 236/4 180 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 237/5 59 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 342/3 95 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 358/12 1 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 358/14 91 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 358/16 25 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 361/11 33 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 361/13 10 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 361/8 49 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 361/9 6 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 364/5 70 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 365/3 191 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 365/4 238 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 367/9 8 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 399/2 333 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 432/160 368 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 432/220 22 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 432/222 29 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 432/224 197 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 432/228 259 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 432/230 185 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 432/233 18 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 432/235 61 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 432/236 68 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 432/241 243 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
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2155 Hraše 432/28 44 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2155 Hraše 532/40 27 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2155 Hraše 779/10 301 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 137/4 545 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 137/5 34 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 170/4 309 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 170/5 158 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 198/66 507 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 198/72 2 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 198/73 133 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 220/19 77 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 220/21 191 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 237/43 170 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 246/340 2387 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 246/364 1555 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 246/434 567 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 246/437 369 občinska cesta Urejanje statusa  obstoječih občinskih cest 
2164 Lancovo 733/2 134 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2158 Mošnje 1659/4 55 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2158 Mošnje 1659/6 2899 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2158 Mošnje 1660/1 194 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2158 Mošnje 1660/2 1572 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2158 Mošnje 275/6 16 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2158 Mošnje 277/7 41 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2158 Mošnje 277/8 82 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2158 Mošnje 411/8 215 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2158 Mošnje 411/9 72 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2154 Nova Vas 306/2 18 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za izvedbo ceste po sprejetem OPPN 
2154 Nova Vas 307/2 53 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za izvedbo ceste po sprejetem OPPN 
2153 Otok 1016 617 občinska cesta Prenos nekdanje državne ceste v last občine 
2157 Predtrg 490/9 162 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2157 Predtrg 775/13 12 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za izvedbo ceste po sprejetem OPPN 
2157 Predtrg 780/2 183 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2157 Predtrg 780/3 120 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2157 Predtrg 780/4 103 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2157 Predtrg 780/9 1250 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2156 Radovljica 9/4 38 občinska cesta Pridobivanje zemljišč za kolesarske steze in pločnike 
2156 Radovljica 554/66 89 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 554/68 139 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 554/70 112 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 569/11 88 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 577/4 13 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 577/5 17 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 578/2 8 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 579/4 76 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 580/4 3 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 580/6 29 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 582/4 56 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 583/2 63 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 584/2 68 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 584/3 15 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 588/4 81 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 588/5 45 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 590/2 256 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 590/3 77 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 593/2 78 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 610/2 8 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 611/2 80 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 617/3 33 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 617/6 165 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 618/4 21 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 70/7 166 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 71/4 29 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 71/5 34 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 80/11 231 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2156 Radovljica 571/7 30 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2161 Zaloše 149/3 11 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2161 Zaloše 81/6 21 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
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2161 Zaloše 81/7 888 občinska cesta Odkup zemljišč obstoječih občinskih cest 
2. Nepremičnine, navedene v spodnji tabeli, se z odločbo, ki jo izda občinska uprava po 

uradni dolžnosti, razglasi in v zemljiški knjigi zaznamuje za javno dobro – javna 
površina ter se odločba objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne 
objave. 

ID KO katastrska občina parcela površina (m2) zaznamba opis 
2163 KAMNA GORICA 377 824 javna površina površina za  pešce v Kamni Gorici 
2163 KAMNA GORICA 376/1 1632 javna površina površina za  pešce v Kamni Gorici 
2163 KAMNA GORICA 376/2 404 javna površina površina za  pešce v Kamni Gorici 
2163 KAMNA GORICA 380/2 1214 javna površina površina za  pešce v Kamni Gorici 

(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16) 
 
Seja je bila zaključena ob 18.25 uri. 
 
Zapisala:  
Metka Gaber 
 

Ciril Globočnik 
              ŽUPAN 
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II.a 

 
OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 16.3.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE TREH ČLANOV SVETA JAVNEGA SKLADA  
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI  

OBMOČNE IZPOSTAVE RADOVLJICA 
 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za članice Sveta Javnega sklada Republike Slovenije 

za kulturne dejavnosti Območne izpostave Radovljica imenuje Ireno Kosmač, 
Apolonijo Zalokar in Vilmo Gosnik Kravanja. 

2. Imenovanim članicam začne teči mandat z dnem konstitutivne seje za mandatno dobo 
4 let.  

 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 16.3.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE TREH ČLANOV SVETA JAVNEGA SKLADA  
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI  

OBMOČNE IZPOSTAVE RADOVLJICA 
 

1. Zakonska podlaga 
- Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. list RS, 

72/10, v nadaljevanju Akt),  
- Pravilnik o ustanovitvi svetov območnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti (z dne 10.5.2011, v nadaljevanju Pravilnik).  
 
2. Obrazložitev 
Dosedanjim predstavnikom Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
območne izpostave Radovljica (v nadaljevanju JSKD Radovljica) v mesecu marcu 2020 
poteče mandat.     
 
Pravilnik v 2. členu določa število članov sveta in opredeljuje, da se število članov sveta 
območne izpostave, ki delujejo na območju več lokalnih skupnosti, oblikuje po naslednjih 
merilih:  

- vsaka lokalna skupnost predlaga v svet območne izpostave enega predstavnika,  
- lokalna skupnost, v kateri je sedež območne izpostave, predlaga tri predstavnike.     

 
Akt v 27. členu določa, da samoupravne skupnosti oblikujejo predlog na podlagi poziva 
društvom, zvezam kulturnih društev ter posameznikom s področja kulturnih dejavnosti, ki 
delujejo v posamezni samoupravni lokalni skupnosti.  
 
Kandidacijski postopek za imenovanje članov v Svet območne izpostave JSKD Radovljica je 
bil dne 14.2.2020 objavljen na spletni strani Občine Radovljica, z rokom do 5.3.2020 do 14. 
ure. 
 
Po zaključenem pozivu je KMVI na 11. redni seji, dne 9.3.2020 pregledala prispele predloge 
in obrazložitve predlagateljev. Do navedenega roka je komisija prejela štiri predloge:  
1. Irena Kosmač, predlagatelj Kulturno društvo Ljubno,  
2. Apolonija Zalokar, predlagatelj Kulturno turistično društvo Kamna Gorica,  
3. Vilma Kravanja Gosnik, predlagatelj Kulturno društvo Podnart,  
4. Neža Mezeg, predlagatelj Lista Cirila Globočnika.  
 
Po opravljenem glasovanju je KMVI sprejela sklep, da Občinskemu svetu Občine Radovljica 
predlaga, da za članice Sveta JSKD Radovljica imenuje Ireno Kosmač, Apolonijo Zalokar in 
Vilmo Kravanja Gosnik z naslednjimi obrazložitvami: 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Irena Kosmač poučuje glasbeno vzgojo in zborovsko petje na OŠ Josipa Plemlja Bled, kjer 
uspešno delujejo tri otroške in ena mladinska zborovska zasedba. Na njeno pobudo je leta 
1992 nastal Mešana pevska skupina Dr. France Prešeren iz Žirovnice, ki je pod njenim 
vodstvom postala ena vidnejših zasedb. V letu 2012 je ponovno prevzela Mešani pevski zbor 
Ljubno, ki ga vodila že od 1996 do 2009. Pomembna je tudi njena aktivnost v čezmejnem 
sodelovanju. Svoje delo opravlja poklicno in ljubiteljsko, uspehe pa predstavi tako doma, v 
državi ter širše in jih promovira na izjemen način. Je prejemnica nagrad in priznanj s 
kulturnega področja. 
Apolonija Zalokar se že vrsto let aktivno in ljubiteljsko ukvarja s kulturno dejavnostjo. Na 
Občini Bled je zadolžena za področje kulture. Od mladosti je aktivna članica kulturnega 
društva. Pripravljala, sodelovala in vodila je številne kulturne dogodke, igrala v gledaliških 
predstavah in vodila otroško dramsko skupino. Polona je ustanovna članica in sedaj 
predsednica MePZ Lipnica. Vrsto let sodeluje z JSKD Radovljica, zato ji je delovanje sklada 
poznano. Pri svojem delu je odgovorna, povezovalna, inovativna in racionalna.  
Vilma Kravanja Gosnik je vsestransko dejavna na področju ljubiteljske kulture. Že 25 let 
vodi otroško folklorno skupino Voše. Pod njenim umetniškim vodstvom je nastalo nešteto 
odrskih postavitev. Mladi plesalci in godci, ki večinoma prihajajo s podružnične OŠ Ovsiše, 
bogatijo kulturno življenje tako na svoji šoli, kot na matični šoli v Lipnici. Vsako leto 
pripravijo nove in izvirne koreografije, s katerimi popestrijo različne dogodke ob raznih 
priložnostih doma in v tujini. Dejavna in nepogrešljiva je tudi v Kulturnem društvu Podnart, 
kjer je že vrsto let tudi članica upravnega odbora.    
 
Mandat članov v Svetu JSKD  traja 4 leta.   
 
Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
Imenovanje članic v Svet JSKD Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih 
posledic.  
 
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin   

     Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 16.3.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA  
JAVNEGA PODJETJA KOMUNALE RADOVLJICA D.O.O.  

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za člane Nadzornega sveta javnega podjetja 

Komunala Radovljica d.o.o. imenuje: Petra Kramarja, Boštjana Strnada in Branka 
Bajiča. 

2. Imenovanim članom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje javnega podjetja 
Komunale Radovljica d.o.o. za mandatno dobo 4 let.  

 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 16.3.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA  
JAVNEGA PODJETJA KOMUNALE RADOVLJICA D.O.O.  

 
1. Zakonska podlaga 
Odlok o ureditvi statusa javnega podjetja Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno 
dejavnost, d.o.o. (DN UO, št. 218/2016).    
 
2. Obrazložitev 
Dosedanjim članom Nadzornega sveta Komunala Radovljica, d.o.o. v mesecu maju 2020 
poteče mandat.     
 
Nadzorni svet ima štiri člane. Tri člane imenuje občinski svet ustanovitelja, četrti član pa je 
predstavnik delavcev.     
 
Poziv za kandidacijski postopek za predlaganje članov v Nadzorni svet Komunala Radovljica 
d.o.o., namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica 
ter skupinam občanov je bil dne 19.2.2020 objavljen na spletni strani Občine Radovljica, z 
rokom do 5.3.2020 do 14. ure.  
 
Po zaključenem pozivu je KMVI na 10. redni seji, dne 9.3.2020 pregledala prispele predloge 
in obrazložitve predlagateljev. Do navedenega roka je komisija prejela naslednje predloge:  

1. Darko Marolt, predlagatelj Lista za šport in prostovoljstvo,  
2. Igor Dornik, predlagatelj Krajevna skupnost Podnart,  
3. Boštjan Strnad, predlagatelj OO SDS Radovljica,  
4. Janez Resman, predlagatelj Krajevna skupnost Lesce,  
5. Rok Globočnik, predlagatelj Krajevna skupnost Lesce,  
6. Peter Kramar, predlagatelj Lista Cirila Globočnika,  
7. Dragomil Rozman, predlagatelj OO SD Radovljica,  
8. Branko Fajfar, predlagatelj Lista krajevnih skupnosti, 
9. Branko Bajič, predlagatelj Levica,  
10. Gorazd Fajfar, predlagatelj Glas mladih Radovljica,  
11. Vojka Jesenko, predlagatelj Lista Marjana Šarca.  

 
Darko Marolt je od svoje kandidature odstopil. Po opravljenem glasovanju so trije člani 
KMVI sprejeli sklep, da Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagajo, da za člane 
Nadzornega sveta javnega podjetja Komunale Radovljica d.o.o. imenuje naslednje kandidate: 
Petra Kramarja, Boštjana Strnada in Branka Bajiča, z naslednjimi obrazložitvami:  
Peter Kramar je zaposlen kot asistent z doktoratom na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za 
elektrotehniko. V mandatu od 2012 do 2016 je bil član, v mandatu od 2016 do 2020 pa 
predsednik Nadzornega sveta Komunala Radovljica d.o.o., V obeh mandatih je svoje delo 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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vestno opravljal, deloval pošteno, konstruktivno in povezovalno, zato ga predlagatelj ponovno 
predlaga za člana Nadzornega sveta Komunala Radovljica, d.o.o.  
Boštjan Strnad je na svoji poklicni poti pridobil izkušnje z vodenjem skupin, planiranjem, 
spremljanjem in analizo prodaje, spremljanjem konkurence in poslovnih rezultatov ter 
sprejemanjem strateških odločitev pri izvajanju prodaje. V okviru svojega dela spremlja 
rezultate podjetij in pozna računovodske izkaze organizacij za oceno in vrednotenje 
poslovanja. Svoje delo opravlja vestno, odgovorno in kvalitetno. Kot član Nadzornega sveta 
Komunale Radovljica d.o.o. se bo zavzemal, da komunala s svojimi storitvami stremi k 
ozaveščanju občanov o ravnanju z odpadki in pripomore k zadovoljstvu le-teh. Podpiral bo 
kontinuirano sodelovanje med komunalo in občino na področju prenove kanalizacij in 
vodovodov. Delo nadzornega sveta mu je poznano, član je bil v mandatnem obdobju 2016-
2020.   
Branko Bajič je aktiven član lokalne skupnosti. Dva mandata je bil imenovan za člana 
Nadzornega odbora občine Radovljica, kjer se je dokazal s svojo integriteto. Leta 2013 je 
opravil usposabljanje za člana nadzornih svetov in upravnih odborov služb. Je tudi sodnik 
porotnik na okrožnem sodišču v Kranju. V svojem dosedanjem delovanju na javnih funkcijah 
se je izkazal kot sposoben, razumen in zanesljiv občan, ki konkretno in kakovostno opravlja 
svoje naloge.  
 
Člani nadzornega sveta so imenovani za 4 leta in so lahko ponovno imenovani.    
 
Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
Imenovanje članov Nadzornega sveta Komunala Radovljica d.o.o. za proračun Občine 
Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin   

     Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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II.c 

 
OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 16.3.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU V OBČINI RADOVLJICA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnike Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu v Občini Radovljica imenuje:  
- Vilmo Kravanja Gosnik, Heleno Stare, in Petra Kolmana za predstavnike vzgojno 

izobraževalnih organizacij, po en član iz vsakega šolskega okoliša,  
- Mateja Vončino za predstavnika policije,  
- Gregorja Solceta za predstavnika šole vožnje,  
- Matjaža Zalokarja za predstavnika upravljavca cest in drugih izvajalcev,  
- Janeza Golija za predstavnika strokovnega in poklicnega društva s področja prometne 

varnosti.  
2. Imenovanim članom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje za mandatno dobo 

4 let.  
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 16.3.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU V OBČINI RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radovljica (DN 
UO, št. 214/2016, v nadaljevanju Odlok). 
 
2. Obrazložitev 
Dosedanjim predstavnikom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Radovljica (v nadaljevanju SPV Radovljica) v mesecu marcu 2020 poteče mandat.     
 
V 2. členu Odloka je določeno, da svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in 
institucij, katerih dejavnosti je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.  
 
Kandidacijski postopek za imenovanje članov v SPV Radovljica je bil dne 13.2.2020 
objavljen na spletni strani Občine Radovljica, z rokom do 5.3.2020 do 14. ure. 
Po zaključenem pozivu je KMVI na 11. redni seji, dne 9.3.2020 pregledala prispele predloge 
in obrazložitve predlagateljev. Do navedenega roka je komisija prejela naslednje predloge:  
 

 
 
Po pregledu prispelih predlogov, obrazložitev in opravljenem glasovanju je KMVI sprejela 
sklep, da občinskemu svetu predlaga, da za predstavnike v Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Radovljica imenuje:  
- Vilmo Kravanja Gosnik za predstavnico vzgojno izobraževalne organizacije; je učiteljica 

razrednega pouka in vodja podružnične šole. Izvaja kolesarski izpit, skrbi za koordinacijo 
šolskih prevozov na Ovsišah, sodeluje pri koordinaciji »Dan brez avtomobila«, izvaja 
Pešbus in koordinira druge akcije v zvezi s preventivo prometa. 

- Heleno Stare za predstavnico vzgojno izobraževalne organizacije; kot predstavnica je v 
SPV sodelovala že do sedaj. Delo je opravljala vestno in povezovala šolo z SPV. Podala je 
številne predloge za izboljšavo prometne ureditve pred šolo. Izvedla je anketo med starši o 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si


II.c/3 
 

prometni varnosti in pripravila načrt varnih poti v šolo. Mnogo njenih predlogov glede 
prometne varnosti pred matično šolo je bilo že uresničenih v praksi, s tem pa se je 
izboljšala tudi prometna varnost. 

- Petra Kolmana za predstavnika vzgojno izobraževalne organizacije; Peter Kolman je bil 
član SPV že v preteklem mandatu, zaposlen je na OŠ F.S. Finžgarja Lesce in OŠ A. Janše 
Radovljica. Na leški šoli, katere del je tudi Podružnična šola Begunje, je zadolžen za 
šolske poti in prometno varnost. Problematiko (ne)varnih šolskih poti in prometne varnosti 
dobro pozna. Za šolo v sodelovanju z ostalimi deležniki pripravlja načrt šolskih poti in 
sodeluje v različnih projektih prometne varnosti, s katerimi šola osvešča in preventivno 
deluje na področju varnosti v prometu.  

- Mateja Vončino za predstavnika policije: je diplomirani varstvoslovec, zaposlen na 
Policijski postaji Radovljica kot pomočnik komandirja, policijski inšpektor specialist III in 
predstavlja kandidaturo predstavnika policije.       

- Gregorja Solceta za predstavnika šole vožnje; Gregor Solce je diplomirani inženir 
cestnega prometa. Ima skoraj 20-letne teoretične in praktične izkušnje na področju 
izobraževanja voznikov. Sodeluje z različnimi izobraževalnimi organizacijami in društvi v 
medgeneracijskih in drugih projektih na področju prometne varnosti v občini Radovljica in 
izven nje. Vodi svojo šolo vožnje in je bil član SPV že prejšnji mandat.   

- Matjaža Zalokarja za predstavnika upravljavcev cest in drugih upravljavcev; Matjaž 
Zalokar je zaposlen na Komunali Radovljica d.o.o., na področju urejanja in vzdrževanja 
javnih površin, cest, pločnikov, pešpoti v občini Radovljica, ki med drugim zajema tudi 
vzdrževanje varnih šolskih poti. 

- Janeza Golija za predstavnika strokovnih in poklicnih društev s področja prometne 
varnosti; Janez Goli je dolgoletni član AMD Podnart ter upokojeni voznik avtošole.   

 
Mandat predstavnikov v SPV Radovljica traja 4 leta.   
 
Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
Pravna podlaga za izplačilo sejnin članom odborov in komisij je Pravilnik o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012 in št. 
165/2012 – v nadaljevanju Pravilnik). Član odbora za udeležbo na seji delovnega telesa, 
katerega član je, prejme 2,14% mesečne bruto plače župana brez dodatkov na delovno dobo in 
ostalih dodatkov v skladu z zakonom, član za vodenje seje stalnega delovnega telesa pa 
prejme 2,26%. Letni znesek sejnin, ki se izplačajo upravičencem po tem Pravilniku, ne sme 
presegati 7,5% letne plače župana, brez dodatka za delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu 
z zakonom.   
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin   

     Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104


II.d/1 
 

II.d 

 
OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 19.5.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE RADOVLJICA V SVET  
JAVNEGA ZAVODA TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA  

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnike Občine Radovljica v Svet javnega 

zavoda Turizem in kultura Radovljica imenuje Urško Murn, Danijela Kašco, Janeza 
Kolmana, Jožeta Mlinariča in Romano Šlibar Pačnik.  

2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta 
javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica za mandatno dobo 5 let.  

 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
 



II.d/2 
 

 
OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 19.5.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE RADOVLJICA V SVET  
JAVNEGA ZAVODA TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA  

 
1. Zakonska podlaga 
 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica (DN UO, št. 211/2016) in 
Sklep o pripojitvi Javnega zavoda Linhartova dvorana k Javnemu zavodu Turizem Radovljica 
(DN UO, št. 211/2016).  
 
2. Obrazložitev 
 
Dosedanjim predstavnikom v Svetu javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica je v 
mesecu marcu potekel mandat.     
 
Javni zavod upravlja 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:  
- 5 predstavnikov ustanovitelja, od katerih je eden predstavnik Odbora za gospodarstvo, eden 
predstavnik Oddelka za družbene dejavnosti,  
- 1 predstavnik delavcev zavoda,  
- 3 predstavniki zainteresirane javnosti.  
 
Poziv za predložitev predlogov za 5 predstavnikov v Svet javnega zavoda Turizem in kultura 
Radovljica (od tega 1 predstavnik Odbora za gospodarstvo in 1 predstavnik Oddelka za 
družbene dejavnosti), namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v 
občini Radovljica ter skupinam občanov, je bil dne 4.5.2020 objavljen na spletni strani 
Občine Radovljica, z rokom do 18.5.2020 do 12. ure.  
 
Po zaključenem pozivu je KMVI na 11. redni seji, dne 18.5.2020 pregledala prispele predloge 
in obrazložitve predlagateljev. Do navedenega roka je komisija prejela naslednje predloge:  
 

1. Špela Globočnik, predlagatelj Krajevna skupnost Lesce,  
2. Peter Kavčič, predlagatelj Krajevna skupnost Lesce,  
3. Danijel Kašca, predlagatelj Lista Cirila Globočnika,  
4. Mitja Kapus, predlagatelj Kulturno turistično društvo Kamna Gorica,  
5. Janez Kolman, predlagatelj OO SDS Radovljica,  
6. Bogomir Vnučec, predlagatelj OO SDS Radovljica,  
7. Dušan Kopušar, predlagatelj NSi Krščanski demokrati,  
8. Igor Marijan, predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica, 
9. Avguštin Alojzij Mencinger, predlagatelj Krajevna skupnost Radovljica,  
10. Urška Murn, predlagatelj Lista Marjana Šarca, LO Radovljica,  
11. Vesna Perko, predlagatelj Lista Marjana Šarca, LO Radovljica,  
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12. Miha Čebron, predlagatelj OO SD Radovljica,  
13. Blaž Trček, predlagatelj Levica. 

 
Odbor za gospodarstvo je za predstavnika predlagal Jožeta Mlinariča, občinska uprava pa je 
za predstavnico Oddelka za družbene dejavnosti predlagala Romano Šlibar Pačnik.   
 
Po opravljenem glasovanju so člani KMVI sprejeli sklep, da občinskemu svetu predlagajo, da 
za predstavnike Občine Radovljica v Svet javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica 
predlagajo: Danijela Kašco, Janeza Kolmana, Urško Murn, Romano Šlibar Pačnik in Jožeta 
Mlinariča z naslednjimi obrazložitvami:  
Danijel Kašca je član Občinskega sveta Občine Radovljica, v vseh mandatih aktivno sodeluje 
kot član in predsednik Odbora za finance,  
Janez Kolman je solastnik uspešnega podjetja iz Avstrije, kot vodja prodaje dobro pozna 
širše evropsko tržišče, sodobne marketinške pristope in gospodarske trende. Dobro se spozna 
tudi na turistični marketing, vizualne komunikacije in se zaveda turističnega potenciala 
destinacije Radolca. Mnogi ga poznajo kot priljubljenega turističnega in krajinskega fotografa 
in snemalca. Kot prostovoljec je močno vpet v družbeno življenje, kot vodja odbora za 
prireditve pri KS Begunje je soorganiziral številne prireditve, sodeluje s Turističnim društvom 
Begunje. Kot strokovnjak za videografijo in izvrsten poznavalec zapuščine bratov Avsenik 
pomembno sooblikuje Festival Avsenik,   
Urška Murn je univerzitetna diplomirana politologinja mednarodnih odnosov, aktivna na 
različnih pozicijah in delovnih mestih kot vodilni kader, ima opravljena različna usposabljanja 
na področju vodenja sodelavcev, komunikacijskih veščin, poznavanja znanj na področju 
kadrovskega managementa, strategije razvoja, financ in organizacije dogodkov. Aktivna je 
tudi kot prostovoljka, ima opravljen izpit za prvo posredovalko,   
Jože Mlinarič je član Odbora za gospodarstvo in predlagan za predstavnika s strani odbora, 
Romana Šlibar Pačnik je zaposlena v občinski upravi Občine Radovljica na Oddelku za 
družbene dejavnosti, pokriva predvsem področje športa in turizma.  
 
Predstavniki so imenovani za 5 let in so lahko ponovno imenovani.    
 
Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave. 
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
 
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica 
za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga   

     Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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II.e 

 
OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 19.5.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET  
JAVNEGA ZAVODA TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA  

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnike zainteresirane javnosti v Svet 

javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica imenuje Petra Kavčiča, Marcelo 
Klofutar in Suzano Adžić. 

2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta 
javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica za mandatno dobo 5 let.  

 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 19.5.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET  
JAVNEGA ZAVODA TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA  

 
1. Zakonska podlaga 
 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica (DN UO, št. 211/2016) in 
Sklep o pripojitvi Javnega zavoda Linhartova dvorana k Javnemu zavodu Turizem Radovljica 
(DN UO, št. 211/2016).  
 
2. Obrazložitev 
 
Dosedanjim predstavnikom Sveta javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica poteče 
mandat.     
 
Javni zavod upravlja 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:  
- 5 predstavnikov ustanovitelja, od katerih je eden predstavnik Odbora za gospodarstvo, eden 
predstavnik Oddelka za družbene dejavnosti,  
- 1 predstavnik delavcev zavoda,  
- 3 predstavniki zainteresirane javnosti.  
 
Predstavnike zainteresirane javnosti v svet zavoda imenuje ustanoviteljica na predlog:  

- zavezancev za plačilo turistične takse v občini Radovljica – 2 predstavnika,  
- kulturnih društev s sedežem v občini Radovljica – 1 predstavnik.  

 
Poziv za kandidacijski postopek za predlaganje 3 predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet 
javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, namenjen zavezancem za plačilo turistične 
takse v občini Radovljica in kulturnim društvom s sedežem v občini Radovljica, je bil dne 
4.5.2020 objavljen na spletni strani Občine Radovljica, z rokom do 18.5.2020 do 12. ure.  
 
Po zaključenem pozivu je KMVI na 11. redni seji, dne 18.5.2020 pregledala prispele predloge 
in obrazložitve predlagateljev. Do navedenega roka je komisija prejela naslednje predloge:  
1. Peter Kavčič, predlagatelj Turistično društvo Lesce kot zavezanec za plačilo turistične 
takse v občini Radovljica,  
2. Maja Buden, predlagatelj Jože Andrejaš s.p. kot zavezanec za plačilo turistične takse v 
občini Radovljica, 
3. Marcela Klofutar, predlagatelj Franc Ažman s.p. Gostišče Tulipan kot zavezanec za plačilo 
turistične takse v občini Radovljica 
4. Suzana Adžić, predlagatelj Kulturno društvo Kropa.  
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Po opravljenem glasovanju so člani KMVI sprejeli sklep, da občinskemu svetu predlagajo, da 
za predstavnike zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica 
predlagajo: Petra Kavčiča, Marcelo Klofutar in Suzano Adžić, z naslednjimi obrazložitvami:  
Peter Kavčič je univerzitetni diplomirani organizator dela, opravlja strokovne naloge 
direktorja Turističnega društva Lesce, ki je lastnik kampa Šobec. Ima več kot dvajset let 
delovnih izkušenj ter potrebna strokovna znanja za delo v turizmu, razvoj turizma na območju 
občine Radovljica in širše pa spremlja že več kot tri desetletja. S svojim znanjem in 
izkušnjami pri upravljanju kampa Šobec lahko pomembno prispeva k uspešnemu delu 
javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica,  
Marcela Klofutar je solastnica ter vodja podjetja Souvenir, d.o.o.. Z bogatimi izkušnjami, 
delavnostjo in vizijo je skupaj s chefom Urošem Štefelinom postavila izjemno uspešno 
zgodbo Vile Podvin, ki jo nadaljuje tudi v Hotelu Linhart. Je idejni vodja in gonilna sila 
projekta Okusi Radol‘ca. Je članica strokovne skupine za gostinstvo in turizem pri Slovenski 
turistični organizaciji, s svojim predanim delom dviguje prepoznavnost destinacije doma in v 
tujini. Je odličen motivator za vse ostale namestitvene in gostinske ponudnike v destinaciji,    
Suzana Adžić je po izobrazbi profesorica slovenskega jezika in univerzitetna diplomirana 
novinarka. Delo na področju kulturnih dejavnosti ji je dobro poznano. Je uspešna scenaristka, 
radijska moderatorka, moderatorka in voditeljica raznovrstnih kulturnih prireditev ter 
umetniška in organizacijska vodja otroške gledališke sekcije Otroško gledališče – Linhartovi 
čuki, ki deluje pod okriljem Kulturnega društva Kropa. V programih Kulturnega društva 
Kropa se je spoznala tudi s programi kulturnega turizma in povezovanja le-teh. Je tudi 
prejemnica občinske plakete Antona Tomaža Linharta.  
 
Predstavniki zainteresirane javnosti so v svet imenovani za 5 let in so lahko ponovno 
imenovani.    
 
Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave. 
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
 
Imenovanje predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Turizem in kultura 
Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga   

     Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 19.5.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET  
SREDNJE GOSTINSKE IN TURISTIČNE ŠOLE RADOVLJICA  

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika Občine Radovljica v Svet Srednje 

gostinske in turistične šole Radovljica imenuje Barbaro Sitar.   
2. Imenovani predstavnici začne teči mandat z dnem 1.7.2020 za mandatno dobo 4 let.                   
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 19.5.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET  
SREDNJE GOSTINSKE IN TURISTIČNE ŠOLE RADOVLJICA  

 
1. Zakonska podlaga 
 
Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja gostinska in turistična 
šola Radovljica (št. 1403-109/2008/4, z dne 02.09.2008, v nadaljevanju Sklep)  
 
2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica je dne 23.3.2020 prejela obvestilo Sveta Srednje gostinske in turistične 
šole Radovljica (v nadaljevanju SGTŠ), da Svetu SGTŠ dne 30.6.2020 poteče mandat, ter 
zaprosilo, da se izvede postopek imenovanja novega.  
 
Sklep v 9. členu določa sestavo sveta šole, in sicer ima Svet zavoda 9 članov: 3 predstavnike 
ustanovitelja, 3 predstavnike delavcev in 3 predstavnike staršev dijakov. Dva predstavnika 
ustanoviteljice imenuje Vlada Republike Slovenije, enega pa Občina Radovljica.    
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 4.5.2020 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet SGTŠ, namenjen političnim strankam, 
krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam občanov, z rokom do 
18.5.2020 do 12. ure. Do navedenega roka so prispeli naslednji predlogi:  
1. Vladimir Kovač, predlagatelja Krajevna skupnost Lesce in Turistično društvo Lesce,  
2. Justin Luka Poličar, predlagatelj OO SDS Radovljica,  
3. Renata Zadnikar, predlagatelj OO SD Radovljica,  
4. Vesna Perko, predlagatelj Lista Marjana Šarca, LO Radovljica,  
5. Urška Murn, predlagatelj Lista Marjana Šarca, LO Radovljica,  
6. Barbara Sitar, predlagatelj Lista za šport in prostovoljstvo.  
 
KMVI je na svoji 11. seji dne 18.5.2020 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da 
občinskemu svetu predlaga, da za predstavnika Občine Radovljica v Svet SGTŠ imenuje 
Barbaro Sitar, z naslednjo obrazložitvijo: Barbara Sitar je članica Občinskega sveta Občine 
Radovljica in Odbora za šolstvo in otroško varstvo. Delo v svetih javnih zavodov ji je dobro 
poznano (kot predstavnica v svetu staršev). Kot vaditeljica in prostovoljka prenaša znanje na 
mlade v radovljiškem Taekwon-do klubu.    
  
Imenovani predstavnici začne teči mandat z dnem 1.7.2020 in traja do 30.6.2024. 
  
Obrazložitev predlaganih kandidatov je na vpogled v kadrovski službi občinske uprave. 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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 Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
 
Imenovanje predstavnika v Svet Srednje gostinske in turistične šole Radovljica za proračun 
Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga   

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 13.5.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: POTRDITEV SKLEPA ŽUPANA - PODALJŠANJE MANDATA 

ČLANOM NADZORNEGA SVETA KOMUNALE RADOVLJICA d.o.o.  
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

POTRDITEV SKLEPA ŽUPANA - PODALJŠANJE MANDATA ČLANOM 
NADZORNEGA SVETA KOMUNALE RADOVLJICA d.o.o.  

 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala: 

- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica potrjuje sklep župana št. 014-0019/2019-13, z dne 
5.5.2020, da se predstavnikom ustanovitelja Občine Radovljica v Nadzornem svetu 
Komunale Radovljica d.o.o. mandat podaljša do imenovanja novih članov Nadzornega 
sveta kot predstavnikov ustanovitelja oziroma najdlje do 1.7.2020.  
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 13.5.2020 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 
POTRDITEV SKLEPA ŽUPANA - PODALJŠANJE MANDATA ČLANOM 

NADZORNEGA SVETA KOMUNALE RADOVLJICA d.o.o.  
 

1. Zakonska podlaga 
- 34. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), 
- 13. člen Odloka o ureditvi statusa javnega podjetja Komunala Radovljica, javno podjetje za 

komunalno dejavnost, d.o.o. (DN UO, št. 218/16) 
 
2. Obrazložitev 
Nadzornemu svetu Komunale Radovljica d.o.o. se z dnem 16.5.2020 izteče 4-letni mandat. 
Skladno s 13. členom Odloka o ureditvi statusa javnega podjetja Komunala Radovljica, javno 
podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., 3 člane ustanovitelja, to je Občine Radovljica, v 
Nadzorni svet Komunale imenuje Občinski svet Občine Radovljica. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Radovljica je že izvedla kandidacijski 
postopek in predlagala 3 kandidate za imenovanje v Nadzorni svet Komunale Radovljica, o 
katerih naj bi občinski svet odločal na svoji redni seji, katere sklic je bil predviden konec meseca 
marca 2020. 
 
Dne 13.3.2020 je bila na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni 
COVID19, pri čemer je bila kot eden izmed ukrepov za preprečevanje širjenja okužb skladno s 
priporočili NIJZ sprejeta odločitev o odpovedi oziroma prestavitvi seje občinskega sveta. Ker 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica ne omogoča sklica in izvedbe dopisne seje 
oziroma seje na daljavo, se občinski svet v teh razmerah ni mogel sestati in odločati o imenovanju 
novih članov Nadzornega sveta Komunale Radovljica.  
 
34. člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v 
večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski svet pa se ne more 
pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev 
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane. Skladno s tem določilom je župan Občine 
Radovljica sprejel odločitev o podaljšanju mandata predstavnikom ustanovitelja Občine 
Radovljica v Nadzornem svetu Komunale Radovljica d.o.o. do imenovanja novih članov oziroma 
najdlje do 1.7.2020. Občinskemu svetu predlagamo potrditev omenjenega sklepa. 
 
V kolikor bodo na tej seji imenovani novi trije člani Nadzornega sveta Komunale Radovljica, 
sprejeti sklep župana velja za obdobje od 16.5.2020 do 27.5.2020.  
 
3. Finančne posledice 
Podaljšanje mandata članom Nadzornega sveta Komunale Radovljica d.o.o. za proračun Občine 
Radovljica nima finančnih posledic.  
 
Pripravila: 
Manca Tomažin           Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 9.3.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA 

LETO 2019 S POROČILOM O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV PO 
SKLEPU ŽUPANA IN POROČILI O DELU  

 
V skladu z 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 86. ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljamo v 
obravnavo  
 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 S 
POROČILOM O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV PO SKLEPU ŽUPANA IN 
POROČILI O DELU  

a. POROČILO O DELU OBČINSKEGA SVETA S PREGLEDOM POBUD IN 
VPRAŠANJ TER POROČILA O DELU STALNIH DELOVNIH TELES 
OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2019 

b. POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 
2019 

c. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 
S POROČILOM O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV PO SKLEPU ŽUPANA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 
- Ciril Globočnik, župan, 
- Alenka Langus, direktorica občinske uprave, 
- Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana, 
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, 
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,  
- mag. Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, 
- Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, 
- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, 
- Maja Stanojević, vodja Referata za finance in proračun, 
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami, 
- Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo. 
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PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu občinskega sveta s 

pregledom pobud in vprašanj za leto 2019 ter poročila o delu delovnih teles 
občinskega sveta za leto 2019. 

2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema poročilo o delu Nadzornega odbora 
Občine Radovljica za leto 2019. 

3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Zaključni račun proračuna Občine 
Radovljica za leto 2019. 

4. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročilom o prerazporeditvi sredstev 
v obdobju 1.7.2019 do 31.12.2019. 

 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 5.3.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 
1. Zakonska podlaga 
Na podlagi določb 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 -UPB4), 109. člena 
Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 87. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) župan pripravi predlog zaključnega računa 
občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 
15. aprila tekočega leta. 
 
Poročila o delu občinskega sveta, delovnih teles in nadzornega odbora so pripravljena na 
podlagi 22. in 29. člena Statuta Občine Radovljica ter 45. člena Poslovnika Nadzornega 
odbora Občine Radovljica (DN UO, št. 187/14). 
 
2. Obrazložitev 
Gradivo za zaključni račun Občine Radovljica za leto 2019 je pripravljeno po vzorcu za 
občine, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance. Po vsebini je gradivo zaključnega računa 
enako kot pretekla leta. 
 
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019 je v priloženem zvezku. 
 
Zaključnemu računu v obravnavo prilagamo poročila o delu za leto 2019, in sicer poročilo o 
delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj svetnikov, poročila o delu stalnih 
delovnih teles občinskega sveta in poročilo nadzornega odbora. Občinski svet seznanjamo 
tudi s poročilom o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana za obdobje od 1.7.2019 do 
31.12.2019. 
 
2. Finančne posledice 
S sprejemom zaključnega računa se razlika prihodkov nad odhodki v višini 337.450,62 EUR 
prenese v leto 2019.  
 
 
Pripravila: 
Maja Stanojević 
Vodja Referata za finance in proračun 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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OBČINA RADOVLJICA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 12.3.2020 
 

UVOD K POROČILOM ZA LETO 2019 
 
Ob obravnavi zaključnega računa proračuna občine poročamo tudi o izvrševanju odločitev 
občinskega sveta (22. člen Statuta Občine Radovljica), o njegovem delu, vključno s 
pregledom pisnih pobud in vprašanj svetnikov, o delu delovnih teles (skladno z 29. členom 
statuta občinski svet o delu delovnih teles razpravlja najmanj enkrat letno) in o delu 
nadzornega odbora (45. člen poslovnika nadzornega odbora). O delu občinske uprave 
poročamo v obrazložitvah zaključnega računa proračuna. 
 
V letu 2019 se je občinski svet sestal na 8 rednih sejah. Seje so povprečno trajale približno 3 
ure in 20 minut (v letu 2018 2 uri in 15 minut, v 2017 1 uro in 50 minut, v 2016 2 uri in 50 
minut, v 2015 1 uro in 50 minut). Na dnevnih redih osmih rednih sej je bilo obravnavanih 
skupaj 85 točk ali povprečno 11 točk na sejo. Sprejeti sklepi občinskega sveta so bili 
realizirani. 
 
Sredstva za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in delovnih teles so v letu 2019 znašala 
približno 65.900 evrov. Materialni stroški občinskega sveta v višini približno 25.400 evrov so 
bili nekoliko višji kot v preteklih letih (2018: 23.000, 2017: 19.800, 2016: 23.600, 2015: 
24.200 evrov). 
 
Najpomembnejši dokumenti, ki jih je v letu 2019 obravnaval in sprejel občinski svet, so 
odloka o proračunu za leti 2019 in 2020, nov odlok o sofinanciranju letnega programa športa, 
odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in njegovega sveta 
ustanoviteljic, odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru 
za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, občinski podrobni prostorski 
načrti,  štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest ter operativni program odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda. 
 
 
 
          Alenka Langus l.r.                Ciril Globočnik l.r. 
Direktorica občinske uprave                         Župan 
 
 
 
 
   

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 12.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU OBČINSKEGA SVETA IN STALNIH DELOVNIH TELES 
OBČINSKEGA SVETA S PREGLEDOM POBUD ZA LETO 2017 

 
Občinski svet Občine Radovljica se je v letu 2019 sestal na 8 rednih sejah, in sicer: 
2. seja  16.1.2019 1 ura 48 min 
3. seja 23.1.2019 3 ure 
4. seja  25.3.2019 5 ur 40 min 
5. seja 24.4.2019 3 ure 45 min 
6. seja 19.6.2019 3 ure 32 min 
7. seja 25.9.2019 2 uri 10 min 
8. seja 13.11.2019 5 ur 
9. seja 18.12.2019 2 uri 5 min 
SKUPAJ  27 ur 
 
 
I. PREGLED OBRAVNAVANIH IN SPREJETIH AKTOV 
 
 

ODLOKI 
4. seja 

1) Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
2) Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
3) Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 
4) Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 
5) Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za Centralno 
čistilno napravo (severni del) 
6) Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
stanovanjsko gradnjo »Za Merkurjem« v Lescah 
7) Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec 
Radovljica  
8) Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2018 s poročilom o prerazporeditvi 
sredstev po sklepu župana in poročili o delu 

5. seja 
9) Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za 
stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 
10) Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega 
načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 
11) Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica 

6. seja 
12) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 
05 Lesce Pod Golfom jug 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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13) Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
v občini Radovljica za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in 
v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica  

8. seja 
14) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 
– TNC 1 in 2 Lesce 
15) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 01 
– Lesce (del območja Za Mlinaričem) 
16) Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega 
načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) in merilih za odmero komunalnega 
prispevka 
17) Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce in merilih za 
odmero komunalnega prispevka 
18) Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja Za 
Mlinaričem) in merilih za odmero komunalnega prispevka 

9. seja 
19) Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za novo pokopališče v Begunjah 
20) Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica 
 
 
SKLEPI 

4. seja 
1) Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda 
Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev 
2) Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih 
letih 2019/2020 in 2020/2021 

5. seja 
3) Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Radovljica 
4) Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica v letu 2019 
5) Sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v letnem načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 2019 in 2020 

6. seja 
6) Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica (Jernej Kolman) 
7) Sklep o podelitvi priznanj Občine Radovljica za leto 2019: Velika plaketa Občine 
Radovljica: Avguštin Alojzij Mencinger, Plakete Občine Radovljica: dr. Sabina Šegula, 
Krajevna organizacija Rdečega križa Radovljica, PGD Brezje, Plakete Antona Tomaža 
Linharta Radovljica: Ljudska univerza Radovljica, Suzana Adžić, Mestni muzej Radovljica 

7. seja 
8) Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica (Aljoša Škufca) 

8. seja 
9) Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih 
znižanjih plačil staršev za programe vrtcev 
10) Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2020 
 
DRUGI AKTI (poročila, programi, analize, osnutki odlokov, soglasja, volitve in 
imenovanja, premoženjsko pravne zadeve idr.) 

2. seja 
• Volitve in imenovanja: 

- Imenovanje Odbora za finance (Danijel Kašca – predsednik, Nevenka Osterc, Tina 
Mrak, Anita Vidic, Peter Podlesnik) 

- Imenovanje Odbora za gospodarstvo (Mark Toplak – predsednik, Miroslav 
Pogačar, Maruša Šolar Čuden, Jože Mlinarič, Robert Šifrer) 
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- Imenovanje Odbora za šolstvo in otroško varstvo (Sabina Felc – predsednica, 
Breda Poličar, Barbara Sitar, Saša Marijan, Dalibor Šolar) 

- Imenovanje Odbora za zdravstvo in socialno varstvo (Teodora Beton – 
predsednica, Mojca Faganel, Mateja Potočnik, Eva Pogačar, Milena Vrečko Tolar) 

- Imenovanje Odbora za kulturo (Neža Mezeg – predsednica, Andrej Potočnik, 
Sandra Zadnikar, Verena Štekar Vidic, Blaž Trček) 

- Imenovanje Odbora za šport (Darko Marolt, Vilko Praprotnik, Izidor Arih, Luka 
Ažman, Miha Svetina) 

- Imenovanje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja (Simon Resman – 
predsednik, Miroslav Pogačar, Branko Fajfar, Jernej Kolman, Tomislav Kržišnik) 

- Imenovanje Odbora za kmetijstvo (Andrej Potočnik – predsednik, Maksimiljan 
Kalan, Gorazd Fajfar, Maja Kolar, Tadeja Kunčič) 

- Imenovanje Statutarno pravne komisije (Miran Rems – predsednik, Monika 
Ažman, Darko Marolt, Gorazd Fajfar, Nejc Kliček) 

- Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Radovljica (Barbara Boltar, 
Bogomir Vnučec, Drago Finžgar, Janez Reš, Gašper Albinini, Tomaž Frelih, 
Klemen Erman) 

- Imenovanje članov Časopisnega sveta Deželnih novic Občine Radovljica (Barbara 
Sitar – predsednica, Breda Poličar, Sabina Felc, Nejc Kliček, Katja Knific) 

- Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Osnovnega zdravstva 
Gorenjske (razrešitev Mirana Remsa, imenovanje Eve Pogačar) 

- Mnenje Občine Radovljica v postopku imenovanja pomočnika direktorja CSD 
Gorenjska Enota Radovljica (Sandra Merdanović) 

3. seja 
- Osnutek Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019  
- Osnutek Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 
• Volitve in imenovanja: 

- Soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Mark 
Toplak) 

- Soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 

- Soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Muzejih radovljiške občine 

- Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2019 
4. seja 

• Volitve in imenovanja: 
- Imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet Vrtca Radovljica (Špela Udir, 

Ana Marković Bach, Peter Podlesnik) 
- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za 

socialno delo Gorenjska (Teodora Beton) 
- Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2018 s poročilom o prerazporeditvi 

sredstev po sklepu župana in poročili o delu 
- Osnutek Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za 

stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 
- Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za 

turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug 
- Predlog uskladitve poteka meje Občine Radovljica z mejami parcel – uskladitev meja z 

občinama Bled in Naklo 
- Soglasje k povečanemu številu otrok v oddelku v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 

2019/2020 in 2020/2021 
- Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019 
- Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic 

za leto 2018 
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• Premoženjsko pravna zadeva: 
- Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo 

zemljišč na območju gramoznice Graben 
5. seja 

• Volitve in imenovanja: 
- Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Srednje gostinske in 

turistične šole Radovljica (razrešitev Petre Koblar, imenovanje Daliborja Šolarja) 
- Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavora Razvojne agencije 

Zgornje Gorenjske (Andrej Golčman) 
- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica 
- Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2018 
- Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2018 in Letni program dela varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2019 
- Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2018 
• Premoženjsko pravni zadevi: 

- Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019 

– dopolnitev 1 
6. seja 

• Volitve in imenovanja: 
- Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavetišča za zapuščene živali 

(Andrej Potočnik) 
- Mnenje lokalne skupnosti o kandidatki za direktorico Ljudske univerze Radovljica 

(Mateja Rozman Amon) 
- Imenovanje predstavnic Občine Radovljica v Svet Ljudske univerze Radovljica 

(Matilda Reš, Neža Mezeg) 
- Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Osnovne šole A. T. Linharta 

Radovljica (razrešitev: Sandra Zadnikar, imenovanje: Simon Resman) 
- Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod 
Golfom jug 

- Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih 
površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce 

- Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Radovljica 
- Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja v občini Radovljica 
- Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Radovljica 

za šolsko leto 2019/2020 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica za šolsko 

leto 2019/2020 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 

2019/2020 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za šolsko 

leto 2019/2020 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za šolsko 

leto 2019/2020 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 2019/2020 
• Premoženjsko pravni zadevi: 

- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019 
– dopolnitev 2 

- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
7. seja 

- Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za novo pokopališče v Begunjah 
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- Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) in merilih za odmero 
komunalnega prispevka 

- Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2019 in poročilo o 
prerazporeditvi proračunskih sredstev za obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019 

- Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020-2023 
• Poročila nadzornega odbora: 

- Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Mošnje za leto 2018 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Kamna Gorica za leto 2018 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Podnart za leto 2018 
- Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica 

za leto 2018 
• Premoženjsko pravne zadeve: 

- Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica 
- Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo 

zemljišč na Stočju v Kropi 
- Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo 

zemljišč na območju gramoznice Graben 
8. seja 

• Volitve in imenovanja: 
- Imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jernej 

Kolman) 
- Imenovanje predsednika Odbora za gospodarstvo (Aljoša Škufca) 
- Imenovanje člana Odbora za finance (Mojca Faganel) 

- Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce 
in merilih za odmero komunalnega prispevka 

- Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del 
območja Za Mlinaričem) in merilih za odmero komunalnega prispevka 

- Osnutek Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica 
• Premoženjsko pravni zadevi: 

- Odločitev o razpolaganju nepremičnega premoženja Komunale Radovljica, d.o.o. 
v vrednosti 400.000 EUR 

- Sporazumna določitev pripadajočega zemljišča večstanovanjskemu objektu 
9. seja 

• Volitve in imenovanja: 
- Predlog za imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper 

delo policistov (Jakob Demšar) 
- Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2020 
- Poročili nadzornega odbora: 

- Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Radovljica za leto 2018 
- Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključni račun Občine Radovljica za leto 2018 

- Premoženjsko pravni zadevi: 
- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2020 

– dopolnitev 1 
 
II. PREGLED POBUD IN VPRAŠANJ 
 
Občinski svet Občine Radovljica je na vseh rednih sejah obravnaval pobude in vprašanja 
svetnikov. V letu 2019 so člani občinskega sveta vložili skupaj 68 pisnih pobud in 54 pisnih 
vprašanj. Občinska uprava je pisno odgovorila tudi na 14 pobud in 11 vprašanj, ki so bili 
zastavljeni ustno.  
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II.a  PREGLED PISNIH VPRAŠANJ, VLOŽENIH V LETU 2019 
 
Pisna vprašanja so se nanašala na naslednje teme:  

2. seja (16.1.2019) 
Vojka Jesenko - kršitve volilne zakonodaje in predpisov občine 
Vojka Jesenko – sanacija Klinarjeve hiše v Kropi  
Maksimiljan Kalan –obnova vodovodnega omrežja v KS Podnart v naseljih Ovsiše, Poljšica in 
Rovte 

3. seja (23.1.2019) 
Mark Toplak – cestna povezava Begunje – Poddobrava v prostorskih načrtih 
Mateja Potočnik –uvedba participativnega proračuna 
Nejc Kliček –sanacija rak v Kropi 
Nejc Kliček – uvedba participativnega proračuna 

4. seja (25.3.2019) 
Vojka Jesenko – promocija in razpoložljivost zdrave prehrane v šolah in vrtcih in lokalne 
samooskrbe ekoživil 
Andrej Potočnik – ureditev problematične ceste skozi Mišače  
Nejc Kliček – vrnitev poštne poslovalnice v Kropi in preprečitev zapiranja poštnih in živilskih 
poslovalnic v manjših odmaknjenih vaseh 
Nejc Kliček – gradnja kanalizacije v Kamni Gorici  
Nejc Kliček – sanacija vodovodnega omrežja v KS Podnart  
Teodora Beton – urejanje naravoslovne učne poti Pusti grad in poti ob Savi 
Teodora Beton – izgradnja primarne in sekundarne kanalizacije v Kamni Gorici  

5. seja (24.4.2019) 
Teodora Beton – pešpot Globoko – Kamna Gorica 
Mateja Potočnik – obseg zunanjega izvajanja storitev v občinski upravi, javnih zavodih, javnih 
podjetjih ter podjetjih v občinski lasti 
Mateja Potočnik – vrste storitev, ki so predmet zunanjega izvajanja  
Mateja Potočnik – nove zaposlitve, če bi storitve namesto zunanjih izvajalcev opravili zaposleni v 
posebnem javnem podjetju ali režijskem obratu 
Vojka Jesenko – spori, sproženi proti občini in spori, ki jih je občina sprožila proti fizičnim 
osebam  
Branko Fajfar – privilegiranost občinskega svetnika, ki na cesti parkira in suši seno  
Branko Fajfar – upravljanje predsednika športnega društva, ki je občinski svetnik, z občinskim 
premoženjem 
Nejc Kliček – gradnja kanalizacijske infrastrukture na Dobrem Polju  
Nejc Kliček – odmik parkirišč, načrtovan v občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko 
gradnjo v Predtrgu, od sosednje parcele, kategorizacija ceste in izgradnja obračališča na cesti, ki 
bo vodila do nove zgradbe 

6. seja (19.6.2019) 
Vojka Jesenko – potni stroški zaposlenih v občinskih javnih zavodih  
Vojka Jesenko – dokumentacija za izgradnjo novega gasilskega doma PGD Radovljica 
Teodora Beton – letno poročilo koncesionarja Kamnoloma Kamna Gorica 
Nejc Kliček – obnova rak v Kropi  
Nejc Kliček – obnova mejnikov po izgradnji kanalizacije na Brezovici 
Sabina Felc – parkiranje za obiskovalce Fuksove brvi  

7. seja (25.9.2019) 
Darko Marolt – prodaja parcel pod Volčjim hribom 
Breda Poličar – višina najemnine, ki jo občina prejema od srednjih šol za najem zunanjih igrišč 
Breda Poličar – ponudba za odkup občinskega deleža lastništva športne dvorane pri gostinski šoli 
Maksimiljan Kalan – razpoložljivost družinskih zdravnikov v radovljiški občini in obravnava 
fizioterapevtskih uslug  
Maksimiljan Kalan – zapore cest zaradi obnove železniške proge Podnart – Lesce in zavarovanje 
občinskih cest 
Tina Mrak – vzdrževanje tematskih poti  
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Jernej Kolman - sanacija ceste in obnova vodovoda Prezrenje – Spodnja Dobrava  
8. seja (13.11.2019) 

Branko Fajfar – preveč izplačane sejnine  
Vojka Jesenko – sanacija zamakanja v novi knjižnici  
Vojka Jesenko – priprava dokumentacije za izgradnjo novega gasilskega doma Radovljica  
Vojka Jesenko – novoodprte ambulante v prizidku ZD Radovljica  
Mateja Potočnik – ureditev pločnika v Podnartu  
Teodora Beton – letno poročilo koncesionarja Kamnoloma Kamna Gorica  
Monika Ažman – problematika golobov v stanovanjski soseski v Lescah  
Simon Resman – nestrokovno obrezovanje lip pred pokopališčem v Begunjah 
Mojca Faganel –obnova telovadnice v OŠ Staneta Žagarja Lipnica  
Aljoša Škufca – gradbeni projekt na območju bivše trgovine Mercator na Gradnikovi cesti v 
Radovljici 
Aljoša Škufca – sanacije Gradnikove ceste  
Jernej Kolman –postavitev cestnega ogledala na občinski cesti Ovsiše – Dobravica na vstopu v 
vas Dobravica 

9. seja (18.12.2019) 
Mateja Potočnik – stanje v zavetišču Perun  
Vojka Jesenko – projekt prometne ureditve ob OŠ Begunje 
Vojka Jesenko – prizidava strojnice malega bazena na kopališču Radovljica  
Teodora Beton – stari avtomobili na občinskem zemljišču v Kamni Gorici  
Vili Praprotnik – zasaditev in nasip brega asfaltne baze Gača 
Vili Praprotnik – izgradnja zasebnega parkirišča v Ljubnem  
 



III.a/9 
 

II.b  PREGLED PISNIH POBUD, VLOŽENIH V LETU 2019 
 
Pregled pisnih pobud je prikazan v preglednicah.  
 
STATUS  ŠTEVILO POBUD 
Dano pojasnilo/odgovor 42 
Izvedeno 19 
Delno izvedeno 1 
V izvedbi/postopku 6 
ŠTEVILO POBUD  68 

 
 

 

ŠT. VLAGATELJ POBUDA ODGOVOR STATUS 
1 Vojka Jesenko 

(2. seja, 
16.1.2019) 
 

Župan naj odredi takojšnjo 
pripravo akcijskega načrta 
za zamenjavo delov 
vodovodnega omrežja, ki še 
vsebuje azbestne cevi 

Zadnji dve leti se dosledno 
izvaja zamenjava dotrajanih 
vodovodov na odsekih, kjer se 
gradi kanalizacija  ali obnavlja 
cestno omrežje. Rešuje se tudi 
akutne probleme. V letu 2018 je 
bila izvedena tudi delna sanacija 
vodnega zajetja v Dragi. V 
naslednjih letih bo temeljito 
obnovljeno vodovodno omrežje 
Ovsiše – Dobravica in Češnjica 
– Rovte ter v naseljih Lancovo 
in Kamna Gorica. Glede na 
stanje in načrtovane ukrepe se 
občinska uprava za pripravo 
akcijskega načrta ni odločila. 
(3. seja, 23.1.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

2 Vojka Jesenko 
(2. seja, 
16.1.2019) 

Omogoči naj se dostop do 
celotne dokumentacije za 
izgradnjo regijskega 
reševalnega centra, z 
vzpostavitveno 
dokumentacijo projekta, ki 
vsebuje izdelano SWOT 
analizo in terminski akcijski 
načrt izgradnje s stroškovno 
analizo izgradnje, ter s 
stanjem že porabljenih in 
predvidenih zagotovljenih 
sredstev v osnutku 
proračuna za leti 2019 in 
2020 

Do sprejetih odločitev v zvezi z 
Regijskim reševalnim centrom 
Radovljica (RRC) je možno 
dostopati na spletnih straneh 
občine. Analiza SWOT in 
terminski akcijski načrt s 
stroškovno analizo še nista bila 
izdelana. Za izdelavo strokovne 
podlage, natečaja in geodetski 
posnetek je bilo skupaj 
namenjenih 28.471,80 EUR. Za 
OPPN je bilo že plačanih 
8.958,58 EUR, za strokovne 
podlage in postopek do 
zaključka OPPN je bilo v 
proračunu za leto 2019 
planiranih 25.164,82 EUR. V 
osnutku proračuna za leto 2020 
je predvidenih 20.000 EUR za 
izdelavo projektne 
dokumentacije po sprejetem 
odloku o OPPN.  
(3. seja, 23.1.2019) 

Dano 
pojasnilo 
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3 Maksimiljan 
Kalan 
(2. seja, 
16.1.2019) 

Zagotovijo naj se finančna 
sredstva za izgradnjo 
pločnika ter ureditev 
prehoda za pešce na 
Posavcu 

Upravljavec regionalne ceste 
skozi Posavec DRSI vodi 
investicijski projekt njene 
ureditve. V pripravi je projektna 
naloga za izdelavo projektne 
dokumentacije PZI ureditve 
regionalne ceste skozi naselje, ki 
vključuje sočasno izgradnjo 
pločnika ter ureditev prehoda za 
pešce.  
(3. seja, 23.1.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

4 Maksimiljan 
Kalan 
(2. seja, 
16.1.2019) 

Zagotovijo naj se dodatna 
sredstva v proračunskem 
obdobju 2019-2022 za 
nakup osebne zaščitne 
opreme gasilcev v Gasilski 
zvezi Radovljica v višini 
10.000 EUR 

V proračunih za leti 2019 in 
2020 je za nakup gasilske 
opreme predvidenih 25.000 
EUR letno, kar ostaja na ravni iz 
leta 2018, skupna sredstva za 
protipožarno varnost pa so se, 
glede na leto 2018, povečala za 
1,5%. 
(3. seja, 23.1.2019) 

Dano 
pojasnilo  
 

5 Andrej 
Potočnik 
(2. seja, 
16.1.2019) 

Na cesti Globoko – Mišače 
naj se postavita prometni 
ogledali  

Občinska uprava meni, da širina 
vozišča pred zožitvijo, ob 
razmeram ustrezno prilagojeni 
ter strpni vožnji, omogoča varno 
srečevanje vozil. Za namestitev 
ogledal se ni odločila. 
(3. seja, 23.1.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

6 Andrej 
Potočnik  
(2. seja, 
16.1.2019) 

Ustrezno naj se osvetli 
križišče v Gobovcah 

Pobuda je bila odstopljena 
pristojnemu upravljalcu 
regionalnih cest DRSI ter 
območno pristojni Občini 
Naklo. 
(3. seja, 23.1.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

7 Mark Toplak 
(3. seja, 
23.1.2019) 

V prostorske načrte naj se 
vrne cestna povezava 
Begunje - Poddobrava 

Pobuda se obravnava v postopku 
petih sprememb in dopolnitev 
prostorskega reda. 
(4. seja, 25.3.2019) 

V izvedbi 
 

8 Mark Toplak 
(3. seja, 
23.1.2019) 

Zagotovi naj se varen 
prehod šolske poti med 
pokopališčem in gostilno 
Avsenik v Begunjah 

Občinska uprava je za ureditev 
prehoda za pešce pridobila 
projektno nalogo za izvedbeni 
načrt. Realizacija je bila 
načrtovana v letu 2019. 
(4. seja, 25.3.2019) 

V izvedbi 
 

9 Simon Resman 
(3. seja, 
23.1.2019) 

Svetniki, ki gradivo za seje 
prejemajo v elektronski 
pošti, naj po elektronski 
pošti dobijo le vabilo in 
dnevni red, celotno gradivo 
pa kot povezavo na 
občinsko spletno stran, kjer 
naj bo gradivo objavljeno 
kot skupen dokument in ne 
le posamezno po točkah. 
Vabilo naj se po elektronski 
pošti pošlje vsem 
svetnikom. 

Pobuda je bila upoštevana. 
(4. seja, 25.3.2019) 

Izvedeno 

  



III.a/11 
 

10 Monika Ažman 
(3. seja, 
23.1.2019) 

Pojasnijo naj se razmere na 
cesti za Verigo 

Občina je v letu 2018 z enim 
služnostnim upravičencem 
dosegla dogovor o izbrisu 
služnosti, s tremi služnostnimi 
upravičenci pa so postopki še v 
teku. S postavitvijo bočnih ovir 
je bila izvedena ureditev šolske 
poti. Na cesti se lahko vršijo 
zgolj nujna vzdrževalna dela, 
izvedba rekonstrukcije ceste pa 
do dogovora s služnostnimi 
upravičenci ni mogoča. 
Neregistrirana tovorna vozila 
niso več parkirana vzdolž ceste. 
(4. seja, 25.3.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

11 Monika Ažman 
(3. seja, 
23.1.2019) 

Zahteva za veterinarski 
nadzor, zdravstveno 
inšpekcijo in 
okoljevarstveno presojo 
zaradi večjega števila 
zaprtih – ujetih golobov v 
nedokončani stanovanjski 
hiši na Valvazorjevi ulici 4 
v Lescah 

Lastnik je zagotovil, da bo 
golobe oddal do konca maja 
2019. Če bodo golobi po tem 
datumu še vedno v hiši, bo 
zadeva predana pristojni 
veterinarski in zdravstveni 
inšpekciji. 
(4. seja, 25.3.2019) 

Izvedeno 
 

12 Mateja 
Potočnik 
(3. seja, 
23.1.2019) 

V prihodnjih proračunih, 
predvsem za leto 2020, naj 
se zagotovi sredstva za 
administrativno pripravo za 
uvedbo participativnega 
proračuna v letu 2021 ter za 
izobraževanje zaposlenih ter 
informiranje in 
izobraževanje občank in 
občanov o participativnem 
proračunu 

Participativni proračun bo 
uveden v proračunskem letu 
2021. Občinska uprava bo 
preučila zakonodajo in vse 
potrebne postopke izpeljala v 
letu 2020. Če bodo za to 
potrebna finančna sredstva, 
bodo zagotovljena z rebalansom 
proračuna za leto 2020. 
(4. seja, 25.3.2019) 

V izvedbi 
 

13 Nejc Kliček 
(3. seja, 
23.1.2019) 

V proračunu za leto 2019 
naj se zagotovijo sredstva za 
rešitev zamakanja na 
Brezovici zaradi odstranjene 
kanalete v času gradnje 
kanalizacije 

Za ureditev odvodnavanja v delu 
novega naselja Brezovica je 
izdelana projektna 
dokumentacija. Urediti je 
potrebno premoženjska 
razmerja, izdelati projektantsko 
oceno stroškov, popis, izvesti 
javno naročilo za izbor izvajalca 
in nato zagotoviti izvedbo. K 
izvedbi del se bo lahko 
pristopilo po ureditvi 
premoženjskih razmer. 
(4. seja, 25.3.2019) 

Dano 
pojasnilo 

14 Vojka Jesenko 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Koše za pasje iztrebke naj se 
namesti ob kolesarski in 
sprehajalnih poteh po vsej 
občini (od Lesc proti 
Radovljici ob železniški 
progi, poti na Fuksovo brv, 
poti ob Savi, poti miru) 

Občinska uprava se strinja, da 
bo postopoma treba namestiti 
dodatne koše, vendar jih v letu 
2019 ne bo možno zagotoviti 
zaradi omejenih proračunskih 
sredstev za obnovo obstoječe 
urbane opreme. 
(5. seja, 24.4.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

  



III.a/12 
 

15 Vojka Jesenko 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Občina naj nemudoma 
odstrani virtualne pločnike 
na povezavi skozi Novo vas 

Prometna ureditev na tem delu 
lokalne ceste je bila izvedena v 
skladu z »Elaboratom prometne 
ureditve lokalne ceste skozi 
Novo vas in del Zapuž«. Glede 
na strnjeno stanovanjsko 
pozidavo, obojestranske žive 
meje oz. ograje, odsotnost 
ločenih površin za pešce in 
kolesarje ter prometne 
obremenitve, je bil izveden 
kratkoročni ukrep izboljšanja 
prometne varnosti. Vzdolž 
lokalne ceste umeščena robna 
neprekinjena črta, ki označuje 
površino za pešce, ter prekinjena 
črta, ki označuje rob vozišča, 
optično zožuje vozišče, znižuje 
vozne hitrosti in povečuje 
prometno varnost. 
(5. seja, 24.4.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

16 Vojka Jesenko 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Pobuda glede nove pešpoti 
ob cesti Hlebce – Lesce za 
bolj profesionalno rešitev 
varnosti pešcev, ki bo 
upoštevala tudi ostale 
udeležence v prometu, za 
odstranitev omejitve hitrosti 
na 50 km/h in postavitev 
zaščitne kovinske ograje 
med cesto in peš potjo 

Zahtevani minimalni odmiki 
objektov od vozišča ne 
dopuščajo postavitve predlagane 
jeklene varnostne ograje. Z 
nameni varovanja pešcev je bila 
vzdolž linijskega objekta 
omejena hitrost vozil na 50 
km/h ter izvedena profilirana 
označba z zvočnim vibracijskim 
učinkom, ki označuje rob 
vozišča. Navedena ukrepa 
izboljšanja prometne varnosti 
občinska uprava smatra kot 
ustrezna. 
(5. seja, 24.4.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

17 Andrej 
Potočnik 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Predstavniki občinske 
uprave, ki so aktivno 
vključeni v projekt obnove 
železniške proge in pri tem 
sodelujejo s Slovenskimi 
železnicami, naj najdejo 
primeren način za 
informiranje zainteresirane 
javnosti in občanov ter 
občank, ki živijo ob progi, o 
načrtih ter tudi upoštevajo 
katerega od njihovih 
predlogov in medse 
vključijo zastopnike 
zainteresirane javnosti ali 
vsaj krajevnih skupnosti, 
skozi katere teče železniška 
proga 

Občinska uprava bo v projekt 
nadgradnje železniške proge 
vključena izključno pri 
investicijah, ki jih predstavljajo 
gradbeni posegi, opredeljeni v 
osnutku sporazuma, če bo do 
podpisa sporazuma prišlo. 
Vključitev predstavnikov 
lokalne skupnosti v projekt je v 
celoti odvisna od lastnika 
železniške infrastrukture, to je 
Republike Slovenije. 
Glede na dejstvo, da je znana 
odločitev o izboru projektanta 
obnove železniške proge, bo 
občinska uprava pozvala 
investitorja, da projekt oz. 
projektno dokumentacijo 
predstavi predstavnikom lokalne 
skupnosti. 
(5. seja, 24.4.2019) 

Dano 
pojasnilo 
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18 Nejc Kliček 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Namesti naj se električna 
omarica na športnem igrišču 
v Kropi, kot je že predlagala 
KS Kropa 

Za namestitev električne 
omarice in osvetlitev športnega 
igrišča je bila pridobljena 
ponudba upravljavca cestne 
razsvetljave. S KS Kropa je bil 
dosežen sporazum, na podlagi 
katerega bo KS za izvedbo 
investicije zagotovila 2.500 
EUR. Na ta način je bila 
investicija lahko izvedena že v 
letu 2019. 
(5. seja, 24.4.2019) 

Izvedeno 
 

19 Vili Praprotnik 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Opravijo naj se popravila na 
igrišču Podružnične šole 
Ljubno in zamenjajo 
neprimerne ploščice na 
stopnicah pri vhodu v šolo 

OŠ A. T. Linharta Radovljica, ki 
upravlja s stavbo in 
pripadajočimi zemljišči POŠ 
Ljubno, je glede stopnišča 
odgovorila, da bodo v maju 
namestili trakove proti drsenju. 
Igrala je šola sproti obnavljala, 
vendar so dotrajana in je 
potrebna zamenjava. V šoli 
bodo poskrbeli za sprotno 
vzdrževanje in varnost na 
igrišču. 
(5. seja, 24.4.2019) 

Izvedeno 

20 Monika Ažman 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Zapišejo naj se imena 
služnostnih upravičencev, s 
katerimi ni možen dogovor 
o izbrisu služnosti na Cesti 
za Verigo  

Svetniki so prejeli odgovor z 
imeni služnostnih upravičencev.  
(5. seja, 24.4.2019) 

Izvedeno 
 

21 Teodora Beton 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Na pešpoti iz Globokega v 
Kamno Gorico naj se 
odstrani ovira, ki 
onemogoča prehod v 
Globokem, prav tako naj se 
ta pešpot uredi 

Pešpot večinoma ni v lasti 
občine, niti ni evidentirana kot 
javna prometnica. Zemljišča, po 
katerih poteka pot, so po 
namenski rabi kmetijska 
zemljišča ali gozd. Rešitev bi 
bila, da se v dialogu z lastniki 
zemljišč poišče ustrezen 
dogovor o umestitvi steze npr. 
na rob posestne meje ali ob rob 
gozda, tako da se zmanjša vpliv 
steze ali poti na kmetijsko 
površino.  
(6. seja, 19.6.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

22 Vojka Jesenko 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Pridobi naj se analiza glede 
preobremenjenosti 
zdravnikov v občini ter 
nabor ukrepov v 
sodelovanju z OZG za 
zagotovitev večkratne 
popoldanske dosegljivosti 
zdravniške oskrbe ajmlajših 

ZD Radovljica navaja, da je 
obremenjenost zdravnikov v ZD 
Radovljica velika zaradi 
velikega števila opredeljenih 
pacientov, vključevanja 
zdravnikov družinske medicine 
in pediatrov ob rednem delu v 
nujno medicinsko pomoč, 
dežurno službo, izvajanje 
mrliško pregledne službe, 
dodatnega nadomeščanja v 
ambulanti v Domu dr. Janka 
Benedika in v CUDV 
Radovljica, kjer trenutno ni 

Dano 
pojasnilo 
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zdravnika, ter mentorstva 
mladim zdravnikom in 
specializantom. V ZD sta 
zaposlena dva pediatra, ki 
pokrivata obsežnejši priznani 
program. Pediatra se vključujeta 
v vse zgoraj opisane dodatne 
zdravstvene storitve, v čemer 
predstavljata izjemo v OZG. 
Zato se ju ne more dodatno 
obremenjevati še z dodatnimi 
popoldanskimi ambulantami. 
(6. seja, 19.6.2019) 

23 Vojka Jesenko 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Preuči naj se, ali bi bila 
stroškovno bolj smotrna 
zaposlitev občinskega 
odvetnika 

Na občinski upravi so trenutno 
zaposleni trije javni uslužbenci z 
univerzitetno izobrazbo pravne 
smeri in v prihodnje občina ne 
načrtuje novih zaposlitev te 
smeri, bo pa zaposlenim 
omogočeno opravljanje 
pravniškega državnega izpita, če 
se bodo za to možnost odločili. 
Občinsko odvetništvo v okviru 
občinske uprave imajo 
organizirano na Mestni občini 
Kranj, pri čemer so sklenili tudi 
pogodbo z odvetniško pisarno. 
(6. seja, 19.6.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

24 Branko Fajfar 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Preveri naj se, če gre v 
Domu Športnega društva 
Ljubno za nezakonito 
poslovanje ter sklenitev 
ustreznih pogodb z 
upravljavci občinskih 
športnih objektov  

Lastnik Doma Ljubno je Športna 
unija Slovenije, s katero ima 
občina sklenjeno dolgoročno 
neodplačno pogodbo in 
pridobljeno stavbno pravico za 
investicijsko vzdrževanje 
športnih in servisnih površin v 
objektu. Od leta 2014 je občina 
poskrbela za celovito obnovo 
doma, vsa javna naročila je po 
predpisanih postopkih izvedla 
občinska uprava. Poleg 
navedenih investicij občina 
vsako leto pokriva stroške 
ogrevanja doma na podlagi 
predloženih računov za 
energente. 
(6. seja, 19.6.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

25 Andrej 
Potočnik 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Izvede naj se prometna 
signalizacija, ki bo voznike 
vlačilcev že v Otočah in/ali 
na Posavcu učinkovito 
opozorila, da promet 
vlačilcev skozi Zaloše 
fizično ni mogoč 

Pobuda je bila odstopljena 
pristojnemu upravljavcu 
regionalne ceste Direkciji RS za 
infrastrukturo. Na lokalni cesti 
Posavec – Podnart bo na mestu 
začetka veljave prepovedi 
prometa motornim vozilom s 
priklopnim vozilom v Otočah 
dodatno umeščen simbol znaka 
prepovedi na prometni površini. 
(6. seja, 19.6.2019) 

Izvedeno 
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26 Nejc Kliček 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Občina naj še v letu 2019 
uredi cesto od čistilne 
naprave Kropa do naselja 
Brezovica ali vsaj zagotovi 
material, da cesto uredijo 
krajani sami 

Občina bo za obnovo 
nekategorizirane javne poti v 
lasti občine zagotovila material 
za posip, da cesto uredijo krajani 
sami. 
(6. seja, 19.6.2019) 

Izvedeno 
 

27 Nejc Kliček 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Upošteva naj se pripomba o 
premajhnem številu 
parkirišč v območju OLN 
Predtrg 

Pobuda bo upoštevana v 
postopku priprave petih 
sprememb in dopolnitev 
Prostorskega reda Občine 
Radovljica, predlagan bo 
normativ 1,5 parkirišča na eno 
oskrbovano stanovanje. 
(6. seja, 19.6.2019) 

V izvedbi 
 

28 Nejc Kliček 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Ustrezno naj se uredi prehod 
za pešce pri avtobusnih 
postajah na Dobrem Polju 

Občina je v letu 2018 pridobila 
elaborat preveritve pogojev za 
umestitev prehoda za pešce. Na 
osnovi preučitve elaborata je 
DRSI v vlogi upravljavca 
regionalne ceste pristopila k 
izvedbi dopustnih predlaganih 
kratkoročnih ukrepov za 
izboljšanje prometne varnosti in 
umestila dodatno vertikalno in 
horizontalno prometno 
signalizacijo, ki opozarja na 
navzočnost otrok na vozišču. Za 
predlagano dokončno  rešitev bo 
občina pridobila ustrezno 
projektno dokumentacijo, za 
katero trenutno še ni 
zagotovljenih namenskih 
finančnih sredstev. 
(6. seja, 19.6.2019) 

Dano 
pojasnilo 

29 Monika Ažman 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Lastnika sindikalnega doma 
– Šlandrovega doma naj se 
pozove, da uvede 
neposreden nadzor zgradbe 
in jo popolneje zaščiti 

Občinska uprava je lastnika 
objekta – Zvezi svobodnih 
sindikatov Slovenije pozvala, 
naj objekt ustrezno zaščiti in 
prepreči nastajanje dodatne 
škode, občino pa obvesti o 
načrtovanih in izvedenih 
ukrepih. 
(6. seja, 19.6.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

30 Maksimiljan 
Kalan 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Uredijo naj se mejna 
vprašanja za parcelo št. 
169/1 k.o. Ljubno 

Občina za ureditev dostopa do 
parcel št. 169/2 in št. 164/2 k.o. 
Ljubno in za geodetsko ureditev 
meje te parcele nima planiranih 
proračunskih sredstev, saj gre za 
ureditev dovoza na zasebno 
zemljišče. Kot lastnik in 
upravljavec javne površine 
lahko občina zainteresiranemu 
investitorju izda soglasje, tako 
za ureditev prestavitve poti kot 
tudi za ureditev meje v 
zemljiškem katastru. 
Zainteresirani mejaš lahko z 
ureditvijo meje svoje parcele, ki 

Dano 
pojasnilo 
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meji na parcelo št. 169/1 (javno 
dobro), natančno ugotovi potek 
javnega dobra, po katerem ima v 
katastru zagotovljen dostop do 
svojega zemljišča. 
(7. seja, 25.9.2019) 

31 Maksimiljan 
Kalan 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Ureditev avtobusnega 
postajališča v Otočah 

KS Ljubno v sodelovanju z 
občino vodi aktivnosti za 
pridobitev ustreznih zemljišč za 
ureditev avtobusnega 
postajališča. Pridobitvi 
namenskih zemljišč bodo sledila 
ureditvena dela, za kar so 
zagotovljena proračunska 
sredstva KS Ljubno. 
(7. seja, 25.9.2019) 

V izvedbi 
 

32 Mojca Faganel 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Preveritev možnosti 
vzpostavitve razvojne 
ambulante na Vurnikovem 
trgu v Radovljici 

Pred odločitvijo o lokaciji 
razvojne ambulante je treba 
preučiti različne možnosti njene 
prostorske umestitve na 
območju občine. 
(7. seja, 25.9.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

33 Mojca Faganel 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Občina Radovljica naj 
pripravi predlog programa 
za projekt košarice mest ob 
predsedovanju Slovenije 
Svetu Evropske unije 

Občina je za pripravo predloga 
programa za projekt košarice 
mest in za koordinacijo v zvezi s 
tem projektom zadolžila Javni 
zavod Turizem in kultura 
Radovljica, ki je svoj predlog že 
posredoval Projektni skupini za 
koordinacijo priprav in izvedbe 
predsedovanja RS Svetu EU. 
(7. seja, 25.9.2019) 

Izvedeno 
 

34 Mojca Faganel 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Preplasti naj se 
večnamensko asfaltno 
igrišče v Kropi, ki je na več 
mestih poškodovano 

Slabo stanje večnamenskih 
asfaltnih igrišč predstavlja velik 
problem na številnih lokacijah, 
ne samo v Kropi. Preplastitve 
predstavljajo zelo velik finančni 
zalogaj, zato se bo stanje v 
naslednjih letih poskušalo 
postopoma sanirati glede na 
najnujnejše potrebe in skladno s 
proračunskimi zmožnostmi. 
(7. seja, 25.9.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

35 Teodora Beton 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Občinskemu svetu naj se 
predstavi letno poročilo 
koncesionarja Kamnoloma 
Kamna Gorica in nadzor 
izvajanja del v kamnolomu 

Pristojni odbor občinskega sveta 
je bil s poročilom in 
ugotovljenim stanjem seznanjen 
v mesecu novembru 2019. 
(7. seja, 25.9.2019) 

Izvedeno 
 

36 Mateja 
Potočnik 
(6. seja, 
19.6.2019) 

V občini naj se uredi 
primeren prostor za lokalno 
ekološko tržnico in tako 
spodbudi lokalno 
gospodarstvo, lokalno 
potrošnjo in s tem povezano 
samooskrbo 

Občinska uprava ocenjuje, da 
trenutna ponudba lokalno 
pridelane hrane in pridelkov 
zadošča in je dostopna v 
zadovoljivi meri vsem. Na voljo 
je na že obstoječih tržnicah, v 
trgovinah in preko spleta ali 
preko osebnega stika pri 
lokalnih pridelovalcih in 

Dano 
pojasnilo 
 



III.a/17 
 

predelovalcih. Občinska uprava 
bo vseeno proučila možnost 
vzpostavitve eko tržnice, bodisi 
v okviru posodobitve obstoječih 
lokacij oz. na novi lokaciji. 
(7. seja, 25.9.2019) 

37 Gorazd Fajfar 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Omejitev hitrosti mimo 
vrtca Posavec na cono 30 

Od julija 2019 je v okolici vrtca 
in v novem delu naselja Posavec 
vzpostavljeno območje omejene 
hitrosti, v katerem je najvišja 
dovoljena hitrost omejena na 30 
km/h. 
(7. seja, 25.9.2019) 

Izvedeno 
 

38 Nejc Kliček 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Geološkemu krožku 
Bobovec, ki deluje na OŠ 
Staneta Žagarja Lipnica, naj 
se nameni finančna pomoč 

Občinska uprava, glede na to, da 
je sodelovanje OS Staneta 
Žagarja Lipnica z geološkim 
krožkom Bobovec (kritje 
stroškov prevoza, malice, 
minimalna nagrada za 
mentorja…) v preteklosti že 
potekalo, predlaga, da izvajalec 
poskusi ponovno vzpostaviti 
sodelovanje s šolo. 
(7. seja, 25.9.2019) 

Dano 
pojasnilo 

39 Nejc Kliček 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Zagotovitev sredstev za 
vzdrževanje spomenikov v 
KS Kropa 

Občinska uprava predlaga, da 
KS Kropa predvidi namenska 
sredstva za vzdrževanje 
spomenikov v finančnem načrtu 
za naslednje proračunsko 
obdobje.  
(7. seja, 25.9.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

40 Andrej 
Potočnik 
(7. seja, 
25.9.2019) 

Svetnikom naj se predstavi 
vsebina sporazuma v zvezi z 
nadgradnjo železniške proge 
Kranj – Jesenice 

Vsebina sporazuma v zvezi z 
nadgradnjo železniške proge št. 
20 na odseku Kranj – Jesenice, 
ki opredeljuje ukrepe, ki se 
nanašajo na skupne investicije 
podpisnic sporazuma, je bila 
predstavljena v obrazložitvi 
NRP 055100 – Prilagoditev cest 
ob nadgradnji železniške 
infrastrukture ob sprejemanju 
proračuna za leti 2019 in 2020, 
ki ga je občinski svet sprejel na 
4. seji 25.3.2019. Vpogled v 
dokument je mogoč pri vodji 
Oddelka za infrastrukturo, 
okolje, prostor in investicije. 
(8. seja, 13.11.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

41 Maksimiljan 
Kalan 
(7. seja, 
25.9.2019) 

Občinskemu svetu naj se 
poroča o stanju projekta 
nadgradnje oz. obnove 
železniške proge pred vsako 
sejo ter predstavi projekte, 
ki jih bo občina izvedla 
vzporedno, da predstavniki 
investitorja in projektantov 
predstavijo plan nadgradnje 

Prestavitev projekta občinskemu 
svetu oz. zainteresirani javnosti 
bo možna, ko bo projektna 
dokumentacija pripravljena do 
te mere, da bodo pridobljena 
mnenja vseh mnenjedajalcev. 
Šele končna faza projektne 
dokumentacije, ki jo predstavlja 
projekt za izvedbo (PZI), 

Dano 
pojasnilo 
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občinskemu svetu ter na 
zborih krajanov in da se 
občinskemu svetu 
predstavijo predvideni 
ukrepi za zmanjšanje 
vplivov na zdravje in 
premoženje ljudi med 
gradnjo proge 

omogoča, da se poda tudi 
končno projektantsko oceno 
investicije in katastrski elaborat 
s predvidenimi odkupi zemljišč, 
potrebnih za realizacijo in 
investicije.  Zmanjšanje vpliva 
gradnje na okolje ter zdravje in 
premoženje ljudi je zakonsko 
določeno in praviloma v obliki 
navodil podano v projektni 
dokumentaciji.  
(8. seja, 13.11.2019) 

42 Simon Resman 
(7. seja, 
25.9.2019) 

Na spletni strani občine naj 
se redno objavlja zapisnike 
sej svetov krajevnih 
skupnosti 

Pobuda je bila posredovana 
Odboru krajevnih skupnosti s 
predlogom, da jo upoštevajo ter 
potrjene zapisnike sej v objavo 
na občinskih spletnih straneh 
pošiljajo na e-naslov 
obcina.radovljica@radovljica.si. 
(8. seja, 13.11.2019) 

Delno 
izvedeno 
 

43 Nejc Kliček 
(7. seja, 
25.9.2019) 

V Kropi naj se postavi ulični 
fitnes 

Po določitvi ustrezne lokacije se 
predvideno investicijo lahko 
umesti v NRP in za ta namen 
zagotovi sredstva v proračunu. 
(8. seja, 13.11.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

44 Nejc Kliček 
(7. seja, 
25.9.2019) 

Cestišče na vzponu na 
Stočje naj se sanira z 
ustreznim odvodnavanjem 

Sanacija tega cestišča z 
ustreznim odvodnavanjem ni 
posebej zajeta v naboru 
investicij v 4-letnem planu 
razvoja in vzdrževanja cest za 
obdobje 2020-2023. Cesta se bo 
tudi v bodoče vzdrževala na 
nivoju, kot to omogočajo 
proračunska sredstva, 
namenjena za redno vzdrževanje 
občinskih cest. 
(8. seja, 13.11.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

45 Vojka Jesenko 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Ureditev javne razsvetljave 
na T križišču Letališke ulice 
v Lescah in bivše 
magistralke 

Pobudo je občinska uprava v 
opredelitev naslovila 
pristojnemu upravljavcu 
regionalne ceste Direkciji RS za 
infrastrukturo. S prejetim 
stališčem bo svetnica 
seznanjena. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

46 Mateja 
Potočnik 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Župan naj podpre amandma 
Levice k državnima 
proračunoma za leti 2020 in 
2021 za modernizacijo 
gorenjske proge 

Župan je poslanke in poslance 
Državnega zbora RS 18.11.2019 
pisno pozval, da sprejmejo 
amandmaje, ki sta jih k 
dopolnjenemu Predlogu 
Proračuna RS za leti 2020 in 
2021 za zagotovitev sredstev za 
nadgradnjo železniške proge 
Kranj – Jesenice vložili 
Poslanski skupini Levica in 
SDS. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Izvedeno  
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47 Mateja 
Potočnik 
(8. seja, 
13.11.2019) 

V Podnartu naj se uredi dva 
prehoda za pešce: pri 
gasilskem domu ali 
avtobusni postaji in pri 
Resmanovi hiši 

Občinska uprava je pobudo 
prejela tudi od KS Podnart in jo 
naslovila pristojnemu 
upravljavcu regionalne ceste 
DRSI, ki vodi investicijski 
projekt ureditve regionalne ceste 
skozi naselje Podnart. S prejetim 
stališčem bo svetnica obveščena. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

48 Mateja 
Potočnik 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Občina naj financira 
bombažno potiskano vrečo 
za vsako gospodinjstvo z 
zgibanko za ozaveščanje o 
ohranjanju okolja 

Bombažne vrečke se pojavljajo 
na trgu v različnih oblikah in 
akcijah in večina gospodinjstev 
z njimi že razpolaga. Občina kot 
promocijsko darilo uporablja 
tudi vrečke iz blaga s potiskom 
Vurnikovih vzorcev. Občina in 
komunala za promocijska darila 
uporabljata tudi vrečke iz 
rabljenih zaves, ki so 
opremljene z okoljskim 
sporočilom in uporabne za 
nakup sadja ali hrambo 
nekaterih prehrambnih izdelkov. 
Če se bo uspelo zagotoviti 
izdelavo ustreznega števila teh 
vrečk, jih bo občina ponudila 
tudi ostalim možnim 
uporabnikom z zgibanko s 
pojasnili o načinu izdelave in 
možnih namenih uporabe. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

49 Teodora Beton 
(8. seja, 
13.11.2019) 

O odpravljanju napak in 
stanju v knjižnici naj se 
redno poroča na sejah 
občinskega sveta 

Občinska uprava bo občinski 
svet redno obveščala o vseh 
ključnih dogodkih v zvezi z 
odpravo napak v knjižnici. 
(9. seja, 18.12.2019) 

V izvedbi 

50 Teodora Beton 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Na cesti Spodnja/Zgornja 
Lipnica – Lancovo naj se 
zgradi pločnik, ki bo 
omogočil varno pot pešcem, 
in označijo prehodi za pešce 

Pobuda za izgradnjo pločnika in 
umestitev prehodov za pešce ob 
regionalni cesti Lesce – Kamna 
Gorica – Lipnica, na celotnem 
odseku cestne povezave med 
naselji Spodnja in Zgornja 
Lipnica ter Lancovo, je bila 
naslovljena upravljavcu ceste 
DRSI. S prejetim stališčem bo 
svetnica obveščena. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

51 Teodora Beton 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Letno poročilo in nadzor 
izvajanja del v kamnolomu 
Kamna Gorica naj se 
predstavi občinskemu svetu 

Občinski svet je bil seznanjen s 
povzetkom izvedenih 
sanacijskih ukrepov. S 
poročilom je bil seznanjen 
Odbor za urejanje prostora in 
varstvo okolja kot pristojni 
odbor občinskega sveta. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Izvedeno 
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52 Monika Ažman 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Člani občinskega sveta naj 
se seznanijo z razmerami v 
Domu dr. Janka Benedika 
Radovljica, župan naj 
pridobi pojasnila 
ustanovitelja doma ter 
predstavnika lokalne 
skupnosti v svetu doma 

Občinska uprava je za odgovore 
na zastavljena vprašanja 
zaprosila ustanovitelja zavoda 
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti. Odgovor je bil v 
celoti priložen gradivu. Odbor 
za zdravstvo in socialno varstvo 
je na svojo 5. sejo, 25.11.2019, 
povabil predstavnika lokalne 
skupnosti, ki je poročal o 
aktualnem dogajanju v domu in 
predstavil revizijska poročila. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Izvedeno 
 

53 Breda Poličar 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Pobuda za pripravo 
temeljitejše nadgradnje 
podružnične šole v 
Begunjah, da se tudi za to 
šolo poišče sredstva  
evropskih kohezijskih 
skladov in začne z načrti za 
celovitejšo rešitev 

V letu 2019 je bil izveden 
projekt preureditve prostorov na 
PŠ Begunje. Šola le izjemoma 
vpiše dva oddelka učencev. Za 
gradnjo, rekonstrukcijo ali 
dozidavo/nadzidavo šol in 
vrtcev v zadnjih letih ni bilo na 
voljo evropskih (namenjena so 
bila le energetskim sanacijam), 
zato, zaenkrat, tovrstne 
investicije v celoti bremenijo 
občinski proračun. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

54 Aljoša Škufca 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Občina naj lastnika parcele 
na območju bivše trgovine 
Mercator na Gradnikovi 
cesti v Radovljici pozove k 
primerni sanaciji rušenja 
bivše trgovine, ki kazi 
okolico, na račun česar bi 
lahko začasno pridobili 15 
parkirišč 

Župan je investitorja pozval, da 
po možnosti začasno proste 
površine uredi za parkiranje. Če 
se bo postopek za pridobitev 
gradbenega dovoljenja zavlekel, 
bo investitor razmislil o začasni 
ureditvi parkirišča. Investitorjev 
namen je čim prej pridobiti 
gradbeno dovoljenje in graditi 
navedeni večstanovanjski objekt 
ter urediti celotno obravnavano 
območje. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Izvedeno 
 

55 Jernej Kolman 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Postavitev javne 
razsvetljave na Špicarjevi 
ulici v Radovljici 

V štiriletnem programu razvoja 
in vzdrževanja občinskih cest za 
obdobje 2020-2023 obnova 
Špicarjeve ulice ni predvidena. 
Občina bo na skupnem sestanku 
pri lastnikih oz. vzdrževalcih 
posameznih komunalnih vodov 
preverila, ali na omenjeni ulici v 
letu 2020 načrtujejo večji 
vzdrževalni poseg, da bi občina 
sočasno pristopila tudi k gradnji 
cestne razsvetljave. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Dano 
pojasnilo 
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56 Vili Praprotnik 
(8. seja, 
13.11.2019) 

KS Ljubno naj dobi 
informacijo o izgradnji 
pločnika na Posavcu 

Občinska uprava je KS Ljubno 
pisno seznanila s stanjem 
investicijskega  projekta 
izgradnje pločnika ob regionalni 
cesti Gobovce – Črnivec v 
naselju Posavec v okviru njej 
znanih dejstev. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Izvedeno 
 

57 Neža Mezeg  
(8. seja, 
13.11.2019) 

DRSI naj se obvesti o 
slabem stanju vozišča stare 
ceste proti Gorici in zahteva 
plan sanacije vozišča 

Obvestilo o stanju 
poškodovanosti odseka 
regionalne ceste ter zahteva za 
izdelavo aktivnega načrta 
sanacije vozišča sta bila 
naslovljena upravljavcu DRSI. S 
prejetim stališčem bo svetnica 
seznanjena. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Izvedeno 
 

58 Darko Marolt 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Občina naj se poveže z 
drugimi občinami, ki 
sofinancirajo zavetišče 
Perun, da ga skupaj 
temeljito preverijo in 
ustrezno ukrepajo 

Problematika zavetišča je bila 
obravnavana na sestanku 
koordinacije županov Zgornje 
Gorenjske v januarju, kjer so 
župani soglasno izrazili podporo 
zavetišču. Pri opravljanju 
storitev zavetišča za Občino 
Radovljica nepravilnosti doslej 
nismo zaznali, zato se očitkom, 
ki se pojavljajo v javnosti, ne 
pridružujemo. Občina 
Radovljica ima v svetu zavetišča 
tudi svojega predstavnika, ki je 
bil seznanjen z določenimi 
nepravilnostmi, ki pa naj bi jih 
zavod odpravljal. Tudi na 
občinski upravi smo bili 
seznanjeni s kontrolnim 
inšpekcijskim pregledom 
zavetišča v maju 2019, v 
katerem je bilo ugotovljeno, da 
so v zavetišču izpolnili vse, 
predvsem administrativne 
zahteve predhodnega 
inšpekcijskega pregleda. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Dano 
pojasnilo 

59 Vojka Jesenko 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Občinske svetnike naj se 
seznani z dokumentacijo, 
vezano na kolesarske steze v 
občini Radovljica, kot izhaja 
iz zapisnika 7. seje 
občinskega sveta k točki IV 

Zaradi obsežnega gradiva 
(strokovne podlage, projekti za 
izvedbo in investicijska 
dokumentacija) je bila svetnica 
povabljena na vpogled 
dokumentacije. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Izvedeno 
 

60 Vojka Jesenko 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Občinske svetnike naj se 
seznani s podpisanimi 
pogodbami z javnega 
razpisa za sofinanciranje 
športa v občini Radovljica 

V letih od 2010 do 2019 je bilo 
na podlagi vsakoletnih javnih 
razpisih za sofinanciranje 
letnega programa športa 
sklenjenih več kot 400 pogodb z 
različnimi izvajalci letnega 
programa športa, kar je skupaj 
približno 1.200 strani gradiva. 

Dano 
pojasnilo 
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Vsa dokumentacija je shranjena 
v arhivu občine, vpogled možen 
po predhodnem dogovoru. 
Poročila o dodelitvi sredstev od 
leta 2017 s podatki o sklenjenih 
pogodbah z izvajalci in višini 
dodeljenih sredstev so 
objavljena na spletni strani 
občine. 
(10. seja, 29.1.2020) 

61 Vojka Jesenko 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Občinske svetnike naj se 
seznani z vsebino podpisane 
koncesijske pogodbe med 
Občino Radovljica in ZD 
Radovljica 

Koncesijska pogodba med 
Občino Radovljica in ZD 
Radovljica ne obstaja, saj je ZD 
Radovljica organizacijska enota 
javnega zavoda Osnovno 
zdravstvo Gorenjske, ki skladno 
z Zakonom o zdravstveni 
dejavnosti in Odlokom o 
preoblikovanju Osnovnega 
zdravstva Gorenjske izvaja 
javno zdravstveno dejavnost na 
primarni ravni na območju 
ustanoviteljic. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Dano 
pojasnilo 

62 Branko Fajfar 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Pojasnijo naj se navedbe 
glede preveč izplačanih 
sejnin v letu 2015 in 
poračunajo sejnine za 6. 
redno sejo občinskega sveta 
skladno s predpisi o 
obračunavanju sejnin 
svetnikom občinskega sveta 

V obdobju, ki ga pregleduje 
Računsko sodišče (od leta 2015 
do 2017), je preveč izplačane 
sejnine prejelo 6 svetnikov. Vsi 
svetniki so še vedno člani 
občinskega sveta ali člani 
delovnih teles tudi v mandatu 
2018-2022 in so jim bile te 
sejnine poračunane. Obračun in 
poračun sejnin sta bila izvedena 
skladno z zakonodajo. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Dano 
pojasnilo  

63 Andrej 
Potočnik 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Občina naj na podlagi 
strokovne ocene 
geomehanikov in statikov 
sanira stanje in izvede 
dokončno in učinkovito 
odvodnjavanje mimo oz. 
pod stanovanjsko hišo 
Mišače 10 

Sanacija terena in odvodnavanje 
v pristojnosti občine sta bila 
izvedena.  
(10. seja, 29.1.2020) 

Izvedeno 
 

64 Vili Praprotnik 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Soglasje za postavitev 
oglasne deske v Ljubnem 

Zemljišče s parc. št. 134 k.o. 
Ljubno je javna prometna 
površina v upravljanju občine in 
se uporablja kot cestni in 
obcestni svet lokalne ceste. Za 
ureditev oglasne table na tem 
zemljišču je treba pridobiti 
soglasje za poseg v varovalnem 
pasu občinske ceste, ki ga izda 
Referat za okolje in prostor. 
Izdano soglasje oz. ustrezno 
načrtovana ureditev je bistveni 
pogoj za morebitno nadaljnjo 
podporo občine k postavitvi 

Dano 
pojasnilo 
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oglasne deske na tej parceli. 
(10. seja, 29.1.2020) 

65 Nejc Kliček 
(9. seja, 
18.12.2019) 

V NRP naj se uvrsti projekt 
postavitve uličnega fitnesa 
pod otroškim igriščem v 
Kropi 

Glede na preveritev predlagane 
lokacije in trenutno 
razpoložljiva proračunska 
sredstva za te namene je 
predlagani projekt mogoče 
umestiti v NRP 081033 Ostali 
športni objekti in nakup opreme 
s predvideno izvedbo v letu 
2020. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Dano 
pojasnilo 

66 Nejc Kliček 
(9. seja, 
18.12.2019) 

V zadnji ulici novega 
naselja na Brezovici naj se 
postavi ulična svetilka 
 

Gradnja nove cestne 
razsvetljave na območju občine 
je predvidena v primeru obnove, 
rekonstrukcije in gradnje 
občinskih cest oz. ob obnovi in 
novogradnji komunalne 
infrastrukture ter v primeru, ko 
Elektro Gorenjska izvaja 
kabliranje obstoječih nadzemnih 
vodov. Na omenjenem odseku 
ceste ni predvidenih novih 
kabliranj, zato je občina pri 
vzdrževalcu cestne razsvetljave 
naročila preveritev možnosti in 
oceno investicije postavitve 
ulične svetilke v zadnji ulici 
novega naselja na Brezovici. 
Odločitev bo svetniku 
posredovana naknadno. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Dano 
pojasnilo 
 

67 Barbara Sitar 
(9. seja, 
18.12.2019) 

V letu 2020 naj se razpisna 
dokumentacija za javni 
razpis za dodelitev 
občinskih sredstev za 
spodbujanje razvoja 
gospodarstva na območju 
občine Radovljica pripravi 
tako, da vloge lahko oddajo 
podjetja, ki so pogoje za 
sodelovanje na razpisu 
izpolnila po datumu 
odpiranja vlog v preteklem 
letu in pred datumom 
odpiranja vlog za razpis 
2020 

Glede na to, da številni 
podjetniki, ki so izpolnjevali 
pogoje razpisa v letu 2019, pa 
zaradi pomanjkanja sredstev in 
posledično zaprtja razpisa, na ta 
sredstva niso mogli kandidirati, 
bo občinska uprava za razpisno 
dokumentacijo v letu 2020 
predlagala določilo, da bodo 
lahko za sredstva kandidirala 
tudi podjetja, ki so bila 
registrirana oz. so odprla 
delovno mesto v letu 2019, 
vendar že po zaprtju razpisa v 
letu 2019. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Izvedeno 

68 Maksimiljan 
Kalan 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Občina naj pristopi k 
ureditvi javne razsvetljave 
in pločnika med avtobusno 
postajo pred Krona barom 
na Zgornji Lipnici in 
avtobusno postajo na 
Lancovem pred kulturnim 
domom 

Pobuda je bila naslovljena 
upravljavcu ceste DRSI. S 
prejetim stališčem upravljavca 
regionalne ceste bo pobudnik 
seznanjen. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Dano 
pojasnilo 
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III. POROČILA O DELU DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
 
Poročila delovnih teles za leto 2019 so zbrana v nadaljevanju. 
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OBČINA RADOVLJICA 
OBČINSKI SVET -KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  

VOLITVE IN IMENOVANJA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 8.1.2020 
 

POROČILO O DELU 
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

V LETU 2019 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v letu 2019 delovala v naslednji 
sestavi:  
1. Miran Rems, predsednik,  
2. Brane Fajfar, član,   
3. Darko Marolt, član,  
4. Vojka Jesenko, članica,  
5. Mark Toplak, namestnik predsednika (odstopil dne 26.6.2019), 
    Jernej Kolman, namestnik predsednika (imenovan dne 13.11.2019). 
 
Komisija se je v letu 2019 sestala na sedmih sejah, ki so skupaj trajale 6 ur in 20 minut. 
Udeležba članov je bila 91 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 37 točk in sprejeli 31 sklepov.    
 
 
Zapisala: 
Monika Sluga, tajnica komisije                    

                                             
 

Miran Rems l.r. 
  Predsednik 

 
 
 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA FINANCE 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 9.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA FINANCE 
V LETU 2019 

 
Odbor za finance je deloval v naslednji sestavi: 
1. Daniel Kašca, predsednik, 
2. Nevenka Osterc, namestnica predsednika (do 21.3.2019), 
    Mojca Faganel, članica (od 13.11.2019). 
3. Anita Vidic, članica, 
4. Tina Mrak, članica, 
5. Peter Podlesnik, član, 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na sedmih sejah, ki so skupaj trajale 9 ur. Udeležba članov na 
sejah je bila 91 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 31 točk in sprejeli 31 sklepov. Pri pregledu 
realizacije sprejetih sklepov ugotavljamo, da je bila večina  sklepov realiziranih.   
 
 
Zapisala: 
Jasmina Demšar, tajnica  
Odbora za finance 
 
 

Daniel Kašca l.r. 
Predsednik 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA GOSPODARSTVO 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 5.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA GOPODARSTVO 
V LETU 2019 

 
Odbor za gospodarstvo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Mark Toplak, predsednik (do 12.11.2019), 
    Aljoša Škufca, predsednik (od 13.11.2019), 
2. Maruša Šolar Čuden, namestnica predsednika, 
3. Jože Mlinarič, član, 
4. Miro Pogačar, član, 
5. Robert Šifrer, član. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na dveh sejah, ki sta skupaj trajali 1 uro in 55 minut. Udeležba 
članov na sejah je bila 90 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 6 točk in sprejeli 7 sklepov. Vsi sklepi so bili 
realizirani.   
 
 
Zapisala: 
Magda Jerala, tajnica  
Odbora za gospodarstvo 
 
 
 

Aljoša Škufca l.r. 
Predsednik 

 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 5.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO 
V LETU 2019 

 
Odbor za šolstvo in otroško varstvo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Sabina Felc, predsednica, 
2. Barbara Sitar, namestnica predsednice, 
3. Breda Poličar, članica, 
4. Dalibor Šolar, član, 
5. Saša Marijan, članica. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na šestih sejah, ki so skupaj trajale 5 ur in 25 minut. Udeležba 
članov na sejah je bila 93 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 23 točk in sprejeli 20 sklepov.   
 
 
Zapisala: 
Karmen Korošec, tajnica  
Odbora za šolstvo in otroško varstvo 
 
 

Sabina Felc l.r. 
Predsednica 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 10.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
V LETU 2019 

 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Teodora Beton, predsednica 
2. Mojca Faganel, namestnica predsednice, 
3. Mateja Potočnik, članica, 
4. Eva Pogačar, članica, 
5. Milena Vrečko Tolar, članica. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na petih sejah, ki so skupaj trajale 7 ur in 10 minut. Udeležba 
članic na sejah je bila 88 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so članice obravnavale 19 točk in sprejele 26 sklepov. Vsi sklepi so bili 
realizirani.   
 
 
Zapisala: 
Mojca Ahčin, tajnica  
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo 
 
 
 

Teodora Beton l.r. 
Predsednica 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA KULTURO 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 10.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA KULTURO 
V LETU 2019 

 
Odbor za kulturo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Neža Mezeg, predsednica, 
2. Andrej Potočnik, namestnik predsednice, 
3. Sandra Zadnikar, članica, 
4. Verena Štekar Vidic, članica, 
5. Blaž Trček, član. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na treh sejah, ki so skupaj trajale 3 ure in 50 minut. Udeležba 
članov na sejah je bila 87 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 9 točk in sprejeli 9 sklepov. Vsi sklepi so bili 
realizirani.   
 
 
Zapisala: 
Tanja Pogačnik, tajnica  
Odbora za kulturo 
 
 

Neža Mezeg l.r. 
Predsednica 

 
 

  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET - ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 6.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA  
V LETU 2019 

 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je deloval v naslednji sestavi: 
1. Simon Resman, predsednik, 
2. Miroslav Pogačar, podpredsednik, 
3. Branko Fajfar, član, 
4. Jernej Kolman, član, 
5. Tomislav Kržišnik, član. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na sedmih sejah, ki so skupaj trajale 11 ur in 40 minut. 
Udeležba članov na sejah je bila 94 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 44 točk in sprejeli 58 sklepov. Vsi sklepi razen 
enega na zadnji seji so bili realizirani.   
 
 
Zapisala: 
Staša Čelik Janša, tajnica  
Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 
 
 

Simon Resman l.r. 
Predsednik 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA KMETIJSTVO 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 9.3.2020 
 

 
POROČILO O DELU ODBORA ZA KMETIJSTVO 

V LETU 2019 
 
Odbor za kmetijstvo je deloval v naslednji sestavi: 

1. Andrej Potočnik, predsednik, 
2. Gorazd Fajfar,  
3. Tadeja Kunčič,  
4. Maja Kolar,  
5. Maksimiljan Kalan. 

 
Komisija se je v letu 2019 sestala na dveh rednih sejah, ki sta skupaj trajali 4 ure. Udeležba 
članov na obeh sejah je bila 90 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 8 točk in sprejeli 14 sklepov in pobud, ter se 
seznanili z dvema informacijama.  
 
 
Zapisala:  
Andreja Schmitt, tajnica 
Odbora za kmetijstvo 
 
 

Andrej Potočnik l.r. 
Predsednik 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si


III.a/33 
 

 
OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET – STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 20.2.2019 

 
 

POROČILO O DELU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 
V LETU 2019 

 
Statutarno pravna komisija je delovala v naslednji sestavi: 

1. Miran Rems, predsednik komisije 
2. Monika Ažman, članica 
3. Darko Marolt, član 
4. Gorazd Fajfar, član 
5. Nejc Kliček, član 

 
Komisija se je v letu 2019 sestala na sedmih rednih sejah, ki so skupaj trajale 6 ur, in eni 
izredni seji, ki je trajala 20 minut. Udeležba članov na sejah je bila 82,5 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 83 točk in sprejeli 94 sklepov. Pri pregledu 
realizacije sklepov ugotavljamo, da so bili sprejeti sklepi tudi realizirani. 
 
 
Zapisala: 
Manca Tomažin, tajnica 
Statutarno pravne komisije  
 
      

Miran Rems l.r. 
                Predsednik 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET – ODBOR KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 5.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
V LETU 2019 

 
Odbor krajevnih skupnosti je v letu 2019 deloval v naslednji sestavi: 
1. Gregor Remec, predsednik, 
2. Marija Hrovat, članica, 
3. Izidor Arih, član, 
4. Dušan Beton, član, 
5. Nejc Kliček, član, 
6. Tatjana Justin, članica, 
7. Boštjan Soklič, član, 
8. Dušan Jelovčan, član, 
9. Jožef Bešter, član, 
10. Nejc Šter, član, 
11. Simon Resman, član, 
12. Rajko Mikolič, član. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na šestih sejah, ki so skupaj trajale 8 ur in 15 minut. Udeležba 
članov na sejah je bila 85,5 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 17 točk in sprejeli 19 sklepov. 
 
 
Zapisala: 
Urša Zakrajšek, tajnica  
Odbora krajevnih skupnosti 
 
 

Gregor Remec l.r. 
Predsednik 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET – SPV 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 10.3.2020 
 
 
POROČILO O DELU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

V LETU 2019 
 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je deloval v naslednji sestavi:  
1. Gregor Solce, predsednik sveta,  
2. Mirko Komac, podpredsednik sveta, 
3. Helena Stare, članica, 
4. Vilma Kravanja Gosnik , članica,  
5. Peter Kolman, član, 
6. Matej Vončina, član,  
7. Boštjan Lenac, član, 
8. Matjaž Zalokar, član, 
9. Tomaž  Dolar, član. 
 
Svet se je v letu 2019 sestal na dveh sejah, ki sta skupaj trajali 2 uri in 55 minut. Udeležba 
članov na sejah je bila 78 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 8 točk in sprejeli 13 sklepov.  
 
 
Zapisal: 
Marko Bajec, tajnik sveta 
 
 

   Gregor Solce l. r. 
  Predsednik 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET – ČASOPISNI SVET 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 5.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ČASOPISNEGA SVETA 
V LETU 2019 

 
Časopisni svet je deloval v naslednji sestavi: 
1. Barbara Sitar, predsednica 
2. Sabina Felc, namestnica predsednice, 
3. Breda Poličar, članica, 
4. Nejc Kliček, član, 
5. Katja Knific, članica. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na dveh sejah, ki sta skupaj trajali 50 minut. Udeležba članov 
na sejah je bila 100 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 5 točk in sprejeli 5 sklepov. Vsi sklepi so bili 
realizirani.   
 
 
Zapisala: 
Manca Šetina Miklič, tajnica  
Časopisnega sveta 
 
 

Barbara Sitar l.r. 
Predsednica 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si


III.b/1 

III.b 
 

OBČINA RADOVLJICA 
NADZORNI ODBOR 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
 
 
Datum: 6.3.2020 
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UVOD K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 
PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA 
LETO 2019 
 

Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe 
makroekonomskih gibanj med letom 
 

Minister za finance je v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (Ur. l. RS 11/11-UPB in spremembe, v 
nadaljevanju: ZJF) obvestil občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega 
proračuna za leto 2019. 

V skladu z določbami Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS 123/06 in spremembe, v nadaljevanju: ZFO-1) smo občine 
prejele izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019, na osnovi katerega je bil sestavljen 
proračun Občine Radovljica. Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko je z 
dopisom št. 4101-3/2015/8 z dne 10.10.2017 in 4101-3/2015/9 z dne 26.11.2018 posredovalo izračune primerne porabe 
občin, dohodnino in finančno izravnavo za leto 2019. 

1. Občina Radovljica je v letu 2019 izvrševala proračun na podlagi: 
• Sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar-marec 2019 (DN UO, št. 251/18), ki ga je sprejel župan, 

dne 28.12.2018 in 
• Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, št. 254/19), ki je bil sprejet na 4. redni seji 

občinskega sveta, dne 25.03.2019. 
2. Ne glede na sprejet proračun za leto 2019, se je župan odločil, da na podlagi 38. člena ZJF in 7. člena Odloka o 

proračunu Občine Radovljica za leto 2019, s sklepom prerazporedi pravice porabe proračunskih sredstev v letu 
2019. 

 

Prerazporejena sredstva v obdobju začasnega financiranja so bila vključena v proračun za leto 2019. Poročilo o 
prerazporeditvah sredstev: 

• za obdobje od 01.01.2019 do 30.06.2019 je bilo podano na 7. redni seji občinskega sveta 25.09.2019, 
• za obdobje od 01.07.2019 do konca leta 2019 bo občinskemu svetu predloženo skupaj z zaključnim 

računom za leto 2019 na redni seji v mesecu maju 2020. 

 

 



ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

Realizacija

proračuna

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 18.161.195,0219.879.019,8819.876.519,88 91,491,4

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.370.013,5218.049.503,6018.049.503,60 96,296,2

70 DAVČNI PRIHODKI 13.833.851,3413.660.330,7813.660.330,78 101,3101,3

700 Davki na dohodek in dobiček 10.401.014,0010.401.014,0010.401.014,00 100,0100,0

7000 Dohodnina 10.401.014,0010.401.014,0010.401.014,00 100,0100,0

703 Davki na premoženje 2.738.809,682.696.116,782.696.116,78 101,6101,6

7030 Davki na nepremičnine 2.163.564,432.167.716,782.167.716,78 99,899,8

7031 Davki na premičnine 4.003,482.400,002.400,00 166,8166,8

7032 Davki na dediščine in darila 137.442,2271.000,0071.000,00 193,6193,6

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 433.799,55455.000,00455.000,00 95,395,3

704 Domači davki na blago in storitve 686.280,89563.200,00563.200,00 121,9121,9

7044 Davki na posebne storitve 10.046,564.000,004.000,00 251,2251,2

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 676.234,33559.200,00559.200,00 120,9120,9

706 Drugi davki in prispevki 7.746,770,000,00 ------

7060 Drugi davki in prispevki 7.746,770,000,00 ------

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.536.162,184.389.172,824.389.172,82 80,680,6

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.017.671,432.039.019,552.039.019,55 99,099,0

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 75.000,00151.500,00151.500,00 49,549,5

7102 Prihodki od obresti 4.317,221.100,001.100,00 392,5392,5

7103 Prihodki od premoženja 1.938.354,211.886.419,551.886.419,55 102,8102,8

711 Takse in pristojbine 18.181,5420.000,0020.000,00 90,990,9

7111 Upravne takse in pristojbine 18.181,5420.000,0020.000,00 90,990,9

712 Globe in druge denarne kazni 92.131,3087.200,0087.200,00 105,7105,7

7120 Globe in druge denarne kazni 92.131,3087.200,0087.200,00 105,7105,7
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

Realizacija

proračuna

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 86.197,3877.470,0077.470,00 111,3111,3

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 86.197,3877.470,0077.470,00 111,3111,3

714 Drugi nedavčni prihodki 1.321.980,532.165.483,272.165.483,27 61,161,1

7141 Drugi nedavčni prihodki 1.321.980,532.165.483,272.165.483,27 61,161,1

72 KAPITALSKI PRIHODKI 426.679,291.225.530,001.225.530,00 34,834,8

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 31.090,990,000,00 ------

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 28.700,000,000,00 ------

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 1.319,680,000,00 ------

7202 Prihodki od prodaje opreme 971,310,000,00 ------

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 100,000,000,00 ------

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 395.588,301.225.530,001.225.530,00 32,332,3

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0,005.000,005.000,00 0,00,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 391.060,521.116.000,001.116.000,00 35,035,0

7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 4.527,78104.530,00104.530,00 4,34,3

73 PREJETE DONACIJE 10.205,0010.721,008.221,00 124,195,2

730 Prejete donacije iz domačih virov 10.205,0010.721,008.221,00 124,195,2

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 10.205,0010.721,008.221,00 124,195,2

74 TRANSFERNI PRIHODKI 354.297,21593.265,28593.265,28 59,759,7

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 313.282,19431.522,79431.522,79 72,672,6

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 282.473,34401.522,79401.522,79 70,470,4

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 30.808,8530.000,0030.000,00 102,7102,7

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 41.015,02161.742,49161.742,49 25,425,4

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 14.454,460,000,00 ------

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 1.280,000,000,00 ------

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 25.280,56161.742,49161.742,49 15,615,6
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

Realizacija

proračuna

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 17.576.731,2621.795.845,6521.793.345,65 80,780,6
40 TEKOČI ODHODKI 3.345.675,563.827.206,903.713.196,56 90,187,4

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.190.380,581.251.438,041.255.846,00 94,895,1

4000 Plače in dodatki 1.067.883,621.107.578,081.111.680,00 96,196,4

4001 Regres za letni dopust 38.051,2038.138,4637.500,00 101,599,8

4002 Povračila in nadomestila 56.451,6462.173,8562.736,00 90,090,8

4003 Sredstva za delovno uspešnost 12.071,8819.600,7319.550,00 61,861,6

4004 Sredstva za nadurno delo 14.045,3216.860,1717.000,00 82,683,3

4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.876,927.086,757.380,00 25,426,5

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 193.283,60202.204,28201.944,00 95,795,6

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 97.073,10101.607,08101.440,00 95,795,5

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 77.768,0681.812,6281.740,00 95,195,1

4012 Prispevek za zaposlovanje 603,35704,00704,00 85,785,7

4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.096,831.180,001.180,00 93,093,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 16.742,2616.900,5816.880,00 99,299,1

402 Izdatki za blago in storitve 1.752.833,262.160.001,662.028.376,56 86,481,2

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 439.059,80565.634,99604.268,14 72,777,6

4021 Posebni material in storitve 89.157,07102.450,9278.555,00 113,587,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 366.546,37440.638,47422.442,94 86,883,2

4023 Prevozni stroški in storitve 57.763,0374.530,8864.856,82 89,177,5

4024 Izdatki za službena potovanja 2.057,973.644,012.401,00 85,756,5

4025 Tekoče vzdrževanje 269.004,94304.183,76214.335,20 125,588,4

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 63.515,2366.662,8056.712,01 112,095,3

4027 Kazni in odškodnine 594,34594,340,00 ---100,0

4029 Drugi operativni odhodki 465.134,51601.661,49584.805,45 79,577,3

403 Plačila domačih obresti 37.735,2042.120,0042.030,00 89,889,6

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 37.591,9341.976,7342.000,00 89,589,6

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 143,27143,2730,00 477,6100,0

409 Rezerve 171.442,92171.442,92185.000,00 92,7100,0

4090 Splošna proračunska rezervacija 125.000,00125.000,00140.000,00 89,3100,0

4093 Sredstva za posebne namene 46.442,9246.442,9245.000,00 103,2100,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

Realizacija

proračuna

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

41 TEKOČI TRANSFERI 8.688.250,088.808.037,758.852.236,51 98,298,6

410 Subvencije 183.993,02207.875,64235.000,00 78,388,5

4100 Subvencije javnim podjetjem 54.278,2254.875,6470.000,00 77,598,9

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 129.714,80153.000,00165.000,00 78,684,8

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.023.603,554.042.022,914.027.887,00 99,999,5

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 21.200,0021.670,0021.750,00 97,597,8

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 23.361,6623.464,4625.500,00 91,699,6

4117 Štipendije 1.800,003.500,003.500,00 51,451,4

4119 Drugi transferi posameznikom 3.977.241,893.993.388,453.977.137,00 100,099,6

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 990.745,86991.062,92974.036,00 101,7100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 990.745,86991.062,92974.036,00 101,7100,0

413 Drugi tekoči domači transferi 3.489.907,653.567.076,283.615.313,51 96,597,8

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 104.363,88105.000,00105.000,00 99,499,4

4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.186.102,252.246.434,792.305.373,01 94,897,3

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.199.441,521.215.641,491.204.940,50 99,598,7

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.972.634,578.588.798,348.746.312,58 56,957,9

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.972.634,578.588.798,348.746.312,58 56,957,9

4202 Nakup opreme 99.430,84125.718,21125.872,50 79,079,1

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 154.102,49178.270,89165.427,56 93,286,4

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.504.651,162.714.334,612.768.953,10 54,355,4

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.461.858,974.103.863,694.054.577,57 60,760,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 406.729,01461.599,27580.156,08 70,188,1

4207 Nakup nematerialnega premoženja 3.660,183.665,003.000,00 122,099,9

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 342.201,921.001.346,671.048.325,77 32,634,2

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 570.171,05571.802,66481.600,00 118,499,7

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 242.000,00242.223,00248.600,00 97,499,9

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 242.000,00242.000,00243.600,00 99,3100,0

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0,00223,005.000,00 0,00,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 328.171,05329.579,66233.000,00 140,999,6

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 328.171,05329.579,66233.000,00 140,999,6
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

Realizacija

proračuna

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJA
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-1.916.825,77 584.463,76-1.916.825,77 ------

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-1.875.805,77 617.881,74-1.875.895,77 ------

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

5.414.258,95 5.336.087,885.484.070,53 97,398,6
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

Realizacija

proračuna

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 35.176,3930.200,0030.200,00 116,5116,5
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 35.176,3930.200,0030.200,00 116,5116,5

750 Prejeta vračila danih posojil 12,39200,00200,00 6,26,2

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 12,39200,00200,00 6,26,2

751 Prodaja kapitalskih deležev 35.164,0030.000,0030.000,00 117,2117,2

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 35.164,0030.000,0030.000,00 117,2117,2

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

30.200,00 35.176,3930.200,00 116,5116,5
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

C. RAČUN FINANCIRANJA

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

Realizacija

proračuna

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,002.169.101,002.169.101,00 0,00,0
50 ZADOLŽEVANJE 0,002.169.101,002.169.101,00 0,00,0

500 Domače zadolževanje 0,002.169.101,002.169.101,00 0,00,0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,002.000.000,002.000.000,00 0,00,0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0,00169.101,00169.101,00 0,00,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 843.086,88843.372,58843.372,58 100,0100,0
55 ODPLAČILA DOLGA 843.086,88843.372,58843.372,58 100,0100,0

550 Odplačila domačega dolga 843.086,88843.372,58843.372,58 100,0100,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 810.714,32811.000,00811.000,00 100,0100,0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 32.372,5632.372,5832.372,58 100,0100,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

-560.897,35 -223.446,73-560.897,35 39,839,8

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.325.728,42 -843.086,881.325.728,42 ------

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.916.825,77 -584.463,761.916.825,77 ------

560.897,35XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA 
LETA

560.897,35560.897,35
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radovljica za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

10 - OBČINSKI SVET

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

10 OBČINSKI SVET 201.252,61218.414,58204.542,55 92,1 98,4

138.940,8901 POLITIČNI SISTEM 152.273,19143.491,03 91,2 96,8

65.912,2640105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov 73.762,6277.600,00 89,4 84,9(89)

65.912,264029 Drugi operativni odhodki 73.762,6277.600,00 89,4 84,9

25.355,0240106 Materialni stroški sveta 26.127,3624.500,00 97,0 103,5(89)

17.565,914020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.195,3520.200,00 96,5 87,0

4.897,104021 Posebni material in storitve 4.940,004.000,00 99,1 122,4

2.892,014029 Drugi operativni odhodki 2.992,01300,00 96,7 964,0

9.700,0040108 Financiranje političnih strank 9.700,009.700,00 100,0 100,0(89)

9.700,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.700,009.700,00 100,0 100,0

3.013,6840127 Stroški volilne kampanje 3.013,683.361,00 100,0 89,7(91)

3.013,684120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.013,683.361,00 100,0 89,7

11.430,5240128 Stroški volitev - izvedba referenduma 11.478,53139,03 99,6 ---(91)

416,444020 Pisarniški in splošni material in storitve 464,45139,03 89,7 299,5

11.014,084029 Drugi operativni odhodki 11.014,080,00 100,0 ---

0,0040138 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 421,001,00 0,0 0,0(89)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 421,001,00 0,0 0,0

6.336,7240139 Nagrade predsednikom sveta KS 6.350,006.350,00 99,8 99,8(90)

6.336,724029 Drugi operativni odhodki 6.350,006.350,00 99,8 99,8

2.724,7040141 Sredstva za delo članov OS - SDS 3.360,003.360,00 81,1 81,1(90)

933,724020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.108,12980,00 84,3 95,3

355,174022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 571,88700,00 62,1 50,7

1.435,814202 Nakup opreme 1.680,001.680,00 85,5 85,5

1.580,8440143 Sredstva za delo članov OS - SD 1.680,001.680,00 94,1 94,1(90)

129,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 129,000,00 100,0 ---

60,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 60,000,00 100,0 ---

1.391,844202 Nakup opreme 1.491,001.680,00 93,4 82,9
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

10 - OBČINSKI SVET

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

1.443,7540144 Sredstva za delo članov OS - NSi 1.680,001.680,00 85,9 85,9(90)

22,504020 Pisarniški in splošni material in storitve 22,500,00 100,0 ---

29,414024 Izdatki za službena potovanja 29,410,00 100,0 ---

1.391,844202 Nakup opreme 1.628,091.680,00 85,5 82,9

4.194,4540147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 6.720,006.720,00 62,4 62,4(90)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.450,003.120,00 0,0 0,0

191,884022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240,00240,00 80,0 80,0

4.002,574202 Nakup opreme 4.030,003.360,00 99,3 119,1

1.514,0140148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.680,001.680,00 90,1 90,1(90)

1.514,014020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.540,001.380,00 98,3 109,7

0,004202 Nakup opreme 140,00300,00 0,0 0,0

2.029,9840149 Sredstva za delo članov OS - LKS 2.100,002.520,00 96,7 80,6(89)

2.029,984020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.099,002.519,00 96,7 80,6

0,004202 Nakup opreme 1,001,00 0,0 0,0

1.515,7240155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 1.680,001.680,00 90,2 90,2(90)

819,804020 Pisarniški in splošni material in storitve 984,08840,00 83,3 97,6

695,924202 Nakup opreme 695,92840,00 100,0 82,9

1.493,3240157 Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 1.680,001.680,00 88,9 88,9(90)

57,514020 Pisarniški in splošni material in storitve 57,510,00 100,0 ---

1.435,814202 Nakup opreme 1.622,491.680,00 88,5 85,5

695,9240158 Sredstva za delo članov OS - Levica 840,00840,00 82,9 82,9(90)

695,924202 Nakup opreme 840,00840,00 82,9 82,9

6.177,9103 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 7.000,007.000,00 88,3 88,3

6.177,9148226 Mednarodno sodelovanje 7.000,007.000,00 88,3 88,3(91)

1.881,584020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.257,965.400,00 83,3 34,8

3.211,984021 Posebni material in storitve 3.211,99800,00 100,0 401,5

646,054023 Prevozni stroški in storitve 646,050,00 100,0 ---

438,304024 Izdatki za službena potovanja 634,00300,00 69,1 146,1

0,004029 Drugi operativni odhodki 250,00500,00 0,0 0,0

14.482,2904 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 17.489,8712.400,00 82,8 116,8

7.890,6440130 Priznanja in simboli občine Radovljica 8.289,873.200,00 95,2 246,6(92)

7.890,644020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.289,873.200,00 95,2 246,6

6.591,6540137 Uradne objave 9.200,009.200,00 71,7 71,7(92)

6.591,654020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.200,009.200,00 71,7 71,7
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

10 - OBČINSKI SVET

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

41.651,5218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 41.651,5241.651,52 100,0 100,0

41.651,5240107 Občinski časopis 41.651,5241.651,52 100,0 100,0(92)

41.651,524020 Pisarniški in splošni material in storitve 41.651,5241.651,52 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

20 - NADZORNI ODBOR

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

20 NADZORNI ODBOR 5.383,6110.000,0010.000,00 53,8 53,8

5.383,6102 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.000,0010.000,00 53,8 53,8

5.383,6140133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 10.000,0010.000,00 53,8 53,8(93)

5.383,614029 Drugi operativni odhodki 10.000,0010.000,00 53,8 53,8
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

30 - ŽUPAN

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

30 ŽUPAN 98.075,3398.621,04100.090,00 99,5 98,0

98.075,3301 POLITIČNI SISTEM 98.621,04100.090,00 99,5 98,0

46.661,0640100 Plača poklicnega funkcionarja 46.740,0046.740,00 99,8 99,8(93)

45.568,064000 Plače in dodatki 45.589,7245.600,00 100,0 99,9

742,724002 Povračila in nadomestila 800,00800,00 92,8 92,8

350,284015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 350,28340,00 100,0 103,0

7.900,0440101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 8.050,008.050,00 98,1 98,1(94)

4.342,574010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.400,004.400,00 98,7 98,7

3.478,944011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.570,003.570,00 97,5 97,5

29,464012 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 98,2 98,2

49,074013 Prispevek za starševsko varstvo 50,0050,00 98,1 98,1

17.861,0440102 Stroški za pokroviteljstva občine 18.031,0417.200,00 99,1 103,8(94)

5.695,244020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.765,246.200,00 98,8 91,9

865,804021 Posebni material in storitve 865,800,00 100,0 ---

11.300,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.400,0011.000,00 99,1 102,7

14.090,0940103 Stroški reprezentance 14.200,0014.200,00 99,2 99,2(94)

11.181,394020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.218,7612.850,00 99,7 87,0

2.908,704021 Posebni material in storitve 2.981,241.100,00 97,6 264,4

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00250,00 --- 0,0

11.563,1040104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan 11.600,0013.900,00 99,7 83,2(94)

11.563,104029 Drugi operativni odhodki 11.600,0013.900,00 99,7 83,2
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5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 1.799.795,221.945.668,141.943.910,00 92,5 92,6

21.247,5602 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25.044,3822.730,00 84,8 93,5

8.869,3240131 Stroški plačilnega prometa 9.044,386.730,00 98,1 131,8(95)

8.726,054029 Drugi operativni odhodki 8.901,116.700,00 98,0 130,2

143,274035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 143,2730,00 100,0 477,6

12.378,2440153 Stroški delovanja javne blagajne 16.000,0016.000,00 77,4 77,4(95)

12.378,244029 Drugi operativni odhodki 16.000,0016.000,00 77,4 77,4

1.402.747,6606 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.544.823,761.545.380,00 90,8 90,8

998.619,7040121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 1.054.067,741.058.600,00 94,7 94,3(95)

905.075,944000 Plače in dodatki 944.720,06949.400,00 95,8 95,3

47.282,684002 Povračila in nadomestila 52.700,0052.700,00 89,7 89,7

11.471,154003 Sredstva za delovno uspešnost 19.000,0019.000,00 60,4 60,4

13.252,054004 Sredstva za nadurno delo 16.000,0016.000,00 82,8 82,8

14.090,204015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 14.200,0014.200,00 99,2 99,2

7.447,684029 Drugi operativni odhodki 7.447,687.300,00 100,0 102,0

34.835,2940122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine) 40.112,2639.580,00 86,8 88,0(95)

32.958,374001 Regres za letni dopust 33.032,2632.500,00 99,8 101,4

1.876,924009 Drugi izdatki zaposlenim 7.080,007.080,00 26,5 26,5

149.549,5740123 Prispevki delodajalca 158.100,00158.100,00 94,6 94,6(96)

82.231,414010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 86.700,0086.700,00 94,9 94,9

65.878,134011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 69.800,0069.800,00 94,4 94,4

510,884012 Prispevek za zaposlovanje 600,00600,00 85,2 85,2

929,154013 Prispevek za starševsko varstvo 1.000,001.000,00 92,9 92,9

199.478,8840124 Materialni stroški občinske uprave 250.443,76247.000,00 79,7 80,8(96)

64.229,354020 Pisarniški in splošni material in storitve 82.817,7684.400,00 77,6 76,1

52.305,634022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 66.044,6476.150,00 79,2 68,7

13.765,314023 Prevozni stroški in storitve 16.263,5815.500,00 84,6 88,8

1.120,264024 Izdatki za službena potovanja 2.510,602.101,00 44,6 53,3

37.581,744025 Tekoče vzdrževanje 44.651,9638.249,00 84,2 98,3

14.002,874026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.999,2214.000,00 93,4 100,0

16.473,724029 Drugi operativni odhodki 23.156,0016.600,00 71,1 99,2

16.297,4840126 Plan nabave opreme 29.000,0029.000,00 56,2 56,2(96)

12.106,604202 Nakup opreme 23.565,0024.230,00 51,4 50,0

530,704203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.770,001.770,00 30,0 30,0

3.660,184207 Nakup nematerialnega premoženja 3.665,003.000,00 99,9 122,0
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0,0040132 Stroški notranje revizije in kontrole 8.100,008.100,00 0,0 0,0(96)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.100,008.100,00 0,0 0,0

3.966,7440134 Stroški varstva pri delu 5.000,005.000,00 79,3 79,3(96)

3.512,074020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.287,473.600,00 81,9 97,6

454,674021 Posebni material in storitve 712,531.400,00 63,8 32,5

375.800,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 375.800,00375.800,00 100,0 100,0

3.100,0040201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 3.100,003.100,00 100,0 100,0(97)

3.100,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.100,003.100,00 100,0 100,0

6.500,0040202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500,006.500,00 100,0 100,0(97)

6.500,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,006.500,00 100,0 100,0

69.000,0040301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ 69.000,0069.000,00 100,0 100,0(97)

69.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 69.000,0069.000,00 100,0 100,0

77.000,0040302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 77.000,0077.000,00 100,0 100,0(97)

77.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 77.000,0077.000,00 100,0 100,0

35.500,0040303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 35.500,0035.500,00 100,0 100,0(97)

35.500,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.500,0035.500,00 100,0 100,0

30.000,0040304 Redno vzdrževanje vozil in opreme 30.000,0030.000,00 100,0 100,0(97)

30.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000,0030.000,00 100,0 100,0

30.000,0040305 Nakup gasilske opreme 30.000,0030.000,00 100,0 100,0(97)

30.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000,0030.000,00 100,0 100,0

110.000,0040306 Nakup gasilskih vozil 110.000,00110.000,00 100,0 100,0(97)

110.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 110.000,00110.000,00 100,0 100,0

8.000,0040307 Gasilska enota Občine Radovljica 8.000,008.000,00 100,0 100,0(98)

8.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,008.000,00 100,0 100,0

6.700,0040315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 6.700,006.700,00 100,0 100,0(98)

6.700,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.700,006.700,00 100,0 100,0
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5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 9.435.405,8310.026.924,9310.069.917,91 94,1 93,7

55.525,1110 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 56.672,3175.000,00 98,0 74,0

55.525,1141003 Delež občine za javna dela 56.672,3175.000,00 98,0 74,0(99)

61,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 364,58900,00 16,7 6,8

112,624021 Posebni material in storitve 112,620,00 100,0 ---

22,804022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 22,800,00 100,0 ---

296,674023 Prevozni stroški in storitve 296,674.000,00 100,0 7,4

54.278,224100 Subvencije javnim podjetjem 54.875,6470.000,00 98,9 77,5

753,804119 Drugi transferi posameznikom 1.000,00100,00 75,4 753,8

595.404,7414 GOSPODARSTVO 595.652,55603.775,01 100,0 98,6

25.252,4644707 Promocijske naloge 25.500,0025.500,00 99,0 99,0(100)

3.602,464020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.602,461.500,00 100,0 240,2

6.650,004029 Drugi operativni odhodki 6.650,000,00 100,0 ---

15.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 15.247,5424.000,00 98,4 62,5

36.000,0044708 Festival stare glasbe 36.000,0036.000,00 100,0 100,0(100)

36.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.000,0036.000,00 100,0 100,0

25.000,0044717 Sredstva za delovanje turističnih društev 25.000,0025.000,00 100,0 100,0(101)

25.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,0025.000,00 100,0 100,0

487.152,5544732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 487.152,55495.275,01 100,0 98,4(101)

485.152,554133 Tekoči transferi v javne zavode 485.152,55493.275,01 100,0 98,4

2.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,002.000,00 100,0 100,0

1.999,9944733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 2.000,002.000,00 100,0 100,0(101)

1.999,994202 Nakup opreme 2.000,001.000,00 100,0 200,0

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,001.000,00 --- 0,0

19.999,7448271 Festival Avsenik 20.000,0020.000,00 100,0 100,0(101)

19.999,744021 Posebni material in storitve 20.000,0020.000,00 100,0 100,0

1.632.720,0417 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.729.617,191.770.900,00 94,4 92,2

104.363,8840701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage 105.000,00105.000,00 99,4 99,4(103)

104.363,884131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 105.000,00105.000,00 99,4 99,4

56.734,2140704 Mrliško ogledna služba 56.738,6050.000,00 100,0 113,5(103)

45.975,204133 Tekoči transferi v javne zavode 45.979,5940.000,00 100,0 114,9

10.759,014135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 10.759,0110.000,00 100,0 107,6
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1.430.189,6840714 Zdravstveni dom Radovljica 1.526.436,001.575.000,00 93,7 90,8(101)

1.569,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.570,000,00 99,9 ---

1.404.495,184204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.499.866,001.550.000,00 93,6 90,6

24.125,504208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 25.000,0025.000,00 96,5 96,5

25.989,8440715 Zdravstvena preventiva 26.000,0025.900,00 100,0 100,4(102)

489,844020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00400,00 98,0 122,5

25.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 25.500,0025.500,00 100,0 100,0

15.442,4340716 Projekt Oživimo srce 15.442,5915.000,00 100,0 103,0(102)

419,344020 Pisarniški in splošni material in storitve 419,50419,50 100,0 100,0

9.617,184120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.617,188.000,00 100,0 120,2

5.405,914202 Nakup opreme 5.405,916.580,50 100,0 82,2

1.996.123,2918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.377.610,772.325.421,90 84,0 85,8

4.186,5641005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih 5.100,005.100,00 82,1 82,1(112)

4.186,564119 Drugi transferi posameznikom 5.100,005.100,00 82,1 82,1

5.500,0044822 Sofinanciranje veteranskih organizacij 5.500,005.500,00 100,0 100,0(108)

5.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,005.500,00 100,0 100,0

106.844,8246203 Športni park Radovljica 119.967,1996.000,00 89,1 111,3(109)

56.190,324020 Pisarniški in splošni material in storitve 57.405,3751.000,00 97,9 110,2

23.344,754022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 23.344,7527.000,00 100,0 86,5

2.935,004029 Drugi operativni odhodki 2.935,003.000,00 100,0 97,8

2.053,264202 Nakup opreme 2.053,263.000,00 100,0 68,4

8.141,624205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.141,6210.000,00 100,0 81,4

14.179,874208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 26.087,192.000,00 54,4 709,0

3.317,2146207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 3.400,003.400,00 97,6 97,6(109)

370,944022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00400,00 92,7 92,7

1.477,394133 Tekoči transferi v javne zavode 1.500,001.500,00 98,5 98,5

1.468,884323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,001.500,00 97,9 97,9

125.866,5746213 Kopališče Radovljica 307.770,46297.000,00 40,9 42,4(109)

97.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 97.000,0097.000,00 100,0 100,0

3.505,524202 Nakup opreme 3.540,930,00 99,0 ---

11.284,784204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 183.111,11190.000,00 6,2 5,9

11.904,674205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.918,427.800,00 99,9 152,6

2.171,604208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.200,002.200,00 17,8 98,7
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26.200,0046216 Smučišče Kamna Gorica 26.200,0026.200,00 100,0 100,0(109)

5.938,934022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.938,930,00 100,0 ---

13.348,324120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.348,328.200,00 100,0 162,8

0,004202 Nakup opreme 0,001.000,00 --- 0,0

6.912,754205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.912,7517.000,00 100,0 40,7

2.198,2246219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 3.300,003.300,00 66,6 66,6(109)

2.198,224133 Tekoči transferi v javne zavode 2.198,222.000,00 100,0 109,9

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.101,781.300,00 0,0 0,0

4.330,3046221 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 5.500,005.500,00 78,7 78,7(110)

1.830,304022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.999,002.999,00 61,0 61,0

2.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.500,002.500,00 100,0 100,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,001,00 0,0 0,0

32.500,0046227 Kopališče Kropa 32.500,0032.500,00 100,0 100,0(110)

1.102,534029 Drugi operativni odhodki 1.102,53555,00 100,0 198,7

31.397,474120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 31.397,4721.945,00 100,0 143,1

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0010.000,00 --- 0,0

35.264,3046243 Športni park Vrbnje 40.450,0040.450,00 87,2 87,2(110)

370,944022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 450,00450,00 82,4 82,4

30.130,544205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.728,0040.000,00 98,1 75,3

4.762,824208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.272,000,00 51,4 ---

6.432,3546244 Dom Ljubno 6.500,006.500,00 99,0 99,0(110)

2.435,634120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,002.500,00 97,4 97,4

3.996,724205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.000,004.000,00 99,9 99,9

9.490,8946245 Ostali športni objekti in nakup opreme 14.821,9730.000,00 64,0 31,6(110)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.028,372.500,00 0,0 0,0

1.471,634029 Drugi operativni odhodki 1.471,630,00 100,0 ---

3.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.500,003.000,00 100,0 116,7

0,004202 Nakup opreme 0,009.500,00 --- 0,0

4.519,264205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.821,9715.000,00 51,2 30,1

31.059,9146246 Nogometni center Lesce 31.070,8224.000,00 100,0 129,4(110)

256,014020 Pisarniški in splošni material in storitve 256,011.280,00 100,0 20,0

13.741,304120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.743,9912.720,00 100,0 108,0

17.062,604205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 17.070,8210.000,00 100,0 170,6

16.309,3746247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 16.562,606.500,00 98,5 250,9(111)

1.561,604208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.562,606.500,00 99,9 24,0

14.747,774323 Investicijski transferi javnim zavodom 15.000,000,00 98,3 ---

13.900,0046250 Športne površine Kamna Gorica 13.900,0014.500,00 100,0 95,9(111)

13.900,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 13.900,0014.500,00 100,0 95,9
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10.436,2546251 Otroška igrišča 12.500,0012.500,00 83,5 83,5(111)

60,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 60,002.000,00 100,0 3,0

0,004202 Nakup opreme 1.273,332.500,00 0,0 0,0

9.405,134205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.195,558.000,00 92,3 117,6

971,124208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 971,120,00 100,0 ---

370,9446252 Športne površine Ljubno 371,94450,00 99,7 82,4(111)

370,944022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 370,94449,00 100,0 82,6

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,001,00 0,0 0,0

0,0048118 Spodbude in nagrade 1,001,00 0,0 0,0(111)

0,004119 Drugi transferi posameznikom 1,001,00 0,0 0,0

243.232,0048126 Sofinanciranje programov športa 243.232,00235.000,00 100,0 103,5(111)

243.232,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 243.232,00235.000,00 100,0 103,5

171.880,0048127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 171.880,00185.000,00 100,0 92,9(111)

171.880,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 171.880,00185.000,00 100,0 92,9

0,0048129 Urejanje tekaških prog 0,00500,00 --- 0,0(111)

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00500,00 --- 0,0

12.850,0048228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala 12.850,0012.850,00 100,0 100,0(106)

12.850,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.850,0012.850,00 100,0 100,0

2.156,7148230 Zborniki in jubilejne edicije 3.000,003.000,00 71,9 71,9(105)

2.156,714020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,003.000,00 71,9 71,9

34.391,2248232 Vzdrževanje kulturnih domov 36.000,0036.000,00 95,5 95,5(107)

128,064020 Pisarniški in splošni material in storitve 128,060,00 100,0 ---

11.978,044202 Nakup opreme 12.039,593.500,00 99,5 342,2

13.771,964205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.816,3512.500,00 99,7 110,2

8.513,164208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.016,0020.000,00 85,0 42,6

49.703,8948233 Grad Kamen 50.014,7946.750,00 99,4 106,3(103)

233,324022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250,00250,00 93,3 93,3

290,824025 Tekoče vzdrževanje 290,820,00 100,0 ---

1.754,364029 Drugi operativni odhodki 1.754,360,00 100,0 ---

45.293,424205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 45.525,3742.500,00 99,5 106,6

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00300,00 --- 0,0

2.131,974208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.194,243.700,00 97,2 57,6
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20.552,0748236 Graščina - Grad Radovljica 33.000,0033.000,00 62,3 62,3(104)

5.196,184020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.266,085.000,00 98,7 103,9

11.271,914022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.938,7515.500,00 80,9 72,7

2.376,084025 Tekoče vzdrževanje 2.795,171.500,00 85,0 158,4

1.707,904029 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 85,4 85,4

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,005.000,00 0,0 0,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.000,004.000,00 0,0 0,0

11.822,4648237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 11.822,462.000,00 100,0 591,1(107)

11.822,464323 Investicijski transferi javnim zavodom 11.822,462.000,00 100,0 591,1

5.000,0048239 Glasbena tekmovanja 5.000,005.000,00 100,0 100,0(106)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00 100,0 100,0

1.184,9048252 Kropa - Kovaški muzej 1.185,901.185,90 99,9 99,9(104)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.184,90 --- 0,0

1.184,904022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.184,900,00 100,0 ---

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,001,00 0,0 0,0

29.934,9748255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 150.000,00150.000,00 20,0 20,0(107)

1.889,004029 Drugi operativni odhodki 1.889,001.889,00 100,0 100,0

26.594,174204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 145.111,00145.111,00 18,3 18,3

1.451,804208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000,003.000,00 48,4 48,4

0,0048272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1,001,00 0,0 0,0(104)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1,001,00 0,0 0,0

0,0048274 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 1,001,00 0,0 0,0(104)

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,001,00 0,0 0,0

0,0048279 Večnamenski objekt Begunje 1,001,00 0,0 0,0(107)

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,001,00 0,0 0,0

591.639,6548294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 609.100,00609.100,00 97,1 97,1(105)

548.639,654133 Tekoči transferi v javne zavode 566.100,00566.100,00 96,9 96,9

43.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 43.000,0043.000,00 100,0 100,0

160.038,1848295 Muzeji radovljiške občine 167.183,00167.183,00 95,7 95,7(104)

144.938,184133 Tekoči transferi v javne zavode 152.083,00152.083,00 95,3 95,3

15.100,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 15.100,0015.100,00 100,0 100,0

47.708,8048297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 47.940,0045.000,00 99,5 106,0(104)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8,2010.000,00 0,0 0,0

17.708,804205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 17.708,800,00 100,0 ---

30.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000,0030.000,00 100,0 100,0

0,004314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 223,005.000,00 0,0 0,0
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17.087,3048298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 22.999,0020.499,00 74,3 83,4(104)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 261,706.499,00 0,0 0,0

760,924021 Posebni material in storitve 760,920,00 100,0 ---

10.485,424025 Tekoče vzdrževanje 10.485,422.780,00 100,0 377,2

3.990,964029 Drugi operativni odhodki 3.990,963.720,00 100,0 107,3

1.850,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 92,5 92,5

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.500,005.500,00 0,0 0,0

24.000,0048299 Javni sklad za kulturne dejavnosti 24.000,0024.000,00 100,0 100,0(106)

24.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 24.000,0024.000,00 100,0 100,0

71.897,0348300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 72.846,4770.000,00 98,7 102,7(107)

8.750,014020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.698,4511.100,00 90,2 78,8

7.115,164021 Posebni material in storitve 7.115,163.399,00 100,0 209,3

726,984023 Prevozni stroški in storitve 726,980,00 100,0 ---

304,884029 Drugi operativni odhodki 304,88500,00 100,0 61,0

55.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 55.000,0055.000,00 100,0 100,0

0,004202 Nakup opreme 1,001,00 0,0 0,0

406,0048301 Obletnice in promocijska gradiva 3.219,753.350,00 12,6 12,1(107)

406,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.219,753.350,00 12,6 12,1

11.000,0048304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 11.000,0011.000,00 100,0 100,0(108)

11.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,0011.000,00 100,0 100,0

15.430,4249274 Mladinski in študentski programi 15.918,4215.600,00 96,9 98,9(112)

3.830,424020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.318,424.000,00 88,7 95,8

11.600,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.600,0011.600,00 100,0 100,0

40.000,0049286 Mladinski center 40.000,0040.000,00 100,0 100,0(112)

40.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 40.000,0040.000,00 100,0 100,0

4.171.853,4019 IZOBRAŽEVANJE 4.281.610,214.317.011,00 97,4 96,6

84.427,1549114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 85.000,0085.000,00 99,3 99,3(112)

200,004027 Kazni in odškodnine 200,000,00 100,0 ---

25.214,194205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.268,0450.000,00 99,8 50,4

1.281,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.800,002.000,00 71,2 64,1

57.731,964323 Investicijski transferi javnim zavodom 57.731,9633.000,00 100,0 175,0

2.415.981,7749116 Vrtec Radovljica 2.429.676,002.447.356,00 99,4 98,7(113)

1.054,484022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.060,001.060,00 99,5 99,5

600,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.200,001.200,00 50,0 50,0

2.339.325,104119 Drugi transferi posameznikom 2.350.340,302.369.436,00 99,5 98,7

65.002,194133 Tekoči transferi v javne zavode 67.075,7065.660,00 96,9 99,0

10.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0010.000,00 100,0 100,0
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312.056,8849117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 312.180,00300.000,00 100,0 104,0(113)

312.056,884119 Drugi transferi posameznikom 312.180,00300.000,00 100,0 104,0

49.843,8049118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev 50.500,0045.000,00 98,7 110,8(113)

49.843,804119 Drugi transferi posameznikom 50.500,0045.000,00 98,7 110,8

282.014,6449216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 320.210,00320.210,00 88,1 88,1(114)

1.952,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.952,000,00 100,0 ---

117.662,824133 Tekoči transferi v javne zavode 118.810,00140.210,00 99,0 83,9

120.607,394205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 157.000,00160.000,00 76,8 75,4

5.152,804208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.785,3510.000,00 89,1 51,5

36.639,634323 Investicijski transferi javnim zavodom 36.662,6510.000,00 99,9 366,4

146.538,5149226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 162.820,00177.820,00 90,0 82,4(114)

126.877,704133 Tekoči transferi v javne zavode 143.159,19159.820,00 88,6 79,4

19.660,814323 Investicijski transferi javnim zavodom 19.660,8118.000,00 100,0 109,2

211.075,1949238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 238.529,81248.700,00 88,5 84,9(114)

192.115,194133 Tekoči transferi v javne zavode 194.740,00201.700,00 98,7 95,3

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.829,8135.000,00 0,0 0,0

18.960,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 18.960,0012.000,00 100,0 158,0

62.630,7049248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 63.425,0063.425,00 98,8 98,8(115)

35.590,704133 Tekoči transferi v javne zavode 36.385,0038.825,00 97,8 91,7

27.040,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 27.040,0024.600,00 100,0 109,9

91.300,5749258 Glasbena šola Radovljica 97.000,0097.000,00 94,1 94,1(116)

86.300,574133 Tekoči transferi v javne zavode 92.000,0092.000,00 93,8 93,8

5.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,005.000,00 100,0 100,0

6.415,5749264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 8.600,008.600,00 74,6 74,6(117)

670,904020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.293,621.800,00 51,9 37,3

677,984021 Posebni material in storitve 706,38200,00 96,0 339,0

0,004029 Drugi operativni odhodki 100,00100,00 0,0 0,0

5.066,694119 Drugi transferi posameznikom 6.500,006.500,00 78,0 78,0

7.599,9949268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600,007.600,00 100,0 100,0(115)

7.599,994133 Tekoči transferi v javne zavode 7.600,007.600,00 100,0 100,0

71.500,0049270 Ljudska univerza Radovljica 71.500,0071.500,00 100,0 100,0(116)

2.196,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.196,000,00 100,0 ---

52.304,004133 Tekoči transferi v javne zavode 52.304,0054.500,00 100,0 96,0

17.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 17.000,0017.000,00 100,0 100,0

2.000,0049271 Tekmovanja in srečanja 2.000,002.000,00 100,0 100,0(115)

2.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,002.000,00 100,0 100,0
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371.651,7349272 Šolski prevozi 373.069,40383.300,00 99,6 97,0(117)

2.913,774023 Prevozni stroški in storitve 4.331,445.300,00 67,3 55,0

368.737,964119 Drugi transferi posameznikom 368.737,96378.000,00 100,0 97,6

1.800,0049273 Štipendiranje študentov 3.500,003.500,00 51,4 51,4(118)

1.800,004117 Štipendije 3.500,003.500,00 51,4 51,4

5.397,9049275 Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom 6.000,006.000,00 90,0 90,0(115)

5.397,904135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 6.000,006.000,00 90,0 90,0

47.999,5449282 Investicije in obnova OŠ 48.000,0048.000,00 100,0 100,0(115)

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,008.000,00 --- 0,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,001.500,00 --- 0,0

47.999,544323 Investicijski transferi javnim zavodom 48.000,0038.500,00 100,0 124,7

1.619,4649285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 2.000,002.000,00 81,0 81,0(116)

1.619,464135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.000,002.000,00 81,0 81,0

983.779,2520 SOCIALNO VARSTVO 985.761,90977.810,00 99,8 100,6

23.766,0741002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 23.868,8725.500,00 99,6 93,2(120)

404,414020 Pisarniški in splošni material in storitve 404,410,00 100,0 ---

23.361,664112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 23.464,4625.500,00 99,6 91,6

42.075,5841007 Družinski pomočnik 42.083,9368.000,00 100,0 61,9(119)

42.075,584119 Drugi transferi posameznikom 42.083,9368.000,00 100,0 61,9

505.309,3741008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 505.309,37500.000,00 100,0 101,1(119)

505.309,374119 Drugi transferi posameznikom 505.309,37500.000,00 100,0 101,1

251.635,8941009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 251.635,89215.000,00 100,0 117,0(119)

251.635,894119 Drugi transferi posameznikom 251.635,89215.000,00 100,0 117,0

6.048,0041013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 6.048,006.048,00 100,0 100,0(118)

6.048,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.048,006.048,00 100,0 100,0

14.370,2841015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK" 14.370,2810.000,00 100,0 143,7(120)

14.370,284120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.370,2810.000,00 100,0 143,7

7.500,0041018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500,007.500,00 100,0 100,0(121)

7.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,007.500,00 100,0 100,0

1.966,0041020 Sofinanciranje materinskega doma 1.966,001.966,00 100,0 100,0(118)

1.966,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.966,001.966,00 100,0 100,0

4.173,3541022 Pogrebni stroški 4.173,353.000,00 100,0 139,1(120)

4.173,354135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.173,353.000,00 100,0 139,1

0,0041023 Odpravljanje ovir za invalide 0,002.000,00 --- 0,0(119)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,002.000,00 --- 0,0
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65.978,0041024 Medgeneracijski center Radovljica 66.735,2180.000,00 98,9 82,5(119)

60.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 60.000,0060.000,00 100,0 100,0

5.978,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.735,2120.000,00 88,8 29,9

31.053,1141025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih 
socialnovarstvenih društev in organizacij

31.175,0027.900,00 99,6 111,3(121)

1.292,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.310,000,00 98,6 ---

373,604022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 380,000,00 98,3 ---

92,904023 Prevozni stroški in storitve 190,000,00 48,9 ---

1.394,614026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.395,000,00 100,0 ---

27.900,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 27.900,0027.900,00 100,0 100,0

2.896,0041026 Reintegracijski center 2.896,002.896,00 100,0 100,0(121)

2.896,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.896,002.896,00 100,0 100,0

27.007,6049106 Darilo novorojenčkom občine 28.000,0028.000,00 96,5 96,5(118)

4.825,394020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.347,796.250,00 90,2 77,2

982,214021 Posebni material in storitve 982,210,00 100,0 ---

21.200,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 21.670,0021.750,00 97,8 97,5

29



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1.458.378,451.909.485,731.900.209,00 76,4 76,8

200.798,0304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 354.294,00362.446,00 56,7 55,4

60.797,8640125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 83.598,0089.750,00 72,7 67,7(122)

4.055,614020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.676,028.000,00 60,8 50,7

53.034,204022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 71.921,9876.750,00 73,7 69,1

761,744025 Tekoče vzdrževanje 1.000,001.000,00 76,2 76,2

2.946,314029 Drugi operativni odhodki 4.000,004.000,00 73,7 73,7

94.950,2044802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 210.800,00215.800,00 45,0 44,0(122)

1.453,654020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.769,4413.000,00 21,5 11,2

3.964,334021 Posebni material in storitve 3.964,330,00 100,0 ---

623,184022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 750,00350,00 83,1 178,1

3.224,114023 Prevozni stroški in storitve 4.250,004.150,00 75,9 77,7

11.331,274025 Tekoče vzdrževanje 13.381,7912.500,00 84,7 90,7

8.830,384026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.010,565.500,00 98,0 160,6

59.179,284029 Drugi operativni odhodki 63.673,8871.300,00 92,9 83,0

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 90.656,0097.000,00 0,0 0,0

6.344,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18.344,0012.000,00 34,6 52,9

7.840,6144811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 10.000,0010.000,00 78,4 78,4(122)

7.840,614025 Tekoče vzdrževanje 10.000,0010.000,00 78,4 78,4

37.209,3644825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 49.896,0046.896,00 74,6 79,3(123)

654,414020 Pisarniški in splošni material in storitve 654,410,00 100,0 ---

29.848,684021 Posebni material in storitve 32.871,8426.896,00 90,8 111,0

5.852,274029 Drugi operativni odhodki 7.529,1410.000,00 77,7 58,5

854,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.840,6110.000,00 9,7 8,5

212.445,4806 LOKALNA SAMOUPRAVA 361.115,00340.663,00 58,8 62,4

166.076,0544520 CLLD 313.063,00303.763,00 53,1 54,7(123)

11.787,834020 Pisarniški in splošni material in storitve 26.908,6636.436,58 43,8 32,4

152.336,224203 Nakup drugih osnovnih sredstev 174.759,48163.157,56 87,2 93,4

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 84.997,8677.497,86 0,0 0,0

1.952,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 26.397,0026.671,00 7,4 7,3

6.075,7844521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 6.100,006.100,00 99,6 99,6(123)

6.075,784029 Drugi operativni odhodki 6.100,006.100,00 99,6 99,6
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40.293,6544801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 41.952,0030.800,00 96,1 130,8(124)

7.516,564020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.597,744.100,00 87,4 183,3

6.649,234022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.987,195.200,00 95,2 127,9

12.288,404025 Tekoče vzdrževanje 12.326,5311.500,00 99,7 106,9

22,464029 Drugi operativni odhodki 100,00500,00 22,5 4,5

13.116,394205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.140,549.000,00 99,8 145,7

700,614208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 800,00500,00 87,6 140,1

176.139,3411 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 253.100,00253.100,00 69,6 69,6

7.189,8444514 Stroški azila za zapuščene živali 8.000,008.000,00 89,9 89,9(126)

7.189,844102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.000,008.000,00 89,9 89,9

29.475,9644516 Projekti LEADER programa 35.000,0035.000,00 84,2 84,2(125)

29.475,964020 Pisarniški in splošni material in storitve 35.000,0035.000,00 84,2 84,2

38.754,2544517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 40.000,0040.000,00 96,9 96,9(125)

38.754,254102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.000,0040.000,00 96,9 96,9

12.992,8944518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 18.000,0018.000,00 72,2 72,2(125)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,003.000,00 0,0 0,0

12.992,894025 Tekoče vzdrževanje 15.000,0015.000,00 86,6 86,6

87.726,4044821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 152.100,00152.100,00 57,7 57,7(125)

1.586,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.586,000,00 100,0 ---

52.100,004133 Tekoči transferi v javne zavode 52.100,0052.100,00 100,0 100,0

32.628,864205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 95.802,4698.000,00 34,1 33,3

1.411,544208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.611,542.000,00 54,1 70,6

109.695,2714 GOSPODARSTVO 136.000,00136.000,00 80,7 80,7

53.167,9044810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 60.000,0060.000,00 88,6 88,6(126)

53.167,904133 Tekoči transferi v javne zavode 60.000,0060.000,00 88,6 88,6

24.310,4044820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 40.000,0040.000,00 60,8 60,8(127)

3.729,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.729,000,00 100,0 ---

2.220,404029 Drugi operativni odhodki 2.220,400,00 100,0 ---

18.361,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 34.050,6040.000,00 53,9 45,9

32.216,9744824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 36.000,0036.000,00 89,5 89,5(127)

28.216,974102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 32.000,0032.000,00 88,2 88,2

4.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00 100,0 100,0
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623.458,1416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 663.000,00661.000,00 94,0 94,3

323.330,2644812 Nakup in oprema zemljišč 334.000,00322.000,00 96,8 100,4(130)

4.997,494021 Posebni material in storitve 10.544,6810.000,00 47,4 50,0

394,344027 Kazni in odškodnine 394,340,00 100,0 ---

3.573,674029 Drugi operativni odhodki 6.605,667.000,00 54,1 51,1

9.394,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.394,000,00 100,0 ---

299.366,524206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 299.377,32300.000,00 100,0 99,8

5.604,244208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.684,005.000,00 72,9 112,1

46.442,9246102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 46.442,9245.000,00 100,0 103,2(129)

46.442,924093 Sredstva za posebne namene 46.442,9245.000,00 100,0 103,2

55.553,7446117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 73.000,0085.000,00 76,1 65,4(127)

55.553,744102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 73.000,0085.000,00 76,1 65,4

151.866,1246118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 159.557,08145.000,00 95,2 104,7(128)

145.807,564205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 153.318,68120.000,00 95,1 121,5

6.058,564208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.238,4025.000,00 97,1 24,2

46.265,1046119 Drugi programi na stanovanjskem področju 50.000,0064.000,00 92,5 72,3(129)

2.795,174020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.322,669.559,00 84,1 29,2

177,394021 Posebni material in storitve 677,39500,00 26,2 35,5

6.553,924022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.893,963.900,00 95,1 168,1

13.113,104025 Tekoče vzdrževanje 13.113,1013.041,00 100,0 100,6

23.625,524029 Drugi operativni odhodki 25.992,8937.000,00 90,9 63,9

98.250,2620 SOCIALNO VARSTVO 100.000,0090.000,00 98,3 109,2
98.250,2641001 Subvencije najemnin za stanovanja 100.000,0090.000,00 98,3 109,2(130)

98.250,264119 Drugi transferi posameznikom 100.000,0090.000,00 98,3 109,2

37.591,9322 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 41.976,7342.000,00 89,6 89,5

37.591,9340129 Plačila obresti od najetega dolga 41.976,7342.000,00 89,6 89,5(131)

37.591,934031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 41.976,7342.000,00 89,6 89,5

0,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0,0015.000,00 --- 0,0
0,0044807 Splošna proračunska rezervacija 0,0015.000,00 --- 0,0(131)

0,004090 Splošna proračunska rezervacija 0,0015.000,00 --- 0,0
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN 
INVESTICIJE

3.767.660,716.455.832,946.433.777,90 58,4 58,6

0,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1,001,00 0,0 0,0

0,0044232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 1,001,00 0,0 0,0(132)

0,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1,001,00 0,0 0,0

1.988,6508 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.000,002.000,00 99,4 99,4

1.988,6544804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 2.000,002.000,00 99,4 99,4(132)

1.988,654020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 99,4 99,4

33.687,4411 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 40.669,1942.300,00 82,8 79,6

33.687,4444332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 40.669,1942.300,00 82,8 79,6(133)

33.687,444205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.669,1942.300,00 82,8 79,6

438.792,0312 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1.014.325,45912.826,45 43,3 48,1

438.792,0344694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 1.014.325,45912.826,45 43,3 48,1(134)

9.807,434020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.807,430,00 100,0 ---

7.991,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.991,003.500,00 100,0 228,3

0,004029 Drugi operativni odhodki 480,83619,76 0,0 0,0

419.425,314205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 965.148,30866.163,90 43,5 48,4

1.568,294208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.897,8942.542,79 5,1 3,7

2.483.543,0313 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.092.454,653.270.578,51 80,3 75,9

94.093,0844302 Cestna razsvetljava - skupaj 110.000,00110.000,00 85,5 85,5(139)

94.093,084022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 110.000,00110.000,00 85,5 85,5

83.139,4844303 Cestna oprema 83.274,8260.000,00 99,8 138,6(138)

77.551,444205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 77.686,7845.000,00 99,8 172,3

5.588,044208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.588,0415.000,00 100,0 37,3

160.329,5144304 Letno vzdrževanje lokalnih cest 173.785,84128.000,00 92,3 125,3(134)

3.923,034025 Tekoče vzdrževanje 3.923,030,00 100,0 ---

156.406,484135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 169.862,81128.000,00 92,1 122,2

53.965,9744305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS 55.253,66115.539,50 97,7 46,7(135)

53.965,974135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 55.253,66115.539,50 97,7 46,7

24.474,2444314 Obeležba uličnih sistemov 25.000,0025.000,00 97,9 97,9(138)

24.474,244205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.000,0025.000,00 97,9 97,9
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111.262,4544315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 124.714,02145.942,70 89,2 76,2(139)

28.245,174025 Tekoče vzdrževanje 28.853,4940.000,00 97,9 70,6

83.017,284205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 95.860,53104.942,70 86,6 79,1

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,001.000,00 --- 0,0

33.943,8944345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 37.400,0030.000,00 90,8 113,2(138)

6.655,854020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000,0010.000,00 66,6 66,6

27.288,044205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 27.400,0020.000,00 99,6 136,4

796.591,9644689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.215.668,781.400.819,31 65,5 56,9(136)

738.787,214205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 996.069,231.117.405,00 74,2 66,1

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,0035.000,00 --- 0,0

57.804,754208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 219.599,55248.414,31 26,3 23,3

28.583,8244690 Pločniki in hodniki za pešce 33.929,3033.929,30 84,3 84,3(137)

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2,002,00 0,0 0,0

27.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 29.445,9828.700,00 91,7 94,1

1.583,824208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.481,325.227,30 35,3 30,3

112.217,9144691 Kolesarske steze 193.636,00233.000,00 58,0 48,2(137)

286,024020 Pisarniški in splošni material in storitve 447,060,00 64,0 ---

5.199,174029 Drugi operativni odhodki 5.542,605.000,00 93,8 104,0

7.037,504205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 32.724,7420.000,00 21,5 35,2

39.635,744206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 57.247,40138.000,00 69,2 28,7

60.059,484208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 97.674,2070.000,00 61,5 85,8

23.176,2944693 Urejanje mirujočega prometa 56.707,7066.947,70 40,9 34,6(138)

4.595,654022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.850,004.500,00 94,8 102,1

361,614025 Tekoče vzdrževanje 1.007,200,00 35,9 ---

1.853,864026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.000,002.000,00 92,7 92,7

5.228,924029 Drugi operativni odhodki 7.124,807.124,80 73,4 73,4

6.066,234205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 21.102,8030.300,00 28,8 20,0

5.070,024208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.622,9023.022,90 24,6 22,0

11.776,0544695 Vodenje banke cestnih podatkov 11.780,006.000,00 100,0 196,3(139)

11.776,054020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.780,006.000,00 100,0 196,3

719.293,1444698 Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 740.404,53718.400,00 97,2 100,1(135)

47.811,904025 Tekoče vzdrževanje 47.828,470,00 100,0 ---

671.481,244135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 671.896,43688.400,00 99,9 97,5

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.871,6325.000,00 0,0 0,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.808,005.000,00 0,0 0,0

230.695,2444699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 230.900,00197.000,00 99,9 117,1(135)

230.695,244135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 230.695,23197.000,00 100,0 117,1

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 204,770,00 0,0 ---

34



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

235.867,9515 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 453.549,32449.203,55 52,0 52,5

1.159,7344114 Sanacijski program odvajanja odpadnih voda 1.159,733.500,00 100,0 33,1(142)

1.159,734020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.159,733.500,00 100,0 33,1

2.239,2244123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100,005.100,00 43,9 43,9(140)

2.239,224022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.100,003.500,00 43,9 64,0

0,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,001.600,00 --- 0,0

227.556,1044227 Ravnanje z odpadno vodo 442.289,59435.603,55 51,5 52,2(141)

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00500,00 0,0 0,0

1.304,694029 Drugi operativni odhodki 3.500,452.000,45 37,3 65,2

46.053,324204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 52.905,4031.001,00 87,1 148,6

56.299,284205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 143.477,95159.647,21 39,2 35,3

52.873,554206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 56.373,5557.655,08 93,8 91,7

71.025,264208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 185.532,24184.799,81 38,3 38,4

4.912,9044235 Sanacija ekoloških otokov 5.000,005.000,00 98,3 98,3(140)

4.912,904205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,005.000,00 98,3 98,3

448.781,6116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.727.833,331.631.868,39 26,0 27,5

0,0044113 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 1,001,00 0,0 0,0(144)

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1,001,00 0,0 0,0

65.475,7944201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte 95.335,5661.300,00 68,7 106,8(143)

635,904020 Pisarniški in splošni material in storitve 711,25540,00 89,4 117,8

3.937,204021 Posebni material in storitve 5.588,755.760,00 70,5 68,4

60.902,694029 Drugi operativni odhodki 89.035,5655.000,00 68,4 110,7

28.553,2944202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti 65.000,0065.000,00 43,9 43,9(144)

28.553,294029 Drugi operativni odhodki 65.000,0065.000,00 43,9 43,9

5.004,4444203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 5.004,4439.040,00 100,0 12,8(144)

5.004,444029 Drugi operativni odhodki 5.004,4439.040,00 100,0 12,8

220.758,3644223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 634.089,09550.409,89 34,8 40,1(145)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.314,004.400,00 0,0 0,0

1.169,414022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.170,00500,00 100,0 233,9

0,004029 Drugi operativni odhodki 520,001.000,00 0,0 0,0

16.223,714204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.500,0028.500,00 98,3 56,9

184.601,994205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476.721,49395.421,49 38,7 46,7

953,204206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 11.000,0011.000,00 8,7 8,7

17.810,054208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 123.863,60109.588,40 14,4 16,3
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/PP/K4

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

3.279,1844228 Urejanje občinskih zemljišč 772.838,30772.838,30 0,4 0,4(147)

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 670.841,24670.841,24 0,0 0,0

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.870,0040.870,00 0,0 0,0

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 23.701,0023.701,00 0,0 0,0

3.279,184208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 37.426,0637.426,06 8,8 8,8

4.845,8444667 Pokopališče Begunje 18.429,2024.229,20 26,3 20,0(145)

4.845,844208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18.429,2024.229,20 26,3 20,0

1.424,9144696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS 9.500,0010.500,00 15,0 13,6(143)

1.424,914029 Drugi operativni odhodki 9.500,0010.500,00 15,0 13,6

11.812,5044697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS 15.750,0015.750,00 75,0 75,0(143)

11.812,504029 Drugi operativni odhodki 15.750,0015.750,00 75,0 75,0

12.600,0044907 Vodenje katastra komunalnih naprav 16.800,0016.800,00 75,0 75,0(143)

12.600,004029 Drugi operativni odhodki 16.800,0016.800,00 75,0 75,0

64.942,8744909 Parkovne in hortikulturne ureditve 65.000,0055.000,00 99,9 118,1(146)

64.942,874135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 65.000,0055.000,00 99,9 118,1

30.084,4344910 Praznična okrasitev naselij 30.085,7421.000,00 100,0 143,3(146)

5.559,114020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.560,002.900,00 100,0 191,7

24.525,324029 Drugi operativni odhodki 24.525,7418.100,00 100,0 135,5

125.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 125.000,00125.000,00 100,0 100,0

125.000,0041011 Proračunska rezerva občine 125.000,00125.000,00 100,0 100,0(147)

125.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 125.000,00125.000,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/PP/K4

6001 - KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

6001 KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 93.693,5399.663,1299.663,12 94,0 94,0

19.973,1306 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.865,0420.923,66 95,7 95,5

19.973,1340109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 20.865,0420.923,66 95,7 95,5(218)

5.489,084020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.774,848.395,64 95,1 65,4

5.944,454022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.163,775.927,72 96,4 100,3

224,904023 Prevozni stroški in storitve 224,90300,00 100,0 75,0

218,624025 Tekoče vzdrževanje 407,42240,00 53,7 91,1

303,454026 Poslovne najemnine in zakupnine 303,45265,30 100,0 114,4

7.792,634029 Drugi operativni odhodki 7.990,665.795,00 97,5 134,5

61.324,3513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 63.937,8663.937,86 95,9 95,9

61.324,3544316 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 63.937,8663.937,86 95,9 95,9(152)

61.324,354205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 63.937,8663.937,86 95,9 95,9

8.849,8216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.558,6210.500,00 83,8 84,3
8.849,8264110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 10.558,6210.500,00 83,8 84,3(154)

1.718,444020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.946,45800,00 88,3 214,8

3.651,264022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.776,001.900,00 96,7 192,2

0,004025 Tekoče vzdrževanje 50,00200,00 0,0 0,0

900,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 900,00900,00 100,0 100,0

1.600,614029 Drugi operativni odhodki 1.600,61900,00 100,0 177,9

979,514205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.285,565.800,00 42,9 16,9

3.546,2318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.301,604.301,60 82,4 82,4
357,6164112 Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi 700,40700,40 51,1 51,1(68)

48,304020 Pisarniški in splošni material in storitve 285,40285,40 16,9 16,9

0,004023 Prevozni stroški in storitve 80,0080,00 0,0 0,0

309,314029 Drugi operativni odhodki 335,00335,00 92,3 92,3

3.188,6264114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje 3.601,203.601,20 88,5 88,5(159)

83,874020 Pisarniški in splošni material in storitve 132,38610,00 63,4 13,8

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 69,71300,00 0,0 0,0

0,004023 Prevozni stroški in storitve 150,00150,00 0,0 0,0

0,004025 Tekoče vzdrževanje 144,36144,36 0,0 0,0

3.104,754029 Drugi operativni odhodki 3.104,752.396,84 100,0 129,5
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6002 - KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna
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(1) (2) (3) (3)/(2)
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Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

6002 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 52.715,3253.666,9153.666,91 98,2 98,2

17.256,9406 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.698,9815.298,81 97,5 112,8

17.256,9440110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 17.698,9815.298,81 97,5 112,8(149)

2.357,744020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.552,153.892,20 92,4 60,6

11.199,364022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.417,936.569,65 98,1 170,5

371,014025 Tekoče vzdrževanje 391,552.300,00 94,8 16,1

3.322,354026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.322,352.521,96 100,0 131,7

6,484029 Drugi operativni odhodki 15,0015,00 43,2 43,2

31.135,3013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 31.362,0931.430,35 99,3 99,1
31.135,3044317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 31.362,0931.430,35 99,3 99,1(152)

31.135,304205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 31.362,0931.430,35 99,3 99,1

4.239,4116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.368,096.500,00 97,1 65,2

4.239,4164120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 4.368,096.500,00 97,1 65,2(154)

400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 414,75572,00 96,4 69,9

2.460,684022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.516,772.911,18 97,8 84,5

1.376,004025 Tekoče vzdrževanje 1.400,00816,82 98,3 168,5

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 33,84200,00 0,0 0,0

2,734029 Drugi operativni odhodki 2,730,00 100,0 ---

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,002.000,00 --- 0,0

83,6718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 237,75437,75 35,2 19,1

83,6764122 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Brezje 237,75437,75 35,2 19,1(159)

83,674020 Pisarniški in splošni material in storitve 237,75437,75 35,2 19,1
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6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA
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2019
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2019

(1) (2) (3) (3)/(2)
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Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

6003 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 15.584,1970.450,8670.450,86 22,1 22,1

7.394,8606 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.622,9220.875,92 44,5 35,4

7.394,8640111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 16.622,9220.875,92 44,5 35,4(218)

5.351,104020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.090,1118.804,45 40,9 28,5

44,764021 Posebni material in storitve 84,760,00 52,8 ---

914,914022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.056,671.767,48 44,5 51,8

469,744023 Prevozni stroški in storitve 469,740,00 100,0 ---

321,914025 Tekoče vzdrževanje 321,9120,00 100,0 ---

284,734026 Poslovne najemnine in zakupnine 284,73268,99 100,0 105,9

7,714029 Drugi operativni odhodki 315,0015,00 2,5 51,4

15,8113 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 42.000,0042.000,00 0,0 0,0
15,8144318 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 42.000,0042.000,00 0,0 0,0(152)

15,814205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 42.000,0042.000,00 0,0 0,0

3.088,2716 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.149,935.500,00 50,2 56,2

3.088,2764130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica 6.149,935.500,00 50,2 56,2(154)

112,204020 Pisarniški in splošni material in storitve 540,00290,00 20,8 38,7

2.195,274022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.525,662.351,59 62,3 93,4

780,804025 Tekoče vzdrževanje 1.084,271.858,41 72,0 42,0

0,004029 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 0,0 0,0

5.085,2518 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.678,012.074,94 89,6 245,1

4.061,1764131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica 4.644,011.374,54 87,5 295,5(156)

718,524020 Pisarniški in splošni material in storitve 762,30100,00 94,3 718,5

2.372,644022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.751,711.074,54 86,2 220,8

0,004025 Tekoče vzdrževanje 140,460,00 0,0 ---

970,014029 Drugi operativni odhodki 989,54200,00 98,0 485,0

1.024,0864132 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica 1.034,00700,40 99,0 146,2(159)

1.024,084025 Tekoče vzdrževanje 1.034,00700,40 99,0 146,2
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6004 - KRAJEVNA SKUPNOST KROPA
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(1) (2) (3) (3)/(2)
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Indeks
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6004 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 29.938,5334.835,7534.835,75 85,9 85,9

3.627,9306 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.242,378.178,54 58,1 44,4

3.627,9340112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 6.242,378.178,54 58,1 44,4(218)

1.971,104020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.238,696.450,59 60,9 30,6

563,464022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 927,841.100,00 60,7 51,2

0,004023 Prevozni stroški in storitve 88,3588,35 0,0 0,0

15,014025 Tekoče vzdrževanje 185,20229,60 8,1 6,5

327,694026 Poslovne najemnine in zakupnine 327,69295,00 100,0 111,1

750,674029 Drugi operativni odhodki 1.474,6015,00 50,9 ---

15.998,0513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 16.780,6716.780,67 95,3 95,3

15.998,0544319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 16.780,6716.780,67 95,3 95,3(152)

3.084,494022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.084,490,00 100,0 ---

12.913,564205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.696,1816.780,67 94,3 77,0

4.488,7616 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.391,845.000,00 83,3 89,8

4.488,7664140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 5.391,845.000,00 83,3 89,8(154)

300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 429,321.577,00 69,9 19,0

3.939,884022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.000,882.923,00 98,5 134,8

0,004025 Tekoče vzdrževanje 312,76500,00 0,0 0,0

248,884029 Drugi operativni odhodki 648,880,00 38,4 ---

5.823,7918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.420,874.876,54 90,7 119,4

5.139,6664143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 5.720,474.176,14 89,9 123,1(156)

1.380,454020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.524,04206,91 90,6 667,2

3,184021 Posebni material in storitve 25,180,00 12,6 ---

3.010,064022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.296,693.189,23 91,3 94,4

561,414025 Tekoče vzdrževanje 580,00780,00 96,8 72,0

184,564029 Drugi operativni odhodki 294,560,00 62,7 ---

684,1364145 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa 700,40700,40 97,7 97,7(159)

684,134025 Tekoče vzdrževanje 700,40700,40 97,7 97,7
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6005 - KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO
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(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

6005 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 32.538,1840.047,5840.047,58 81,3 81,3

11.289,9806 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.798,5319.111,32 60,1 59,1

11.289,9840113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 18.798,5319.111,32 60,1 59,1(149)

4.759,444020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.482,827.599,44 63,6 62,6

2.678,194022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.033,223.938,31 53,2 68,0

547,684023 Prevozni stroški in storitve 1.173,811.200,00 46,7 45,6

2.224,704025 Tekoče vzdrževanje 3.770,685.075,57 59,0 43,8

1.034,574026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.235,001.235,00 83,8 83,8

45,404029 Drugi operativni odhodki 103,0063,00 44,1 72,1

19.819,1113 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 19.819,7219.509,19 100,0 101,6

19.819,1144320 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 19.819,7219.509,19 100,0 101,6(152)

19.819,114205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.819,7219.509,19 100,0 101,6

1.429,0918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.429,331.427,07 100,0 100,1
989,0864150 Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo 989,32989,32 100,0 100,0(156)

989,084022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 989,32989,32 100,0 100,0

440,0164156 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lancovo 440,01437,75 100,0 100,5(159)

440,014025 Tekoče vzdrževanje 440,01437,75 100,0 100,5
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

6006 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 78.243,28112.946,84112.946,84 69,3 69,3

36.137,8106 LOKALNA SAMOUPRAVA 49.136,8444.548,48 73,6 81,1

36.137,8140114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 49.136,8444.548,48 73,6 81,1(149)

10.216,164020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.437,8816.872,76 76,0 60,6

10.362,264022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 12.622,859.587,74 82,1 108,1

223,074023 Prevozni stroški in storitve 1.142,081.650,00 19,5 13,5

10.639,194025 Tekoče vzdrževanje 16.897,5511.422,71 63,0 93,1

1.179,544026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.345,331.343,00 87,7 87,8

3.517,594029 Drugi operativni odhodki 3.665,323.672,27 96,0 95,8

0,004202 Nakup opreme 25,830,00 0,0 ---

24.000,5613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 39.501,8440.297,16 60,8 59,6
24.000,5644321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 39.501,8440.297,16 60,8 59,6(152)

138,564202 Nakup opreme 145,660,00 95,1 ---

113,994203 Nakup drugih osnovnih sredstev 119,830,00 95,1 ---

23.748,014205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 39.236,3540.297,16 60,5 58,9

13.137,0816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 18.335,8522.000,00 71,7 59,7

13.137,0864160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 18.335,8522.000,00 71,7 59,7(154)

822,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.056,00500,00 77,8 164,4

4.936,614022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.630,294.700,00 87,7 105,0

2.281,004025 Tekoče vzdrževanje 2.957,091.980,00 77,1 115,2

2.198,434029 Drugi operativni odhodki 2.198,431.820,00 100,0 120,8

176,824202 Nakup opreme 209,280,00 84,5 ---

2.722,224205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.284,7613.000,00 43,3 20,9

4.967,8318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.972,316.101,20 83,2 81,4

4.967,8364163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce 5.972,316.101,20 83,2 81,4(159)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 166,22166,22 0,0 0,0

615,394022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800,00800,00 76,9 76,9

0,004023 Prevozni stroški in storitve 330,85330,85 0,0 0,0

4.352,444025 Tekoče vzdrževanje 4.675,244.804,13 93,1 90,6
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

6007 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 32.816,1747.912,1447.912,14 68,5 68,5

4.529,6806 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.215,136.565,35 72,9 69,0

4.529,6840115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 6.215,136.565,35 72,9 69,0(149)

1.436,294020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.395,753.886,61 60,0 37,0

977,434022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.290,26692,72 75,8 141,1

35,334023 Prevozni stroški in storitve 240,00240,00 14,7 14,7

791,494025 Tekoče vzdrževanje 836,49500,00 94,6 158,3

87,564026 Poslovne najemnine in zakupnine 87,5641,69 100,0 210,0

1.201,584029 Drugi operativni odhodki 1.259,331.204,33 95,4 99,8

0,004202 Nakup opreme 105,740,00 0,0 ---

19.797,3813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 31.345,9931.345,99 63,2 63,2
19.797,3844322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 31.345,9931.345,99 63,2 63,2(152)

487,284025 Tekoče vzdrževanje 487,280,00 100,0 ---

105,744202 Nakup opreme 105,740,00 100,0 ---

19.204,364205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.752,9731.345,99 62,5 61,3

6.251,2216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.808,768.600,00 80,1 72,7

4.045,6364170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 5.603,176.300,00 72,2 64,2(154)

305,204020 Pisarniški in splošni material in storitve 780,001.350,00 39,1 22,6

2.157,604022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.448,692.300,00 88,1 93,8

656,454025 Tekoče vzdrževanje 1.409,582.650,00 46,6 24,8

926,384029 Drugi operativni odhodki 926,380,00 100,0 ---

0,004202 Nakup opreme 38,520,00 0,0 ---

2.205,5964171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 2.205,592.300,00 100,0 95,9(154)

80,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 80,00200,00 100,0 40,0

1.336,734022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.336,731.100,00 100,0 121,5

583,904029 Drugi operativni odhodki 583,900,00 100,0 ---

204,964203 Nakup drugih osnovnih sredstev 204,960,00 100,0 ---

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,001.000,00 --- 0,0

2.237,8918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.542,261.400,80 88,0 159,8

2.237,8964175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS LJUBNO 2.542,261.400,80 88,0 159,8(159)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.400,80 --- 0,0

2.237,894025 Tekoče vzdrževanje 2.542,260,00 88,0 ---
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6008 - KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

6008 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 42.018,6048.917,7848.917,78 85,9 85,9

10.224,2406 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.352,7011.923,44 82,8 85,8

10.224,2440116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 12.352,7011.923,44 82,8 85,8(149)

2.063,814020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.810,633.652,36 73,4 56,5

1.878,984022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.099,902.804,90 60,6 67,0

235,264023 Prevozni stroški in storitve 267,6367,63 87,9 347,9

5.464,474025 Tekoče vzdrževanje 5.578,544.820,48 98,0 113,4

576,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 576,00563,07 100,0 102,3

5,724029 Drugi operativni odhodki 20,0015,00 28,6 38,1

22.942,0313 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.711,9523.911,95 96,8 95,9

22.942,0344323 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 23.711,9523.911,95 96,8 95,9(152)

44,404025 Tekoče vzdrževanje 44,400,00 100,0 ---

579,914202 Nakup opreme 579,920,00 100,0 ---

22.317,724205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.087,6323.911,95 96,7 93,3

3.983,1116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.854,397.700,00 68,0 51,7
3.983,1164180 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje 5.854,397.700,00 68,0 51,7(154)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.054,394.200,00 0,0 0,0

1.978,324022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.500,002.500,00 79,1 79,1

704,794025 Tekoče vzdrževanje 1.000,001.000,00 70,5 70,5

1.300,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.300,000,00 100,0 ---

4.869,2218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.998,745.382,39 69,6 90,5
3.870,2164181 Sofinanciranje drugih dejavnosti KS Mošnje 4.798,343.181,99 80,7 121,6(156)

3.345,614022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.345,611.500,00 100,0 223,0

524,604025 Tekoče vzdrževanje 1.452,731.681,99 36,1 31,2

999,0164183 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje 2.200,402.200,40 45,4 45,4(159)

999,014025 Tekoče vzdrževanje 2.200,402.200,40 45,4 45,4
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6009 - KRAJEVNA SKUPNOST OTOK

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

6009 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 1.321,4415.255,3615.255,36 8,7 8,7

1.321,4406 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.776,303.776,30 35,0 35,0

1.321,4440117 Sredstva za delovanje - KS Otok 3.776,303.776,30 35,0 35,0(149)

1.146,054020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.361,303.361,30 34,1 34,1

174,434022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 410,00410,00 42,5 42,5

0,964029 Drugi operativni odhodki 5,005,00 19,2 19,2

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 11.479,0611.479,06 0,0 0,0
0,0044324 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 11.479,0611.479,06 0,0 0,0(152)

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.479,0611.479,06 0,0 0,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6010 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNART

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

6010 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 22.456,9740.789,0340.789,03 55,1 55,1

7.319,4906 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.460,1112.650,01 70,0 57,9

7.319,4940118 Sredstva za delovanje - KS Podnart 10.460,1112.650,01 70,0 57,9(149)

1.347,934020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.444,247.755,90 39,1 17,4

2.930,684022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.472,442.698,11 84,4 108,6

1.039,494025 Tekoče vzdrževanje 1.520,791.566,00 68,4 66,4

1.997,284026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.997,64605,00 100,0 330,1

4,114029 Drugi operativni odhodki 25,0025,00 16,4 16,4

8.918,9013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 21.918,9019.323,80 40,7 46,2
8.918,9044325 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 21.918,9019.323,80 40,7 46,2(152)

8.918,904205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 21.918,9019.323,80 40,7 46,2

2.127,7416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.654,906.250,00 58,2 34,0

2.127,7464200 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart 3.654,906.250,00 58,2 34,0(154)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 830,00830,00 0,0 0,0

2.127,744022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.300,002.300,00 92,5 92,5

0,004025 Tekoče vzdrževanje 524,903.120,00 0,0 0,0

4.090,8418 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.755,122.565,22 86,0 159,5
150,0064201 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart 437,75437,75 34,3 34,3(159)

150,004025 Tekoče vzdrževanje 437,75437,75 34,3 34,3

3.940,8464204 Sofinanciranje drugih programov KS Podnart 4.317,372.127,47 91,3 185,2(156)

878,404021 Posebni material in storitve 878,400,00 100,0 ---

2.098,644022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.127,472.127,47 98,6 98,6

963,804025 Tekoče vzdrževanje 1.311,500,00 73,5 ---
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6011 - KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

6011 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA 53.257,3078.409,5478.409,54 67,9 67,9

14.246,5006 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.155,0118.440,40 94,0 77,3

14.246,5040119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica 15.155,0118.440,40 94,0 77,3(149)

11.765,904020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.991,0814.786,03 98,1 79,6

1.662,464022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.993,451.802,61 83,4 92,2

633,224025 Tekoče vzdrževanje 961,481.690,76 65,9 37,5

178,914026 Poslovne najemnine in zakupnine 179,00131,00 100,0 136,6

6,014029 Drugi operativni odhodki 30,0030,00 20,0 20,0

29.438,8413 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 52.780,7955.280,79 55,8 53,3
29.438,8444326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 52.780,7955.280,79 55,8 53,3(152)

780,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 780,000,00 100,0 ---

1.040,004021 Posebni material in storitve 1.040,000,00 100,0 ---

983,714025 Tekoče vzdrževanje 983,710,00 100,0 ---

916,624203 Nakup drugih osnovnih sredstev 916,620,00 100,0 ---

25.718,514205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 49.060,4655.280,79 52,4 46,5

9.571,9618 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.473,744.688,35 91,4 204,2

9.571,9664211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica 10.473,744.688,35 91,4 204,2(159)

1.127,144020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.938,64709,63 58,1 158,8

59,594022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 149,87150,00 39,8 39,7

8.385,234025 Tekoče vzdrževanje 8.385,233.828,72 100,0 219,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6012 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

6012 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA 28.076,8533.482,8633.482,86 83,9 83,9

6.482,4106 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.490,168.515,66 76,4 76,1

6.482,4140120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava 8.490,168.515,66 76,4 76,1(149)

3.526,964020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.667,645.134,62 75,6 68,7

0,004021 Posebni material in storitve 386,74500,00 0,0 0,0

917,244022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.292,631.279,37 71,0 71,7

24,034023 Prevozni stroški in storitve 29,9929,99 80,1 80,1

470,004024 Izdatki za službena potovanja 470,000,00 100,0 ---

627,134025 Tekoče vzdrževanje 680,68680,68 92,1 92,1

872,304026 Poslovne najemnine in zakupnine 872,48841,00 100,0 103,7

44,754029 Drugi operativni odhodki 90,0050,00 49,7 89,5

18.933,3113 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 20.168,3920.829,45 93,9 90,9

18.933,3144327 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 20.168,3920.829,45 93,9 90,9(152)

308,054202 Nakup opreme 500,00500,00 61,6 61,6

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 500,00500,00 0,0 0,0

18.625,264205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.168,3919.829,45 97,2 93,9

2.661,1316 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.852,503.700,00 69,1 71,9
2.661,1364220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava 3.852,503.700,00 69,1 71,9(154)

27,654020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,000,00 27,7 ---

1.336,894022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.452,442.900,00 54,5 46,1

900,064025 Tekoče vzdrževanje 900,06800,00 100,0 112,5

396,534029 Drugi operativni odhodki 400,000,00 99,1 ---

0,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 971,81437,75 0,0 0,0
0,0064226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava 971,81437,75 0,0 0,0(159)

0,004025 Tekoče vzdrževanje 971,81437,75 0,0 0,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

71 - REŽIJSKI OBRAT

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

71 REŽIJSKI OBRAT 143.500,76250.190,52250.190,52 57,4 57,4

118.580,9304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 222.115,52224.115,52 53,4 52,9

49.149,1176001 Materialni stroški - tržna dejavnost 70.250,0070.250,00 70,0 70,0(160)

4.424,064020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.521,6513.950,00 38,4 31,7

946,064022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.363,601.650,00 69,4 57,3

31.759,254023 Prevozni stroški in storitve 37.591,0024.750,00 84,5 128,3

0,004025 Tekoče vzdrževanje 100,00100,00 0,0 0,0

3.811,334026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.514,7510.000,00 84,4 38,1

8.208,414029 Drugi operativni odhodki 15.159,0019.800,00 54,2 41,5

12.217,6176002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.375,0012.375,00 98,7 98,7(160)

9.220,524000 Plače in dodatki 9.234,909.240,00 99,8 99,8

443,324001 Regres za letni dopust 450,00450,00 98,5 98,5

894,204002 Povračila in nadomestila 1.018,001.018,00 87,8 87,8

816,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 820,00820,00 99,5 99,5

653,724011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 660,00660,00 99,1 99,1

5,564012 Prispevek za zaposlovanje 7,007,00 79,4 79,4

9,194013 Prispevek za starševsko varstvo 10,0010,00 91,9 91,9

175,104015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 175,10170,00 100,0 103,0

57.214,2176003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 139.490,52141.490,52 41,0 40,4(160)

24.380,244025 Tekoče vzdrževanje 27.090,527.090,52 90,0 343,8

30.882,344202 Nakup opreme 37.500,0037.500,00 82,4 82,4

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 61.000,0076.000,00 0,0 0,0

1.951,634205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.400,0010.400,00 18,8 18,8

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.500,0010.500,00 0,0 0,0

24.919,8306 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.075,0026.075,00 88,8 95,6

12.702,0475001 Materialni stroški - javna služba 15.700,0013.700,00 80,9 92,7(161)

3.341,834020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.733,632.900,00 70,6 115,2

7.027,724022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.866,377.700,00 89,3 91,3

326,384023 Prevozni stroški in storitve 500,00500,00 65,3 65,3

2.006,114029 Drugi operativni odhodki 2.600,002.600,00 77,2 77,2
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

71 - REŽIJSKI OBRAT

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

12.217,7975002 Strošek dela - javna služba 12.375,0012.375,00 98,7 98,7(161)

9.220,504000 Plače in dodatki 9.234,809.240,00 99,9 99,8

443,314001 Regres za letni dopust 450,00450,00 98,5 98,5

894,194002 Povračila in nadomestila 1.018,001.018,00 87,8 87,8

816,044010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 820,00820,00 99,5 99,5

653,764011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 660,00660,00 99,1 99,1

5,554012 Prispevek za zaposlovanje 7,007,00 79,3 79,3

9,244013 Prispevek za starševsko varstvo 10,0010,00 92,4 92,4

175,204015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 175,20170,00 100,0 103,1
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

83 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 184.618,38204.330,00204.330,00 90,4 90,4

184.618,3806 LOKALNA SAMOUPRAVA 204.330,00204.330,00 90,4 90,4

129.110,8083000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 129.270,00129.270,00 99,9 99,9(162)

98.798,604000 Plače in dodatki 98.798,6098.200,00 100,0 100,6

4.206,204001 Regres za letni dopust 4.206,204.100,00 100,0 102,6

6.637,854002 Povračila in nadomestila 6.637,857.200,00 100,0 92,2

600,734003 Sredstva za delovno uspešnost 600,73550,00 100,0 109,2

793,274004 Sredstva za nadurno delo 860,171.000,00 92,2 79,3

0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 6,75300,00 0,0 0,0

8.867,084010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8.867,088.700,00 100,0 101,9

7.103,514011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.122,627.050,00 99,7 100,8

51,904012 Prispevek za zaposlovanje 60,0060,00 86,5 86,5

100,184013 Prispevek za starševsko varstvo 110,00110,00 91,1 91,1

1.951,484015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.000,002.000,00 97,6 97,6

36.367,1983200 Materialni stroški 50.560,0050.560,00 71,9 71,9(162)

5.502,624020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.509,1811.190,00 52,4 49,2

2.278,764021 Posebni material in storitve 4.000,004.000,00 57,0 57,0

8.364,884022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.026,498.100,00 92,7 103,3

2.251,604023 Prevozni stroški in storitve 5.537,816.520,00 40,7 34,5

4.337,594025 Tekoče vzdrževanje 4.613,773.450,00 94,0 125,7

12.606,804026 Poslovne najemnine in zakupnine 12.726,2011.300,00 99,1 111,6

1.024,944029 Drugi operativni odhodki 4.146,556.000,00 24,7 17,1

19.140,3983300 Nabava vozil in opreme za redarje 24.500,0024.500,00 78,1 78,1(162)

19.140,394202 Nakup opreme 24.500,0024.500,00 78,1 78,1
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Sprejeti

proračun

2019

Veljavni

proračun

2019

Realizacija

proračuna

2019

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
(Številka strani v obrazložitvah)

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 843.086,88843.372,58843.372,58 100,0 100,0

843.086,8822 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 843.372,58843.372,58 100,0 100,0

843.086,8844352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 843.372,58843.372,58 100,0 100,0(163)

810.714,325501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 811.000,00811.000,00 100,0 100,0

32.372,565503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 32.372,5832.372,58 100,0 100,0
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - ZAKLJUČNI RAČUN 2019

Indeks
(5)=(3)/(2)

Indeks
(4)=(3)/(1)

Realizacija
proračuna

2019
(3)

Veljavni
plan
2019

(2)

Sprejeti
proračun

2019
(1)

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

(Številka strani v obrazložitvah)

10 OBČINSKI SVET 12.062 12.550 11.050 91,6 88,1

 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 12.550 11.050 91,6 88,1

0101 Politični sistem 12.062 12.550 11.050 91,6 88,1

01019001 Dejavnost občinskega sveta 12.062 12.550 11.050 91,6 88,1

010001 1 421 0 0,0 0,0Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS(164)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 421 0 0,0 0,0

010002 3.360 4.030 4.003 119,1 99,3Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika(164)

PV - Lastna proračunska sredstva 3.360 4.030 4.003 119,1 99,3

010004 1 1 0 0,0 0,0Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS(164)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

010005 1.680 1.491 1.392 82,9 93,4Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD(164)

PV - Lastna proračunska sredstva 1.680 1.491 1.392 82,9 93,4

010006 1.680 1.680 1.436 85,5 85,5Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS(164)

PV - Lastna proračunska sredstva 1.680 1.680 1.436 85,5 85,5

010008 1.680 1.628 1.392 82,9 85,5Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si(164)

PV - Lastna proračunska sredstva 1.680 1.628 1.392 82,9 85,5

010009 300 140 0 0,0 0,0Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica(164)

PV - Lastna proračunska sredstva 300 140 0 0,0 0,0

010015 840 696 696 82,9 100,0Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo(164)

PV - Lastna proračunska sredstva 840 696 696 82,9 100,0

010017 1.680 1.622 1.436 85,5 88,5Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca(164)

PV - Lastna proračunska sredstva 1.680 1.622 1.436 85,5 88,5

010018 840 840 696 82,9 82,9Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica(164)

PV - Lastna proračunska sredstva 840 840 696 82,9 82,9
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5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 247.700 247.700 234.997 94,9 94,9

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 29.000 29.000 16.297 56,2 56,2

0603 Dejavnost občinske uprave 29.000 29.000 16.297 56,2 56,2

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 29.000 29.000 16.297 56,2 56,2

013001 29.000 29.000 16.297 56,2 56,2Plan nabave opreme - občinska uprava(165)

PV - Lastna proračunska sredstva 29.000 29.000 16.297 56,2 56,2

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 218.700 218.700 218.700 100,0 100,0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 218.700 218.700 218.700 100,0 100,0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0

022002 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0Nakup opreme za enote zaščite in reševanja(165)

PV - Lastna proračunska sredstva 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 212.200 212.200 212.200 100,0 100,0

032002 35.500 35.500 35.500 100,0 100,0Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov(165)

PV - Lastna proračunska sredstva 35.500 35.500 35.500 100,0 100,0

032003 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0Redno vzdrževanje vozil in opreme(165)

PV - Lastna proračunska sredstva 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0

032004 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0Nakup gasilske opreme(166)

PV - Lastna proračunska sredstva 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0

032005 110.000 110.000 110.000 100,0 100,0Nakup gasilskih vozil(166)

PV - Lastna proračunska sredstva 110.000 110.000 110.000 100,0 100,0

032010 6.700 6.700 6.700 100,0 100,0Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa(166)

PV - Lastna proračunska sredstva 6.700 6.700 6.700 100,0 100,0
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5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 2.741.272 2.741.411 2.238.577 81,7 81,7

 14 GOSPODARSTVO 4.000 4.000 4.000 100,0 100,0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 4.000 4.000 4.000 100,0 100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4.000 4.000 4.000 100,0 100,0

044000 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme(174)

PV - Lastna proračunska sredstva 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0

047008 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0Turistična infrastruktura in znamenitosti(174)

PV - Lastna proračunska sredstva 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.581.581 1.530.687 1.434.442 90,7 93,7

1702 Primarno zdravstvo 1.581.581 1.530.687 1.434.442 90,7 93,7

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 1.581.581 1.530.687 1.434.442 90,7 93,7

072003 1.575.000 1.525.281 1.429.036 90,7 93,7Obnova ZD Radovljica(179)

PV - Domači partnerji 691.491 691.491 639.192 92,4 92,4

PV - Lastna proračunska sredstva 883.509 833.790 789.844 89,4 94,7

072005 6.581 5.406 5.406 82,2 100,0Projekt Oživimo srce(179)

PV - Lastna proračunska sredstva 6.581 5.406 5.406 82,2 100,0

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 701.092 745.250 401.870 57,3 53,9

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 112.288 128.484 113.464 101,1 88,3

18029001 Nepremična kulturna dediščina 97.188 113.384 98.364 101,2 86,8

080033 1 1 0 0,0 0,0Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah(179)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

080035 1 1 0 0,0 0,0Obnova vaškega jedra Kamne Gorice(179)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

082007 9.000 9.000 0 0,0 0,0Graščina - Grad Radovljica(179)

PV - Lastna proračunska sredstva 9.000 9.000 0 0,0 0,0

082011 1.186 1.186 1.185 99,9 99,9Kropa - Kovaški muzej(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 1.186 1.186 1.185 99,9 99,9

082020 46.500 49.765 49.471 106,4 99,4Celovita revitalizacija gradu Kamen(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 46.500 49.765 49.471 106,4 99,4

082048 35.000 47.932 47.709 136,3 99,5Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 35.000 47.932 47.709 136,3 99,5

082049 5.500 5.500 0 0,0 0,0Spomeniki, grobišča, spominska obeležja(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 5.500 5.500 0 0,0 0,0

18029002 Premična kulturna dediščina 15.100 15.100 15.100 100,0 100,0

082047 15.100 15.100 15.100 100,0 100,0Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 15.100 15.100 15.100 100,0 100,0

1803 Programi v kulturi 231.002 240.824 119.149 51,6 49,5

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 43.000 43.000 43.000 100,0 100,0

082012 43.000 43.000 43.000 100,0 100,0Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 43.000 43.000 43.000 100,0 100,0

55



Indeks
(5)=(3)/(2)

Indeks
(4)=(3)/(1)

Realizacija
proračuna

2019
(3)

Veljavni
plan
2019

(2)

Sprejeti
proračun

2019
(1)

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

(Številka strani v obrazložitvah)

18039003 Ljubiteljska kultura 1 1 0 0,0 0,0

082052 1 1 0 0,0 0,0Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

18039005 Drugi programi v kulturi 188.001 197.823 76.149 40,5 38,5

082008 2.000 11.822 11.822 591,1 100,0Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 2.000 11.822 11.822 591,1 100,0

082010 10.000 10.000 9.986 99,9 99,9Ureditev Kulturnega doma Lancovo(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 9.986 99,9 99,9

082015 150.000 150.000 29.935 20,0 20,0Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 150.000 150.000 29.935 20,0 20,0

082034 1 1 0 0,0 0,0Večnamenski objekt Begunje(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

082055 20.000 20.000 18.436 92,2 92,2Ureditev kulturnega doma Kropa(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 20.000 20.000 18.436 92,2 92,2

082056 6.000 6.000 5.969 99,5 99,5Ureditev kulturnega doma Mošnje(180)

PV - Lastna proračunska sredstva 6.000 6.000 5.969 99,5 99,5

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 357.802 375.941 169.257 47,3 45,0

18059001 Programi športa 357.802 375.941 169.257 47,3 45,0

081003 17.000 36.920 25.012 147,1 67,8Športni park Radovljica(181)

PV - Lastna proračunska sredstva 17.000 36.920 25.012 147,1 67,8

081004 10.000 17.071 17.063 170,6 100,0Nogometni center Lesce(181)

PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 17.071 17.063 170,6 100,0

081005 1.500 1.500 1.469 97,9 97,9Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce(181)

PV - Lastna proračunska sredstva 1.500 1.500 1.469 97,9 97,9

081008 18.000 12.852 12.852 71,4 100,0Smučišče Kamna Gorica(181)

PV - Lastna proračunska sredstva 18.000 12.852 12.852 71,4 100,0

081011 1.300 1.102 0 0,0 0,0Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica(181)

PV - Lastna proračunska sredstva 1.300 1.102 0 0,0 0,0

081012 1 1 0 0,0 0,0Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica(181)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

081015 10.000 0 0 0,0 ---Kopališče Kropa(181)

PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 0 0 0,0 ---

081030 4.000 4.000 3.997 99,9 99,9Dom Ljubno(181)

PV - Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 3.997 99,9 99,9

081031 40.000 40.000 34.893 87,2 87,2Športni park Vrbnje(181)

PV - Lastna proračunska sredstva 40.000 40.000 34.893 87,2 87,2

081033 24.500 8.822 4.519 18,5 51,2Ostali športni objekti in nakup opreme(181)

PV - Lastna proračunska sredstva 24.500 8.822 4.519 18,5 51,2

081034 200.000 210.770 28.867 14,4 13,7Kopališče Radovljica(181)

PV - Lastna proračunska sredstva 153.987 164.758 28.867 18,8 17,5

PV - Transfer iz državnega proračuna 46.013 46.013 0 0,0 0,0

081035 6.500 16.563 16.309 250,9 98,5Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica(181)

PV - Lastna proračunska sredstva 6.500 16.563 16.309 250,9 98,5
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081038 14.500 13.900 13.900 95,9 100,0Športne površine Kamna Gorica(182)

PV - Lastna proračunska sredstva 14.500 13.900 13.900 95,9 100,0

081039 10.500 12.440 10.376 98,8 83,4Otroška igrišča(182)

PV - Lastna proračunska sredstva 10.500 12.440 10.376 98,8 83,4

081040 1 1 0 0,0 0,0Športne površine Ljubno(182)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

 19 IZOBRAŽEVANJE 434.600 454.739 392.287 90,3 86,3

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 95.000 94.800 94.227 99,2 99,4

19029001 Vrtci 95.000 94.800 94.227 99,2 99,4

091001 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(182)

PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0

091015 30.000 23.339 23.285 77,6 99,8Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo(182)

PV - Lastna proračunska sredstva 30.000 23.339 23.285 77,6 99,8

091018 55.000 61.461 60.942 110,8 99,2Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica(182)

PV - Lastna proračunska sredstva 55.000 61.461 60.942 110,8 99,2

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 322.600 342.939 281.060 87,1 82,0

19039001 Osnovno šolstvo 317.600 337.939 276.060 86,9 81,7

091004 180.000 199.448 162.400 90,2 81,4OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje(182)

PV - Lastna proračunska sredstva 180.000 199.448 162.400 90,2 81,4

091005 18.000 19.661 19.661 109,2 100,0OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje(182)

PV - Lastna proračunska sredstva 18.000 19.661 19.661 109,2 100,0

091006 12.000 18.960 18.960 158,0 100,0OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje(182)

PV - Lastna proračunska sredstva 12.000 18.960 18.960 158,0 100,0

091007 24.600 27.040 27.040 109,9 100,0OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje(182)

PV - Lastna proračunska sredstva 24.600 27.040 27.040 109,9 100,0

091010 48.000 48.000 48.000 100,0 100,0Investicije v obnovo OŠ(182)

PV - Lastna proračunska sredstva 48.000 48.000 48.000 100,0 100,0

091023 35.000 24.830 0 0,0 0,0Podružnična šola Mošnje(182)

PV - Lastna proračunska sredstva 35.000 24.830 0 0,0 0,0

19039002 Glasbeno šolstvo 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0

091008 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(183)

PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0

1905 Drugi izobraževalni programi 17.000 17.000 17.000 100,0 100,0

19059001 Izobraževanje odraslih 17.000 17.000 17.000 100,0 100,0

095001 17.000 17.000 17.000 100,0 100,0Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(183)

PV - Lastna proračunska sredstva 17.000 17.000 17.000 100,0 100,0

 20 SOCIALNO VARSTVO 20.000 6.735 5.978 29,9 88,8

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20.000 6.735 5.978 29,9 88,8

20049003 Socialno varstvo starih 20.000 6.735 5.978 29,9 88,8

107004 20.000 6.735 5.978 29,9 88,8Medgeneracijski center Radovljica(183)

PV - Lastna proračunska sredstva 20.000 6.735 5.978 29,9 88,8
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5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1.342.759 1.374.116 982.270 73,2 71,5

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 165.896 168.896 51.394 31,0 30,4

0403 Druge skupne administrativne službe 165.896 168.896 51.394 31,0 30,4

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 165.896 168.896 51.394 31,0 30,4

013002 10.000 10.000 7.841 78,4 78,4Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13(164)

PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 7.841 78,4 78,4

013010 46.896 49.896 37.209 79,3 74,6Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin(165)

PV - Lastna proračunska sredstva 46.896 49.896 37.209 79,3 74,6

013012 100.000 100.000 0 0,0 0,0Letališče Lesce(165)

PV - Lastna proračunska sredstva 100.000 100.000 0 0,0 0,0

013015 9.000 9.000 6.344 70,5 70,5Upravljanje občinskega premoženja(165)

PV - Lastna proračunska sredstva 9.000 9.000 6.344 70,5 70,5

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 313.763 327.563 180.453 57,5 55,1

0603 Dejavnost občinske uprave 313.763 327.563 180.453 57,5 55,1

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 313.763 327.563 180.453 57,5 55,1

013005 10.000 14.500 14.376 143,8 99,2Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov(165)

PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 14.500 14.376 143,8 99,2

042020 10.708 10.708 10.690 99,8 99,8Semenjalnica(166)

PV - Lastna proračunska sredstva 1.606 1.606 10.690 665,6 665,5

PV - Transfer iz državnega proračuna 9.102 9.102 0 0,0 0,0

042023 146.895 156.118 155.386 105,8 99,5Hitro s kolesom(166)

PV - Lastna proračunska sredstva 50.571 59.793 154.106 304,7 257,7

PV - Transfer iz državnega proračuna 96.325 96.325 1.280 1,3 1,3

042024 25.579 25.579 0 0,0 0,0Počakaj na bus(166)

PV - Lastna proračunska sredstva 7.758 7.758 0 0,0 0,0

PV - Transfer iz državnega proračuna 17.822 17.822 0 0,0 0,0

042025 40.913 31.690 0 0,0 0,0Temno nebo(167)

PV - Lastna proračunska sredstva 12.408 3.185 0 0,0 0,0

PV - Transfer iz državnega proračuna 28.505 28.505 0 0,0 0,0

042026 79.668 88.968 0 0,0 0,0Arhitektura gorenjskih vasi(167)

PV - Lastna proračunska sredstva 21.111 30.411 0 0,0 0,0

PV - Transfer iz državnega proračuna 58.556 58.556 0 0,0 0,0

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 235.100 235.100 163.146 69,4 69,4

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 227.100 227.100 155.957 68,7 68,7

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 227.100 227.100 155.957 68,7 68,7

042009 152.100 152.100 87.726 57,7 57,7Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske(166)

PV - Lastna proračunska sredstva 152.100 152.100 87.726 57,7 57,7

042123 40.000 40.000 38.754 96,9 96,9Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu(167)

PV - Lastna proračunska sredstva 40.000 40.000 38.754 96,9 96,9

042131 35.000 35.000 29.476 84,2 84,2Narava nas uči(167)

PV - Lastna proračunska sredstva 35.000 35.000 29.476 84,2 84,2
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 8.000 8.000 7.190 89,9 89,9

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 8.000 8.000 7.190 89,9 89,9

042008 8.000 8.000 7.190 89,9 89,9Stroški azila za zapuščene živali(167)

PV - Lastna proračunska sredstva 8.000 8.000 7.190 89,9 89,9

 14 GOSPODARSTVO 76.000 76.000 56.527 74,4 74,4

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 76.000 76.000 56.527 74,4 74,4

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 76.000 76.000 56.527 74,4 74,4

041004 40.000 40.000 24.310 60,8 60,8Priprava projektnih dokumentacij za razpise(174)

PV - Lastna proračunska sredstva 40.000 40.000 24.310 60,8 60,8

041005 36.000 36.000 32.217 89,5 89,5Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu(174)

PV - Lastna proračunska sredstva 36.000 36.000 32.217 89,5 89,5

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 552.000 566.557 530.750 96,2 93,7

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 230.000 232.557 207.420 90,2 89,2

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 85.000 73.000 55.554 65,4 76,1

061012 85.000 73.000 55.554 65,4 76,1Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine(178)

PV - Lastna proračunska sredstva 85.000 73.000 55.554 65,4 76,1

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 145.000 159.557 151.866 104,7 95,2

061010 145.000 159.557 151.866 104,7 95,2Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj(178)

PV - Lastna proračunska sredstva 145.000 159.557 151.866 104,7 95,2

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 322.000 334.000 323.330 100,4 96,8

16069002 Nakup zemljišč 322.000 334.000 323.330 100,4 96,8

013003 322.000 334.000 323.330 100,4 96,8Nakup in oprema zemljišč(179)

PV - Lastna proračunska sredstva 322.000 334.000 323.330 100,4 96,8
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE 4.743.947 4.703.072 2.149.461 45,3 45,7

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 42.300 40.669 33.687 79,6 82,8

1104 Gozdarstvo 42.300 40.669 33.687 79,6 82,8

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42.300 40.669 33.687 79,6 82,8

042010 42.300 40.669 33.687 79,6 82,8Tekoče vzdrževanje gozdnih cest(167)

PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 18.001 --- ---

PV - Transfer iz državnega proračuna 42.300 40.669 15.686 37,1 38,6

 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 912.826 1.014.325 438.792 48,1 43,3

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 912.826 1.014.325 438.792 48,1 43,3

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 912.826 1.014.325 438.792 48,1 43,3

065007 895.326 994.311 421.133 47,0 42,4Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica(167)

PV - Lastna proračunska sredstva 532.661 631.646 296.210 55,6 46,9

PV - Transfer iz državnega proračuna 362.665 362.665 124.923 34,5 34,5

065015 17.500 20.015 17.660 100,9 88,2Novelacija lokalnega energetskega koncepta(168)

PV - Lastna proračunska sredstva 17.500 20.015 17.660 100,9 88,2

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.995.639 1.770.331 1.213.390 60,8 68,5

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.995.639 1.770.331 1.213.390 60,8 68,5

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.667.749 1.443.234 937.394 56,2 65,0

045002 9.978 9.978 3.733 37,4 37,4Cesta za Verigo(168)

PV - Lastna proračunska sredstva 9.978 9.978 3.733 37,4 37,4

045015 33.927 33.927 28.584 84,3 84,3Ureditev hodnikov za pešce(168)

PV - Lastna proračunska sredstva 33.927 33.927 28.584 84,3 84,3

045016 1 1 0 0,0 0,0Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje(168)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

045065 1 1 0 0,0 0,0Pločnik na Posavcu(169)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

045066 1 1 0 0,0 0,0Pločnik v Podnartu(169)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

045078 6.787 6.787 1.187 17,5 17,5Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici(169)

PV - Lastna proračunska sredstva 6.787 6.787 1.187 17,5 17,5

045160 393.500 262.740 61.557 15,6 23,4Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja(169)

PV - Lastna proračunska sredstva 393.500 262.740 61.557 15,6 23,4

045161 20.000 20.000 7.324 36,6 36,6Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez(169)

PV - Lastna proračunska sredstva 20.000 20.000 7.324 36,6 36,6

045166 6.127 6.127 6.127 100,0 100,0Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže(170)

PV - Lastna proračunska sredstva 6.127 6.127 6.127 100,0 100,0

045167 32.500 32.500 26.751 82,3 82,3Sanacija mostov in rak(170)

PV - Lastna proračunska sredstva 32.500 32.500 26.751 82,3 82,3

045181 15.600 39.608 28.597 183,3 72,2Rekonstrukcija Ljubljanske ceste(170)

PV - Lastna proračunska sredstva 15.600 39.608 28.597 183,3 72,2

045187 267.000 280.000 270.785 101,4 96,7Cesta Spar - Filipič(170)

PV - Lastna proračunska sredstva 267.000 280.000 270.785 101,4 96,7
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045188 8.753 8.753 1.205 13,8 13,8Program sanacije lokalnih cest(170)

PV - Lastna proračunska sredstva 8.753 8.753 1.205 13,8 13,8

045194 169.100 147.095 76.790 45,4 52,2Oporni zid - Gubčeva ulica(170)

PV - Lastna proračunska sredstva 169.100 147.095 76.790 45,4 52,2

045213 213.000 173.636 104.894 49,3 60,4Gradnja kolesarskih povezav v občini(171)

PV - Lastna proračunska sredstva 213.000 173.636 104.894 49,3 60,4

045216 312.500 288.106 288.054 92,2 100,0Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici(171)

PV - Lastna proračunska sredstva 312.500 288.106 288.054 92,2 100,0

045300 10.000 10.000 0 0,0 0,0Promet v naselju Zgoša - Begunje(172)

PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 0 0,0 0,0

055100 55.000 33.900 17.690 32,2 52,2Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture(172)

PV - Lastna proračunska sredstva 55.000 33.900 17.690 32,2 52,2

065013 23.973 73 0 0,0 0,0Rekonstrukcija Savske ceste(173)

PV - Lastna proračunska sredstva 23.973 73 0 0,0 0,0

082009 90.000 90.000 14.116 15,7 15,7Kropa - Trško jedro(179)

PV - Lastna proračunska sredstva 90.000 90.000 14.116 15,7 15,7

13029003 Urejanje cestnega prometa 181.948 202.383 164.734 90,5 81,4

045009 32.948 32.108 15.063 45,7 46,9Ureditev parkirišč v občini Radovljica(173)

PV - Lastna proračunska sredstva 32.948 32.108 15.063 45,7 46,9

045012 4.000 4.000 3.070 76,8 76,8Odstranitev ovir za invalide(173)

PV - Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 3.070 76,8 76,8

045054 25.000 25.000 24.474 97,9 97,9Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija(173)

PV - Lastna proračunska sredstva 25.000 25.000 24.474 97,9 97,9

045074 25.000 24.280 24.145 96,6 99,4Cestna oprema(173)

PV - Lastna proračunska sredstva 25.000 24.280 24.145 96,6 99,4

045159 35.000 58.995 58.995 168,6 100,0Urbana oprema(173)

PV - Lastna proračunska sredstva 35.000 58.995 58.995 168,6 100,0

045174 10.000 3.000 2.996 30,0 99,9Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici(174)

PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 3.000 2.996 30,0 99,9

045309 20.000 17.600 2.047 10,2 11,6Parkirna hiša Grajski park(174)

PV - Lastna proračunska sredstva 20.000 17.600 2.047 10,2 11,6

045312 30.000 37.400 33.944 113,2 90,8Ulična oprema Linhartovega trga(174)

PV - Lastna proračunska sredstva 30.000 37.400 33.944 113,2 90,8

13029004 Cestna razsvetljava 145.943 124.714 111.262 76,2 89,2

064002 145.943 124.714 111.262 76,2 89,2Investicije v cestno razsvetljavo po KS(174)

PV - Lastna proračunska sredstva 145.943 124.714 111.262 76,2 89,2

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 445.704 452.390 234.708 52,7 51,9

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 445.704 452.390 234.708 52,7 51,9

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 10.100 10.100 7.152 70,8 70,8

053001 5.100 5.100 2.239 43,9 43,9Sanacija divjih odlagališč odpadkov(175)

PV - Lastna proračunska sredstva 5.100 5.100 2.239 43,9 43,9

053003 5.000 5.000 4.913 98,3 98,3Sanacija ekoloških otokov(175)

PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 4.913 98,3 98,3
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 435.604 442.290 227.556 52,2 51,5

052001 64.401 54.401 13.500 21,0 24,8ČN Radovljica(175)

PV - Lastna proračunska sredstva 64.401 54.401 13.500 21,0 24,8

052012 144.943 138.774 71.164 49,1 51,3Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih(175)

PV - Lastna proračunska sredstva 144.943 138.774 71.164 49,1 51,3

052024 99.541 99.541 70.294 70,6 70,6Primarna kanalizacija Spodnje Lancovo(175)

PV - Lastna proračunska sredstva 64.141 64.141 70.294 109,6 109,6

PV - Transfer iz državnega proračuna 35.400 35.400 0 0,0 0,0

052028 10.000 10.000 0 0,0 0,0Sekundarna kanalizacija v Kropi(175)

PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 0 0,0 0,0

052030 4.990 4.990 1.347 27,0 27,0Primarna kanalizacija Kamna Gorica(175)

PV - Lastna proračunska sredstva 4.990 4.990 1.347 27,0 27,0

052033 8.000 8.000 0 0,0 0,0Kanalizacija in ČN Posavec(175)

PV - Lastna proračunska sredstva 8.000 8.000 0 0,0 0,0

052055 11.880 11.880 0 0,0 0,0Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica(175)

PV - Lastna proračunska sredstva 11.880 11.880 0 0,0 0,0

052062 1 1 0 0,0 0,0Primarna kanalizacija v KS Podnart(175)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

052066 49.000 51.755 24.108 49,2 46,6Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte(176)

PV - Lastna proračunska sredstva 49.000 51.755 24.108 49,2 46,6

052067 7.847 7.847 473 6,0 6,0Vzdrževanje ČN(176)

PV - Lastna proračunska sredstva 7.847 7.847 473 6,0 6,0

052080 35.000 55.100 46.669 133,3 84,7Izgradnja meteorne kanalizacije(172)

PV - Lastna proračunska sredstva 35.000 55.100 46.669 133,3 84,7

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.347.478 1.425.358 228.883 17,0 16,1

1603 Komunalna dejavnost 574.640 652.519 225.604 39,3 34,6

16039001 Oskrba z vodo 550.411 634.090 220.758 40,1 34,8

063005 5.924 5.924 0 0,0 0,0Vodovod Kropa(176)

PV - Lastna proračunska sredstva 5.924 5.924 0 0,0 0,0

063006 78.452 78.922 36.225 46,2 45,9Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih(176)

PV - Lastna proračunska sredstva 78.452 78.922 36.225 46,2 45,9

063011 24.000 21.050 348 1,5 1,7Vodovod v KS Lancovo(176)

PV - Lastna proračunska sredstva 24.000 21.050 348 1,5 1,7

063016 1 1 0 0,0 0,0Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna(176)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

063040 1 1 0 0,0 0,0Primarni vodovod v KS Podnart(176)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

063041 20.000 20.000 7.413 37,1 37,1Sanacija vodnih zajetij(176)

PV - Lastna proračunska sredstva 20.000 20.000 7.413 37,1 37,1

063043 14.481 14.481 0 0,0 0,0Primarni vodovod Kamna Gorica(176)

PV - Lastna proračunska sredstva 14.481 14.481 0 0,0 0,0

063044 5.500 5.500 0 0,0 0,0Sekundarni vodovod Kamna Gorica(176)

PV - Lastna proračunska sredstva 5.500 5.500 0 0,0 0,0
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063046 83.500 92.500 78.702 94,3 85,1Primarni vodovod Begunje(177)

PV - Lastna proračunska sredstva 83.500 92.500 78.702 94,3 85,1

063053 221.000 307.159 13.787 6,2 4,5Vodovod v naselju Dobravica(177)

PV - Lastna proračunska sredstva 221.000 307.159 13.787 6,2 4,5

063055 5.551 5.551 4.550 82,0 82,0Vodovod Langusova ulica(177)

PV - Lastna proračunska sredstva 5.551 5.551 4.550 82,0 82,0

063061 13.000 13.000 11.760 90,5 90,5Vodovod Gubčeva ulica(177)

PV - Lastna proračunska sredstva 13.000 13.000 11.760 90,5 90,5

063062 2.000 2.000 0 0,0 0,0Vodovod Lesce pod Golfom jug(177)

PV - Lastna proračunska sredstva 2.000 2.000 0 0,0 0,0

063063 77.000 68.000 67.973 88,3 100,0Vodovod Spar - Filipič(177)

PV - Lastna proračunska sredstva 77.000 68.000 67.973 88,3 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 24.229 18.429 4.846 20,0 26,3

049017 24.229 18.429 4.846 20,0 26,3Pokopališče Begunje(178)

PV - Lastna proračunska sredstva 24.229 18.429 4.846 20,0 26,3

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 772.838 772.838 3.279 0,4 0,4

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 772.838 772.838 3.279 0,4 0,4

052005 1.000 1.000 0 0,0 0,0Komunalna oprema - Langusova ulica(178)

PV - Lastna proračunska sredstva 1.000 1.000 0 0,0 0,0

052015 4.000 4.000 3.279 82,0 82,0Komunalna oprema LN ČN sever(178)

PV - Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 3.279 82,0 82,0

052034 36.000 36.000 0 0,0 0,0Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza(178)

PV - Lastna proračunska sredstva 36.000 36.000 0 0,0 0,0

052037 1 1 0 0,0 0,0Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet(178)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

052040 512.191 512.191 0 0,0 0,0Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica(179)

PV - Lastna proračunska sredstva 512.191 512.191 0 0,0 0,0

052045 103.051 103.051 0 0,0 0,0Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas - 2(179)

PV - Lastna proračunska sredstva 103.051 103.051 0 0,0 0,0

052073 1 1 0 0,0 0,0Komunalna opreme OPPN Trata(179)

PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0

052079 116.594 116.594 0 0,0 0,0Komunalna oprema - OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu(179)

PV - Lastna proračunska sredstva 116.594 116.594 0 0,0 0,0
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6001 KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 74.438 74.496 70.174 94,3 94,2

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 63.938 63.938 61.324 95,9 95,9

1302 Cestni promet in infrastruktura 63.938 63.938 61.324 95,9 95,9

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 63.938 63.938 61.324 95,9 95,9

045035 63.938 63.938 61.324 95,9 95,9Komunalne ceste in objekti - KS Begunje(168)

PV - Lastna proračunska sredstva 63.938 63.938 61.324 95,9 95,9

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.500 10.559 8.850 84,3 83,8

1603 Komunalna dejavnost 10.500 10.559 8.850 84,3 83,8

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.500 10.559 8.850 84,3 83,8

049001 10.500 10.559 8.850 84,3 83,8Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje(177)

PV - Lastna proračunska sredstva 10.500 10.559 8.850 84,3 83,8

6002 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 33.430 31.362 31.135 93,1 99,3

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 31.430 31.362 31.135 99,1 99,3

1302 Cestni promet in infrastruktura 31.430 31.362 31.135 99,1 99,3

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 31.430 31.362 31.135 99,1 99,3

045036 31.430 31.362 31.135 99,1 99,3Komunalne ceste in objekti - KS Brezje(168)

PV - Lastna proračunska sredstva 31.430 31.362 31.135 99,1 99,3

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.000 0 0 0,0 ---

1603 Komunalna dejavnost 2.000 0 0 0,0 ---

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.000 0 0 0,0 ---

049002 2.000 0 0 0,0 ---Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje(177)

PV - Lastna proračunska sredstva 2.000 0 0 0,0 ---

6003 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 42.000 42.000 16 0,0 0,0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 42.000 42.000 16 0,0 0,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 42.000 42.000 16 0,0 0,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 42.000 42.000 16 0,0 0,0

045037 42.000 42.000 16 0,0 0,0Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica(168)

PV - Lastna proračunska sredstva 42.000 42.000 16 0,0 0,0

6004 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 16.781 16.781 15.998 95,3 95,3

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 16.781 16.781 15.998 95,3 95,3

1302 Cestni promet in infrastruktura 16.781 16.781 15.998 95,3 95,3

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 16.781 16.781 15.998 95,3 95,3

045038 16.781 16.781 15.998 95,3 95,3Komunalne ceste in objekti - KS Kropa(168)

PV - Lastna proračunska sredstva 16.781 16.781 15.998 95,3 95,3
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6005 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 19.509 19.820 19.819 101,6 100,0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 19.509 19.820 19.819 101,6 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 19.509 19.820 19.819 101,6 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 19.509 19.820 19.819 101,6 100,0

045039 19.509 19.820 19.819 101,6 100,0Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo(168)

PV - Lastna proračunska sredstva 19.509 19.820 19.819 101,6 100,0

6006 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 53.297 46.230 26.900 50,5 58,2

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 40.297 39.502 24.001 59,6 60,8

1302 Cestni promet in infrastruktura 40.297 39.502 24.001 59,6 60,8

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 40.297 39.502 24.001 59,6 60,8

045040 40.297 39.502 24.001 59,6 60,8Komunalne ceste in objekti - KS Lesce

PV - Lastna proračunska sredstva 40.297 39.502 24.001 59,6 60,8

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.000 6.729 2.899 22,3 43,1

1603 Komunalna dejavnost 13.000 6.729 2.899 22,3 43,1

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.000 6.729 2.899 22,3 43,1

049005 13.000 6.729 2.899 22,3 43,1Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Lesce(177)

PV - Lastna proračunska sredstva 13.000 6.729 2.899 22,3 43,1

6007 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 39.946 39.236 26.130 65,4 66,6

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 31.346 31.346 19.797 63,2 63,2

1302 Cestni promet in infrastruktura 31.346 31.346 19.797 63,2 63,2

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 31.346 31.346 19.797 63,2 63,2

045041 31.346 31.346 19.797 63,2 63,2Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno(169)

PV - Lastna proračunska sredstva 31.346 31.346 19.797 63,2 63,2

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.600 7.890 6.332 73,6 80,3

1603 Komunalna dejavnost 8.600 7.890 6.332 73,6 80,3

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.600 7.890 6.332 73,6 80,3

049006 6.300 5.684 4.127 65,5 72,6Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno(177)

PV - Lastna proračunska sredstva 6.300 5.684 4.127 65,5 72,6

049007 2.300 2.206 2.206 95,9 100,0Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče(177)

PV - Lastna proračunska sredstva 2.300 2.206 2.206 95,9 100,0
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6008 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 31.612 29.566 26.925 85,2 91,1

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.912 23.712 22.942 95,9 96,8

1302 Cestni promet in infrastruktura 23.912 23.712 22.942 95,9 96,8

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 23.912 23.712 22.942 95,9 96,8

045042 23.912 23.712 22.942 95,9 96,8Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje(169)

PV - Lastna proračunska sredstva 23.912 23.712 22.942 95,9 96,8

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.700 5.854 3.983 51,7 68,0

1603 Komunalna dejavnost 7.700 5.854 3.983 51,7 68,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.700 5.854 3.983 51,7 68,0

049008 7.700 5.854 3.983 51,7 68,0Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Mošnje(177)

PV - Lastna proračunska sredstva 7.700 5.854 3.983 51,7 68,0

6009 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 11.479 11.479 0 0,0 0,0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 11.479 11.479 0 0,0 0,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 11.479 11.479 0 0,0 0,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 11.479 11.479 0 0,0 0,0

045043 11.479 11.479 0 0,0 0,0Komunalne ceste in objekti - KS Otok(169)

PV - Lastna proračunska sredstva 11.479 11.479 0 0,0 0,0

6010 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 19.324 21.919 8.919 46,2 40,7

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 19.324 21.919 8.919 46,2 40,7

1302 Cestni promet in infrastruktura 19.324 21.919 8.919 46,2 40,7

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 19.324 21.919 8.919 46,2 40,7

045044 19.324 21.919 8.919 46,2 40,7Komunalne ceste in objekti - KS Podnart(169)

PV - Lastna proračunska sredstva 19.324 21.919 8.919 46,2 40,7

6011 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA 55.281 52.781 29.439 53,3 55,8

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 55.281 52.781 29.439 53,3 55,8

1302 Cestni promet in infrastruktura 55.281 52.781 29.439 53,3 55,8

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 55.281 52.781 29.439 53,3 55,8

045045 55.281 52.781 29.439 53,3 55,8Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica(169)

PV - Lastna proračunska sredstva 55.281 52.781 29.439 53,3 55,8
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6012 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA 24.529 24.555 21.594 88,0 87,9

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 20.829 20.168 18.933 90,9 93,9

1302 Cestni promet in infrastruktura 20.829 20.168 18.933 90,9 93,9

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 20.829 20.168 18.933 90,9 93,9

045046 20.829 20.168 18.933 90,9 93,9Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava(169)

PV - Lastna proračunska sredstva 20.829 20.168 18.933 90,9 93,9

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.700 4.387 2.661 71,9 60,7

1603 Komunalna dejavnost 3.700 4.387 2.661 71,9 60,7

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.700 4.387 2.661 71,9 60,7

049010 3.700 4.387 2.661 71,9 60,7Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Srednja Dobrava(178)

PV - Lastna proračunska sredstva 3.700 4.387 2.661 71,9 60,7

71 REŽIJSKI OBRAT 141.491 139.491 57.214 40,4 41,0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 96.991 94.991 25.667 26,5 27,0

0403 Druge skupne administrativne službe 96.991 94.991 25.667 26,5 27,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 96.991 94.991 25.667 26,5 27,0

040001 96.991 94.991 25.667 26,5 27,0Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča(165)

PV - Lastna proračunska sredstva 96.991 94.991 25.667 26,5 27,0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 44.500 44.500 31.547 70,9 70,9

1304 Letalski promet in infrastruktura 44.500 44.500 31.547 70,9 70,9

13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb 44.500 44.500 31.547 70,9 70,9

040002 44.500 44.500 31.547 70,9 70,9Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev(174)

PV - Lastna proračunska sredstva 44.500 44.500 31.547 70,9 70,9

83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 24.500 24.500 19.140 78,1 78,1

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 24.500 24.500 19.140 78,1 78,1

0603 Dejavnost občinske uprave 24.500 24.500 19.140 78,1 78,1

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 24.500 24.500 19.140 78,1 78,1

013018 24.500 24.500 19.140 78,1 78,1Nabava vozil in opreme za redarje(165)

PV - Lastna proračunska sredstva 24.500 24.500 19.140 78,1 78,1

9.675.358 9.653.064 5.969.758 61,7 61,7Skupaj NRP:
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Skupaj 
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V IZ 
PRETEKL

EGA 
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EV 

PRORAČU
NA OZ. 

PRENOS 
SRED. V 

NASLEDNJ
E LETO 
KONTO 

9009 
Sprejeti proračun 2019 88.737,13 20.923,66 63.937,86 10.500,00   700,40 3.601,20   99.663,12       
Proračun 67.137,13 6.723,66 57.611,87     700,40 2.101,20   67.137,13       
KS 24.910,29 13.249,47 3.712,48 8.849,82   -342,79 1.087,42   26.556,40       
Skupaj KS Begunje 92.047,42 19.973,13 61.324,35 8.849,82   357,61 3.188,62   93.693,53 -1.646,11 10.925,99 9.279,88 
Sprejeti proračun 2019 46.143,15 15.298,81 31.430,35 6.500,00     437,75   53.666,91       
Proračun 29.879,07 5.888,81 23.906,59       83,67   29.879,07       
KS 20.344,51 11.368,13 7.228,71 4.239,41         22.836,25       
Skupaj KS Brezje 50.223,58 17.256,94 31.135,30 4.239,41     83,67   52.715,32 -2.491,74 7.523,76 5.032,02 
Sprejeti proračun 2019 60.764,52 20.875,92 42.000,00 5.500,00     700,40 1.374,54 70.450,86       
Proračun 6.770,33 4.679,58 15,81       700,40 1.374,54 6.770,33       
KS 12.091,00 2.715,28 0,00 3.088,27     323,68 2.686,63 8.813,86       
Skupaj Kamna Gorica 18.861,33 7.394,86 15,81 3.088,27     1.024,08 4.061,17 15.584,19 3.277,14 9.686,34 12.963,48 
Sprejeti proračun 2019 32.939,22 8.178,54 16.780,67 5.000,00     700,40 4.176,14 34.835,75       
Proračun 25.503,89 5.518,54 15.125,08       684,13 4.176,14 25.503,89       
KS 5.696,00 -1.890,61 872,97 4.488,76     0,00 963,52 4.434,64       
Skupaj KS Kropa 31.199,89 3.627,93 15.998,05 4.488,76     684,13 5.139,66 29.938,53 1.261,36 1.896,53 3.157,89 
Sprejeti proračun 2019 37.629,01 19.111,32 19.509,19       437,75 989,32 40.047,58       
Proračun 25.639,69 5.692,75 19.509,19       437,75 989,08 26.628,77       
KS 9.158,79 5.597,23 309,92       2,26 0,00 5.909,41       
Skupaj KS Lancovo 34.798,48 11.289,98 19.819,11       440,01 989,08 32.538,18 2.260,30 2.418,57 4.678,87 
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PRIHODKI ODHODKI 

 
USKLADITEV PRORAČUNA 

KRAJEVNA SKUPNOST Skupaj 
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ceste in 
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Urejanje 
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Urejanje 
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šča 
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PP 64112 
Urejanje in 
vzdrževanje 

grobišč v 
Begunjah in 
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Begunje) 

Otroško 
igrišče 

Sofinancir
anje drugih 
programov 
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NASLEDNJ
E LETO 
KONTO 

9009 
Sprejeti proračun 2019 94.960,18 44.548,48 40.297,16 22.000,00     6.101,20   112.946,84       
Proračun 37.350,18 8.938,48 26.310,50       2.101,20   37.350,18       
KS 62.490,20 27.199,33 -2.309,94 13.137,08     2.866,63   40.893,10       
Skupaj KS Lesce 99.840,38 36.137,81 24.000,56 13.137,08     4.967,83   78.243,28 21.597,10 17.986,66 39.583,76 
Sprejeti proračun 2019 45.101,32 6.565,35 31.345,99 6.300,00 2.300,00   1.400,00   47.912,14       
Proračun 26.257,79 5.165,35 19.691,64       1.400,80   26.257,79       
KS 7.089,13 -635,67 105,74 4.045,63 2.205,59   837,09   6.558,38       
Skupaj KS Ljubno 33.346,92 4.529,68 19.797,38 4.045,63 2.205,59   2.237,89   32.816,17 530,75 2.810,82 3.341,57 
Sprejeti proračun 2019 46.372,00 11.923,44 23.911,95 7.700,00     2.200,40 3.181,99 48.917,78       
Proračun 28.616,00 4.867,44 21.366,17       700,40 1.681,99 28.616,00       
KS 16.254,33 5.356,80 1.575,86 3.983,11     298,61 2.188,22 13.402,60       
Skupaj KS Mošnje 44.870,33 10.224,24 22.942,03 3.983,11     999,01 3.870,21 42.018,60 2.851,73 2.545,78 5.397,51 
Sprejeti proračun 2019 11.147,00 3.776,30 11.479,06           15.255,36       
Proračun 3.716,30 3.716,30 0,00           3.716,30       
KS 84,00 -2.394,86 0,00           -2.394,86       
Skupaj KS Otok 3.800,30 1.321,44 0,00           1.321,44 2.478,86 4.108,36 6.587,22 
Sprejeti proračun 2019 33.202,81 12.650,01 19.323,80 6.250,00     437,75 5.127,47 40.789,03       
Proračun 15.709,54 6.240,01 7.192,06       150,00 2.127,47 15.709,54       
KS 8.232,55 1.079,48 1.726,84 2.127,74     0,00 1.813,37 6.747,43       
Skupaj KS Podnart 23.942,09 7.319,49 8.918,90 2.127,74     150,00 3.940,84 22.456,97 1.485,12 7.586,22 9.071,34 
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PRIHODKI ODHODKI 

 
USKLADITEV PRORAČUNA 

KRAJEVNA SKUPNOST Skupaj 
PRIHODKI 

Sredstva za 
delovanje 

KS 

Sredstva za 
komunalne 

ceste in 
objekti 

Urejanje 
pokopališča 
in pogrebna 
dejavnost 

Urejanje 
pokopali

šča 
Otoče 

PP 64112 
Urejanje in 
vzdrževanje 

grobišč v 
Begunjah in 
Dragi (KS 
Begunje) 

Otroško 
igrišče 

Sofinancir
anje drugih 
programov 
- kulturni 
domovi 

Skupaj 
ODHODKI 

RAZLIKA 
MED 

PRIHODK
I IN 

ODHODK
I 

PRENOS 
SREDSTE

V IZ 
PRETEKL

EGA 
LETA 
2018 

USKLADIT
EV 

PRORAČU
NA OZ. 

PRENOS 
SRED. V 

NASLEDNJ
E LETO 
KONTO 

9009 
Sprejeti proračun 2019 70.599,97 18.440,40 55.280,79       4.688,35   78.409,54       
Proračun 39.353,61 11.230,83 26.634,43       1.488,35   39.353,61       
KS 11.969,36 3.015,67 2.804,41       8.083,61   13.903,69       
Skupaj KS Radovljica 51.322,97 14.246,50 29.438,84       9.571,96   53.257,30 -1.934,33 7.809,57 5.875,24 
Sprejeti proračun 2019 27.396,40 8.515,66 20.829,45 3.700,00     437,75   33.482,86       
Proračun 19.688,65 4.945,66 14.742,99           19.688,65       
KS 8.002,10 1.536,75 4.190,32 2.661,13     0,00   8.388,20       
Skupaj KS Srednja 
Dobrava 27.690,75 6.482,41 18.933,31 2.661,13     0,00   28.076,85 -386,10 6.086,46 5.700,36 

SKUPAJ PRORAČUN 325.622,18 73.607,41 232.106,33 0,00 0,00 700,40 9.847,90 10.349,22 326.611,26 -989,08     
SKUPAJ KS 186.322,26 66.197,00 20.217,31 46.620,95 2.205,59 -342,79 13.499,30 7.651,74 156.049,10 30.273,16 

  
SKUPAJ 511.944,44 139.804,41 252.323,64 46.620,95 2.205,59 357,61 23.347,20 18.000,96 482.660,36 29.284,08 81.385,06 110.669,14 
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V. TABELA REZERVNI IN STANOVANJSKI SKLAD 
 

PU PK PP NRP Konto Opis 
Sprejeti 

proračun 
2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
11:9 

Indeks 
11:10 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 
90         PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE 125.000,00 125.000,00 64.902,26 51,92 51,92 
  23       INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 125.000,00 125.000,00 64.902,26 51,92 51,92 

  2302       Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 125.000,00 125.000,00 64.902,26 51,92 51,92 

  23029002       Posebni programi pomoči v primerih nesreč 125.000,00 125.000,00 64.902,26 51,92 51,92 

    44818     Proračunska rezerva za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih nesreč 125.000,00 125.000,00 64.902,26 51,92 51,92 

      109001   Proračunska rezerva za fin. izdatkov za odpravo posl. 
naravnih nesreč 125.000,00 125.000,00 64.902,26 51,92 51,92 

        420402 Rekonstrukcije in adaptacije 45.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 
        420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 67.000,00 57.000,00 36.593,40 54,62 64,20 
        420801 Investicijski nadzor 3.000,00 3.000,00 153,72 5,12 5,12 
        420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 30.000,00 28.155,14 281,55 93,85 
91         REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE 45.000,00 45.000,00 40.824,11 90,72 90,72 

  16       PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 45.000,00 45.000,00 40.824,11 90,72 90,72 

  1605       Spodbujanje stanovanjske gradnje 45.000,00 45.000,00 40.824,11 90,72 90,72 
  16059003       Drugi programi na stanovanjskem področju 45.000,00 45.000,00 40.824,11 90,72 90,72 
    41110     Rezervni sklad za stanovanjske namene 45.000,00 45.000,00 40.824,11 90,72 90,72 
      061001   Rezervni sklad za stanovanjske namene 45.000,00 45.000,00 40.824,11 90,72 90,72 
        420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 45.000,00 45.000,00 40.824,11 90,72 90,72 
          SKUPAJ 170.000,00 170.000,00 105.726,37 62,19 62,19 
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1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 
2019 

 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB in spremembe; ZJF) ter 17. in 109. člena 
Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na __. redni seji dne _________ 
sprejel 
 
 

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019 
 

1. člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019, katerega sestavni deli so tudi zaključni računi 
krajevnih skupnosti. 
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radovljica za leto 2019. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov. 
 

3. člen 
 
Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto 2019 se deli na: bilanco prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. 
 
Skupina/Podskupina/Konto Zaključni račun 2019 

v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 18.161.195,02 

 TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 17.370.013,52 

70 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706) 13.833.851,34 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 10.401.014,00 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.738.809,68 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 686.280,89 

706 DRUGI DAVKI 7.746,77 

71 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 3.536.162,18 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  2.017.671,43 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 18.181,54 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  92.131,30 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 86.197,38 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.321.980,53 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 426.679,29 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 31.090,99 

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 395.588,30 
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Skupina/Podskupina/Konto Zaključni račun 2019 
v EUR 

73 PREJETE DONACIJE  (730+731) 10.205,00 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  10.205,00 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    354.297,21 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 313.282,19 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 41.015,02 

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) 17.576.731,26 
40 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 3.345.675,56 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.190.380,58 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 193.283,60 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.752.833,26 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 37.735,20 

409 REZERVE 171.442,92 

41 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 8.688.250,08 

410 SUBVENCIJE 183.993,02 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 4.023.603,55 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 990.745,86 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  3.489.907,65 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 4.972.634,57 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.972.634,57 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 570.171,05 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 242.000,00 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 328.171,05 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 584.463,76 
   

   
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752) 35.176,39 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 35.176,39 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  12,39 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  35.164,00 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 

  
 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(440+441) 0,00 
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Skupina/Podskupina/Konto Zaključni račun 2019 
v EUR 

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.) 35.176,39 

   

   
C.   RAČUN  FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0,00 
50 ZADOLŽEVANJE 0,00 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00 

VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 843.086,88 
55 ODPLAČILA  DOLGA 843.086,88 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  843.086,88 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) -223.446,73 

X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -843.086,88 
XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -584.463,76 

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2018 560.897,35 

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2019 337.450,62 

 9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali + 

 
 

 
4. člen 

 
Presežek prihodkov iz 3. člena tega odloka znaša skupaj 337.450,62 EUR in se po zaključnem računu prenese v 
naslednje leto, in sicer za naslednje namene: 
 

v proračun naslednjega leta v višini 108.335,40 
na režijski obrat v višini 118.446,08 
na krajevne skupnosti v višini 110.669,14 

 
5. člen 

 
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti: 
 

1. Prenos iz leta 2018 75.283,13 
2. Prihodki iz proračuna 125.000,00  
3. Odhodki iz rezervnega sklada 64.902,26 
4. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12. 2019 135.380,87 

 
6. člen 

 
Rezervni sklad za stanovanjske namene izkazuje naslednje vrednosti: 
 

1. Prenos iz leta 2018 84.236,90 
2. Prihodki iz proračuna 46.442,92  
3. Odhodki iz rezervnega sklada za stanovanjske namene 40.824,11 
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4. Stanje rezervnega sklada za stanovanjske namene na dan 31.12. 2019 89.855,71 
 

7. člen 
 
V posebni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto 2019 z obrazložitvami in letnim poročilom 
Občine Radovljica so vključene tudi krajevne skupnosti. 
 

8. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019 začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, 
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. 
 
Številka: 4101-0050/2018 
Datum: 
 
 

Ciril Globočnik 
ŽUPAN 
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2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA 
RAČUNA PRORAČUNA OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2019 

 

2.1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

 

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in 
zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in 
izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem 

 

A. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 
 

Skupaj je bilo realiziranih 18.196.371,41 EUR prihodkov ali 82,43% (v preteklem letu 88,24%) glede na sprejeti 
proračun 2019. 

 

Občina za pokrivanje svojih nalog prejema naslednje prihodke: 

Konto Opis 
Sprejeti 

proračun 2019 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:3 
Indeks 

5:3 

1 2 3 4 5 7 8 

5 RAČUN FINANCIRANJA 2.169.101,00 2.169.101,00 0,00 0,00 0,00 

50 Zadolževanje 2.169.101,00 2.169.101,00 0,00 0,00 0,00 

500 Domače zadolževanje 2.169.101,00 2.169.101,00 0,00 0,00 0,00 

5001 Domače zadolževanje 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

5003 Najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih 169.101,00 169.101,00 0,00 0,00 0,00 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 19.906.719,88 19.909.219,88 18.196.371,41 91,41 91,41 

70 Davčni prihodki 13.660.330,78 13.660.330,78 13.833.851,34 101,27 101,27 

700 Davki na dohodek in dobiček 10.401.014,00 10.401.014,00 10.401.014,00 100,00 100,00 

7000 Dohodnina 10.401.014,00 10.401.014,00 10.401.014,00 100,00 100,00 

703 Davki na premoženje 2.696.116,78 2.696.116,78 2.738.809,68 101,58 101,58 

7030 Davki na nepremičnine 2.167.716,78 2.167.716,78 2.163.564,43 99,81 99,81 

7031 Davki na premičnine 2.400,00 2.400,00 4.003,48 166,81 166,81 

7032 Davki na dediščine in darila 71.000,00 71.000,00 137.442,22 193,58 193,58 

7033 Davki na promet nepremičnin in na 
finančno premoženje 455.000,00 455.000,00 433.799,55 95,34 95,34 

704 Domači davki na blago in storitve 563.200,00 563.200,00 686.280,89 121,85 121,85 

7044 Davki na posebne storitve 4.000,00 4.000,00 10.046,56 251,16 251,16 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 559.200,00 559.200,00 676.234,33 120,93 120,93 
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Konto Opis 
Sprejeti 

proračun 2019 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:3 
Indeks 

5:3 

1 2 3 4 5 7 8 

706 Drugi davki 0,00 0,00 7.746,77 - - 

7060 Drugi davki 0,00 0,00 7.746,77 - - 

71 Nedavčni prihodki 4.389.172,82 4.389.172,82 3.536.162,18 80,57 80,57 

710 Udeležba na dobičku in dohodku od 
premoženja 2.039.019,55 2.039.019,55 2.017.671,43 98,95 98,95 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 
ter presežkov prihodkov nad odhodki 151.500,00 151.500,00 75.000,00 49,50 49,50 

7102 Prihodki od obresti 1.100,00 1.100,00 4.317,22 392,47 392,47 

7103 Prihodki od premoženja 1.886.419,55 1.886.419,55 1.938.354,21 102,75 102,75 

711 Takse in pristojbine 20.000,00 20.000,00 18.181,54 90,91 90,91 

7111 Upravne takse in pristojbine 20.000,00 20.000,00 18.181,54 90,91 90,91 

712 Globe in druge denarne kazni 87.200,00 87.200,00 92.131,30 105,66 105,66 

7120 Globe in druge denarne kazni 87.200,00 87.200,00 92.131,30 105,66 105,66 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.470,00 77.470,00 86.197,38 111,27 111,27 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.470,00 77.470,00 86.197,38 111,27 111,27 

714 Drugi nedavčni prihodki 2.165.483,27 2.165.483,27 1.321.980,53 61,05 61,05 

7141 Drugi nedavčni prihodki 2.165.483,27 2.165.483,27 1.321.980,53 61,05 61,05 

72 Kapitalski prihodki 1.225.530,00 1.225.530,00 426.679,29 34,82 34,82 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 0,00 31.090,99 - - 

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,00 0,00 28.700,00 - - 

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0,00 0,00 1.319,68 - - 

7202 Prihodki od prodaje opreme 0,00 0,00 971,31 - - 

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih 
sredstev 0,00 0,00 100,00 - - 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 1.225.530,00 1.225.530,00 395.588,30 32,28 32,28 

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in 
gozdov 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 1.116.000,00 1.116.000,00 391.060,52 35,04 35,04 

7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic 
in drugih neopredmetenih sredstev 104.530,00 104.530,00 4.527,78 4,33 4,33 

73 Prejete donacije 8.221,00 10.721,00 10.205,00 124,13 124,13 

730 Prejete donacije iz domačih virov 8.221,00 10.721,00 10.205,00 124,13 124,13 

7300 Prejete donacije in darila iz domačih virov 8.221,00 10.721,00 10.205,00 124,13 124,13 

74 Transferni prihodki 593.265,28 593.265,28 354.297,21 59,72 59,72 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 431.522,79 431.522,79 313.282,19 72,60 72,60 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 401.522,79 401.522,79 282.473,34 70,35 70,35 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 30.000,00 30.000,00 30.808,85 102,70 102,70 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU 161.742,49 161.742,49 41.015,02 25,36 25,36 

7411 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU za izvajanje skupne 
kmetijske politike 

0,00 0,00 14.454,46 - - 
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Konto Opis 
Sprejeti 

proračun 2019 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:3 
Indeks 

5:3 

1 2 3 4 5 7 8 

7412 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije iz 
strukturnih skladov 

0,00 0,00 1.280,00 - - 

7413 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU iz kohezijskega 
sklada 

161.742,49 161.742,49 25.280,56 15,63 15,63 

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 30.200,00 30.200,00 35.176,39 116,48 116,48 

750 Prejeta vračila danih posojil 200,00 200,00 12,39 6,20 6,20 

7500 Prejeta vračila danih posojil od 
posameznikov in zasebnikov 200,00 200,00 12,39 6,20 6,20 

751 Prodaja kapitalskih deležev 30.000,00 30.000,00 35.164,00 117,21 117,21 

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih 
deležev v finančnih institucijah 30.000,00 30.000,00 35.164,00 117,21 117,21 

SKUPAJ 22.075.820,88 22.078.320,88 18.196.371,41 82,43 82,43 
 
V strukturi prihodkov bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki 76,03% (v preteklem 
letu 73,49%), sledijo jim nedavčni prihodki z 19,43% (v preteklem letu 17,18%), kapitalski prihodki z 2,34% (v 
preteklem letu 1,11%), transferni prihodki z 1,95% (v preteklem letu 2,34%), prihodki iz naslova prejetih vračil danih 
posojil in prodaje kapitalskih deležev z 0,19% deležem (v preteklem letu 0,00%), prejete donacije z 0,06% (v preteklem 
letu 0,05%) in zadolževanje predstavlja 0,00% (v preteklem letu 5,00%). 

 

 
 

Davčni prihodki 
76,03% 

Nedavčni prihodki 
19,43% 

Kapitalski prihodki 
2,34% 

Transferni prihodki 
1,95% 

Prejeta vračila danih 
posojil in prodaja 

kapitalskih deležev 
0,19% 

Prejete donacije 
0,06% 

Zadolževanje 0,00% 

Struktura prihodkov v letu 2019 
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50 Zadolževanje 0 € 

500 Domače zadolževanje 0 € 
Občina Radovljica se je v preteklem letu ni dodatno zadolžila. 

 

70 Davčni prihodki 13.833.851 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 10.401.014 € 
Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe, ki je bila 
realizirana v celoti glede na načrtovano. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog. Pri izračunu primerne porabe za leto 2019 je Ministrstvo za finance upoštevalo povprečnino 
v višini 573,50 EUR, ki je bila izračunana na podlagi metodologije iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih 
stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se 
upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Ministrstvo za finance 
je posredovalo podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi. Povprečnina predstavlja na prebivalca 
v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. 

 

703 Davki na premoženje 2.738.810 € 
Davki na premoženje so bili realizirani 101,58% glede na sprejeti proračun 2019. V to skupino spadajo: 

- davki na nepremičnine (konto 7030), in sicer davek na nepremičnine (davek od premoženja), nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in fizičnih oseb ter prihodki iz naslova zamudnih obresti v višini 
2.163.564,43 EUR, 

- davki na premičnine (konto 7031), in sicer davek od premoženja na posest plovnih v višini 4.003,48 EUR, 
- davki na dediščine in darila skupaj z zamudnimi obrestmi (konto 7032) v višini 137.442,22 EUR, 
- davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033), ki ga sestavljata davek na promet 

nepremičnin od pravnih oseb in fizičnih oseb v višini 433.799,55 EUR. 
 

704 Domači davki na blago in storitve 686.281 € 
Domači davki na blago in storitve so realizirani 121,85% glede na sprejeti proračun 2019. Med te davke spadajo: 

- davki na posebne storitve (konto 7044), kamor spada davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil realiziran 
251,16%, 

- drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), kamor spada: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 
(zavezanci za plačevanje pa so lastniki gozdov), občinske takse od pravnih oseb in fizičnih oseb, okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in turistična taksa, ki so bili realizirani 
120,93%. 

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in 
ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej in je 
prihodek proračuna občine. Zavezanci za pobiranje turistične takse so, v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja 
turizma, vse osebe in podjetja, ki sprejemajo turiste na prenočevanje v občini. 

 

706 Drugi davki 7.747 € 
Med druge davke spadajo davki, ki so na dan 31.12.2019 nenamensko razporejeni in jih bo Finančna uprava v letu 2020 
namensko razporedila. 

 

71 Nedavčni prihodki 3.536.162 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja 2.017.671 € 
Prihodki udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja so bili realizirani 98,95% glede na sprejeti proračun 2019, 
sestavljajo pa jih naslednji prihodki: 

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100), kjer je 
zabeleženo izplačilo dobička Javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. v višini 75.000,00 EUR, 
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- prihodki od obresti (konto 7102), kjer so sredstva obresti v višini 4.317,22 EUR, in sicer iz naslova zamudnih 
obresti po prodajni pogodbi za zemljišče iz preteklih let, 

- prihodki od premoženja (konto 7103) v višini 1.938.354,21 EUR, kamor spadajo: 
o prihodki iz naslova koncesijskih dajatev (podeljene koncesije za vodno pravico, podeljene koncesije in 

koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo) v skupni višini 301.592,18 EUR, 
o prihodki od najemnin za kmetijska zemljišča v višini 9.577,59 EUR, 

o prihodki od poslovnih prostorov v višini 50.303,22 EUR, 

o prihodki od stanovanj in garaž v višini 239.990,50 EUR, 

o prihodki iz drugih najemnin v višini 36.694,35 EUR, 

o prihodki od najemnin za CČN Radovljica v višini 353.440,80 EUR, 

o prihodki od najemnin komunalne infrastrukture (vodovodno in kanalizacijsko omrežje, druge najemnine od 
ravnanja z odpadki in obnovljivih virov energije) v skupni višini 657.139,90 EUR, 

o drugi prihodki od premoženja, kamor spadajo plačani obratovalni stroški s strani najemnikov poslovnih 
prostorov, katerih stavbe upravlja Občina Radovljica, to so Gorenjska cesta 18, Gorenjska cesta 19A 
(Linhartova dvorana Radovljica), skupni prostori v Graščini, poslovni prostor Cankarjeva 1, Kranjska 13 in 
Mrakova hiša v skupni višini 57.399,09 EUR, 

o sredstva krajevnih skupnosti v višini 177.185,87 EUR in 

o režijskega obrata ALC Lesce v višini 55.030,70 EUR. 

 

711 Takse in pristojbine 18.182 € 
V to skupino spadajo vplačane upravne takse in pristojbine, ki so bile realizirane 90,91% glede na sprejeti proračun 
2019. 

 

712 Globe in druge denarne kazni 92.131 € 
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so bili realizirani 105,66% glede na sprejeti proračun 2019. Vključujejo pa 
prihodke iz naslova: 

- glob in drugih denarnih kazni za prekrške ter sodne takse in drugi stroški državnih organov na podlagi Zakona o 
prekrških v skupni višini 87.813,46 EUR in 

- nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so ga plačali zavezanci na podlagi odločb v višini 
4.317,84 EUR. 

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 86.197 € 
Med te prihodke spadajo prihodki, ki se zaračunavajo pri upravljanju s premoženjem večinoma pri režijskem obratu 
ALC Lesce, realizirani pa so 111,27% glede na sprejeti proračun 2019. 

 

714 Drugi nedavčni prihodki 1.321.981 € 
Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani 61,05% glede na sprejeti proračun 2019. V to skupino prihodkov smo 
zabeležili: 

- sofinanciranje ZD Radovljica s strani OZG Kranj v višini 639.191,68 EUR, 
- drugi prihodki iz naslova socialnega varstva v višini 97.224,36 EUR, 
- ostali nedavčni prihodki v višini 121.330,44 EUR in 
- prihodki od komunalnih prispevkov v višini 464.234,05 EUR. 

V letu 2019 so bili iz naziva komunalnih prispevkov in urejanja stavbnih zemljišč planirani prihodki v višini 
1.161.391,24 EUR. Realizirani so bili prihodki v višini 464.234,05 EUR oz. 39,97 % vseh planiranih prihodkov.  

Realizacija je nižja od planirane predvsem zaradi tega, ker ni bil realiziran prenos komunalne opreme v območjih 
urejanja stavbnih zemljišč v Kamni Gorici, Dvorski vasi in na območju varovanih stanovanj v Radovljici. Na vseh 
območjih je prišlo do zapletov na področju premoženjskih zadev zaradi katerih prenosa komunalne opreme ni bilo 
možno izvesti. 
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Planirani prihodki brez teh treh območij urejanja so bili ocenjeni na 485.000,00 EUR in realizirani v višini 
464.234,05 EUR, kar predstavlja 95,72 % realizacijo. 

Na splošnem delu je bil planiran prihodek v višini 350.000,00 EUR, realiziran pa je bil v višini 268.018,60 EUR oz. 
76,58 %. Od tega je akontacija za komunalni prispevek za območje novega kampa je znašala 98.055,17 EUR. Na račun 
novo zgrajene kanalizacije v Kropi in Begunjah je bilo realiziranih še 2.314,16 EUR prihodkov.  

Za posamezna območja urejanja navajamo bistvene še podatke, ki so vplivali na načrtovane prihodke: 
- Komunalni prispevek ZN Langusova: Planiran je bil prihodek v višini 28.000 EUR. Prihodek je bil realiziran v 

višini oz. 67.197,78 EUR oz. 239,44 %. 
- Komunalni prispevek OLN Dolina: Planiran je bil prihodek v višini 32.000 EUR. Prihodek je bil realiziran v 

višini 41.354,12 EUR oz. 129,23 %. 
- Komunalni prispevek OLN Brezje: Planiran je bil prihodek v višini 75.000 EUR. Prihodek je bil realiziran v 

višini 19.890,21 EUR oz. 26,52 %. 
- Komunalni prispevek - OPPN stanovanjska gradnja SZ 11 Kamna Gorica: Planiran je bil prihodek v višini 

467.247,17 EUR. Kljub temu, da prenos komunalne opreme ni bil izveden smo uspeli realizirati prihodek v 
višini 19.036,02 EUR oz. 4,07 %).  

- V proračunu ni bil posebej načrtovan komunalni prispevek v območju OLN PC na vhodu v Radovljico (nov 
trgovski center Hofer), a je bil realiziran v višini 48.737,32 EUR. 

 

72 Kapitalski prihodki 426.679 € 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 31.091 € 
Prodaja osnovnih sredstev je bila realizirana v višini 31.090,99 EUR. Na tej skupini je knjižena varščina (del kupnine) 
za poslovni prostor na Ljubljanski cesti 4, Radovljica v višini 28.700,00 EUR, avtomobil v vrednosti 1.319,68 EUR in 
računalniška oprema za 971,31 EUR in druga osnovna sredstva pri KS Lesce v višini 100,00 EUR. 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 395.588 € 
V skupini Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, ki so bili realizirani 32,28% glede na sprejeti 
proračun 2019, so upoštevani: 

- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, kjer realizacije ni bilo, 
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 391.060,52 EUR in  
- prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev (stavbna pravica) v višini 

4.527,78 EUR. 
 

73 Prejete donacije 10.205 € 

730 Prejete donacije iz domačih virov 10.205 € 
Sredstva donacij iz domačih virov so bile realizirane 124,13% glede na sprejeti proračun 2019. Prejeli so jih: 

- proračun v višini 2.500,00 EUR s strani Javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. za obnovo Avsenikovega 
spomenika v krožišču Lesce, 

- KS Begunje v višini 705,00 EUR za sofinanciranje prireditve Urhov semenj, 
- KS Kamna Gorica v višini 6.800,00 EUR za izvedbo prireditev spuščanje barčic in Langusovih dni ter iz 

naslova izrabe kamnoloma in 
- KS Kropa v višini 200 EUR za sofinanciranje obdaritve otrok (Dedek Mraz). 
 

74 Transferni prihodki 354.297 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 313.282 € 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani 72,60%. To so prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in so bila realizirana iz naslednjih virov in za naslednje projekte: 

- MK - gozdne ceste v višini 15.686,20 EUR, 
- MGRT - 23. člen ZFO, prihodek je bil realiziran v višini 124.922,50 EUR za sofinanciranje energetske sanacije 

OŠ Staneta Žagarja Lipnica, kar je skladno z izkazanimi upravičenimi stroški, vendar za 47.457,50 manj od 
načrtovanega, 
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- MOP - oskrba s pitno vodo za območje Zgornje Save v višini 4.461,28 EUR - ker smo v letu 2017 izkazali 
dodatne upravičene stroške, so nam bila v preteklem letu odobrena dodatna sredstva, 

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti - sofinanciranje obnove in vzdrževanja 
vojnih grobišč državnega pomena v Občini Radovljica v višini 5.940,02 EUR, 

- Ministrstva za obrambo - požarna taksa je bila realizirana v višini 45.237,81 EUR, 
- Sofinanciranje MOP za v letu 2018 založena sredstva subvencij za tržno najemnino v višini 9.851,36 EUR, 
- Drugi prihodki iz naslova socialnega varstva (sofinanciranje družinskega pomočnika) v višini 16.711,12 EUR, 
- Drugi prihodki v višini 3.460,57 EUR, ki so sestavljeni iz sredstev MJU za sofinanciranja investicije v zgradbi 

Čebelica in MKGP za upravljanje z državnimi gozdovi iz leta 2018 in 
- Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva s strani MJU in Občine Naklo v skupni višini 

87.011,33 EUR. 
 

V preteklem letu pa smo planirali še nekatere druge transferne prihodke, ki pa niso bili realizirani, in sicer: 
- MI - Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja v Lipnici v višini 28.542,79 EUR, prihodek zaradi poznega 

začetka investicije ni bil realiziran v letu 2019 in bo realiziran v letu 2020  
- FŠ - Kopališče Radovljica - investicija je bila izvedena, zahtevek posredovan na Fundacijo za šport, vendar 

prihodek v višini 46.000 EUR v letu 2019 še ni bil realiziran. 
 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 41.015 € 
Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bili realizirani 25,36 %, in sicer: 

- MOP - oskrba s pitno vodo za območje Zgornje Save v višini 25.280,56 EUR - ker smo v letu 2017 izkazali 
dodatne upravičene stroške, so nam bila v preteklem letu odobrena dodatna sredstva, 

- CLLD - sofinanciranje delovanja akcijske skupine LAS - v letu 2019 so bila nakazana v preteklih letih založena 
sredstva v višini 15.734,46 EUR 

 

V preteklem letu pa smo planirali še nekatere druge transferne prihodke, ki pa niso bili realizirani, in sicer: 
- MI - Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja v Lipnici v višini 161.742,49 EUR, prihodek zaradi poznega 

začetka investicije ni bil realiziran v letu 2019 in bo realiziran v letu 2020. 
 

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 35.176 € 

750 Prejeta vračila danih posojil 12 € 
Pod prejetimi vračili danih posojil so realizirana vračila posojilojemalcev iz naslova danih stanovanjskih kreditov. 
Plačila so bila realizirana v višini 12,39 EUR. 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev 35.164 € 
V to skupino spadajo sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah, kjer izkazujemo 
prodajo delnic Gorenjske banke d.d.. 

 

 

B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 
Odhodki so bili realizirani v višini 18.419.818,14 EUR ali 81,37% (v preteklem letu 86,31%) glede na sprejeti 
proračun 2019. To je realizacija glede na sprejeti proračun, kar pa sicer ne pomeni realizacije izvršenih nalog iz 
proračuna v enakem deležu. Podatek v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam pove, da so nekatere naloge realizirane 
v celoti, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2019. 
 
Realizirani odhodki Občine Radovljica so prikazani iz ekonomskega in vsebinskega vidika. Odhodki po vsebini so 
prikazani na dva načina, in sicer po namenu in po uporabnikih (posamezna področja in po posameznih proračunskih 
uporabnikih). Skladno z ekonomsko klasifikacijo so planirani odhodki razvrščeni v skupine, podskupine in konte. 
Skupine odhodkov so oštevilčene z dvomestno, podskupine s trimestno in konti s štirimestno številko. 
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Po bilančnih shemah se tokovi odhodkov in drugih izdatkov izkazujejo v bilanci odhodkov, ki obsega: tekoče odhodke, 
tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. 
 
Med tekočimi odhodki so zajeti stroški dela, izdatki za blago in storitve, obresti in rezerve. 
 
Tekoči transferi zajemajo subvencije v kmetijstvu, socialne transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere 
neprofitnim organizacijam in društvom, kot so humanitarne organizacije, Centru za socialno delo, društvom, političnim 
strankam, transfere v javne zavode in drugim izvajalcem javnih služb. 
 
Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, stroški novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije, investicijskega vzdrževanja in obnove, nakup zemljišč ter študije o izvedljivost projektov, 
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. 
 
Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje ter transfere 
posameznikom za pospeševanje nadomestne gradnje. 
 
Pregled realiziranih odhodkov bilance po vrstah odhodkov je prikazan v nadaljevanju. 
 
Odhodki proračuna občine se delijo po ekonomski klasifikaciji, institucionalni klasifikaciji in po programski 
klasifikaciji. 
 
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 
112/09 in spremembe) deli odhodke proračuna gleda na ekonomski pomen posameznega odhodka. 
 
Odhodki proračuna, razdeljeni po ekonomski klasifikaciji, so: 

Konto Opis 
Sprejeti 

proračun 2019 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:3 
Indeks 

5:4 
1 2 3 4 5 6 7 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 21.793.345,65 21.795.845,65 17.576.731,26 80,65 80,64 
40 Tekoči odhodki 3.713.196,56 3.827.206,90 3.345.675,56 90,10 87,42 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.255.846,00 1.251.438,04 1.190.380,58 94,79 95,12 
4000 Plače in dodatki 1.111.680,00 1.107.578,08 1.067.883,62 96,06 96,42 
4001 Regres za letni dopust 37.500,00 38.138,46 38.051,20 101,47 99,77 
4002 Povračila in nadomestila 62.736,00 62.173,85 56.451,64 89,98 90,80 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 19.550,00 19.600,73 12.071,88 61,75 61,59 
4004 Sredstva za nadurno delo 17.000,00 16.860,17 14.045,32 82,62 83,30 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 7.380,00 7.086,75 1.876,92 25,43 26,48 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 201.944,00 202.204,28 193.283,60 95,71 95,59 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 101.440,00 101.607,08 97.073,10 95,70 95,54 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 81.740,00 81.812,62 77.768,06 95,14 95,06 
4012 Prispevek za zaposlovanje 704,00 704,00 603,35 85,70 85,70 
4013 Starševsko varstvo 1.180,00 1.180,00 1.096,83 92,95 92,95 

4015 
Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

16.880,00 16.900,58 16.742,26 99,18 99,06 

402 Izdatki za blago in storitve 2.028.376,56 2.160.001,66 1.752.833,26 86,42 81,15 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 604.268,14 565.634,99 439.059,80 72,66 77,62 
4021 Posebni material in storitve 78.555,00 102.450,92 89.157,07 113,50 87,02 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 422.442,94 440.638,47 366.546,37 86,77 83,19 

4023 Prevozni stroški in storitve 64.856,82 74.530,88 57.763,03 89,06 77,50 
4024 Izdatki za službena potovanja 2.401,00 3.644,01 2.057,97 85,71 56,48 
4025 Tekoče vzdrževanje 214.335,20 304.183,76 269.004,94 125,51 88,44 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 56.712,01 66.662,80 63.515,23 112,00 95,28 
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Konto Opis 
Sprejeti 

proračun 2019 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:3 
Indeks 

5:4 
1 2 3 4 5 6 7 

4027 Kazni in odškodnine 0,00 594,34 594,34 - 100,00 
4029 Drugi operativni odhodki 584.805,45 601.661,49 465.134,51 79,54 77,31 
403 Plačila domačih obresti 42.030,00 42.120,00 37.735,20 89,78 89,59 

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim 
bankam 42.000,00 41.976,73 37.591,93 89,50 89,55 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v 
sistem EZR 30,00 143,27 143,27 477,57 100,00 

409 Rezerve 185.000,00 171.442,92 171.442,92 92,67 100,00 
4090 Splošna proračunska rezervacija 140.000,00 125.000,00 125.000,00 89,29 100,00 
4093 Sredstva za posebne namene 45.000,00 46.442,92 46.442,92 103,21 100,00 
41 Tekoči transferi 8.852.236,51 8.808.037,75 8.688.250,08 98,15 98,64 
410 Subvencije 235.000,00 207.875,64 183.993,02 78,29 88,51 
4100 Subvencije javnim podjetjem 70.000,00 54.875,64 54.278,22 77,54 98,91 
4102 Subvencije 165.000,00 153.000,00 129.714,80 78,62 84,78 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.027.887,00 4.042.022,91 4.023.603,55 99,89 99,54 
4111 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 21.750,00 21.670,00 21.200,00 97,47 97,83 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 25.500,00 23.464,46 23.361,66 91,61 99,56 
4117 Štipendije 3.500,00 3.500,00 1.800,00 51,43 51,43 
4119 Drugi transferi posameznikom 3.977.137,00 3.993.388,45 3.977.241,89 100,00 99,60 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 974.036,00 991.062,92 990.745,86 101,72 99,97 

4120 Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 974.036,00 991.062,92 990.745,86 101,72 99,97 

413 Drugi tekoči domači transferi 3.615.313,51 3.567.076,28 3.489.907,65 96,53 97,84 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega 
zavarovanja 105.000,00 105.000,00 104.363,88 99,39 99,39 

4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.305.373,01 2.246.434,79 2.186.102,25 94,83 97,31 

4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih 
služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki 

1.204.940,50 1.215.641,49 1.199.441,52 99,54 98,67 

42 Investicijski odhodki 8.746.312,58 8.588.798,34 4.972.634,57 56,85 57,90 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.746.312,58 8.588.798,34 4.972.634,57 56,85 57,90 
4202 Nakup opreme 125.872,50 125.718,21 99.430,84 78,99 79,09 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 165.427,56 178.270,89 154.102,49 93,15 86,44 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.768.953,10 2.714.334,61 1.504.651,16 54,34 55,43 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.054.577,57 4.103.863,69 2.461.858,97 60,72 59,99 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 580.156,08 461.599,27 406.729,01 70,11 88,11 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 3.000,00 3.665,00 3.660,18 122,01 99,87 

4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

1.048.325,77 1.001.346,67 342.201,92 32,64 34,17 

43 Investicijski transferi 481.600,00 571.802,66 570.171,05 118,39 99,71 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 248.600,00 242.223,00 242.000,00 97,35 99,91 

4310 Investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 243.600,00 242.000,00 242.000,00 99,34 100,00 

4314 Investicijski transferi posameznikom in 
zasebnikom 5.000,00 223,00 0,00 0,00 0,00 

432 Investicijski transferi proračunskim 233.000,00 329.579,66 328.171,05 140,85 99,57 



 

85 

Konto Opis 
Sprejeti 

proračun 2019 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:3 
Indeks 

5:4 
1 2 3 4 5 6 7 

uporabnikom 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 233.000,00 329.579,66 328.171,05 140,85 99,57 
5 RAČUN FINANCIRANJA 843.372,58 843.372,58 843.086,88 99,97 99,97 
55 Odplačila dolga 843.372,58 843.372,58 843.086,88 99,97 99,97 
550 Odplačila domačega dolga 843.372,58 843.372,58 843.086,88 99,97 99,97 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 811.000,00 811.000,00 810.714,32 99,96 99,96 

5503 Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 32.372,58 32.372,58 32.372,56 100,00 100,00 

  SKUPAJ 22.636.718,23 22.639.218,23 18.419.818,14 81,37 81,36 
 
Odhodki zajemajo tekoče in investicijske odhodke, ki so realizirani v višini: 

Konto Opis 
Realizacija 

2015 
Realizacija 

2016 
Realizacija 

2017 
Realizacija 

2018 
Realizacija 

2019 
40 Tekoči odhodki 2.936.030,03 2.997.354,74 2.868.114,05 3.289.144,92 3.345.675,56 
41 Tekoči transferi 7.106.390,47 7.132.647,58 7.514.397,14 8.351.694,42 8.688.250,08 

42 Investicijski odhodki 6.954.251,19 4.156.390,62 6.586.151,57 5.767.901,55 4.972.634,57 
43 Investicijski transferi 486.211,90 441.066,93 476.832,18 661.117,26 570.171,05 

44 Dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev 0,00 4.801,14 0,00 0,00   

55 Odplačila dolga 684.590,24 798.875,46 571.428,60 714.103,56 843.086,88 
  SKUPAJ 18.167.473,83 15.531.136,47 18.016.923,54 18.783.961,71 18.419.818,14 
 
Delež tekočih odhodkov in tekočih transferov je 65,33% (v preteklem letu 61,97%) delež investicijskih odhodkov, 
investicijskih transferov in odplačilo dolga pa 34,67% (v preteklem letu 38,03%). 
 

 
 
 

40 Tekoči odhodki 3.345.676 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.190.381 € 
V okviru podskupine kontov Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so odhodki za izplačane plače in dodatke, 
povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ter drugi 

Realizacija 2015 Realizacija 2016 Realizacija 2017 Realizacija 2018 Realizacija 2019

55,28% 65,22% 57,63% 61,97% 65,33% 

44,72% 34,78% 42,37% 38,03% 34,67% 

Razmerje med tekočo in investicijsko porabo 

Tekoča potrošnja Investicijska potrošnja
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izdatki zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike (občinsko upravo, krajevne skupnosti, režijski obrat ter 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo) v skladu s kadrovskim načrtom. V letu 2019 so bili 
realizirani 90,10% glede na sprejeti proračun 2019. 

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 193.284 € 
V to skupino spadajo obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov delodajalca za socialno varnost, in sicer za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za 
starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V preteklem letu 
so bili realizirani 95,71% glede na sprejeti proračun 2019 za vse neposredne uporabnike proračuna. 

 

402 Izdatki za blago in storitve 1.752.833 € 
Podskupina kontov Izdatki za blago in storitve zajema vse tekoče odhodke proračuna za plačilo dobavljenega blaga in 
opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, za pokrivanje izdatkov, ki so namenjeni operativnemu 
delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. To so odhodki za pisarniški material in 
storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov 
in storitev, izdatkov za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila poslovne najemnine in 
zakupnine, za plačila kazni in odškodnin, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih 
uporabnikov in programov. Realizacija izdatkov za blago in storitve je bila v preteklem letu 86,42% glede na sprejeti 
proračun 2019. 

 

403 Plačila domačih obresti 37.735 € 
Podskupina Plačila domačih obresti je bila v preteklem letu realizirana 89,78%, in sicer za plačilo obresti od najetih 
dolgoročnih in kratkoročnih kreditov pri poslovnih bankah ter za negativne obresti pri Banki Slovenija. 

 

409 Rezerve 171.442,92 € 
Realizirana so bila sredstva za rezervo 92,67% glede na sprejeti proračun 2019 za naslednje namene: 

- splošna proračunska rezerva, 
- rezervni sklad za stanovanjske namene in druge rezerve. 

Za proračunsko rezervo, ki je namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplave, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, smo oblikovali sredstva v višini 
125.000,00 EUR. 

Rezervni sklad za stanovanjske namene je bil na podlagi Stanovanjskega zakona oblikovan v višini 46,442,92 EUR ali 
103,21% glede na sprejeti proračun 2019 in prerazporeditve po sklepu župana. 

Oblikovana je bila tudi splošna proračunska rezerva v višini 15.000,00 EUR, ki je bila prerazporejena in porabljena za 
izvedbo nadomestnih volitev v KS Ljubno in za naročilo Avsenikovih srebrnikov izdanih ob 90. obletnici rojstva Slavka 
Avsenika. 

 

41 Tekoči transferi 8.688.250 € 

410 Subvencije 183.993 € 
Sredstva za subvencije so bila namenjena za izplačilo subvencij javnim podjetjem in fizičnim osebam, kar vključuje 
subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom, na podlagi dveh sprejetih pravilnikov. Za te namene so bila 
izplačana sredstva 78,29% glede na sprejeti proračun 2019. 

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.023.604 € 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani 99,89% glede na sprejeti proračun 2019. Nakazani 
odhodki so bili za naslednje namene: plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačil staršev, regresiranje oskrbe 
v domovih, regresiranje šolskih prevozov, druge transfere posameznikom (izplačila družinskim pomočnikom, pomoč 



 

87 

družini na domu), transfere posameznikom in gospodinjstvom (subvencije stanarin), druge transfere za zagotavljanje 
socialne varnosti, darila ob rojstvu otroka, denarne nagrade in priznanja ter druge štipendije. 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 990.746 € 
Podskupina odhodkov Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam je realizirana v višini 101,72%. Odhodki so 
bili nakazani neprofitnim organizacijam kamor sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, 
invalidska, gasilska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. 
Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. 

 

413 Drugi tekoči domači transferi 3.489.908 € 
Drugi tekoči domači transferi so realizirani 96,53% glede na sprejeti proračun 2019. To skupino sestavljajo: 

- prispevek za ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine,  
- tekoči transferi v javne zavode (za sredstva plač in drugih izdatkov zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za 

izdatke za blago in storitve ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in 
- tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, za opravljanje 

pogrebnih storitev in javnemu podjetju Komunala Radovljica d.o.o. za letno in zimsko vzdrževanje krajevnih 
cest, ulic, parkov in zelenic na javnih površinah. 

 

42 Investicijski odhodki 4.972.635 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.972.635 € 
Investicijski odhodki so realizirani 56,85% glede na sprejeti proračun 2019. Porabljeni so bili za nakup in gradnjo 
osnovnih sredstev. Odhodki zajemajo nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev ter 
študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Podrobno je realizacija 
investicijskih odhodkov obrazložena v posebnem delu proračuna pod posameznimi postavkami. 

 

43 Investicijski transferi 570.171 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 242.000 € 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani 97,35% glede na 
sprejeti proračun 2019. Sredstva so bila nakazana društvom za investicije in vzdrževanje, in sicer: Gasilski zvezi 
Radovljica za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, za redno vzdrževanje in nakup vozil in opreme, Društvu 
Gorske reševalne službe Radovljica za nakup enot za zaščito in reševanje ter Župniji Radovljica, Mošnje in Kropa za 
vzdrževanje in zaščito nepremične kulturne dediščine. 

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 328.171 € 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani 140,85% glede na sprejeti proračun 2019. Sredstva 
so bila nakazana javnim zavodom za investicije, za vzdrževanje in za obnovo objektov. 

 

55 Odplačila dolga 843.087 € 

550 Odplačila domačega dolga 843.087 € 
V letu 2019 smo v rokih odplačevali glavnice po obstoječih dolgoročnih kreditnih pogodbah sklenjenih pri poslovnih 
bankah in pri državnem proračunu (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Realizacija je bila 99,97% 
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C. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH TEKOČEGA LETA  
Če med seboj seštejemo razlike vseh treh računov dobimo proračunski primanjkljaj tekočega leta v višini 
223.446,73 EUR. 
 
 

D. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLIH LET 
Povečanje sredstev na računih na dan 31.12.2019 pomeni vključitev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 
2018 v višini 560.897,35 EUR. 
 
 

E. USKLADITEV PRORAČUNA 
Uskladitev proračuna pomeni, da proračunski presežek tekočega leta povečuje presežek preteklega leta in se ugotovi 
nov proračunski presežek za leto 2019, ki je sestavljen iz: 
 

 presežka proračuna v višini 108.335,40 EUR 

 presežka režijskega obrata v višini  118.446,08 EUR 

 presežka krajevnih skupnosti  110.669,14 EUR 

SKUPAJ na dan 31.12.2019 337.450,62 EUR 
 
 

F. UGOTOVITEV PRESEŽKA PRORAČUNA PO ZAKONU O 
FISKALNEM PRAVILU 

Na osnovi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Ur. list RS, št. 55/15), 71. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. list RS, št. 71/17 in spremembe) in prejetega pojasnila od Ministrstva za 
finance, Direktorata za proračun, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti št. 410-119/2016/17 z dne 
20.01.2017, mora občina izračunati višino presežka proračuna, in sicer tako, da od presežka izračunanega po 
računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, odšteje neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova 
odplačila glavnic dolga), neporabljene donacije in neporabljena namenska sredstva. Tako izračunan presežek mora 
občina evidentirati na posebnem kontu in ga sme porabiti samo za namene iz 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu. 

Občina Radovljica v poslovnih knjigah po stanju na dan 31.12.2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, 
izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 584.463,76 EUR. Za izračun presežka proračuna 
občine po Zakonu o fiskalnem pravilu, se od navedenega zneska odštejejo: 
- neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga) na dan 31.12.2019 (gre za 

opravljene storitve oz. dobave blaga v letu 2019, valuta (zapadlost) obveznosti v plačilo pa je v naslednjem letu), 
- neporabljene donacije na dan 31.12.2019 in  
- neporabljena namenska sredstva na dan 31.12.2019. 

 

Znesek neplačanih obveznosti na dan 31.12.2019 v višini 1.452.101,28 EUR presega znesek presežkov prihodkov nad 
odhodki. Tak izračun predstavlja negativen znesek, kar posledično pomeni, da Občina Radovljica nima presežka 
proračuna po Zakonu o fiskalnem pravilu za leto 2019. 
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2.2 OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

 

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

10 OBČINSKI SVET 201.253 € 

01 POLITIČNI SISTEM 138.941 € 

0101 Politični sistem 138.941 € 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 124.497 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon 
o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o 
financiranju političnih strank, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Proračun občine za posamezno leto, Statut 
Občine Radovljica, Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov 
krajevnih skupnosti in Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine 
Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji so uresničevanje določil statuta in poslovnika, sprejemanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine 
in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, sprejemanje novih predpisov glede na zakonske obveznosti 
lokalne skupnosti. 

Letni cilj je realizacija proračuna in izvajanje okvirnega letnega plana sej občinskega sveta. Njuna realizacija je 
razvidna iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna, zaključnega računa proračuna in poročil o delu občinskega 
sveta ter njegovih delovnih teles. 

40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov 65.912 € 
Sejnine članom občinskega sveta, odborov in komisij ter ostalih imenovanih delovnih teles so bile v letu 2019 izplačane 
v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles 
Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 165/2012). 

40106 Materialni stroški sveta 25.355 € 
Sredstva so bila porabljena za gradiva za seje občinskega sveta in odborov, tehnično podporo izvedbe sej, izvedbo 
slovesnosti ob državnih in občinskih praznikih, katerih (so)organizatorka je Občina Radovljica (kulturni program, 
tehnična izvedba, stroški reprezentance in protokola), ter priložnostne protokolarne dogodke občinskega sveta. V letu 
2019 je bilo izvedenih osem rednih sej. 

40108 Financiranje političnih strank 9.700 € 
Sredstva so bila porabljena za financiranje političnih strank. 

40138 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 0 € 
Na tej postavki se sredstva za zagotavljanje pogojev delo članov občinskega sveta zagotovijo v letih lokalnih volitev, in 
sicer za obdobje do konstituiranja novega občinskega sveta in ustanovitve svetniških skupin. V letu 2019 pa so bila na 
to postavko v ustrezni višini prerazporejena sredstva s postavke 40149 Sredstva za delo članov OS - LKS, in sicer za 
zagotavljanje pogojev dveh samostojnih svetnikov, ki sta izstopila iz svetniške skupine LKS. 
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40139 Nagrade predsednikom sveta KS 6.337 € 
Nagrade predsednikom krajevnih skupnosti v skladu z 9. in 14. členom Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov 
svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 165/2012) so bile izplačane v decembru 2019. 

14. člen navedenega pravilnika določa izplačilo nagrad predsednikom KS v decembru tekočega leta. 

40141 Sredstva za delo članov OS - SDS 2.725 € 
Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov 
občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. 

NRP - 010006 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 

40143 Sredstva za delo članov OS - SD 1.581 € 
Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov 
občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. 

NRP - 010005 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SD 

40144 Sredstva za delo članov OS - NSi 1.444 € 
Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov 
občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. 

NRP - 010008 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 

40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 4.194 € 
Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov 
občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. 

NRP - 010002 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 

40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.514 € 
Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov 
občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. 

NRP - 010009 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 

40149 Sredstva za delo članov OS - LKS 2.030 € 
Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov 
občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. 

NRP - 010004 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 

40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 1.516 € 
Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov 
občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. 

NRP - 010015 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 

40157 Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 1.493 € 
Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov 
občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. 

NRP - 010017 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 

40158 Sredstva za delo članov OS - Levica 696 € 
Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov 
občinskega sveta na podlagi naročil za svetnico. 
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NRP - 010018 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica 
 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 14.444 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski 
iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah in Zakon o 
financiranju političnih strank. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Pravočasna izvedba volitev ter zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za volitve. 

40127 Stroški volilne kampanje 3.014 € 
Sredstva so bila porabljena za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve, izvedene v letu 2018. 

40128 Stroški volitev - izvedba referenduma 11.431 € 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo predčasnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Ljubno. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo nepredvidenih predčasnih volitev v KS Ljubno v letu 2019. 

 

 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 6.178 € 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 6.178 € 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 6.178 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Listina prijateljstva med Občino Radovljica in Občino Sondrio, Listina o prijateljstvu med Občino Radovljica, 
Republika Slovenija, in Občino Ivančice, Češka republika, Listina o prijateljstvu med Občino Radovljica, Republika 
Slovenija, in Občino Svilajnac, Republika Srbija. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj so skupni projekti sodelovanja na različnih področjih in z različnimi ciljnimi skupinami. 

Letni cilj, to je izvedba enega skupnega projekta s partnerskimi občinami, je bil realiziran. 

48226 Mednarodno sodelovanje 6.178 € 
Sredstva so bila porabljena za izdatke za sodelovanje s partnerskima občinama Ivančice in Svilajnac ter druge 
mednarodne dogodke. Občina Radovljica je delegaciji občin Svilajnac in Ivančice gostila 1.6.2019 ob Vurnikovih 
dnevih 2019. Delegacija Občine Radovljica je v prvem polletju obiskala Ivančice ob tamkajšnjem festivalu špargljev 
18.5.2019. 

V okviru akademije FEP (Fond Evropski poslovi) je BSC v aprilu organizirala študijski obisk skupine gostov iz Srbije, 
med njimi tudi nekaj visokih funkcionarjev vlade Vojvodine. Občina Radovljica jim je v okviru obiska gorenjske regije 
18.5.2019 v čebelarskem centru predstavila njegovo pripravo, izvedbo in delovanje. Z Osnovno šolo A. T. Linharta 
Radovljica pa je občina sodelovala pri organizaciji udeležbe folklorne skupine Č'belce na mednarodnem festivalu v 
Pragi (VI Easter Folklore Festival, Blue Diamond). Šolo, občino in Slovenijo je na tem festivalu zastopalo več kot 30 
učencev, ki so 14.4.2019 v Pragi nastopili na glavnem trgu, z desetimi drugimi skupinami iz različnih držav. 

V razstavnem hodniku Radovljiške graščine so 29. avgusta odprli razstavo Jan Palach 69, ki jo je s podporo občine 
organiziralo Češko-slovensko društvo. V septembru pa se je ekipa Srednje gostinske in turistične šole Radovljica v 
Ivančicah tradicionalno udeležila tekmovanja v pripravi jedi na žaru (Grilfest, 28.9.). 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 14.482 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 14.482 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 14.482 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Statut Občine Radovljica, Odlok o priznanjih Občine Radovljica in Odlok o časopisu Občine Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske 
uprave in ustrezno izvajanje občinskih odlokov. 

Vse uradne objave so bile pravočasno in ustrezno objavljene. 

40130 Priznanja in simboli občine Radovljica 7.891 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup priznanj Občine Radovljica ter simbolov in zastav. 

40137 Uradne objave 6.592 € 
Sredstva so bila porabljena za objavo občinskih predpisov v Uradnih objavah Deželnih novic in objavo drugih aktov, za 
katere tako določa področna zakonodaja. Izbrani izvajalec izdajateljskih opravil, ki pripravlja uradne objave kot prilogo 
Deželnih novic, je Gorenjski glas d. d.. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Višina sredstev je bila planirana glede na porabo v predhodnih dveh letih, vendar je bil dejanski obseg uradnih objav v 
letu 2019 nižji. 

 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 41.652 € 

1803 Programi v kulturi 41.652 € 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 41.652 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Statut Občine Radovljica in Odlok o časopisu Občine Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Cilj je izdajanje časopisa, ki z uredniško politiko v skladu z odlokom in s programsko zasnovo zagotavlja obveščanje o 
delu občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in zvez, katerih ustanovitelj ali 
soustanovitelj je Občina Radovljica, ter poročanje o aktualnih društvenih, gospodarskih, političnih, socialnih, okoljskih, 
športnih in drugih dogajanjih v občini. 

Letno izvajanje ciljev spremlja Časopisni svet in je razvidno na podlagi poročila odgovorne urednice, ki je bilo 
predstavljeno na 10. seji občinskega sveta 29.1.2020. V letu 2019 je, kot je bilo načrtovano, izšlo 16 številk Deželnih 
novic, vsebinsko skladnih z odlokom o časopisu in s sprejeto programsko zasnovo. 

40107 Občinski časopis 41.652 € 
Sredstva so bila porabljena za plačilo 2 številk Deželnih novic, ki sta izšli decembra 2018, in 14 številk v letu 2019. 
Pogodbeni izvajalec izdajateljskih opravil je Gorenjski glas. 
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20 NADZORNI ODBOR 5.384 € 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.384 € 

0203 Fiskalni nadzor 5.384 € 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.384 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Statut Občine Radovljica, Pravilnik 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles občinskega sveta Občine 
Radovljica ter predstavnikov svetov krajevnih skupnosti, Poslovnik o delu nadzornega odbora in Letni načrt nadzorov. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine 
čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine, ter s tem prispeva k 
učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. 

Letni izvedbeni je izvedba načrtovanih nadzorov po letnem načrtu. 

40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 5.384 € 
Članom Nadzornega odbora so bile sejnine za udeležbo na sejah ter za opravljene nadzore izplačane v skladu s 
Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega 
sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 165/2012). 

Sredstva so bila porabljena za delo Nadzornega odbora v letu 2019, ki se je sestal na 8 rednih sejah in opravil 8 rednih 
ter 1 izredni nadzor. 

 

 

 

 

30 ŽUPAN 98.075 € 

01 POLITIČNI SISTEM 98.075 € 

0101 Politični sistem 98.075 € 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 98.075 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon 
o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o 
sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, 
ki jih sprejme funkcionar, Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril, Odlok o 
proračunu občine za posamezno leto, Statut Občine Radovljica, Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica, Odlok 
o priznanjih Občine Radovljica, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine 
in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj je izvajanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z 
javnimi sredstvi ter v zagotavljanje kakovostnih upravnih storitev. 

Letni cilj je sprotno izvajanje in spremljanje izvajanja programa proračunskih in drugih nalog. Realizacija je razvidna iz 
predloženega zaključnega računa proračuna in poročil o delu. 

40100 Plača poklicnega funkcionarja 46.661 € 
Plače poklicnega funkcionarja obračunane v obdobju december 2018 - november 2019 so bile izplačane v skladu z 
določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona za uravnoteženje javnih 
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financah, Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles 
Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti. 

40101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 7.900 € 
Ob izplačilu plač so bili poravnani tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. 

40102 Stroški za pokroviteljstva občine 17.861 € 
Sredstva so bila dodeljena društvom in posameznikom za sofinanciranje javnih prireditev in drugih javnih dogodkov, ki 
jih organizirajo, preko javnega razpisa, objavljenega 2.4.2019, in preko sodelovanja občine pri organizaciji tovrstnih 
dogodkov. Na javnem razpisu je sredstva prejelo 39 vlagateljev za sofinanciranje 55 prireditev oz. dogodkov. 

 

40103 Stroški reprezentance 14.090 € 
Sredstva so bila porabljena za izdatke za reprezentanco, protokolarna in promocijska darila, za različna protokolarna 
srečanja, sprejeme, spominske in druge svečanosti. 

40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan 11.563 € 
V skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles 
Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 165/2012) so 
bila za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana izplačana plačila za obdobje december 2018 - november 2019. 

 

 

Slika: Trajnostna mobilnost - Pešbus Lesce 

Slika: Kolesarki izlet ob dnevu brez avtomobila 
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5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE 
ZADEVE 1.799.795 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 21.248 € 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 21.248 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 21.248 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o finančni upravi in 
Sklepa občinskega sveta o organiziranju in začetku delovanja javne blagajne. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike 

40131 Stroški plačilnega prometa 8.869 € 
Sredstva so bila porabljena za plačilo zaračunanih negativnih obresti s strani Banke Slovenija, za plačilo provizij 
zaračunanih s strani Uprave RS za plačilni promet (UJP), GB d.d. in NLB d.d., ki opravljajo plačilni promet za Občino 
Radovljica ter nadomestilo za upravljanje vezave sredstev čez noč v skladu s podpisano pogodbo z NLB d.d.. 

40153 Stroški delovanja javne blagajne 12.378 € 
Sredstva so bila porabljena za delovanje javne blagajne. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Zaradi manjšega števila uporabnikov storitev javne blagajne je bilo porabljenih manj sredstev od predvidenih. 

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.402.748 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 1.402.748 € 

06039001 Administracija občinske uprave 1.386.450 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu 
osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem 
redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o 
varstvu okolja, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Odloki občin ustanoviteljic. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške 
tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je 
zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim kot zagotavljanje 
prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi 
sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo 
strokovne literature in dnevnega časopisja. 

40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 998.620 € 
S te proračunske postavke so bile izplačane plače zaposlenim v občinski upravi v skladu z veljavno zakonodajo za 
obdobje od decembra 2018 do novembra 2019. 

40122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine) 34.835 € 
Sredstva so bila porabljena za izplačilo regresa delavcem občinske uprave, štiri jubilejne nagrade in ena solidarnostna 
pomoč. 
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40123 Prispevki delodajalca 149.550 € 
S te postavke so bili poravnani zakonsko opredeljeni prispevki na izplačane plače. 

40124 Materialni stroški občinske uprave 199.479 € 
Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, energente, stroške čiščenja, telefonije in poštnih storitev, storitve 
vzdrževanja komunikacijske in druge opreme, izobraževanja, strokovno literaturo in ostale stroške. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Stroški ogrevanja in komunalnih storitev so bili nižji od predvidenih. Zaradi daljše odsotnosti nekaterih zaposlenih se je 
delovni proces zagotavljal tudi z delom preko študentskega servisa in je bilo za ta namen porabljenih občutno več 
sredstev od predvidenih. 

40132 Stroški notranje revizije in kontrole 0 € 
V letu 2019 je bila izvedena notranja revizija, vendar računa v tem obdobju nismo prejeli. 

40134 Stroški varstva pri delu 3.967 € 
Sredstva so bila porabljena za zdravstvene preglede zaposlenih in promocijo zdravja na delovnem mestu za zaposlene. 
Zdravstvenih pregledov je bilo načrtovanih malo več kot izvedenih, postavka zato ni v celoti realizirana. 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 16.297 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna in Zakon o javnem naročanju. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji: 
- ohranjanje oziroma povečanje vrednosti premičnin, 
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih in delo s strankami. 

Kazalca: 
- zvišanje vrednosti premičnin, 
- zadovoljstvo zaposlenih in strank. 
 

40126 Plan nabave opreme 16.297 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup strojne in licenčne programske računalniške opreme, pisarniškega pohištva, 
telekomunikacijske opreme in drugih osnovnih sredstev. 

NRP - 013001 - Plan nabave opreme - občinska uprava. 
 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 375.800 € 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 375.800 € 

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 9.600 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in Zakon o 
gasilstvu in Zakon o lokalni samoupravi. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeljuje odgovornost države, regije in lokalnih skupnosti za 
preprečevanje, odpravo posledic nesreč in pravočasno ter ustrezno ukrepanje ob nesrečah. Zaradi tega je cilj, da v čim 
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večji meri preprečujemo nastanke nesreč s preventivnimi ukrepi, s katerimi blažimo tudi posledice nesreč, ob nastanku 
nesreč pa moramo zagotoviti ustrezen odziv in ukrepanje enot. Kazalci bodo vidni ob pravočasnem, strokovnem in 
kvalitetnem posredovanju enot, kar bo dokaz njihove usposobljenosti. 

40201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 3.100 € 
Sredstva so bila porabljena za redno dejavnost zaščite in reševanja in usposabljanje članov štaba Civilne zaščite. 

40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme enot in štaba CZ. S sredstvi so se dopolnile proti poplavne zaščite. 

NRP - 022002 - Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 
 

07039002 Protipožarna varnost 366.200 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih, Zakon o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, Zakon o gasilstvu in Zakon o lokalni samoupravi. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji so zagotovitev delovanja javne gasilske službe, njenega stalnega usposabljanja, opremljanja ter 
posodabljanja v skladu s predpisi in standardi ter racionalizacija enot. Glavni kazalci uspešnosti bodo uspešno 
ukrepanje enot, kar bo kazalo na dobro usposobljenost in pravilno načrtovanje in razvoj enot. 

40301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ 69.000 € 
Sredstva so bila porabljena za dejavnost GZ. S sredstvi se pokrivajo stroški plač, najemnin za prostore, delovanje 
komisij ter izvajanje programa GZ. 

40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 77.000 € 
Sredstva so bila porabljena za dejavnost gasilskih društev. Pokrivajo se stroški delovanja, stroški vseh zavarovanj ter 
izobraževanj in odsotnosti z dela. 

40303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 35.500 € 
Sredstva so bila porabljena za dokončanje investicije v GD Kropa, za obnovo garaže in zamenjavo vrat v GD Hlebce ter 
ostale manjše investicije. 

NRP - 032002 - Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 

40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme 30.000 € 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanja vozil in preostale gasilske opreme vseh gasilskih društev in GZ. 

NRP - 032003 - Redno vzdrževanje vozil 

40305 Nakup gasilske opreme 30.000 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup nove gasilske opreme v gasilskih društvih. 

NRP - 032004 - Nakup gasilske opreme 

40306 Nakup gasilskih vozil 110.000 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup vozil za gasilske enote skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter planom nabave vozil, sprejetim na Gasilski zvezi Radovljica. 
Sredstva so se porabila za dokončanje nakupa vozila za PGD Kropa in za nakup podvozja novega vozila za PGD 
Radovljica. 

NRP - 032005 - Nakup gasilskih vozil 
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40307 Gasilska enota Občine Radovljica 8.000 € 
Sredstva so bila porabljena za opremljanje in usposabljanje gasilskih enot za potrebe izvajanja dodatnih nalog, prevzetih 
v sistemu zaščite in reševanja. Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za vse enote za primere neurij in poplav. 

40315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 6.700 € 
Sredstva so bila porabljena za nadomestilo za stavbno pravico za prostore PGD Podnart in za rezervni sklad PGD 
Kropa. 

NRP - 032010 - Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 
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5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 9.435.406 €  

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 55.525 € 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 55.525 € 

10039001 Povečanje zaposljivosti 55.525 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Proračun Občine Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: povečati zaposlenost na območju občine. 

Kazalec: delež brezposelnosti v občini. V obdobju od januarja do septembra 2019 je bila povprečna registrirana stopnja 
brezposelnosti v občini Radovljica 4,9%. 

41003 Delež občine za javna dela 55.525 € 
Sredstva so se porabila za sofinanciranje plač desetim izvajalcem programov javnih del, ki so bili izbrani na podlagi 
javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija finančnega načrta je odvisna od števila oseb, ki so se vključili v programe javnih del in od stopnje 
brezposelnosti ter s tem povezanim deležem sofinanciranja občine. 

 

 

14 GOSPODARSTVO 595.405 € 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 595.405 € 

14039001 Promocija občine 25.252 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Proračun Občine Radovljica in Strategija razvoja turizma v Občini Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji so: 
- vzpostaviti prepoznavnost občine Radovljica kot atraktivne turistične destinacije z raznovrstno in kakovostno 

turistično ponudbo, 
- razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja občanov Občine 

Radovljica in ki bo privlačna za domače in tuje obiskovalce, 
- vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih s turizmom 

povezanih dejavnosti, 
- v razvoj in promocijo vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom, 
- ustrezna povezanost turizma na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, 
- popularizacija področja turizma med lokalnim prebivalstvom.  

Kazalci: 
- število turističnih nočitev in prihodov turistov - po še nepopolnih podatkih smo v občini Radovljica v letu 2019 

beležili 139.602 prihodov gostov in 317.152 nočitev, 
- prihodek od turistične takse - v letu 2019 je prihodek od turistične takse znašal 435.907 EUR,  
- število novih turističnih produktov - 5, Lekarniški in alkimistični muzej, S čebelico po Radovljici - interaktivna 

pot za družine z otroci, Novi vodeni izleti na temo skladb Slavka Avsenika v okviru Festivala Avsenik, Juliana - 
daljinska pohodniška pot (v sodelovanju z združenjem Julijske Alpe), Manufaktura (lončarska trgovina in 
delavnica),  
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- obisk turistične spletne strani - Javni zavod Turizem in kultura Radovljica je v letu 2019 zabeležil 489.655 
ogledov strani www.radolca.si, število sej je 204.151. 

44707 Promocijske naloge 25.252 € 
Večji del sredstev se je namenil za članarine in stroške skupnosti Julijske Alpe in Združenja zgodovinskih mest 
Slovenije, ostala sredstva so se namenila za promocijski material, oglaševanje in stroške receptorskega dela na 
turistično informacijski točki v Kropi. 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 570.152 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Proračun Občine Radovljica in Strategija razvoja turizma v Občini Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji so: 
- vzpostaviti prepoznavnost občine Radovljica kot atraktivne turistične destinacije z raznovrstno in kakovostno 

turistično ponudbo, 
- razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja občanov Občine 

Radovljica in ki bo privlačna za domače in tuje obiskovalce, 
- vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih s turizmom 

povezanih dejavnosti, 
- v razvoj in promocijo vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom, 
- ustrezna povezanost turizma na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, 
- popularizacija področja turizma med lokalnim prebivalstvom.  

Kazalci: 
- število turističnih nočitev in prihodov turistov - po še nepopolnih podatkih smo v občini Radovljica v letu 2019 

beležili 139.602 prihodov gostov in 317.152 nočitev, 
- prihodek od turistične takse - v letu 2019 je prihodek od turistične takse znašal 435.907 EUR,  
- število novih turističnih produktov - 5, Lekarniški in alkimistični muzej, S čebelico po Radovljici - interaktivna 

pot za družine z otroci, Novi vodeni izleti na temo skladb Slavka Avsenika v okviru Festivala Avsenik, Juliana - 
daljinska pohodniška pot (v sodelovanju z združenjem Julijske Alpe), Manufaktura (lončarska trgovina in 
delavnica),  

- obisk turistične spletne strani - Javni zavod Turizem in kultura Radovljica je v letu 2019 zabeležil 489.655 
ogledov strani www.radolca.si, število sej je 204.151. 

44708 Festival stare glasbe 36.000 € 
Sredstva so se namenila za plačilo stroškov izvedbe 37. Festivala Radovljica, ki je v radovljiški graščini potekal v 
avgustu 2019. 

Slika: 37. Festival Radovljica 
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44717 Sredstva za delovanje turističnih društev 25.000 € 
Sredstva so se v celoti namenila za plačilo obveznosti do turističnih društev po javnem razpisu za sofinanciranje 
turističnih programov v občini Radovljica za leto 2019. Na javnem razpisu je uspešno kandidiralo osem turističnih 
društev. 

44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 487.153 € 
Sredstva so se namenila za izvajanje programov (med drugim za vodenja, obisk sejmov, vzdrževanje in nadgradnjo 
spletnih strani ter gostovanja na drugih spletnih portalih, za prevode, oblikovanje in lektoriranje, za izdajo novih 
promocijskih materialov in za organizacijo in izvedbo prireditev...), za neprogramske materialne stroške (računovodske, 
poštne storitve, pisarniški material, stroške mobilne in stacionarne telefonije, električne energije, stroške informacijske 
tehnologije, stroške študentskega dela, nakup spominkov za prodajo v TIC...), za investicije in za izplačilo plač in 
prispevkov za zaposlene v Javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica. 

NRP - 044000 - JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme 

44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 2.000 € 
Sredstva so se namenila za izdelavo kovane kočije za praznično postavitev na Linhartovem trgu v Radovljici. 

NRP - 047008 - Turistična infrastruktura in znamenitosti 

48271 Festival Avsenik 20.000 € 
Sredstva so se namenila za pokritje dela stroškov za organizacijo Festivala Avsenik v letu 2019. 

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.632.720 € 

1702 Primarno zdravstvo 1.430.190 € 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 1.430.190 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: ustrezna ureditev Zdravstvenega doma Radovljica. 

Kazalec: izvedena dograditev Zdravstvenega doma Radovljica - dograditev je zaključena. 

40714 Zdravstveni dom Radovljica 1.430.190 € 
V letu 2019 je bila zaključena gradnja prizidka k Zdravstvenemu doma Radovljica. 

NRP - 072003 - Obnova ZD Radovljica 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 
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Končna pogodbena cena je bila za 110.000 EUR nižja od ponudbene. 

 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 41.432 € 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 41.432 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročna cilja: 
- izvajanje preventivne dejavnosti s področij primarnega zdravstva, 
- čim večje vključevanje posameznikov v preventivne programe. 

Kazalec - izvedeni preventivni programi: 
- Zdravstveni dom Radovljica je v letu 2019 v sedmih krajevnih skupnostih izvedel 31 preventivnih programov, 

katerih se je udeležilo skupaj 324 udeležencev. 
- Projekt Oživimo srce: konec leta 2019 je imelo veljavno licenco 79 prvih posredovalcev. V letu 2019 je bilo 

izvedenih 29 tečajev za laike, katerih se je udeležilo skupaj 685 tečajnikov. Konec leta 2019 je bilo na območju 
občine nameščenih 27 javno dostopnih defibrilatorjev. 

40715 Zdravstvena preventiva 25.990 € 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dela kineziologa v ZD Radovljica in za sofinanciranje preventivnih 
programov, ki jih ZD Radovljica izvaja po krajevnih skupnostih. 

40716 Projekt Oživimo srce 15.442 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za izvedbo izobraževanj za prve posredovalce in laike, nabavo opreme za 
prve posredovalce ter za izvedbo izobraževanj za laike. 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 161.098 € 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 104.364 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o 
zdravstveni dejavnosti. 

Slika: Prizidek k Zdravstvenemu domu Radovljica 
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Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov s 
ciljem, da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan. 

Kazalec: število zavarovancev, ki jim Občina Radovljica krije zdravstveno zavarovanje - v mesecu decembru 2019 je 
občina krila zdravstveno zavarovanje 272 občanom. 

40701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage 104.364 € 
Sredstva so se porabila za pokrivanje zakonske obveznosti občine iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja 
oseb brez dohodkov oz. brez drugih zavarovalnih podlag. Upravičenost do te pravice v skladu z zakonodajo ugotavlja 
CSD Radovljica. Poraba je bila odvisna od števila upravičencev do te pravice in od višine premije, ki jo določa ZZZS. 
V decembru 2019 je občina krila zdravstveno zavarovanje 272 občanom. 

 

17079002 Mrliško ogledna služba 56.734 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja 
mrliško pregledne službe in Zakon o nalezljivih boleznih. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: ohraniti pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe. 

Kazalec: število opravljenih mrliških pregledov in število obdukcij - v letu 2019 je občina krila stroške 79 mrliških 
ogledov in 34 obdukcij. 

40704 Mrliško ogledna služba 56.734 € 
Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov mrliških zdravniških ogledov, ki se opravijo ob smrti, za obdukcije ter za 
prevoze na odrejeno obdukcijo. Te stroške občina pokriva na podlagi zakona. Realizacija je odvisna od števila mrliških 
ogledov in opravljenih obdukcij, prevozov na obdukcije in cen teh storitev. V letu 2019 je občina krila stroške 79 
mrliških ogledov in 34 obdukcij. 

 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.996.123 € 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 296.275 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 136.237 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o varstvu kulturne dediščine in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: zaščita in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine. 

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine - v letu 2019 so bila sredstva porabljena predvsem za tekoče 
vzdrževanje radovljiške Graščine, nujna vzdrževalna dela na gradu Kamen, obnovo sakralne kulturne dediščine, 
vzdrževanje spomenikov ter vzdrževanje vojnih grobišč na območju občine Radovljica na podlagi dogovora z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

48233 Grad Kamen 49.704 € 
Sredstva so bila v manjšem delu porabljena za pokrivanje tekočih stroškov na gradu Kamen (elektrika, komunalne 
storitve), v pretežnem delu pa za izvedbo vzdrževalnih del. V letu 2019 je bil saniran veliki sredinski oporni zid pod 
spodnjim dvižnim mostom. 

NRP - 082020 - Celovita revitalizacija gradu Kamen 
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48236 Graščina - Grad Radovljica 20.552 € 
Porabljena sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, 
dimnikarske storitve, čiščenje, dvigalo,...) in tekočega vzdrževanja. 

NRP - 082007 - Graščina - Grad Radovljica 

48252 Kropa - Kovaški muzej 1.185 € 
Sredstva so bila porabljena za ureditev elektro priključka za vigenjc. 

NRP - 082011 - Kropa - Kovaški muzej 

48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 0 € 
Postavka se je v proračunu 2019 vodila kot evidenčna, zato realizacije ni bilo. 

NRP - 080033 - Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 

48274 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 0 € 
Postavka se je v proračunu 2019 vodila kot evidenčna, zato realizacije ni bilo. 

NRP - 080035 - Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 

48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 47.709 € 
V letu 2019 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine, preko katerega 
je občina sofinancirala obnovo streh na dveh cerkvah (v Kropi in v Zadnji vasi). Poleg tega sta bili obnovljeni freski in 
poslikave na objektu ob vhodu v staro mestno jedro (Gorenjska cesta 1) ter izvedena konservatorsko-restavratorska dela 
na kapelici sv. Ane v Radovljici. 

NRP - 082048 - Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 

48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 17.087 € 
Sredstva so bila porabljena za tekoče urejanje in vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij ter vojnih grobišč v 
občini. Poleg tega je bila v letu 2019 izvedena celovita obnova spomenika NOB v Ljubnem. 

NRP - 082049 - Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Izdelava projekta za obnovo vojnih grobišč v Begunjah letu 2019 še ni bil zaključena, zato realizacije na NRP ni bilo. 

 

18029002 Premična kulturna dediščina 160.038 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih in Odlok o 
ustanovitvi JZ Muzeji radovljiške občine. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: zagotavljanje pogojev za ohranjanje muzejskih zbirk. 

Kazalca: 
- dodatno urejene površine za izvajanje dejavnosti muzejev in galerij - v letu 2019 ni bilo urejenih dodatnih 

površin za izvajanje dejavnosti muzejev in galerij, 
- število obiskovalcev - v letu 2019 so Muzeji radovljiške občine po vstopnicah zabeležili 38.423 obiskovalcev. 

48295 Muzeji radovljiške občine 160.038 € 
Iz proračuna občine so se javnemu zavodu Muzeji radovljiške občine zagotavljala sredstva za splošne stroške delovanja, 
stroške za plačilo dela, programske stroške ter za nakup opreme in odkup muzejskih predmetov. 

Po statistiki obiskovalcev je bilo v MRO po vstopnicah v letu 2019 38.423 obiskovalcev, od tega 15.296 tujih in 17.692 
domačih. Pri tem je bilo 24.327 odraslih in 14.096 otrok. Med tujci so prevladovali Američani (2.214), Italijani (2.173), 
Nemci (1.947), Francozi (1.946), Angleži (1.662) in Izraelci (1.346). Iztržek od vstopnic je v letu 2019 znašal 
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77.829 EUR. Med Muzejskimi enotami je bilo največ obiska v Čebelarskem muzeju (17.192), Galerija Šivčeva hiša 
(7.688), Kovaški muzej (8.314), Mestni muzej (2.879), Begunje (1.845) in vodenje po mestu 505 obiskovalcev. 

 

1803 Programi v kulturi 784.098 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 593.796 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Uredba o osnovnih 
storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o osrednjih 
območnih knjižnicah in Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: zagotoviti čim večjemu številu občanov dostop do knjižničnega gradiva ter razvoj knjižnične 
dejavnosti. 

Kazalec: število članov in uporabnikov knjižnice - v letu 2019 je knjižnica imela 8.172 aktivnih članov (aktivni član 
pomeni, da si je vsaj enkrat na leto z izkaznico izposodil vsaj eno enoto gradiva). 

48230 Zborniki in jubilejne edicije 2.157 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup knjig in zbornikov ter za kritje stroškov izdaje turističnega vodnika za invalide. 

48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 591.640 € 
Iz proračuna občine so se javnemu zavodu Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica zagotavljala sredstva za 
splošne stroške delovanja, stroške za plačilo dela, program (torkovi večeri) ter nakup knjig in opreme. 

V letu 2019 je knjižnica imela 8.172 aktivnih članov (aktivni član pomeni, da si je vsaj enkrat na leto z izkaznico 
izposodil vsaj eno enoto gradiva), v letu 2018 6.985 aktivnih članov. Delež včlanjenega prebivalstva v letu 2019 je 
43,40 % (leta 2018: 36,95 %). 

Izposoja knjižničnega gradiva v višini 444.823 enot (v letu 2018:406.502 enot) se je povečala za 9,43% oz. 38.321 enot 
gradiva.  

Vsak prebivalec občine Radovljica si je izposodil 21,59 (21,51 leta 2018) izvodov gradiva: 18,87 knjig; 1,60 revij in 
časopisov; 1,12 drugo: zgoščenke, filmi (v letu 2018: 18,80 knjig; 1,59 revij in časopisov; 1,12 drugo: zgoščenke, 
filmi).  

V letu 2019 je prirast znašala 5.833 enot (5.006 kupljenih in 827 podarjenih), kar pomeni 725 enot knjižničnega gradiva 
več kot leta 2018 oz. zvišanje za 14,19% (2018 je prirast znašala 5.108 enot (4.446 kupljenih in 662 podarjenih), kar 
pomeni 298 enot knjižničnega gradiva manj kot leta 2017 oz. znižanje za 5,51% ). Prirast je 0,31 enote na prebivalca 
(0,27 leta 2018). 

Prireditve in druge aktivnosti za spodbujanje branja: število aktivnosti 1.053 (871 v letu 2018) se je povečalo za 182 oz. 
120,90%, (v letu 2018 se je zmanjšalo za 104 oz. 11%,).  

Število obiskovalcev oz. udeležencev aktivnosti 28.647 (24.334 v letu 2018) se je povečalo za 17,72% oz. 4.313 (v letu 
2018 se je zmanjšalo za 16,31% oz. 4.767). 

Vsak prebivalec Občine Radovljica je obiskal knjižnico 10,36-krat (leta 2019: 9,07-krat).  

NRP - 082012 - Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme 
 

18039002 Umetniški programi 5.000 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o zavodih. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: ohraniti in bogatiti pestrost programov na področju umetniških programov. 
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Kazalca: 
- število prireditev v Linhartovi dvorani - v letu 2019 je bilo v Linhartovi dvorani izvedenih 559 prireditev (v letu 

2018 je bilo v Linhartovi dvorani izvedenih 576 prireditev, kar je za 3% več kot leta 2019), 
- število obiskovalcev predstav - v letu 2019 je prireditve v Linhartovi dvorani obiskalo 35.452 obiskovalcev (v 

letu 2018 je prireditve v Linhartovi dvorani obiskalo 35.436 obiskovalcev). 

48239 Glasbena tekmovanja 5.000 € 
Sredstva so bila namenjena za organizacijo in izvedbo 1. mednarodnega klavirskega tekmovanja v radovljiški graščini. 

 

18039003 Ljubiteljska kultura 109.153 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, Zakon o društvih in Zakon o nevladnih organizacijah. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: širjenje dejavnosti ljubiteljske kulture. 

Kazalca: 
- število projektov javnega sklada za kulturne dejavnosti - v letu 2019 je občina sofinancirala izvedbo 14 

projektov, v okviru katerih je bilo izvedenih več prireditev in dogodkov, 
- število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu - v letu 2019 so bili na javnem razpisu za sofinanciranje 

ljubiteljske kulturne dejavnosti sofinancirani programi 17 kulturnih društev, na javnem razpisu za kulturne 
projekte pa 10 kulturnih projektov. 

48228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala 12.850 € 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja občinske godbe na pihala preko razpisa. 

48299 Javni sklad za kulturne dejavnosti 24.000 € 
Sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov in izvedbo programov Območne izpostave Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti Radovljica. 

V letu 2019 so izvedli 9 območnih preglednih srečanj in številne druge prireditve: 
- Revija odraslih PZ in skupin v dveh delih - Baročna dvorana Radovljiške graščine (11 skupin, 220 nastopajočih, 

450 obiskovalcev) 
- Območno srečanje odraslih FS - Festivalna dvorana Bled (8 skupin, 186 nastopajočih,350 obiskovalcev) 
- Območno srečanje otroških FS - Festivalna dvorana Bled (11 skupin, 260 nastopajočih, 360 obiskovalcev) 
- Območno srečanje otroških pevskih zborov - OŠ F. S. Finžgarja Lesce (16 skupin, 310 nastopajočih, 240 

obiskovalcev) 
- Območno srečanje mladinskih pevskih zborov - OŠ F. S. Finžgarja Lesce (7 skupin, 241 nastopajočih, 221 

obiskovalcev) 
- Območno srečanje otroških gledaliških skupin (Linhartov otroški gledališki maraton) - Linhartova dvorana 

Radovljica, Gorjanski dom, Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled, Dom Joža Ažmana Bohinjska Bistrica (14 
skupin, 185 nastopajočih, 1981 obiskovalcev) 

- Območno srečanje odraslih gledaliških skupin (Linhartov gledališki maraton) - Linhartova dvorana Radovljica 
(9 skupin, 164 nastopajočih, 1676 obiskovalcev) 

- Območno srečanje likovnih skupin (3 skupine, 9 posameznikov, 65 obiskovalcev) 
- Regijsko srečanje odraslih gledaliških skupin - 5-dnevni festival (Gorenjski komedijanti) - Linhartova dvorana 

Radovljica (5 skupin, 85 nastopajočih 465 obiskovalcev) 
- Radovljiško koledovanje pevskih skupin in gledališke skupine - Linhartov trg Radovljica (7 skupin, 85 

nastopajočih, 110 obiskovalcev) 
- Poletne in novoletne prireditve 23 dogodkov, 650 nastopajočih, 2345 obiskovalcev. 
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48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 71.897 € 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev v občini Radovljica na podlagi 
javnih razpisov, za organizacijo in izvedbo razstav v galeriji Avla, za kritje stroškov koncerta policijskega orkestra, 
silvestrovanja na prostem, koncerta ob avgustovskem občinskem prazniku ter za kritje stroškov drugih kulturnih 
projektov. 

48301 Obletnice in promocijska gradiva 406 € 
Sredstva so bila porabljena v promocijske namene (plakati). 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija na tej postavki je odvisna od potreb v posameznem letu. 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 76.149 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih in Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi. 

Kazalec: kulturni objekti, ki se vzdržujejo, načrtujejo ali gradijo - v letu 2019 so se v okviru tega podprograma 
vzdrževali kulturni domovi Kropa, Lancovo in Mošnje ter Linhartova dvorana. V okviru vzdrževanja se je izvedla tudi 
nabava opreme glede na potrebe posameznega objekta. 

48232 Vzdrževanje kulturnih domov 34.391 € 
Sredstva so bila porabljena za obnovo sanitarij v Kulturnem domu Lancovo, za obnovitvena dela v Kulturnem domu 
Mošnje ter za nakup opreme in izdelavo posnetka obstoječega stanja za Kulturni dom Kropa. 

NRP - 082010 - Ureditev kulturnega doma Lancovo 
NRP - 082055 - Ureditev kulturnega doma Kropa 
NRP - 082056 - Ureditev kulturnega doma Mošnje 

48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 11.822 € 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del v Linhartovi dvorani (ureditev svetlobne opreme v 
dvorani, zamenjava procesorja za ozvočenje, zamenjava talnih oblog, ureditev pisarne). 

NRP - 082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nabava opreme 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih so bile večje od predvidenih, zato so bila na postavko prerazporejena 
dodatna sredstva. 

48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 29.935 € 
Sredstva so bila porabljena za plačilo sodne izvršbe, ki se nanaša na poravnavo obveznosti iz časa stečaja prvotnega 
izvajalca v letu 2014, za plačilo nadzora nad poskusnim obratovanjem knjižnice in izdelavo poročila o prvih meritvah 
hrupa, ki je bil določen z uporabnim dovoljenjem, ter za ureditev nadzornega sistema za dostop do parkirnih mest v 
garažni hiši. 

NRP - 082015 - Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba 

48279 Večnamenski objekt Begunje 0 € 
Postavka se je v proračunu vodila evidenčno, zato realizacije v letu 2019 ni bilo. 

NRP - 082034 - Večnamenski objekt Begunje 
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1804 Podpora posebnim skupinam 16.500 € 

18049001 Programi veteranskih organizacij 5.500 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: pomoč pri delovanju veteranskih organizacij, ki izvajajo tudi naloge vzdrževanja spomenikov.  

Kazalec: število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis - v letu 2019 so na razpisu uspešno kandidirale 
štiri veteranske organizacije. 

44822 Sofinanciranje veteranskih organizacij 5.500 € 
Sredstva so se na podlagi javnega razpisa za leto 2019 v celoti namenila za sofinanciranje programov veteranskih 
organizacij. Na javnem razpisu so uspešno kandidirale štiri veteranske organizacije. 

 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 11.000 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Proračun Občine Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: spodbujanje programov društev upokojencev. 

Kazalec: število društev, prijavljenih na razpis - v letu 2019 sta na razpisu uspešno kandidirali 2 upokojenski 
organizaciji. 

48304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 11.000 € 
Sredstva so se na podlagi javnega razpisa za leto 2019 v celoti namenila za sofinanciranje programov društev 
upokojencev. Na javnem razpisu sta uspešno kandidirali dve organizaciji, ki združujeta upokojence. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 899.250 € 

18059001 Programi športa 839.633 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014-2023, Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji 2014-2023, Zakon o športu, Zakon o zavodih in Zakon o društvih. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji so: 
- z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno 

kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu, 
- povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom, 
- povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme, 
- povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije, 
- povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti, 
- povečati število registriranih in vrhunskih športnikov, 
- organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa, 
- zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z 

zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture, 
- zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih 

športnikov, 
- zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij. 
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Kazalci: 
- m2 obnovljenih in na novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo - okrog 3.000 m2, med večjimi 

investicijami v letu 2019 so bile: priprava načrtov in projektne dokumentacije ter investicijsko vzdrževanje v 
Športnem parku Radovljica, obnova garderob in investicijsko vzdrževanje na vodovodni in komunalni napeljavi 
v Nogometnem centru Lesce, investicijsko vzdrževalna dela in ureditev nove strojnice na Kopališču Radovljica, 
elektromontažna dela na smučišču v Kamni Gorici, zunanja ureditev v Športnem parku Vrbnje, ureditev 
otroških igrišč v Mošnjah in Podnartu, nakup osnovne telovadne opreme za telovadnico OŠ Staneta Žagarja v 
Lipnici, 

- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu - na Javnem razpisu za sofinanciranje letnega 
programa športa v letu 2019 je uspešno kandidiralo 39 izvajalcev, 

- število in raven organiziranih športnih prireditev - iz podatkov Javnega razpisa za sofinanciranje letnega 
programa športa v letu 2019 izhaja, da so izvajalci izvedli 10 velikih prireditev (mednarodnega in državnega 
ranga) in prek 65 manjših športno rekreativnih prireditev, 

- število kategoriziranih športnikov - iz zadnjega obvestila OKS-ZŠZ izhaja, da je bilo v letu 2019 v občini 
Radovljica 86 kategoriziranih športnikov, od tega 1 v svetovnem, 5 v mednarodnem, 5 v perspektivnem, 49 v 
državnem in 26 v mladinskem razredu. 

46203 Športni park Radovljica 106.845 € 
Sredstva so se namenila za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja (čiščenja, urejanja, košnje trave, ostalih 
vzdrževalnih del in nadzora športnega parka) in obratovanja (stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih 
storitev, vključno s stroški obratovanja drsališča) športnega parka. Sredstva na NRP so se namenila za investicijsko 
vzdrževanje (elektro-montažna dela v starem delu športnega parka, servis umetne trave na nogometnem igrišču, 
ureditev ponikovalnice na teniškem igrišču, liniranje košarkarskega igrišča), za nakup opreme (oprema za drsališče, 
table za košarko) in za načrte in projektno dokumentacijo. 

NRP - 081003 - Športni park Radovljica 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je bila predvsem zaradi priprave projektne dokumentacije višja od prvotno predvidene v sprejetem 
proračunu. 

46207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 3.317 € 
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje športnega igrišča pri OŠ F. S. Finžgarja Lesce (košnja, komunalne in 
ostale storitve) in za investicijsko vzdrževanje (sanacija tartana, zaščita stojal, menjava dotrajanih lesenih delov). 

NRP - 081005 - Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 

46213 Kopališče Radovljica 125.867 € 
Sredstva so se namenila za pokritje stroškov vzdrževanja in obratovanja kopališča (vzdrževanje, energenti). Sredstva na 
NRP so se namenila za investicijska dela na kopališču (dobava in montaža led reflektorjev, ključavničarska dela za 
popravilo omaric), popravilo keramičnih ploščic otroškega bazena, krovsko-kleparskega dela) in za ureditev nove 
strojnice za objekt ter za nadzor nad to investicijo.  

NRP - 081034 - Kopališče Radovljica 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je bila zaradi izrazito neugodnih vremenskih razmer ob izvedbi investicije v novo strojnico na kopališču in 
posledično zamika investicije v letošnje leto bistveno nižja od prvotno predvidene. 

46216 Smučišče Kamna Gorica 26.200 € 
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje in obratovanje smučišča v Kamni Gorici, sredstva na NRP pa za elektro-
montažna dela na smučišču (nov priključek, povečanje priključne moči) in za ureditev lesenih mostov za tekaške proge. 

NRP - 081008 - Smučišče Kamna Gorica 

46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 2.198 € 
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje športnega parka pri OŠ Staneta Žagarja Lipnica in za plačilo 
zavarovanja. 

NRP - 081011 - Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 
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Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Na NRP v letu 2019 ni bilo realizacije, sredstva so bila delno prenesena na tekoče vzdrževanje. 

46221 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 4.330 € 
Sredstva so se namenila za stroške tekočega vzdrževanja atletskega parka (košnja, čiščenje, voda in komunalne 
storitve).  

NRP - 081012 - Atletski park OŠ A.T. Linharta Radovljica 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je bila nekoliko nižja od prvotno predvidene zaradi nižjih stroškov vode in komunalnih storitev. 

46227 Kopališče Kropa 32.500 € 
Sredstva so se namenila za tekoče obratovanje in vzdrževanje kopališča v Kropi (stroški električne energije, vode in 
komunalnih storitev, vzdrževalnih del, zdravstvenega nadzora).  

NRP - 081015 - Kopališče Kropa 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva na NRP, ki so se prvotno namenila za izdelavo projektne dokumentacije, so bila prerazporejena za pokritje 
stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja kopališča. 

46243 Športni park Vrbnje 35.264 € 
Sredstva so se namenila za pokrivanje stroškov komunalnih storitev Športnega parka Vrbnje. Sredstva na NRP so se 
namenila za pripravo načrtov in projektne dokumentacije za večnamenski objekt, za investicijsko vzdrževanje (zunanja 
ureditev) in za nakup opreme (table za koše). 

NRP - 081031 - Športni park Vrbnje 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je bila nekoliko nižja od prvotno predvidene, ker še niso bila pridobljena potrebna dovoljenja za začetek 
ureditve večnamenskega objekta. 

46244 Dom Ljubno 6.432 € 
Sredstva so se namenila za pokritje obratovalnih stroškov objekta. Sredstva na NRP so bila porabljena za pokritje 
stroškov preureditve kotlovnice in za dobavo inštalacijskega materiala. 

NRP - 081030 - Športne površine Ljubno 

46245 Ostali športni objekti in nakup opreme 9.491 € 
Sredstva na tej postavki so se namenila za pripravo dokumentacije in za tekoče in investicijsko vzdrževanje različnih 
športnih objektov v občini (ureditev nadstrešnic, osvetlitev...) 

NRP - 081033 - Ostali športni objekti in nakup opreme 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je bila nižja od prvotno predvidene, saj nekaterih investicijsko-vzdrževalnih del zaradi različnih razlogov 
(neugodne vremenske razmere, še ne pridobljena dokumentacija) ni bilo mogoče izvesti. 

46246 Nogometni center Lesce 31.060 € 
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje Nogometnega centra Lesce (košnja in ostalo vzdrževanje travnate 
podlage, čiščenje). Sredstva na NRP so se namenila za izdelavo in montažo nadstreška, za gradbena in obrtniška dela v 
garderobah in za ureditev kanalizacije in odvodnjavanja. 

NRP - 081004 - Nogometni center Lesce 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Zaradi večjega obsega potrebnih in izvedenih del od prvotno predvidenih je bila realizacija v letu 2019 višja od 
načrtovane. 
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46247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 16.309 € 
Sredstva so se namenila za pripravo projektov za opremo prenovljene telovadnice OŠ Staneta Žagarja v Lipnici in za 
nakup osnovne telovadne opreme. 

NRP - 081035 - Športna dvorana Lipnica 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija na NRP je zaradi nujnega nakupa osnovne telovadne opreme višja od prvotno predvidene. 

46250 Športne površine Kamna Gorica 13.900 € 
Sredstva na NRP so se v celoti namenila za odkup zemljišča od Športne unije Slovenije. 

NRP - 081038 - Športne površine Kamna Gorica 

46251 Otroška igrišča 10.436 € 
Sredstva na NRP so se namenila za popravilo igral in za ureditev ograje otroškega igrišča v Mošnjah ter za načrte in 
dokumentacijo, ureditev ograje in zemljišča za otroško igrišče v Podnartu. Redni letni pregled igrišč in igral je 
predviden spomladi 2020, zato sredstva za ta namen v letu 2019 niso bila porabljena. 

NRP - 081039 - Otroška igrišča 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je bila zaradi terminskega prenosa letnih pregledov na pomlad nekoliko nižja od prvotno predvidene. 

46252 Športne površine Ljubno 371 € 
Sredstva so se namenila za pokritje stroškov komunalnih storitev. 

48118 Spodbude in nagrade 0 € 
Postavka se je v letu 2019 vodila evidenčno, zato realizacije na njej ni bilo. 

48126 Sofinanciranje programov športa 243.232 € 
Sredstva so se namenila za plačilo obveznosti do športnih društev in zveze po Javnem razpisu za sofinanciranje letnega 
programa športa za leto 2019. 

48127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 171.880 € 
Sredstva so se namenila za plačilo obveznosti do športnih društev in zveze po Javnem razpisu za sofinanciranje letnega 
programa športa za leto 2019. 

48129 Urejanje tekaških prog 0 € 
Glede na neugodne vremenske razmere realizacije na tej postavki v letu 2019 ni bilo. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva so se prerazporedila za druge potrebe na področju športa. 

 

18059002 Programi za mladino 59.617 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Strategija za mlade Občine Radovljica in Zakon o nevladnih 
organizacijah. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: zagotoviti pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade. 

Kazalca: 
- število sofinanciranih programov za mlade na javnem razpisu - 5,  
- število sofinanciranih projektov za mlade na javnem razpisu - 11. 
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41005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih 4.187 € 
Sredstva so bila porabljena za letovanje otrok, in sicer na poletnem taboru na morju, ki ga je organiziral CSD 
Gorenjska, enota Radovljica in v zdravstveni koloniji v Piranu, Poreču ali Savudriji, katere izvajalec je bilo v letu 2019 
Društvo prijateljev mladine Škofja Loka. V letu 2019 je letovalo skupno na obeh taborih 26 otrok iz občine Radovljica. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Poraba sredstev je bila odvisna predvsem od števila otrok, ki so bili prijavljeni na letovanje, poleg tega pa tudi od 
zmožnosti prispevka staršev (lestvico višine prispevkov staršev je pripravil Center za socialno delo glede na dohodke 
družine) in od sredstev, ki se za letovanje zberejo na dobrodelnih akcijah. 

49274 Mladinski in študentski programi 15.430 € 
Sredstva so bila nakazana petim organizacijam za mlade po Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov 
za mlade v občini Radovljica v letu 2019. Del sredstev se je namenil za vzdrževanje spletne strani za mlade, za 
nadgradnjo računalniške podpore mladinskemu centru, za stroške ozvočenja mladinske prireditve in za promocijske 
materiale za poklicno usmerjanje. 

49286 Mladinski center 40.000 € 
Sredstva so se namenila za delovanje in izvajanje programov v mladinskem centru KamRa, skladno s sprejetim letnim 
programom za sofinanciranje mladinskih dejavnosti za leto 2019. 

 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 4.171.853 € 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.862.310 € 

19029001 Vrtci 2.862.310 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 

Kazalca: 
- število vključenih otrok v predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica je v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo 682 

otrok iz občine Radovljica in 36 otrok iz drugih občin, 8 zasebnih vrtcev 61 otrok in 18 javnih vrtcev izven 
občine Radovljica 53 otrok. 8 otrok je bilo vključenih v varstvo pri 2 registriranih varuhih predšolskih otrok 

- delež otrok, vključenih v vrtce - v vrtce je bilo v šolskem letu 2018/2019 vključenih 84,6% otrok s stalnim 
prebivališčem v občini Radovljica. 

49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 84.427 € 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela, nakup opreme in izdelavo projektne dokumentacije za 
ureditev prostorov druge igralnice v Enoti Čebelica in postavitev ograje pri Vrtcu Radovljica. Preostala sredstva pa so 
bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme po enotah glede na izkazane potrebe vrtca, med 
drugim za sanacijo dveh igralnic in nakup plinskega kotla v enoti Radovljica ter sanacijo dotrajanih kanalizacijskih cevi 
v starem delu objekta in zamenjavo dotrajanih naprav (pomivalni in likalni stroj) v enoti Lesce. 

NRP - 091015 - Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 
NRP - 091018 - Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica 
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49116 Vrtec Radovljica 2.415.982 € 

Sredstva so bila porabljena za: 
- plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev,  
- pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca (oblikovanje 

oddelkov z manjšim številom otrok, dodatna strokovna pomoč po odločbi, spremljevalec otroka s posebnimi 
potrebami po odločbi), 

- povračilo stroškov sodnih postopkov, 
- stroške porabe kuriv in stroškov ogrevanja po letnem obračunu upravljavca kogeneracije v Vrtcu Lesce, 
- sofinanciranje stroškov eko učnih vrtov po enotah vrtca, 
- program zobozdravstvene preventive, 
- izvedbo logopedske detekcije 4-5 letnih otrok, 
- najemnino za uporabo prostorov v gasilskem domu za potrebe vrtca na Brezjah, 
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. 

NRP - 091001 - Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 

49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 312.057 € 
Sredstva so bila kot zakonska obveznost porabljena za pokrivanje razlike med ceno programov in plačilom staršev za 
otroke, ki obiskujejo zasebne vrtce ter javne vrtce izven občine, za pokrivanje dodatnih stroškov otrok s posebnimi 
potrebami za otroke, ki obiskujejo javne vrtce v drugih občinah ter subvencioniranje varstva pri registriranem varuhu 
predšolskih otrok v višini 20% cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec (v primeru, da 
otrok ni sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalno listo). 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Dvig cen programov vrtcev je vplival na višje zneske sofinanciranja razlike v ceni programov staršem, ki se pokrivajo 
iz občinskega proračuna. 

49118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev 49.844 € 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje dodatnih ugodnosti pri plačilu vrtca (rezervacija zaradi odsotnosti otroka 
enkrat v šolskem letu in znižanje plačila v času strnjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov) 
staršem, za katere Občina Radovljica krije del cene programa vrtca. Dodatni popusti pri plačilu staršev so določeni v 
Sklepu o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev (DN UO, št. 
214/2016 in spremembe). 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Zaradi večjega koriščenja dodatnih ugodnosti pri plačilu vrtca kot je bilo predvideno glede na podatke iz preteklih let, 
so bila zagotovljena dodatna sredstva s prerazporeditvijo.  

Slika: Nova enota Vrtca Radovljica Čebelica 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 858.177 € 

19039001 Osnovno šolstvo 765.256 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja šolstva. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva. 

Kazalec: število učencev v osnovnih šolah - v šolskem letu 2018/2019 je Osnovno šolo A. T. Linharta Radovljica 
obiskovalo 956 učencev (matično šolo 830 učencev, podružnično šolo v Mošnjah 73 učencev in podružnično šolo v 
Ljubnem 53 učencev), Osnovno šolo F. S. Finžgarja Lesce je obiskovalo 523 učencev (matično šolo 402 učenca, 
podružnično šolo v Begunjah 121 učencev), Osnovno šolo Staneta Žagarja Lipnica 254 učencev (matično šolo 201 
učenec in podružnično šolo Ovsiše 53 učencev), Osnovno šolo Antona Janše Radovljica 84 učencev (29 iz občine 
Radovljica), zasebno Waldorfsko šolo Ljubljana, OE Vrtec in šola Gorenjska, pa je obiskovalo 38 učencev iz občine 
Radovljica. 

49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 282.015 € 
Sredstva so bila porabljena za: 

- pokrivanje materialnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje ipd.), 
- programe za učence in program obogatenega učenja tujega jezika (tuji učitelj), 
- nadstandardno zaposlitev hišnika v skladu s soglasjem občinskega sveta in 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. 

NRP - 091004 - OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Do precej nižje realizacije na postavki je prišlo zaradi nižjih materialnih stroškov šole od načrtovanih. Večji del 
presežka sredstev, namenjenih pokrivanju materialnih stroškov šole je bil prerazporejen na investicijski transfer šoli za 
pokrivanje stroškov projektne dokumentacije DGD, nakup stopniščnega vzpenjalca za zagotovitev dostopa v dodatni 
prostor preurejenega dela šola v Begunjah ter za zamenjavo notranjega stavbnega pohištva na matični šoli.  

Do nižje realizacije je prišlo tudi pri projektu preureditve dela prostorov na Podružnični šoli Begunje zaradi nižje 
končne vrednosti od ponudbe ter plačila končne situacije za gradbeno-obrtniška dela v letu 2020. 

49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 146.539 € 
Sredstva so bila porabljena za: 

- pokrivanje materialnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje ipd.),  
- sofinanciranje programov za učence in sofinanciranje progama obogatenega učenja tujega jezika (tuji učitelj), 
- nadstandardno zaposlitev (delna kombinacija na PŠ Ovsiše in nadstandardna zaposlitev hišnika v skladu s 

soglasjem občinskega sveta) in 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme.  

NRP - 091005 - OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Do precej nižje realizacije na postavki je prišlo zaradi nižjih materialnih stroškov šole od načrtovanih. Del presežka 
sredstev, namenjenih pokrivanju materialnih stroškov šole, v višini 15.000 EUR, je bil prerazporejen na PP 46247 - 
Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica, NRP 081035, za nakup nove opreme telovadnice. 

49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 211.075 € 
Sredstva so bila porabljena za: 

- pokrivanje materialnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje ipd.), 
- sofinanciranje programov za učence in sofinanciranje progama obogatenega učenja tujega jezika (tuji učitelj), 
- nadstandardno zaposlitev (delna kombinacija na PŠ Ljubno) v skladu s soglasjem občinskega sveta ter 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. 

NRP - 091006 - OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje 
NRP - 091023 - Podružnična šola Mošnje 
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Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Do nekoliko nižje realizacije na postavki je prišlo zaradi nižjih materialnih stroškov šole od načrtovanih. Del presežka 
sredstev, namenjenih pokrivanju materialnih stroškov šole, je bil prerazporejen na investicijski transfer šoli za 
zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih je izvedla šola, del pa zagotovitvi 
zadostnih sredstev za pokrivanje stroškov nadstandardne zaposlitve v obsegu, h kateremu je podal soglasje občinski 
svet. 

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Podružnične šole Mošnje ni bila izvedena in je zamaknjena v leto 
2020. Zato je bil konec leta del sredstev prerazporejen na zakonsko obveznost pokrivanja stroškov pomoči na domu. 

49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 62.631 € 
Sredstva so bila porabljena za: 

- pokrivanje materialnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje ipd.), 
- programe za učence,  
- nadstandardne zaposlitve (logoped, fizioterapevt in hišnik v skladu s soglasjem občinskega sveta) in 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. 

NRP - 091007 - OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Do odstopanja je prišlo pri porabi sredstev za pokrivanje materialnih stroškov šole in stroškov pokrivanja 
nadstandardnih zaposlitev, ki je vezano na število učencev iz občine Radovljica. 

Del presežka sredstev, namenjenih pokrivanju materialnih stroškov šole je bil prerazporejen na investicijski transfer šoli 
za izvedbo dodatnih investicijsko-vzdrževalnih del glede na potrebe šole. 

49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600 € 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plavalnega tečaja učencev 2. in 3. razredov osnovnih šol iz občine 
Radovljica. 

49271 Tekmovanja in srečanja 2.000 € 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje mednarodnega projekta Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica - 
izmenjavo učencev ter sofinanciranje organizacije tekmovanj in sodelovanje na le-teh, na katerih sodelujejo učenci 
naših osnovnih in glasbene šole. 

49275 Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom 5.398 € 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja Waldorfske 
šole Ljubljana OE Waldorfski vrtec in šola Gorenjska, ki izpolnjuje zakonske pogoje za pridobitev sredstev iz 
proračuna lokalne skupnosti. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Do odstopanja je prišlo zaradi manjšega števila učencev v šolskem letu 2018/2019 kot je bilo načrtovano glede na 
preteklo šolsko leto. 

49282 Investicije in obnova OŠ 48.000 € 
Sredstva so bila porabljena za: 

- Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica: nakup klimatske naprave za podružnično šolo, 
- Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica: nadaljnje zamenjave oken na PŠ Ljubno,  
- Osnovna šola Antona Janše Radovljica: ureditev arhiva in delno sanacijo čebelnjaka, 
- Glasbena šola Radovljica: nadaljevanje zamenjave oken, začete v letu 2018. 

NRP - 091010 - Investicije v obnovo OŠ 
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19039002 Glasbeno šolstvo 92.920 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli in Odlok o 
uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: zagotavljati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev in 
predšolskih otrok. 

Kazalec: število učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo - individualni inštrumentalni pouk v Glasbeni šoli Radovljica je v 
šolskem letu 2018/2019 obiskovalo skupaj 372 učencev (od tega 273 učencev iz občine Radovljica), Glasbeni center 
DO RE MI Bled pa 6 učencev iz občine Radovljica. 

49258 Glasbena šola Radovljica 91.301 € 
Sredstva so bila porabljena za: 

- povračilo stroškov za prehrano in prevoz zaposlenih, 
- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, čiščenje ipd.) in 
- investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme. 

NRP - 091008 - Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Do odstopanja je prišlo pri porabi sredstev za pokrivanje materialnih stroškov šole. Del presežka teh sredstev je bil 
prerazporejen za pokrivanje stroškov prevoza in prehrane zaposlenih. 

49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 1.619 € 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje javno veljavnega programa zasebne glasbene šole Glasbeni center DO RE 
MI z Bleda, ki izpolnjuje zakonske pogoje za pridobitev sredstev iz proračuna lokalne skupnosti. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva so bila načrtovana glede na število učencev v preteklih šolskih letih. 

 

1905 Drugi izobraževalni programi 71.500 € 

19059001 Izobraževanje odraslih 71.500 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih in 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanja različnih oblik in možnosti za 
usposabljanje odraslih. 

Kazalec: število odraslih, ki so vključeni v izobraževalne programe - v šolskem letu 2018/2019 je formalne in 
neformalne izobraževalne programe, ki jih izvaja Ljudska univerza Radovljica obiskovalo 10.173 udeležencev, 
izvedenih pa je bilo 18.364 izobraževalnih ur. 

49270 Ljudska univerza Radovljica 71.500 € 
Sredstva so bila porabljena za: 

- kritje neprogramskih stalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje...), 
- sofinanciranje programov (Univerza za tretje življenjsko obdobje, srednješolski programi, projektno učenje za 

mlajše odrasle - PUM-O, Erasmus+ in program Mladi in podjetništvo), 
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. 

NRP - 095001 - Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 
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1906 Pomoči šolajočim 379.867 € 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 371.652 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Cilj: omogočiti učencem brezplačen prevoz do osnovne šole oz. vzgojno-izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

Kazalec: število učencev, ki so upravičeni do kritja šolskih prevozov - v šolskem letu 2018/2019 je bilo izdanih 624 
šolskih vozovnic, 10 učencev je bilo upravičenih do povračila stroškov prevoza zaradi obiskovanja osnovne šole v 
drugem šolskem okolišu, učencem pa se je prevoz zagotavljal tudi s šolskimi kombiji. 

49272 Šolski prevozi 371.652 € 
Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje brezplačnega prevoza osnovnošolcev v skladu z veljavno zakonodajo, 
pokrivanje stroškov podaljšanja registracije in plačilo zavarovalnih premij za štiri šolske kombije. 

 

19069003 Štipendije 8.216 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Proračun Občine Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: spodbujati nadaljnje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje 

Kazalci: število podeljenih nagrad - enajstim odličnim dijakom in štirim uspešnim študentom ter število podeljenih 
štipendij - dve štipendiji 

49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 6.416 € 
Sredstva so se porabila za nagrado enajstim odličnim dijakom ob avgustovskem občinskem prazniku in štirim izredno 
uspešnim študentom ob decembrskem občinskem prazniku ter za knjižna darila in sprejem pri županu za 44 odličnih 
osnovnošolcev. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je odvisna od števila odličnih dijakov in uspešnih študentov, ki se prijavijo na razpis, ter števila odličnih 
osnovnošolcev. 

Slika: Sprejem za odlične osnovnošolce 
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49273 Štipendiranje študentov 1.800 € 
Sredstva so se porabila za sofinanciranje štipendije dvema dijakoma po pogodbi iz enega podjetja, ki se je prijavilo na 
javni poziv delodajalcem tehnične stroke za sofinanciranje kadrovskih štipendij v občini Radovljica. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je odvisna od števila dijakov in/ali študentov, katere delodajalci prijavijo na razpis za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij. 

 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 983.779 € 

2002 Varstvo otrok in družine 35.022 € 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 35.022 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o pomoči za novorojene otroke v občini Radovljica, Pogodba o sofinanciranju 
programa Varna hiša Gorenjske in Pogodba o sofinanciranju programa Materinski dom Gorenjske. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročna cilja: 
- ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin, 
- spodbujanje rodnosti. 

Kazalci: 
- število vključenih v dejavnost Varne hiše Gorenjske - v letu 2019 je bilo v Varno hišo Gorenjske vključenih 

skupaj 57 žensk in otrok, 
- število vključenih v dejavnost Materinskega doma Gorenjske - v letu 2019 je bilo v Materinski dom Gorenjske 

vključenih skupaj 18 žensk in otrok, 
- število podeljenih pomoči za novorojence - v letu 2019 je bilo podeljenih 129 vrednostnih bonov kot pomoč ob 

rojstvu otroka. 

41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 6.048 € 
Sredstva so se porabila za sofinanciranje dejavnosti Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za pomoč ženskam in 
otrokom žrtvam nasilja v skladu s podpisano pogodbo za leto 2019. 

41020 Sofinanciranje materinskega doma 1.966 € 
Sredstva so se porabila za pokritje sorazmernega dela materialnih stroškov in programa dejavnosti Materinskega doma, 
ki ga izvaja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja v skladu s podpisano pogodbo za leto 2019. 

49106 Darilo novorojenčkom občine 27.008 € 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje enkratne pomoči ob rojstvu otroka, ki ima skupaj z vlagateljem stalno 
prebivališče v občini Radovljica, v obliki vrednostnega bona in knjižnega darila s čestitko. 

 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 948.758 € 

20049002 Socialno varstvo invalidov 42.076 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega 
pomočnika. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na 
domu, ter s tem povečati kakovost njihovega življenja. 
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Kazalec: število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe - decembra 2019 je občina sofinancirala 4 
družinske pomočnike. 

41007 Družinski pomočnik 42.076 € 
Sredstva so se porabila za financiranje delnega ali sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek družinskih 
pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe, v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Decembra 2019 je občina 
sofinancirala 4 družinske pomočnike. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Število družinskih pomočnikov se je v letu 2019 zmanjšalo zaradi uveljavitve Zakona o osebni asistenci, ki omogoča 
osebam z dolgotrajnimi telesnimi ali duševnimi okvarami polno in učinkovito sodelovanje v družbi. Novih vlog oz. 
priznanj pravice do družinskega pomočnika pa v letu 2019 ni bilo. 

41023 Odpravljanje ovir za invalide 0 € 
V letu 2019 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav, na katerega ni 
bilo prijav. 

 

20049003 Socialno varstvo starih 822.923 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
socialnovarstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, Zakon o 
nevladnih organizacijah in Zakon o društvih. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic 
uporabnikov. 

Kazalec: število občanov, vključenih v storitve socialnega varstva odraslih - v mesecu decembru 2019 je občina 
sofinancirala oskrbo v socialnih zavodih in stanovanjskih skupnostih 61 občanom. 

41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 505.309 € 
Sredstva so se porabila za pokritje stroškov oskrbe občanov občine Radovljica v splošnih in posebnih socialnih zavodih 
ter stanovanjskih skupnostih, ki se krijejo iz proračuna občine na podlagi Zakona o socialnem varstvu v primeru, če 
oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. 
svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Po zakonu o pravici odločajo centri za socialno delo, realizacija 
postavke pa je odvisna od števila občanov, ki to oskrbo potrebujejo, višine potrebnega doplačila in cen oskrbe, ki jih 
zavodom potrjuje MDDSZEM. V mesecu decembru 2019 je občina sofinancirala oskrbo v socialnih zavodih in 
stanovanjskih skupnostih 61 občanom. 

41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 251.636 € 
Sredstva so bila v skladu z zakonom o socialnem varstvu porabljena za izvajanje storitve pomoči družini na domu - 
socialna oskrba na domu, ki jo izvaja Dom Dr. Janka Benedika Radovljica. Realizacija je odvisna od števila 
oskrbovancev na domu in cen teh storitev, h katerim izdaja soglasje občinski svet. V letu 2019 je storitve pomoči na 
domu koristilo povprečno 76 uporabnikov mesečno. 

41024 Medgeneracijski center Radovljica 65.978 € 
Dejavnost medgeneracijskih programov v občini Radovljica je stekla s septembrom 2013 pri Ljudski univerzi 
Radovljica, ki je registrirana tudi za izvajanje programov socialnega varstva, kamor sodi tudi dejavnost 
medgeneracijskih centrov. V programe Medgeneracijskega centra Radol'ca je bilo v letu 2019 v Radovljici vključenih 
684 različnih udeležencev, izvedenih pa je bilo 66 daljših, dvajset ali trideset urnih programov in 38 enkratnih delavnic 
ali predavanj. V programe Večgeneracijskega centra Gorenjske je bilo v Radovljici v letu 2019 vključenih 284 
udeležencev, izvedenih pa je bilo 53 delavnic in predavanj. 

Na NRP - 107004 - Medgeneracijski center so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne naloge za spremembo 
namembnosti in prenovo nekdanje knjižnice v medgeneracijski center. 
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 27.939 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
in Odlok o denarni pomoči v Občini Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročna cilja: 
- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini, 
- v čim večji meri zagotavljati denarno socialno pomoč glede na potrebe občanov. 

Kazalca: 
- število materialno ogroženih oseb v občini - v letu 2019 je bila enkratna denarna pomoč dodeljena 72 občanom. 
- število pogrebov, katerih naročnik in plačnik je Občina Radovljica - v letu 2019 je Občina Radovljica pokrila 

stroške 4 pogrebov. 

41002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 23.766 € 
Sredstva so bila porabljena za dodelitev denarne pomoči občanom občine Radovljica, ki trenutno nimajo zadostnih 
sredstev za preživljanje in so se zaradi spleta okoliščin (izguba zaposlitve, dolgotrajna bolezen, smrt v družini, 
invalidnost, druge neugodne okoliščine...) znašli v položaju, da ne zmorejo poravnati najnujnejših obveznosti. Občinske 
enkratne denarne pomoči se izplačujejo občanom na podlagi odločbe CSD Radovljica v skladu z Odlokom o denarni 
pomoči v občini Radovljica. V letu 2019 je bila enkratna denarna pomoč dodeljena 72 osebam. 

41022 Pogrebni stroški 4.173 € 
Sredstva na postavki se zagotavljajo za poravnavo stroškov pogreba, kadar ni drugega naročnika pogreba. To obveznost 
nalaga občini Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V letu 2019 je bila občina naročnik pogreba v štirih primerih. 

 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 17.266 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o socialnem varstvu. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: 
- zmanjšati uporabo oz. zlorabo drog ter drugih oblik zasvojenosti, zlasti med mladimi. 

Kazalca: 
- število oseb, ki so se vključile v programe Skupnosti Žarek - v letu 2019 je bilo v programe Skupnosti Žarek 

vključenih 87 oseb povprečno na mesec. 
- število oseb, ki so se vključile v programe Reintegracijskega centra - v letu 2019 je bilo v bivalno obliko 

obravnave vključenih 18 uporabnikov, v izven bivalno obliko pa 78 različnih uporabnikov. 

41015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK" 14.370 € 
Sredstva so se porabila za sofinanciranje Društva za delo z mladimi v stiski Žarek - za dejavnosti komune Skupnost 
Žarek, ki sprejema mlade s področja občin Zgornje Gorenjske (v skladu s podpisano pogodbo za leto 2019). V letu 2019 
je bilo v programe Skupnosti Žarek vključenih 87 oseb povprečno na mesec. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Za zagotovitev financiranja v znesku, dogovorjenem s pogodbo, je bil del sredstev prerazporejen iz postavke Družinski 
pomočnik. 
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41026 Reintegracijski center 2.896 € 
V Reintegracijskem centru, ki ga vodi CSD Gorenjska, enota Kranj, poteka program v bivalnem in izven bivalnem delu. 
V stanovanjski skupini (bivalni del programa) so imeli v letu 2019 nastanjenih 18 uporabnikov. V izven bivalno 
obravnavo je bilo v letu 2019 vključenih 78 uporabnikov. 
 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 38.553 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o nevladnih organizacijah in Zakon o Rdečem križu Slovenije. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročna cilja: 
- izboljšati kakovost življenja ranljivejših skupin ljudi ter spodbujati in sofinancirati izvajanje posebnih socialnih 

in humanitarnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav posameznikov, 
- preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k 

zmanjševanju socialnih razlik in stisk. 

Kazalca: 
- število društev, ki izvajajo socialne in humanitarne programe oz. delujejo na tem področju in so se prijavila na 

javni razpis - v letu 2019 je občina sofinancirala 22 izvajalcev, ki so se prijavili na javni razpis, 
- število opravljenih prevozov v projektu Prostofer- od začetka izvajanja programa do konca leta 2019 je bilo 

opravljenih 76 prevozov. 

41018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500 € 
Sredstva so se porabila v skladu s podpisano pogodbo s Šentgorom Radovljica za leto 2019 za sofinanciranje najemnine 
za prostore. V program Dnevni center in v program Socialna vključenost je bilo v letu 2019 skupaj vključenih 89 
uporabnikov, od tega 44 uporabnikov iz občine Radovljica. 

41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih 
socialnovarstvenih društev in organizacij 31.053 € 
Sredstva so se porabila v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje socialno varstvenih programov v občini 
Radovljica za leto 2019. Poleg tega je v skladu z veljavno zakonodajo in sklenjeno pogodbo občina financirala tudi 
območno organizacijo Rdečega križa Slovenije ter zagotovila sredstva za najem električnega avtomobila in samo 
delovanje novega projekta Prostofer, namenjenega starejšim občanom brez lastnega prevoza. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Do odstopanja je prišlo zaradi uvedbe novega projekta Prostofer, namenjenega starejšim občanom brez lastnega 
prevoza. Sredstva za zagon projekta so se s prerazporeditvijo zagotovila iz proračunskih sredstev namenjenih pokritju 
stroškov družinskih pomočnikov. 

Slika: Prostofer 
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5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO 1.458.378 €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 200.798 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 200.798 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200.798 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Zakon o cestah. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji: 
- skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v lasti Občine Radovljica,  
- prenova in obnova poslovnega fonda, 
- zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, 
- skrb za zemljiško knjižno urejenost omrežja občinskih javnih cest. 

Kazalec: stopnja vzdrževanja poslovnega fonda, stopnja urejenosti lastništva občinskih cest. 

Poslovni fond je bil vzdrževan primerno in v skladu s proračunskimi možnostmi. 

40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 60.798 € 
Občina Radovljica sama upravlja z nekaterimi svojimi poslovnimi prostori in zgradbami. Za pokrivanje teh stroškov so 
potrebna sredstva. Večji del teh stroškov zaračunamo najemnikom poslovnih prostorov in se odražajo na prihodkovni 
strani proračuna. Glavnino teh stroškov predstavlja poraba električne energije, komunalne storitve in ogrevanje. 
Realizacija je skladna s potrebami. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva na postavki 402099 (drugi splošni material in storitve) je zelo težko natančno načrtovati, saj lahko pride do 
nepričakovanih dogodkov, ko je potrebno hitro odreagirati in so sredstva potrebna za nemoteno delovanje občinskih 
prostorov / zgradb. 

44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 94.950 € 
Na tej postavki so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov, povezanih z upravljanjem občinskega premoženja. Med 
te stroške spadajo splošni stroški, povezani z upravljanjem premoženja, kot so stroški raznih cenitev, notarske storitve, 
plačilo davka od prodaje nepremičnin, odvetniške storitve, povezane z občinskim premoženjem, geodetske meritve, 
zavarovanje občinskega premoženja, stroški urejanja občinskih gozdov in kmetijskih zemljišč. Splošni stroški so 
realizirani v načrtovanem obsegu. 

Na postavki so bila sredstva namenjena tudi za nadaljevanje obnove letališke infrastrukture na Letališču Lesce in za 
investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja. Podelitev stavbne pravice na letališču Lesce ni bila realizirana, zato 
tudi ni bila izvedena načrtovana investicija. NRP Upravljanje občinskega premoženja pa izkazuje realizacijo priprave 
projektne dokumentacije za legalizacijo objekta na Ljubljanski cesti v Radovljici, ki ga je občina konec leta 2019 
prodala. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: 

NRP - 013012 - Letališče Lesce 
NRP - 013015 - Upravljanje občinskega premoženja 

44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 7.841 € 
Sredstva na postavki so bila porabljena za tekoče in investicijsko vzdrževanju poslovnih prostorov na Kranjski 13. V 
drugi polovici leta so bila zamenjana vhodna vrata in preostala okna na skupnem hodniku. Strošek investicijskih del na 
Kranjski c. 13 je bil manjši od načrtovanega, ker žaluzije za okna na skupnem hodniku še niso bila dobavljena, ampak 
bodo v letu 2020.  
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NRP - 013002 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Strošek investicijskih del na Kranjski c. 13 je bil manjši od načrtovanega zaradi tega, ker žaluzije za okna na skupnem 
hodniku še niso bila dobavljena, ampak bodo v letu 2020. 

44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 37.209 € 
Sredstva na postavki so namenjena za zemljiško knjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica. Glavnina 
sredstev je bila porabljena za geodetsko in pravno urejanje cestnega omrežja in drugih zemljišč v lasti Občine 
Radovljica, na celotnem območju občine, za urejanje pripadajočih zemljišč in etažne lastnine v večstanovanjskih 
soseskah, za pripravo cenitvenih elaboratov zemljišč in izvedbo javnih dražb za nepremičnine, ki jih občina ne 
potrebuje za svoje potrebe in naloge. 

NRP - 013010 - Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 
 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 212.445 € 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 172.152 € 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 172.152 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v 
programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, 
Strategija LAS Gorenjska košarica in Pogodba o sofinanciranju vodenja, delovanja, upravljanja LAS Gorenjska 
košarica v programskem obdobju 2014-2020. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji so: 
- zagotavljanje trajnostnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture; 
- razvoj gospodarstva; 
- razvoj človeških virov; 
- krepitev identitete regije; 
- razvoj podeželja. 

Kazalci: 
- projekti iz dogovora regij, 
- projekti iz dogovora Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020. 

Projekti so v različnih fazah izvedbe, tako, da so nekateri že zaključeni, nekaterih projektov še ni bilo možno izvesti v 
celoti, ker se postopki, npr. javnih naročil, usklajevanje pogodb, izvajajo skupno še z ostalimi občinami (partnerji) v 
projektih. Sredstva so se namenila za upravljanje LAS in za projekta Semenjalnica in Hitro s kolesom. 

44520 CLLD 166.076 € 
Sredstva na postavki so skladno z usmeritvami nove finančne perspektive namenjena za izvajanje programa razvoja 
podeželja; po novem CLLD projekti (bivši LEADER). Za izvajanje omenjenih projektov je občina Radovljica skupno z 
drugimi občinami kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Projekti so v 
različnih fazah izvedbe, tako, da so nekateri že zaključeni, nekaterih projektov še ni bilo možno izvesti v celoti, ker se 
postopki, npr. javnih naročil, usklajevanje pogodb, izvajajo skupno še z ostalimi občinami (partnerji) v projektih. 
Sredstva so se namenila za upravljanje LAS in za projekta Semenjalnica in Hitro s kolesom. 

44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 6.076 € 
Sredstva na postavki so skladno z usmeritvami nove finančne perspektive namenjena za izvajanje programa razvoja 
podeželja (po novem CLLD, bivši LEADER). Porabljena so bila za delovanje lokalne akcijske skupine Gorenjska 
košarica, ki jo sofinancirajo vse občine članice LAS. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, saj je bila z 
upravljavcem podpisana nižja vrednost pogodbe.  
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0603 Dejavnost občinske uprave 40.294 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 40.294 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna in Zakon o javnem naročanju. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji: 
- ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin, 
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, 
- zavarovanje premoženja. 

Kazalca: 
- zvišanje vrednosti nepremičnin, 
- zadovoljstvo strank. 

Vrednosti nepremičnin so bile zvišane skladu s proračunskimi možnostmi. 

44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 40.294 € 
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina Radovljica. S 
postavke se plačujejo obratovalni stroški kot so npr. stroški energije, komunalnih storitev, dimnikarskih storitev, 
telekomunikacij, urejanje zelenih površin, stroški rednih pregledov dvigal ter drugi stroški. Realizacija je skladna s 
potrebami. 

Na postavki namenjamo sredstva tudi tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov (NRP - 013005 - 
Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov). V letu 2019 je bila dokončana obnova fasade na Gorenjski cesti 1 in obnova 
notranjega hodnika v stavbi na Gorenjski cesti 1, ki jo je občina financirala skladno z deležem lastništva. Na Gorenjski 
cesti 18 je bila izvedena I. faza ureditve kleti za potrebe arhiva Upravne enote. Realizacija je bila višja od načrtovane. 

 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 176.139 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 168.950 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 168.950 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radovljica za 
obdobje 2015-2020, Pogodba o sofinanciranju vodenja, delovanja, upravljanja LAS Gorenjska košarica v programskem 
obdobju 2014-2020 in Pogodba za pripravo strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica v programskem 
obdobju 2014-2020. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: 
Cilj: realizacija programov in projektov v skladu z vsebinskim in časovnim planom. 

Kazalec: število projektov in programov. 

V letu 2019 je bil Izveden razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, na 
podlagi katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva skupno 42 vlogam - 12 upravičencem za - investicije za delo v 
gozdu (od tega 10 upravičencem za nakup novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu in 2 upravičencema 
za ureditev gozdne vlake), 13 upravičencem za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, 6 upravičencem za naložbe v dopolnilne dejavnosti in 11 
društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 3 vloge so bile zavržene. 

Sredstva so se namenila tudi za nadaljevanje projekta Narava nas uči (v smislu pridobitve certifikata Demeter). 
Obnovile so se obstoječe tematske poti in izvedli so se programi v Čebelarskem centru Lesce. 
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44516 Projekti LEADER programa 29.476 € 
Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za delovanje učnega vrta ob OŠ A. T. Linhart v Radovljici - 
NRP - 042131 - Narava nas uči. V letu 2019 smo zagotovili sredstva za vzdrževanje in za skrbnika vrta ter za 
nadaljevanja izobraževanj. Realizacija je skladna s potrebami. 

 

 

44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 38.754 € 
Sredstva na postavki so namenjena pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini 
Radovljica in so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen februarja 2019. Proračunska postavka se 
navezuje na NRP številka 042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu. Skladno z merili Razpisa so bila sredstva 
razdeljena 42 vlogam - 12 upravičencem za - investicije za delo v gozdu (od tega 10 upravičencem za nakup novih 
gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu in 2 upravičencema za ureditev gozdne vlake), 13 upravičencem za 
naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo, 6 upravičencem za naložbe v dopolnilne dejavnosti in 11 društvom s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja. 3 vloge so bile zavržene. Realizacija je v okviru načrtovane in v skladu z izkazanimi upravičenimi stroški 
posameznih upravičencev. 

44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 12.993 € 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje že izdelanih tematskih poti na območju občine 
Radovljica. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje tematskih poti: Gozdna učna pot, Pusti grad, Prisluhni reki Savi, 
vodne učne poti Grabnarica. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je nižja od načrtovane, ker zaradi dolgotrajnega dežja v jeseni ni bilo možno izvesti vseh del, za katera so 
bile izdane naročilnice. 

44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 87.726 € 
V letu 2012 je bil zgrajen čebelarski center, s katerim je v letu 2015 pričela upravljati Ljudska univerza v Radovljici 
(NRP - 042009 - Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske). Sredstva na postavki so bila porabljena za 
izvedbo programov v centru, investicijski del sredstev pa za odpravo napak na objektu. V letu 2019 je potekla garancija 
za odpravo napak in pomanjkljivosti. Ker izvajalec zaradi stečaja le - teh ni mogel odpraviti, je bila unovčena garancija 
in iz tega poplačana investicija. Realizacija je skladna s potrebami. 

 

Slika: Biodinamični javni učni vrt 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 7.190 € 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.190 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o zaščiti živali. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Cilj: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. 

V letu 2019 je bilo na območju občine Radovljica na podlagi interventnih klicev ulovljenih 12 psov (14 v letu 2018), od 
katerih je bilo 10 vrnjenih lastniku (v letu 2018 13), 2 pa oddana novemu lastniku (v letu 2018 1). 

Na podlagi načrtovane akcije in interventnih klicev je bilo na terenu odvzetih 57 mačk (40 v letu 2018), od katerih je 
bilo 16 sterilizacij (15 v letu 2018), 24 kastracij (18 v letu 2018) in 12 evtanazij zaradi poškodb in bolezni (4 v letu 
2018), 3 muce so že bile kastrirane oz. sterilizirane (2 v letu 2018), 2 muci sta bili premajhni za poseg. 36 živali je bilo 
vrnjenih na lokacijo pobiranja (35 v letu 2018), 9 muc pa oddanih novemu lastniku (1 v letu 2018). 

44514 Stroški azila za zapuščene živali 7.190 € 
Proračunska postavka zajema sredstva za rezervacijo dveh boksov za pse, za mesečno oskrbo najdenih živali in sredstva 
za sterilizacijo zapuščenih mačk. Postavka izkazuje realizacijo skladno s potrebami. 

NRP - 042008 - Stroški azila za zapuščene živali 
 

 

14 GOSPODARSTVO 109.695 € 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 109.695 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 109.695 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljici. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji: 
- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s 

tem spodbujanje zaposlenosti, 
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva. 

Kazalec: število izvedenih programov in prejemnikov pomoči. 

V letu 2019 so bila sredstva za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica razdeljena 21 - im upravičencem 
(v letu 2018 15). 14 upravičencev je prejelo sredstva za odpiranje novih delovnih mest ali samozaposlitev, 7 - im 
upravičencem so bili sofinancirani stroški izobraževanja ali promocije. V letu 2019 je bilo izvedenih 9 programov (v 
letu 2018 9). Ti projekti so: podjetniški krožek, sofinanciranje e-VEM točke Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Radovljica, projekt Podjetniška kavica, Uporabna zelišča, Domače jedi z dežele, Cooworking center, ANIMA SANA, 
vzdrževanje baze starih hišnih imen in projekt Alpe Adria regija doživetij. 

44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 53.168 € 
Proračunska postavka zagotavlja sofinanciranje programov in projektov, ki se izvajajo preko razvojnih agencij BSC in 
RAGOR. Tako so bila sredstva v letu 219 porabljena za: 

- sofinanciranje nalog v javnem interesu (tehnična pomoč občinam), 
- koordinacijo županov občin Zgornje Gorenjske, 
- projekt Podjetniška kavica, 
- izvajanje podjetniškega krožka v osnovni šoli,  
- izvajanje projektov Uporabna zelišča, Cooworking center, Domače jedi z deleže, 
- vzdrževanje baze podatkov hišnih imen,  
- vzpostavitev preventivnih programov na področju krepitve duševnega zdravja (projekt ANIMA SANA), in za 
- sofinanciranje projekta Alpe Adria regija doživetij.  
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Projekt Social SEEDS v letu 2019 ni bil realiziran in se je zamaknil v leto 2020, zato postavka izkazuje nižjo realizacijo 
od načrtovane. 

44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 24.310 € 
Na postavki so bila sredstva porabljena za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki omogočajo črpanje 
evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za pripravo dokumentacije potrebne za 
projekt Energetska obnova Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, za izdelavo investicijske dokumentacije in vloge za 
kanalizacijo Lancovo in Kolesarske povezave Radovljica z zalednimi naselji, za pripravo dokumentacije s katero smo 
poročali o doseganju ciljev zastavljenih pri energetski sanaciji šol in vrtca in kanalizaciji Begunje. Proračunska 
postavka se navezuje na NRP številka 041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise. 

44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 32.217 € 
Sredstva na postavki so bila porabljena za opravljanje storitve e-Vem točke (registracija novih podjetij), ki jo izvaja 
Območna obrtna zbornica Radovljica in za dodeljevanje spodbud gospodarstvu na podlagi javnega razpisa. Razpis je bil 
objavljen v mesecu aprilu 2019. Razpisana so bila sredstva za naslednje ukrepe: 

- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, 
- ohranjanje živilsko - trgovinske dejavnosti in javnih storitev na podeželju, 
- spodbujanje izobraževanja in promocije na področju podjetništva. 

Prejetih je bilo 25 vlog. Sredstva so bila dodeljena 21 - im vlogam, 1 vloga je bila zavrnjena, 3 pa zavržene. Poročilo o 
izvedbi razpisa, vključno s prejemniki sredstev, je objavljeno na spletni povezavi 
https://www.radovljica.si/objava/184766. Realizacija je nižja od načrtovane, ker nekateri upravičenci niso uspeli 
koristiti vseh dodeljenih sredstev oz. so od vloge odstopili. Proračunska postavka se navezuje na NRP številka 041005 
Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu. 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 623.458 € 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 300.128 € 

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 55.554 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Stanovanjski zakon s podzakonskimi predpisi in Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini 
Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročna cilja sta pomoč fizičnim osebam pri reševanju stanovanjskega vprašanja in pomoč lastnikom ali 
solastnikom pri vzdrževanju stavb kulturne dediščine. 

Kazalniki: 
- število kreditojemalcev oz. odobrenih kreditov, 
- število obnovljenih stavb, ki so spomeniško zaščitene. 

Sredstva za subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske kredite v proračunu v letu 2019 niso bila predvidena. 
Obnovljenih je bilo 11 stavb kulturne dediščine (v letu 2018 11). 

46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 55.554 € 
Sredstva so namenjena subvencioniranju obrestne mere za stanovanjske kredite in kredite, ki jih občani namenijo za 
obnovo stavb kulturne dediščine ter za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stavb kulturne dediščine, ki se 
dodeljujejo na podlagi javnih razpisov. Sredstva za subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske kredite v proračunu 
niso bila predvidena.  

Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stavb kulturne dediščine je bil objavljen v aprilu 2019. 
Pravočasno smo prejeli 16 vlog, od katerih so bila sredstva dodeljena 11-im vlogam, 3 vloge so bile zavrnjene, 1 vloga 
je bila zavržena, 1 vlagatelj pa je od vloge odstopil. Ker razpisana sredstva niso bila porabljena v celoti, je razpis ostal 
odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 31.10.2019. V nadaljevanju ni bilo novih vlog. Sredstva so bila dodeljena 
skupno 11 vlogam. Glede na izkazane upravičene stroške je bilo porabljenih 55.553,74 EUR. 
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NRP - 061012 - Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 
 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 151.866 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Stanovanjski zakon s podzakonskimi akti. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala 
v trajni lasti, ter izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj 
in zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov. 

V letu 2019 ni bilo pridobljenih novih stanovanj. V celoti je bilo obnovljenih 5 stanovanj, od tega 1 v Kropi, 1 v 
Radovljici in 3 v Novi vasi. Zamenjava strehe objekta v deležu je bila izvedena na 2 objektih, od tega 1 v Poljčah in 1 v 
Novi vasi. Zamenjana so bila okna (v celoti ali delno, tudi strešna okna) v 5 stanovanjih. Vhodna vrata so bila 
zamenjana v 1 stanovanju. Delno so bile obnovljene 4 kopalnice. Večja dela na elektro priključkih (oz. nekje povečana 
moč varovalk) so bila opravljena v 4 stanovanjih. V 1 stanovanju je bila izdelana nova centralna kurjava s kotlom na 
pelete, v 1 stanovanju pa je bil plinski kotel obnovljen v celoti. Detektor CO2 je bil vgrajen v 1 stanovanju. Za 1 
stanovanje je bila izdelana energetska izkaznica. Talne obloge so bile zamenjane v 3 stanovanjih. Balkonska ograja je 
bila zamenjana v 1 stanovanju. V 1 stanovanju je bila izvedena zamenjava posameznih radiatorjev. Popravila oken in 
okenskih kril so bila opravljena v 3 stanovanjih. Poleg navedenih večjih obnov, so bila izvedena tudi manjša 
vzdrževalna dela v notranjosti stanovanj, kleti in garaž ter intervencijska vzdrževalna dela (npr.: na vodovodni 
napeljavi, elektro napeljavi, ogrevanju, stavbnem pohištvu, dimovodnih napeljavah, stenah, stropu in tlaku stanovanj, 
kleti,..).  

Za izgradnjo neprofitnih stanovanj in bivalnih enot v objektu na Posavcu, ki je v večinski lasti občine je pridobljena 
projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje, vendar investicije še nismo pričeli, ker je predvidena prodaja objekta. 

46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 151.866 € 
Sredstva vključujejo stroške vzdrževanja stanovanj v skladu s stanovanjskim programom občine za leto 2019 in 
programom vzdrževanja stanovanj za leto 2019 - NRP 061010.  

V letu 2019 ni bilo pridobljenih novih stanovanj. V celoti je bilo obnovljenih 5 stanovanj, od tega 1 v Kropi, 1 v 
Radovljici in 3 v Novi vasi. Zamenjava strehe objekta v deležu je bila izvedena na 2 objektih, od tega 1 v Poljčah in 1 v 
Novi vasi. Zamenjana so bila okna (v celoti ali delno, tudi strešna okna) v 5 stanovanjih. Vhodna vrata so bila 
zamenjana v 1 stanovanju. Delno so bile obnovljene 4 kopalnice. Večja dela na elektro priključkih (oz. nekje povečana 
moč varovalk) so bila opravljena v 4 stanovanjih. V 1 stanovanju je bila izdelana nova centralna kurjava s kotlom na 
pelete, v 1 stanovanju pa je bil plinski kotel obnovljen v celoti. Detektor CO2 je bil vgrajen v 1 stanovanju. Za 1 
stanovanje je bila izdelana energetska izkaznica. Talne obloge so bile zamenjane v 3 stanovanjih. Balkonska ograja je 
bila zamenjana v 1 stanovanju. V 1 stanovanju je bila izvedena zamenjava posameznih radiatorjev. Popravila oken in 
okenskih kril so bila opravljena v 3 stanovanjih. Poleg navedenih večjih obnov, so bila izvedena tudi manjša 
vzdrževalna dela v notranjosti stanovanj, kleti in garaž ter intervencijska vzdrževalna dela (npr.: na vodovodni 
napeljavi, elektro napeljavi, ogrevanju, stavbnem pohištvu, dimovodnih napeljavah, stenah, stropu in tlaku stanovanj, 
kleti,..).  

Za izgradnjo neprofitnih stanovanj in bivalnih enot v objektu na Posavcu, ki je v večinski lasti občine je pridobljena 
projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje, vendar investicije še nismo pričeli, ker je predvidena prodaja objekta. 

NRP - 061010 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 
 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 92.708 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Stanovanjski zakon s podzakonskimi akti. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročna cilja: 
- ohranjanje kvalitete stanovanj in 
- prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD.  

Kazalec: vzdrževan stanovanjski fond Občine Radovljica, s čimer ohranjamo njegovo vrednost.  
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V letu 2019 ni bilo pridobljenih novih stanovanj. V celoti je bilo obnovljenih 5 stanovanj, od tega 1 v Kropi, 1 v 
Radovljici in 3 v Novi vasi. Zamenjava strehe objekta v deležu je bila izvedena na 2 objektih, od tega 1 v Poljčah in 1 v 
Novi vasi. Zamenjana so bila okna (v celoti ali delno, tudi strešna okna) v 5 stanovanjih. Vhodna vrata so bila 
zamenjana v 1 stanovanju. Delno so bile obnovljene 4 kopalnice. Večja dela na elektro priključkih (oz. nekje povečana 
moč varovalk) so bila opravljena v 4 stanovanjih. V 1 stanovanju je bila izdelana nova centralna kurjava s kotlom na 
pelete, v 1 stanovanju pa je bil plinski kotel obnovljen v celoti. Detektor CO2 je bil vgrajen v 1 stanovanju. Za 1 
stanovanje je bila izdelana energetska izkaznica. Talne obloge so bile zamenjane v 3 stanovanjih. Balkonska ograja je 
bila zamenjana v 1 stanovanju. V 1 stanovanju je bila izvedena zamenjava posameznih radiatorjev. Popravila oken in 
okenskih kril so bila opravljena v 3 stanovanjih. Poleg navedenih večjih obnov, so bila izvedena tudi manjša 
vzdrževalna dela v notranjosti stanovanj, kleti in garaž ter intervencijska vzdrževalna dela (npr.: na vodovodni 
napeljavi, elektro napeljavi, ogrevanju, stavbnem pohištvu, dimovodnih napeljavah, stenah, stropu in tlaku stanovanj, 
kleti,..).  

Za izgradnjo neprofitnih stanovanj in bivalnih enot v objektu na Posavcu, ki je v večinski lasti občine je pridobljena 
projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje, vendar investicije še nismo pričeli, ker je predvidena prodaja objekta. 

46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 46.443 € 
Oblikovanje rezervnega sklada je obvezno po stanovanjskem zakonu. Poleg obveznega vplačila v rezervni sklad se 
lastniki stanovanj v posameznih večstanovanjskih stavbah glede na predvidene večje obnove skupnih delov lahko 
odločijo za dodatna vplačila. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je skladna z zakonskimi zahtevami in odločitvami etažnih lastnikov. 

46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 46.265 € 
Na postavki so namenjena sredstva za stroške upravljanja in zavarovanja stanovanj, stroške prodaje nepremičnin 
(stroški objav in notarskih storitev) in stroške vpisa stanovanj v zemljiško knjigo (izdelava elaborata etažne lastnine, 
stroški predloga za vpis lastninske pravice, stroški pridobitve ustrezne dokumentacije in geodetskih storitev), za pokritje 
obratovalnih stroškov neplačnikov najemnikov in za pokrivanje obratovalnih stroškov praznih stanovanj. Navedeni 
stroški nastajajo skozi celo leto. V letu 2019 obratovalnih stroškov neplačnikov nismo poravnavali, zato je realizacija 
nižja od načrtovane. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna 323.330 € 

16069002 Nakup zemljišč 323.330 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi 
podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o cestah, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški 
knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti in Sprejeti izvedbeni prostorski akti. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: ureditev premoženjsko pravnih zadev, nakup zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim 
premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji). 

Kazalec: število izvedenih nakupov zemljišč. 

V letu 2019 je bilo pridobljenih 201 zemljiških parcel v skupni površini 10,9 ha. 
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44812 Nakup in oprema zemljišč 323.330 € 
Sredstva, namenjena nakupu in opremi zemljišč, so bila porabljena za izvajanje sprejetega načrta nakupov zemljišč. 
Realizacija je skladna z načrtovano (NRP - 013003 - Nakup in oprema zemljišč). Sredstva so bila porabljena za nakupe 
zemljišč za namen lastniškega urejanje javnih cest in drugih javnih površin. Del sredstev se je porabil za izdelavo 
projektne dokumentacije PZI za odstranitev gospodarskega objekta na Kranjska cesta 8 in njegovo rušitev 

 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 98.250 € 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 98.250 € 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 98.250 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o socialnem varstvu, 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Odlok o denarni pomoči v Občini Radovljica, Uredba o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročna cilja: 
- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini, 
- v čim večji meri zagotavljati denarno socialno pomoč glede na potrebe občanov. 

Kazalca: 
- število prejemnikov subvencioniranih neprofitnih najemnin za stanovanja, 
- število prejemnikov subvencioniranih tržnih najemnin za stanovanja. 

V decembru 2019 je subvencionirano neprofitno najemnino za stanovanja prejelo 44 upravičencev, subvencijo za tržno 
najemnino stanovanja pa je prejelo 20 upravičencev. 

41001 Subvencije najemnin za stanovanja 98.250 € 
V skladu s Stanovanjskim zakonom in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev občine zagotavljamo 
subvencije najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom tržnih stanovanj. Višina subvencije znaša do 80 
% neprofitne najemnine za primerno stanovanje in je odvisna od dohodkovnega stanja upravičenca. Višina realizacije je 
odvisna od števila vlog in v skladu s tem tudi izdanih odločb upravičencem do subvencije najemnine neprofitnega ali 
tržnega stanovanja. Odločbe veljajo do 1 leta, zato se število upravičencev do subvencije tekom leta spreminja. 
Realizacija postavke je glede na potrebe višja od načrtovane. 

 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 37.592 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 37.592 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje37.592 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: financiranje izvrševanja proračuna Občine Radovljica. 

Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.  
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40129 Plačila obresti od najetega dolga 37.592 € 
Realizacija proračunske postavke izkazuje plačilo obresti za najete kredite. Obresti so bile plačane za najete dolgoročne 
kredite, likvidnostni kredit pa v letu 2019 ni bil najet, zato je realizacija na postavki nižja od načrtovane. 

 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 € 

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o javnih financah. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna. 

44807 Splošna proračunska rezervacija 0 € 
Splošna proračunska rezervacija je predvidena za financiranje nalog, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo možno 
predvideti in nalog, katerih izvedba bo presegla planirano višino stroškov. Sredstva v letu 2019 so bila prerazporejena in 
porabljena za izvedbo nadomestnih volitev v KS Ljubno (PP40128) in za naročilo Avsenikovih srebrnikov izdanih ob 
90. obletnici rojstva Slavka Avsenika (PP40130). 
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN 
INVESTICIJE 3.767.661 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0 € 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 0 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 0 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih in Zakon o finančni upravi. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike. Letni 
izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa in zagotavljanje rednega plačila obveznosti do občine. Podprogram 
je evidenčen. 

44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 0 € 
Proračunska postavka se vodi kot evidenčna. 

 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.989 € 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.989 € 

08029001 Prometna varnost 1.989 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o lokalni samoupravi s podzakonskimi akti, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Nacionalni 
program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2022 in posamični občinski programi iz tega 
področja. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj je vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem 
preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več 
drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa.  

Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev, in čim manj 
prometnih nezgod.  

Kazalca sta: 
- vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in  
- sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa. 

Letni izvedbeni cilji: 
Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in 
dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa.  

Kazalci je vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih 
aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem 
prometu. 

44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 1.989 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 realizirana v celoti. Sredstva so bila namenjena izvedbi tečaja varne 
vožnje za voznike šolskih/gasilskih kombijev, izvedbi prometno vzgojne aktivnosti "Kaj veš o prometu" v Osnovni šoli 
A. T. Linharta Radovljica, vzdrževanju prometne signalizacije ob pričetku šolskega leta, popravilu preventivne radarske 
table ter nakupu odsevnih telovnikov.  
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 33.687 € 

1104 Gozdarstvo 33.687 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 33.687 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj 
v gozdove, Pravilnik o gozdnih prometnicah, Pravilnik o gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic in Program razvoja 
gozdov v Sloveniji. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 85 km gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z 
gozdnogospodarskimi načrti. 

Kazalec je dolžina urejenih cest. 

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 40% gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in 
prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. V občini so sicer najprometnejše gozdne ceste: Lipnica - 
Bodlajka, Poljška planina, Na Dobrčo. Vzdrževanje gozdnih cest ohranjamo na nivoju preteklih let. Posegi so, zaradi 
vse pogostejših vremenskih ujm, vsako leto bolj zahtevni. 

44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 33.687 € 
Sredstva na postavki so bila glede na sprejet proračun 2019 porabljena v 80 %. Naloge so se izvajale na podlagi letnega 
programa vzdrževanja gozdnih cest Zavoda za gozdove Slovenije in pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest sklenjene z 
MKGP. Realizacija nalog je razvidna iz obrazložitve NRP - 042010 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest. 

 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 438.792 € 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 438.792 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 438.792 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Energetski zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti in Lokalni energetski koncept občine Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj podprograma je energetska sanacija javnih objektov ter informiranje in ozaveščanje javnosti o področju 
učinkovite rabe energije in obnovljivih virih energije. 

Kazalce za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev podprograma predstavljajo prihranki 
energije. 

Letni izvedbeni cilj je sanacija stavb v okviru vsakoletnega obsega finančnih sredstev ter informiranje in ozaveščanje 
javnosti o prednostih, stroških in rezultatih izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije ali obnovljivih virih energije, tudi 
na osnovi morebitnih energetskih pregledov stavb. Uspešnost zastavljenega cilja se ugotavlja na podlagi obsega porabe 
sredstev glede na planirano vrednost.  

Za uspešno izvajanje nalog iz tega področja ima občina vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo in upravljanje stavb, ki 
ga izvaja s pomočjo najetega programa E-2 maneger, s katerim mesečno spremlja porabo energentov v 29 javnih 
stavbah. Energetsko knjigovodstvo predstavlja osnovo za izdelan predlog Lokalnega energetskega koncepta občine 
Radovljica, katerega mora pred obravnavo na seji OS predhodno potrditi še pristojno ministrstvo. Prav tako za izvajanje 
nalog skrbi tudi Energetsko svetovalna pisarna Radovljica, s katero se vsakoletno pripravi letni program dela. Poleg 
energetskega knjigovodstva za upravljanje stavb, smo najeli tudi program E2 - maneger za spremljanje porabe 
električne energije za potrebe cestne razsvetljave. Sočasno je bil vzpostavljen tudi kataster cestne razsvetljave. 
Navedeni program in kataster sta že v fazi testiranja in internega pregleda. 
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44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 438.792 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 polovično realizirana. Večina sredstev je bila namenjena za energetsko 
sanacijo Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica. Podrobne obrazložitve so pri posameznih NRP-jih.  

Naloge se izvajajo preko: 
NRP - 065007 - Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 
NPR - 065015 - Novelacija lokalnega energetskega koncepta 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva namenjena za izvedbo energetske sanacije Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica so bila zaradi zapletov pri 
postopku izbora izvajalca porabljena le delno. Realizirana pa je bila le slaba polovica načrtovane investicije, ki obsega 
izvedbo toplotne izolacije fasade, menjavo stavbnega pohištva na fasadi, zamenjavo kritine, izvedbo toplotne izolacije 
strehe ter stropa proti neogrevanemu prostoru, poleg tega pa tudi rekonstrukcijo telovadnice ter dozidavo kotlovnice z 
zalogovnikom na lesno biomaso. 

 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE2.483.543 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.483.543 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.164.284 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o cestah, Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica, Pravilnik o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih 
javnih služb. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. 

Kazalci: 
- urejena cestna infrastruktura, 
- prevoznost cest in 
- varnost prometa. 

Letni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno 
prevoznost cest in varnost prometa. 

Kazalec: obseg vzdrževanja cest in drugih javnih površin.  

Vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest ohranjamo na nivoju preteklih let. Zaradi vse pogostejših vremenskih ujm, vsako 
leto porabimo več sredstev za intervencijske posege. Zato del sredstev za vzdrževanje cest po izrednih dogodkih 
zagotavljamo tudi iz rezervnega sklada. 

44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest 160.330 € 
S te postavke se financira letno vzdrževanje lokalnih cest v 9 krajevnih skupnostih. Glede na sprejeti proračun je bilo 
potrebno v letu 2019 dodatno zagotoviti še 25% dodatnih sredstev. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s sklepi 
župana o prerazporeditvi sredstev. V letu 2019 je letno vzdrževanje v 9 krajevnih skupnostih izvajal zunanji izvajalec, 
ki je bil izbran na javnem razpisu. Na podlagi občinskega odloka bo letno vzdrževanje v 9 krajevnih skupnostih od leta 
2020 dalje izvajala Komunala Radovljica d.o.o.. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva s PP44305 iz zimskega vzdrževanja so bila prerazporejena na PP44304 letno vzdrževanje lokalnih cest in so se 
smiselno v večji meri porabila (poleg rednega vzdrževanja se je uredilo še: sanacija usada v Ljubnem, odsek ceste 
Rovte - Češnjica, ureditev ovinka pri Mišače 5). 
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44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS 53.966 € 
S te postavke se financira zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 9 krajevnih skupnostih, za zimsko obdobje 2018/2019. 
Zaradi mile zime je realizacija nižja od planirane. V zimskem obdobju 2018/2019 je zimsko vzdrževanje v 9 krajevnih 
skupnostih izvajal zunanji izvajalec, ki je bil izbran na javnem razpisu. Na podlagi občinskega odloka bo zimsko 
vzdrževanje v 9 krajevnih skupnostih od leta 2020 (zimsko obdobje 2019/2020) dalje izvajala Komunala Radovljica 
d.o.o.. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Neporabljena sredstva zaradi mile zime so se prerazporedila na PP44304 (letno vzdrževanje lokalnih cest) in na 
PP44699 (letno vzdrževanje lokalnih cest v 3KS). 

44698 Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 719.293 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 v celoti realizirana. S te postavke se financira letno in zimsko 
vzdrževanje krajevnih cest na območju celotne občine, ki ga na podlagi občinskega odloka izvaja Komunala Radovljica 
d.o.o.. 

44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 230.695 € 
S te postavke se financira letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 3 krajevnih skupnostih: Krajevni skupnosti 
Radovljica, Krajevni skupnosti Lesce in Krajevni skupnosti Begunje. Glede na sprejeti proračun je bilo potrebno v letu 
2019 dodatno zagotoviti še 17% dodatnih sredstev, ki so se namenila za povečan obseg letnega vzdrževanja cest. 
Dodatna sredstva so bila zagotovljena s sklepi župana o prerazporeditvi sredstev. Prav tako so se prosta sredstva 
predvidena za izvajanje zimske službe porabila za letno vzdrževanje cest. Na podlagi občinskega odloka letno in zimsko 
vzdrževanje lokalnih cest v 3 krajevnih skupnostih izvaja Komunala Radovljica d.o.o.. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Za ureditev ceste, pločnika in komunalne infrastrukture Hlebce so se porabila dodatno prerazporejena sredstva na 
postavki za zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS (PP44699). 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 937.394 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o cestah, Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica, Pravilnik o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih 
javnih služb. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji: 
- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, 
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, 
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. 

Letni izvedbeni cilji: 
- prenova in obnova stare prometne infrastrukture, 
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, 
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, 
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest, 
- sanacije podpornih in opornih zidov. 

Kazalec: število obnovljenih in novozgrajenih cest, cestnih objektov in drugih javnih površin. 

Uspešnost realizacije ne tem podprogramu je zadovoljiva. Pretežni del nalog na tem podprogramu se izvaja preko 
proračunske postavke 44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Preostali manjši del pa predstavljata 
proračunski postavki 44690 - Pločniki in hodniki za pešce in 44691 - Kolesarske steze.  

Kazalniki urejenih cest, pločnikov in hodnikov za pešce v letu 2019: 
- Ceste skupaj (dolžina 1.505 m, 7.273 m2 asfalta); 
- Langusova (dolžina 580 m, 3.000 m2 asfalta); 
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- Spar - Filipič (dolžina 155 m, 2.050 m2 asfalta); 
- Begunje 104-120 (dolžina 210 m, 600 m2 asfalta); 
- Globoko (dolžina 135 m, 440 m2 asfalta); 
- Zgornja Dobrava (dolžina 200 m, 400 m2 asfalta); 
- Peračica (dolžina 125 m, 433 m2 asfalta); 
- razni manjši odseki (dolžina 100 m, 350 m2 asfalta); 
- Pločniki in hodniki za pešce skupaj (dolžina 1.272 m); 
- Spar - Filipič (dolžina 300 m, 413 m2 asfalta); 
- Akademija (dolžina 42 m, 60 m2 asfalta); 
- Cesta svobode (dolžina 450 m); 
- Hlebce (dolžina 300 m); 
- Šolska pot VVZ Lesce - Alpska cesta (dolžina 150 m); 
- Pešpot Ljubno (dolžina 30 m, 90 m2 asfalta). 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 796.592 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 zadovoljivo realizirana. Sredstva so bila porabljena za investicijsko 
vzdrževanje občinskih cest. Predvideno je bilo izvajanje nalog preko naslednjih NRP-jev: 
NRP - 045002 - Cesta za Verigo 
NRP - 045016 - Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje 
NRP - 045078 - Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 
NRP - 045160 - Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 
NRP - 045166 - Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže  
NRP - 045167 - Sanacija mostov in rak 
NRP - 045181 - Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 
NRP - 045182 - Rekonstrukcija ceste do Ravnice  
NRP - 045187 - Cesta Spar - Filipič 
NRP - 045188 - Program sanacije lokalnih cest 
NRP - 045194 - Oporni zid - Gubčeva ulica  
NRP - 045216 - Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici 
NRP - 045300 - Promet v naselju Zgoša - Begunje 
NRP - 055100 - Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture 
NRP - 065013 - Rekonstrukcija Savske ceste  
NRP - 082009 - Kropa - trško jedro 

 
Na nekaterih NRP-jih je bila realizacija majhna oziroma do nje ni prišlo. Ti so: 
NRP - 045078 - Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 
NRP - 045160 - Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 
NRP - 045188 - Program sanacije lokalnih cest 
NRP - 045300 - Promet v naselju Zgoša - Begunje 
NRP - 065013 - Rekonstrukcija Savske ceste  
NRP - 082009 - Kropa - trško jedro 
Razlogi za slednje so podrobneje opisani v obrazložitvi izvajanja posameznega načrta razvojnih programov. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Večje odstopanje predstavlja investicija v obnovo sanacijo ceste po izgradnji vodovoda Ovsiše - Dobravica. Zaradi 
zamika pri izvedbi javnega naročila in nerešenih premoženjskih zadev smo z gradnjo vodovoda pričeli šele pozno 
jeseni. Gradnja vodovoda z obnovo ceste bo zaključena do konec maja 2020. Naslednje odstopanje predstavlja 
investicija v obnovo rak in trga pri gostilni Kovač. Zaradi predhodne uskladitve projekta obnove rak z ZVKDS se je 
zamaknil izbor izvajalca obnovitvenih del na portalu JN. Z izvajalcem je bila podpisana pogodba šele v mesecu 
decembru, zato se je izvedba investicija prenesla v leto 2020. Naslednje odstopanje predstavlja investicija v ureditev 
pločnika pri Akademiji, kjer smo po dolgih letih aktivnosti, v letu 2019 končno pridobili soglasje s strani lastnika 
zemljišča, kjer delno poteka trasa ureditve pločnika. Za slednjo investicijo je bilo potrebno na NRP zagotoviti bistveno 
več sredstev od prvotno planiranih.  

V okviru NRP 065013 Rekonstrukcija Savske ceste, kjer so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije 
DGD in PZI, le-ta niso bila porabljena, ker občina ni uspela prodati zemljišč v nekdanji gramoznici. Posledično so se 
aktivnosti na tem projektu začasno ustavile oziroma prestavile v leto 2020. Prav tako niso bila porabljena sredstva na 
NRP 045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje, kajti naročena je bila izdelava elaborata prometnega modela občine 
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Radovljica in prometne študije za širše območje Begunj, ki zaradi opravljanja meritev in štetja prometa na vseh 
občinskih cestah zahteva daljši čas izdelave. Izdelava končnega elaborata je predvidena v letu 2020. 

44690 Pločniki in hodniki za pešce 28.584 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 večinoma realizirana. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo hodnikov 
za pešce. Naloge so se izvajale preko naslednjih NRP-jev: 
NRP - 045015 - Ureditev hodnikov za pešce 
NRP - 045065 - Pločnik na Posavcu 
NRP - 045066 - Pločnik v Podnartu 
Največjo investicijo na postavki je predstavlja ureditev hodnika za pešce skozi Hlebce. Več informacije je v 
obrazložitvah načrtov razvojnih programov. 

44691 Kolesarske steze 112.218 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 delno realizirana. Sredstva so bila porabljena za pridobitev projektne 
dokumentacije in nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projekta gradnje kolesarskih povezav v občini. Naloge so se 
izvajale preko naslednjih NRP-jev: 
NRP - 045161 - Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 
NRP - 045213 - Gradnja kolesarskih povezav v občini 
Na NRP 045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini so vezane aktivnosti, ki jih občina izvaja, da pridobi del 
nepovratnih sredstev iz naziva Dogovor za razvoj regij namenjenih za ureditev kolesarske infrastrukture v občini 
Radovljica. Ocenjena vrednost projekta znaša dobrih 2,2 mio EUR, pri čemer znašajo nepovratna sredstva cca 1,4 
mio EUR. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Večja odstopanja na vzdrževanju lokalnih kolesarskih stez predstavljajo neporabljena sredstva za izvedbo pogodbenih 
obveznosti do BSC, ki vodi izvedbo označitve Gorenjskega kolesarskega omrežja. Zaradi zakasnitve same izvedbe, se 
investicija prenaša v leto 2020. Nadaljnja odstopanja pri porabi sredstev za gradnjo kolesarskih povezav v občini pa se 
nanašajo predvsem na dinamiko pridobivanja zemljišč za izvedbo kolesarskih povezav. 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 176.510 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o cestah, Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica, Pravilnik o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih 
javnih služb. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji: 
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne 
varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja 
kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko 
vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, 
neprometnih znakov in obvestilnih mest. 

Letni izvedbeni cilji: 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest. 

Kazalca: 
- število vzdrževane prometne signalizacije, parkirišč in avtobusnih postajališč, 
- število nove prometne signalizacije, parkirišč in avtobusnih postajališč. 
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Realizacija na podprogramu je v celoti realizirana. Edino odstopanje predstavlja realizacija na PP 44314, ki je nižja od 
predvidene, zaradi soudeležbe Direkcije RS za infrastrukturo pri sami izvedbi zastavljenega projekta. 

44303 Cestna oprema 83.139 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 realizirana v več kot 80 %. Sredstva so bila porabljena za postavitev, 
dopolnitev in spremembo prometne signalizacije ter umestitev nove urbane opreme.  

Dela so se izvajala preko dveh NRP-jev: 
NRP - 045074 - Cestna oprema 
NRP - 045159 - Urbana oprema 

44314 Obeležba uličnih sistemov 24.474 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 realizirana glede na zastavljene naloge. Sredstva so bila porabljena za 
postavitev nove in dopolnitev obstoječe turistične in druge obvestilne signalizacije, dopolnitev znakov uličnega sistema, 
obnovo obvestilnih tabel za območje občine, izdelavo elaborata vodenja prometa s kažipotno signalizacije s predlogi 
sprememb in dopolnitev ter delno izvedbo te signalizacije na območju naselij Radovljica in Lesce v skladu z izdelanim 
elaboratom.  

Dela so se izvajala preko NRP-a: 

NRP - 045054 - Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija. 

44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 33.944 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 realizirana v večjem obsegu kot je bilo načrtovano. Dodatna sredstva so 
bila zagotovljena s sklepi župana o prerazporeditvi sredstev. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje sistema 
nadzora nad vstopom v staro mestno jedro in sanacijo granitnega tlaka na Linhartovem trgu.  

Dela so se izvajala preko NRP-a: 

NRP - 045312 - Ulična oprema Linhartovega trga 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Večje odstopanje predstavlja povečan obseg sanacije granitnega tlaka na Linhartovem trgu. 

44693 Urejanje mirujočega prometa 23.176 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 delno realizirana. Izveden obseg del je bil nižji od planiranega predvsem 
zaradi nižjih stroškov ureditve peščenega parkirišča ob Kopališki ulici in stroškov namenjenih izdelavi predhodnih 
arheoloških raziskav. Zanje smo pridobili ugodnejšo ponudbo od ocenjene ter nato tudi nepovratna sredstva Ministrstva 
za kulturo. Nižji stroški od planiranih so posledica tudi nesprejetega odloka o mirujočem prometu v občini Radovljica, 
kateremu bi morala slediti še izdelava izvedbenega akta s predhodno študijo, ki pa zaradi zavrnitve odloka s strani OS 
ni dočakala realizacije. 

Naloge so se izvajale preko naslednjih NRP-jev: 
NRP - 045009 - Ureditev parkirišč v občini Radovljica 
NRP - 045012 - Odstranitev ovir za invalide 
NRP - 045174 - Ureditev parkirišč ob Kopališki ulici 
NRP - 045309 - Parkirna hiša Grajski park 
Več Informacij je v obrazložitvah načrtov razvojnih programov. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Izveden obseg del je bil nižji od planiranega zaradi nižjih stroškov ureditve peščenega parkirišča ob Kopališki ulici in 
stroškov namenjenih izdelavi predhodnih arheoloških raziskav. Nižji stroški od planiranih so posledica tudi 
nesprejetega odloka o mirujočem prometu v občini Radovljica, kateremu bi morala slediti še izdelava izvedbenega akta 
s predhodno študijo, ki pa zaradi zavrnitve odloka s strani OS ni dočakala realizacije. 
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44695 Vodenje banke cestnih podatkov 11.776 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 presežno realizirana. Sredstva so bila namenjena ureditvi in obnovi 
banke cestnih podatkov, pregledu in popisu prepustov ter objektov na občinskem cestnem omrežju v občini Radovljica. 
Dodatna sredstva so bila zagotovljena s sklepi župana o prerazporeditvi sredstev. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica naročila dodatnih pregledov in popisov 
prepustov ter ostalih cestnih objektov na občinskem cestnem omrežju, ki so bili potrebni za dokončno ureditev in 
obnovo banke cestnih podatkov. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 205.356 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, Odlok o 
občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica, Pravilnik o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih 
javnih služb. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji: 
- prilagoditev objektov in naprav cestne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja okolja, 
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti. 

Cilji letnega izvajanja so zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje cestne razsvetljave z 
zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne 
energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

Kazalci: 
- število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov cestne razsvetljave,  
- poraba električne energije (kWh) in  
- obseg novozgrajene cestne razsvetljave. 

Realizacija na podprogramu v letu 2019 je zadovoljiva. Kaže se pozitivni učinek zamenjave svetilk z varčnimi, saj se je 
kljub povečanju števila svetilk na območju občine, strošek za električno energijo ne povečuje. V letu 2019 je bilo 
zamenjanih 66 svetilk, ki niso bile skladne z Uredbo, s svetilkami skladnimi z Uredbo. Na novo je bilo postavljenih 49 
svetilk javne razsvetljave, večinoma ob obnovi cest oz. gradnji ostale infrastrukture ter ob kabliranju elektrovodov s 
strani Elektro Gorenjska, ko so se obstoječe svetilke, ki so bile montirane na elektro drogovih, zamenjale v 
prostostoječimi. 

44302 Cestna razsvetljava - skupaj 94.093 € 
Stroški za porabo električne energije za cestno razsvetljavo so v letu 2019 primerljivi s stroški v letu 2018. V letu 2017 
je bil vzpostavljen sistem za spremljanje porabe električne energije po posameznih odjemnih mestih (E2 manager za 
cestno razsvetljavo). Za leto 2019 še niso izstavljeni vsi poračuni, tako da podrobnejša primerjava z letom 2018 
trenutno še ni mogoča. Vlaganja v investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave (zamenjava svetilk in sijalk) kažejo 
pozitivne učinke, saj stroški ostajajo na podobni ravni ne glede na širjenje omrežja cestne razsvetljave. 

44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 111.262 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 realizirana več kot 80 %. Sredstva so bila porabljena za redno in 
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave v občini. Poraba investicijskega dela sredstev je razvidna iz obrazložitve 
NRP-ja 064002 - Investicije v cestno razsvetljavo po KS. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 235.868 € 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 234.708 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 7.152 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Tehnični 
pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Radovljica in Odlok o lokalnih gospodarskih javnih 
službah v Občini Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo obdelave mešanih komunalnih odpadkov in predelave ločeno zbranih 
komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na 
odlagališču, zmanjšanje deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje črnih odlagališč. V celotnem 
sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo 
v sistemu.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za 
odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo. 

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki 
urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti za nadaljevanje uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje 
ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelavo in ponovno uporabo 
odpadkov.  

Kazalci: 
- delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov, 
- manjše količine odpadkov, 
- količina ločenih odpadkov in 
- število divjih odlagališč. 

Realizacija ne tem podprogramu je bila v celoti realizirana, glede na zastavljene naloge. Manjša poraba sredstev od 
planiranih je posledica nižjih stroškov sanacije divjih odlagališč odpadkov. 

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 

Na področju ravnanja z odpadki je pred nami negotovo leto saj država še vedno ni uredila prevzema odpadne embalaže 
in sprejela odločitve o tem kako v končni fazi rešiti vprašanje odpadkov oz. odpadne embalaže (sežig odpadkov). 

44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 2.239 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 realizirana v nižjem obsegu od predvidenega. Stroške odvoza smeti s 
Taleža so bili nižji od planiranih. 

Dela so se izvajala preko NRP-a: 

NRP - 053001 - Sanacija divjih odlagališč odpadkov 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Večja odstopanja so posledica nižjih stroškov odvoza smeti s Taleža od planiranih. 

44235 Sanacija ekoloških otokov 4.913 € 
Planirana poraba sredstev je bila realizirana. Uredil se je eko otok na Gradnikovi ulici (ob objektu s hišno številko 105), 
v Radovljici. 

Dela so se izvajala preko NRP-a: 

NRP - 053003 - Sanacija ekoloških otokov 
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 227.556 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih vod za Občino Radovljica, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica in Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Z novim operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete 
življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvaliteti 
življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih 
voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. 

Kazalec je delež gospodinjstev priključenih na centralno čistilno napravo. 

Letni izvedbeni cilji: 
Cilja sta doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter 
dograditev čistilne naprave. 

Kazalca: 
- število obnovljenih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter 
- delež priključenih občanov na kanalizacijski sistem. 

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 

Realizacija na tem podprogramu je bila delno realizirana, glede na zastavljene naloge. Manjša poraba sredstev od 
planiranih je posledica zahtevne izvedbe kanalizacijskega sistema v naselju Spodnje Lancovo in nadgradnje CČN 
Radovljica. Pri obeh investicijah dinamiko izvedbe narekuje izdelava zahtevne projektne dokumentacije. Še vedno 
sledimo cilju, da bosta oba projekta izvedena do konec leta 2021. Zaradi zahtevne dokumentacije, ki je vezana na 
obsežne investicije, smo v letu 2019 zgradili le tri krajše kanalizacijske odseke v aglomeraciji Radovljica. To so: 

- 170 m kanalizacije na cestnem odseku Špar - Filipič 
- 30 m kanalizacije na Jelovški ulici 
- 85 m kanalizacije na Alpski cesti.  

Vsi trije odseki so bili zgrajeni z namenom doseganja 98% priključenosti prebivalcev na kanalizacijo v tej aglomeraciji. 
To je namreč pogoj za črpanja nepovratnih sredstev za kanalizacijo Lancovo. 

44227 Ravnanje z odpadno vodo 227.556 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 delno realizirana. Sredstva so bila porabljena za gradnjo kanalizacije in 
hišnih priključkov ter izdelavo projektne dokumentacije. Investicije so se izvajale preko naslednjih NRP-jev: 
NRP - 052001 - ČN Radovljica 
NRP - 052012 - Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 
NRP - 052024 - Primarna kanalizacija Spodnje Lancovo 
NRP - 052028 - Sekundarna kanalizacija v Kropi 
NRP - 052030 - Primarna kanalizacija Kamna Gorica 
NRP - 052033 - Kanalizacija in ČN Posavec 
NRP - 052055 - Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica  
NRP - 052062 - Primarna kanalizacija v KS Podnart  
NRP - 052066 - Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte 
NRP - 052067 - Vzdrževanje ČN 
NRP - 052080 - Izgradnja meteorne kanalizacije 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Do večjih odstopanj od planirane porabe prihaja zaradi zahtevnih postopkov pri pridobivanja soglasij v zvezi z gradnjo 
kanalizacije Lancovo. Zaradi teh postopkov nismo uspeli pripraviti planirane dokumentacija v zvezi z nadgradnjo CČN 
Radovljica, ter izvesti vseh načrtovanih posegov, ki smo jih načrtovali v okviru NRP-ja 052012 Urejanje premoženjsko 
pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih. 
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1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.160 € 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.160 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah in Zakon o ohranjanju narave. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji: 
- načrtovanje, varstvo in urejanje voda, 
- varovanje podtalnice ter 
- gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Letni izvedbeni cilji: 
Sprejeta je bila novelacija sanacijskega programa odvajanja odpadnih voda. 

44114 Sanacijski program odvajanja odpadnih voda 1.160 € 
Novelacija sanacijskega programa odvajanja odpadnih voda je bila zaključena. Realizacija na postavki je bila glede na 
sprejeti proračun 2019 nižja od planirane, saj smo usklajevanje novih aglomeraciji z Ministrstvom za okolje in prostor 
izvedli brez zunanjega izvajalca. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Pomembna ugotovitev novega občinskega operativnega programa je v tem, da občina z lastnimi viri oz. sredstvi ne 
more sama slediti zahtevam državnega operativnega programa na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Država 
trenutno še zagotavlja znaten delež za sofinanciranje teh projektov. 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 448.782 € 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 124.871 € 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 25.837 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Gradbeni 
zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin in Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih 
enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročna cilja sta: 
- ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter 
- zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. 

Naloga je stalna. 

Kazalca sta: 

- posodobljena strojna in programska oprema ter 
- tekoče ažurirani podatki. 

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega 
sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov 
in podatkovnih baz. 

Kazalca sta: 

- posodobljena strojna in programska oprema ter 
- tekoče ažurirani podatki. 
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Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, 
spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. 

Realizacija ne tem podprogramu je bila delno realizirana, glede na zastavljene naloge. Manjša poraba sredstev od 
planiranih se je pojavile le pri vodenju analitičnih evidenc za JGS. 

44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS 1.425 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun za leto 2019 delno realizirana. Poraba sredstev temelji na pogodbi s 
Komunalo Radovljica d.o.o. in je na enakem nivoju kot v letu 2018. V letu 2019 je bila planirana še uskladitev 
obstoječih evidenc, ki pa še ni bila izvedena. 

44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS 11.813 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun za leto 2019 delno realizirana. Poraba temelji na pogodbi s Komunalo 
Radovljica d.o.o.. Račun za IV. kvartal zapade v plačilo v letu 2020. 

44907 Vodenje katastra komunalnih naprav 12.600 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun za leto 2019 v celoti realizirana. Poraba temelji na pogodbi s Komunalo 
Radovljica d.o.o.. Račun za IV. kvartal zapade v plačilo v letu 2020. 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje 99.034 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti 
podzakonski akti in sprejeti strateški in izvedbeni prostorski akti Občine Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj je izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov kot tudi izvedba 
sprejemljivih prejetih pobud za začetek postopka. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost 
zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe planiranih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako s strokovnega kot organizacijskega 
vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, 
izvajalci in lastniki zemljišč. Zato je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega 
projekta. 

Letni cilj je izvedba načrtovanih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov skladno z okvirnim 
vsebinskim planom sej Občinskega sveta Občine Radovljica v tekočem letu. 

Realizacija ne tem podprogramu je bila delno realizirana, glede na zastavljene naloge in je vezana na zunanje dejavnike, 
ki vplivajo na pripravo in sprejem posamičnih prostorskih aktov. 

44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte 65.476 € 
Sredstva so bila namenjena za plačilo ureditve oboda in geodetski posnetek za območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za novo pokopališče v Begunjah, za geodetski posnetek za potrebe strokovnih podlag 
cestne infrastrukture za OPPN bazilika Brezje, za dopolnitev geodetskega posnetka regionalne ceste s podvozom pod 
železnico med krožiščem na Alpski cesti in krožiščem pred naseljem Dolina, za dopolnitev geodetskega posnetka za 
območje prometne infrastrukture za OPPN Begunje center, za elaborat geoloških in hidrogeoloških razmer na območju 
OPPN za območje osrednjih površin RA 86 (regijski reševalni center Radovljica), za izdelavo strokovnih podlag za 
promet, novelacijo prometne študije in dopolnitev geodetskega posnetka za območje OPPN za območje osrednjih 
površin RA 86, za novelacijo in uskladitev projektne naloge za izdelavo strokovnih podlag (IDP) za OPPN Begunje 
center, za študijo protihrupnih ukrepov za OPPN Begunje center in IDP za cesto Žirovnica - Begunje za potrebe 
načrtovanja OPPN Begunje center, za strokovne podlage za možnost širitev naselja Lancovo zahodno od kulturnega 
doma, za strokovne podlage za potrebe sprememb načina urejanja območij oziroma ukinitve načrtovanja nekaterih 
predvidenih OPPN, za postopek Petih sprememb in dopolnitev prostorskega reda občine, za dopolnitev analize pobud 
za postopek Petih sprememb in dopolnitev prostorskega reda občine, za prispevek Občine Radovljica za Vurnikovo 
študentsko nagrado ter za potrebe fotokopiranja in skeniranja načrtov večjih formatov. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva niso bila v celoti izčrpana, ker več strokovnih podlag še ni bilo v celoti ali delno izvedenih oziroma 
zaključenih. 
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44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti 28.553 € 
Sredstva so bila namenjena za izdelavo programov opremljanja območij OPPN LE 06 - TNC 1 in 2 in OPPN za 
Mlinaričem, nadalje za izdelavo prvih sprememb in dopolnitev OLN Čistilna sever, za izdelavo OPPN za območje za 
Mlinaričem, prvo fazo plačila za izdelavo osnutka Prvih sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja 
občine, za izdelavo prvih sprememb in dopolnitev OPPN za novo pokopališče Begunje ter za plačilo zadnje faze 
sprejemanja prvih sprememb in dopolnitev OPPN za stanovanjsko gradnjo za Merkurjem v Lescah. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Razlog za veliko odstopanje je v plačilih po realizaciji faz postopkov sprejemanja izvedbenih aktov, realizacija pa se 
zaradi nepredvidenih zahtev nosilcev urejanja prostora ali usklajevanja med njimi ter z akterji v prostoru časovno 
zamika. 

44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 5.004 € 
Sredstva so bila namenjena pripravljalnim delom za potrebe vodenja postopka in prvi fazi priprave prvih sprememb in 
dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine (1 SD SPRO). 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Odstopanje od predvidene realizacije je posledica časovnega zamika priprave in izvedbe pripravljalnih del za 1 SD 
SPRO. 

 

1603 Komunalna dejavnost 320.632 € 

16039001 Oskrba z vodo 220.758 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih 
javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi in Odlok o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Radovljica. 

Kazalec: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov ter na novo priključenih 
objektov na vodovodno omrežje. 

Letni izvedbeni cilji: 
S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja 
glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode. 

V letu 2019 so bili, sočasno z rekonstrukcijo posameznih cestnih odsekov, obnovljeni trije krajši odseki vodovoda: 
- 96 m vodovoda Zg. Dobarva 
- 165 m vodovoda na cesti Špar - Filipič 
- 115 m vodovoda v naselju Begunje. 

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 

Realizacija na podpodročju 16039001 - Oskrbo z vodo je le 40% zaradi časovnega zamika pri izvedbi vodovoda v 
naselju Dobravica. 

44113 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 0 € 
Postavka se je v letu 2019 vodila kot evidenčna saj večjih vzdrževalnih del upravljavec vodovoda ni izvajal. Sredstva za 
redno vzdrževanje se zagotavlja preko Komunale Radovljica d.o.o.. 
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44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 220.758 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 delno realizirana. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo vodovodov. 
Investicije so se izvajale preko naslednjih NRP-jev: 
NRP - 063005 - Vodovod Kropa 
NRP - 063006 - Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih 
NRP - 063011 - Vodovod v KS Lancovo 
NRP - 063040 - Primarni vodovod v KS Podnart 
NRP - 063041 - Sanacija vodnih zajetij 
NRP - 063043 - Primarni vodovod Kamna Gorica 
NRP - 063044 - Sekundarni vodovod Kamna Gorica 
NRP - 063046 - Primarni vodovod Begunje 
NRP - 063053 - Vodovod v naselju Dobravica  
NRP - 063055 - Vodovod Cesta na Jezerca  
NRP - 063061 - Vodovod Gubčeva ulica 
NRP - 063062 - Vodovod Lesce pod Golfom jug 
NRP - 063063 - Vodovod Cesta Spar - Filipič 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Večja odstopanja od planirane porabe sredstev predstavlja obnova vodovoda v naselju Dobravica, ki ni bila izvedena 
zaradi dolgotrajnega reševanja premoženjskih zadev z lastniki zemljišč. Nekateri dedni postopki še niso zaključeni zato 
smo traso vodovoda nekoliko spremenili in prilagodili rok izvedbe. Izvajalec je z deli pričel šele jeseni. Dela bodo 
predvidoma zaključena do konec maja 2020. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.846 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah in Odlok o načinu in pogojih 
izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v 
občini Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročna cilja sta zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter 
zagotavljanje razvoj obstoječih pokopališč. 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in 
infrastrukture. 

Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture. 

44667 Pokopališče Begunje 4.846 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 realizirana v nižjem obsegu od predvidenega. Sredstva so bila 
namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za novo pokopališče v Begunjah ob cesti v Krpin. Sredstva so bila 
porabljena za izdelavo idejne zasnove IZP. Izdelava DGD in PZI dokumentacije pa se zamika v leto 2020, saj se je 
tekom projektiranja izkazalo, da je pred izdelavo naslednjih faz potrebna prilagoditev izvedbenega prostorskega akta. 
Sprememba OPPN je bila konec leta potrjena na seji občinskega sveta, s čimer je omogočena izdelava naslednjih faz 
projektne dokumentacije, ki bodo izdelane v letu 2020. V letu 2020 je predvidena tudi pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

Dela so se izvajala preko NRP-a: 

NRP - 049017 - Pokopališče Begunje 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Večja odstopanja so posledica predhodne izpeljave spremembe OPPN, za katero se je izkazalo, da je potrebna zaradi 
dokončanja izdelave projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja. Sprememba OPPN je bila potrjena 
na seji občinskega sveta konec leta 2019, kar omogoča nadaljnjo izdelavo naslednjih faz projektne dokumentacije šele v 
letu 2020. 
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16039003 Objekti za rekreacijo 64.943 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora in Zakon o gospodarskih javnih 
službah. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Obseg urejenih zelenih površin, obseg urejenih parkovnih površin, število dreves, ki so deležna ustrezne oskrbe in nege. 

Realizacija ne tem podprogramu je bila v celoti realizirana. Za izvedbo so bila s sklepom o prerazporeditvi zagotovljena 
dodatna sredstva. 

44909 Parkovne in hortikulturne ureditve 64.943 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 realizirana v večjem obsegu kot je bilo načrtovano. Dodatna sredstva so 
bila zagotovljena s sklepi župana o prerazporeditvi sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog v okviru 
pogodbenih obveznosti s Komunalo Radovljica d.o.o.. 

 

16039004 Praznično urejanje naselij 30.084 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o varstvu okolja in Zakon o gospodarskih javnih 
službah. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj podprograma je vsakoletno zagotoviti praznično okrasitev in izobešanje zastav ob praznikih. 

Kazalec je število okrasitev / praznikov. 

Cilj podprograma je zagotovitvi praznično okrasitev v mesecu decembru in zagotovitvi izobešanje zastav. 

Realizacija ne tem podprogramu je bila v celoti realizirana. 

44910 Praznična okrasitev naselij 30.084 € 
Postavka je bila glede na sprejet proračun 2019 realizirana v večjem obsegu kot je bilo načrtovano. Dodatna sredstva so 
bila zagotovljena s sklepi župana o prerazporeditvi sredstev. Sredstva so bila porabljena za praznično okrasitev starega 
mestnega jedra Radovljice. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna 3.279 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 3.279 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih 
financah, Zakon o javnem naročanju, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Pravilnik o merilih za 
odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, Odlok o komunalnem prispevku v 
občini Radovljica in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj je terminsko usklajeno slediti Načrtu razvojnih programov občine Radovljica. 

Kazalci oz. merilo doseganja zastavljenih ciljev so površine letno opremljenih stavbnih zemljišč. 
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44228 Urejanje občinskih zemljišč 3.279 € 
Naloge se izvajale preko naslednjih NRP-jev: 

- 052005 Komunalna oprema - Langusova ulica 
- 052015 Komunalna oprema LN ČN sever 
- 052034 Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza 
- 052037 Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet 
- 052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica 
- 052045 Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas 2 
- 052069 Komunalna oprema - OPPN Trata 
- 052079 Komunalna oprema - OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Na področju urejanja občinskih zemljišč smo bili bistveno bolj uspešni z odmerami komunalnega prispevka kot z 
urejanjem odnosov z investitorji, ki so sami gradili komunalno opremo. Tako so zaključene in še vedno ne prevzete 
komunalne opreme na območju Dvorske vasi, v Kamni Gorici in območju varovanih stanovanj v Radovljici. Praviloma 
gre povsod za odstopanja od pogodbenih obveznosti, ki so jih povzročili prvotni lastniki, pravni nasledniki in občina pa 
nimamo več mehanizmov za odpravo teh odstopanj oz. pomanjkljivosti. 

 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 125.000 € 

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

23029001 Rezerva občine 125.000 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do 
višine 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in 
zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina 
namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.  

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev 
posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. 

Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za 
odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih 
sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. 

41011 Proračunska rezerva občine 125.000 € 
Proračunska rezerva občine se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč. Višina sredstev je načrtovana v skladu z 
49. členom Zakona o javnih financah in glede na proračunske možnosti. 
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60 KRAJEVNE SKUPNOSTI 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov 
na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. 

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo 
svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih 
sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 

 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti krajevnih skupnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov in tudi članov sveta krajevnih skupnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj je realizacija programa krajevnih skupnosti. 

Kazalec: stopnja realizacije programa krajevnih skupnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 
 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevnih skupnostih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o kriterijih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica, Statut Občine 
Radovljica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje 
pri opravljanju javnih zadev v občini. 

Kazalec: stopnja realizacije programa krajevnih skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji krajevnih skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev, 
po planu dela KS za leto 2019 ter sama učinkovitost izvedbe plana. 

Kazalec: stopnja realizacije programa krajevnih skupnosti. 
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40109 - 40120 Sredstva za delovanje 
Sredstva so bila porabljena za izvajanje redne dejavnosti in obsegajo izdatke za pisarniški material, poštnino, telefon, 
električno energijo, ogrevanje, komunalne storitve (voda, kanalizacija, odpadki), čistila, pogodbeno delo, NUSZ, 
izdatke za reprezentanco ter druge stroške organov krajevnih skupnosti. Najvišjo realizacijo imajo krajevna skupnost 
Brezje, ki je presegla sredstva, ki so bila v proračunu predvidena za ta namen in je dodatna sredstva zagotavljala s 
prerazporejanjem sredstev iz drugih postavk znotraj krajevne skupnosti, krajevni skupnosti Begunje in Mošnje, najnižjo 
pa Otok in Kamna Gorica. 

Proračunski uporabnik Proračunska postavka 
Realizacija proračun 2019 

EUR % 

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 40109 - Sredstva za delovanje KS 
Begunje 19.973,13 95,46 

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 40110 - Sredstva za delovanje KS 
Brezje 17.256,94 112,80 

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA 
GORICA 

40111 - Sredstva za delovanje KS 
Kamna Gorica 7.394,86 35,42 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 40112 - Sredstva za delovanje KS 
Kropa 3.627,93 44,36 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 

40113 - Sredstva za delovanje KS 
Lancovo 11.289,98 59,07 

KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 40114 - Sredstva za delovanje KS 
Lesce 36.137,81 81,12 

KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 40115 - Sredstva za delovanje KS 
Ljubno 4.529,68 68,99 

KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 40116 - Sredstva za delovanje KS 
Mošnje 10.224,24 85,75 

KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 40117 - Sredstva za delovanje KS 
Otok 1.321,44 34,99 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

40118 - Sredstva za delovanje KS 
Podnart 7.319,49 57,86 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 

40119 - Sredstva za delovanje KS 
Radovljica 14.246,50 77,26 

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA 
DOBRAVA 

40120 - Sredstva za delovanje KS 
Srednja Dobrava 6.482,41 76,12 

SKUPAJ 139.804,41  

 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje letalske infrastrukture in obsega opravljanje 
nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne letalske 
infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije in Občinski razvojni program. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročna cilja sta gradnja in ohranjanje cestne in letalske infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. Zagotovitev 
prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in pripadajočo prometno signalizacijo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: 
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja, 
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, 
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 
- izboljšanje voznih pogojev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja 
na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest.  

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti 
primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 

Kazalci: 
- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km, 
- dolžina pločnikov brez con za pešce, 
- število javnih parkirnih mest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

V okviru podprograma krajevne skupnosti izvajajo večja vzdrževalna dela na javni infrastrukturi, ki jo imajo v uporabi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o cestah, Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah v 
občini Radovljica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica in Drugi 
izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: 
- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, 
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, 
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja: ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. 
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Kazalci: 
- urejena cestna infrastruktura, 
- prevoznost cest in 
- varnost prometa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj: zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost 
cest in varnost prometa.  

Kazalec: obseg vzdrževanja cest in drugih javnih površin. 

44316 - 44327 Komunalne ceste in objekti 
Sredstva so bila porabljena za investicije po krajevnih skupnostih. Realizacija sredstev na postavki je bila v polovici 
krajevnih skupnosti nad 90 %. Najnižjo realizacijo imata krajevni skupnosti Kamna Gorica in Otok, ki skoraj vsa 
razpoložljiva sredstva iz leta 2019 prenašata v leto 2020.  

V krajevni skupnosti Begunje se je izvedla obnova cestne in komunalne infrastrukture (104-120) - skupni projekt KS in 
Občine. KS je prispevala cca. 30 % sredstev. Poleg obnove ceste se je uredilo še odvodnjavanje, izvedena sta bila nov 
vodovod in kanalizacija s hišnimi priključki, uredila se je javna razsvetljava. K investiciji so pristopili tudi Elektro 
Gorenjska d.d., Telekom d.d. in Telemach d.o.o.. 

V krajevni skupnosti Brezje je največjo investicijo predstavljala ureditev ceste JP 849031 na Peračici. Poleg tega so se 
zamenjala tudi okna v vrtcu Brezje, obnovila kuhinja ter obnovil križ na pokopališču.  

V krajevni skupnosti Kropa so se sredstva porabila za ureditev elektro omarice za športno igrišče, ureditev ozvočenja v 
dvorani, izvedla se je obnova kape na mostu, zazelenitev raztrosa in ureditev spomenika, nakupili so se radiatorji za 
mrliške vežice, kurilno olje in garnitura za prireditve.  

V krajevni skupnosti Lancovo so se sredstva porabila za obnovo strehe in žlebov na kulturnem domu, rekonstrukcijo 
kopalnice v domu na Goški ravni, sanacijo poti in propusta, ureditev odvodnjavanja v Zg. Lipnici ter obnovo športnega 
igrišča.  

V krajevni skupnosti Lesce so se sredstva porabila za izdelavo kanalizacijskega priključka otroškega igrišča, izdelavo 
knauf stropa in beljenje sten v DC Lesce, preplastitev pri HŠ Alpska cesta 96 in nogometnem igrišču, popravilo oz. 
zaščito oken, odstranitev dimnika, popravilo strehe in čiščenje žlebov na Prešernovi hiši, obnovo talne signalizacije pri 
DC Lesce, nasutje ceste v Hlebcah, popravilo senčil v restavraciji in menjavo razsvetljave v prostorih KS Lesce.  

V krajevni skupnosti Ljubno se je izvedla obnova pešpoti v Ljubnem za Mohorjem z asfaltiranjem, odvodnjavanjem in 
ureditvijo javne razsvetljave. KS je prispevala cca. 87 % sredstev, Občina je sofinancirala ureditev razsvetljave. Poleg 
tega se je izvedlo še popravilo ograje na pešpoti Ljubno - Posavec, nakupili koši za pasje iztrebke, izvedlo polaganje 
tlakovcev in ureditev pokopališča v Otočah. 

V krajevni skupnosti Mošnje se je izvedla obnova ceste z odvodnjavanjem v Globokem pri HŠ 8 in 9. KS je prispevala 
cca. 87 % sredstev, Občina je sofinancirala ureditev razsvetljave. Izvedel se je še nakup kosilnice. 

V krajevni skupnosti Podnart so se sredstva porabila za nakup novih vrat in gradbena dela v kulturnem domu Podnart. 

V krajevni skupnosti Radovljica se je izvedla sanacija asfaltne površine na Kosovelovi ulici, ob tem je Občina 
sofinancirala ureditev odvodnjavanja z izgradnjo ponikovalnice. Poleg tega se sredstva porabila še za ureditev ceste 
Vrbnje - Gorica, asfaltiranje ceste v Vrbnjah, nakup senčnikov za Linhartov trg, popravilo in nabavo igral za otroško 
igrišče, investicijsko vzdrževanje otroških igrišč ter nabavo makete. 

V krajevni skupnosti Srednja Dobrava se je izvedla ureditev poti na Zg. Dobravi HŠ 35 - 44 s podaljšanjem vodovoda 
in ureditvijo javne razsvetljave. KS je prispevala cca. 54 % sredstev, ostalo je sofinancirala Občina. Poleg tega so se 
sredstva porabila še za sanacijo šolske poti in nakup košev.  
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Proračunski uporabnik Proračunska postavka 
Realizacija proračun 2019 

EUR % 

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 44316 - Komunalne ceste in objekti 
- KS Begunje 61.324,35 95,91 

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 44317 - Komunalne ceste in objekti 
- KS Brezje 31.135,30 99,06 

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA 
GORICA 

44318 - Komunalne ceste in objekti 
- KS Kamna Gorica 15,81 0,04 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 44319 - Komunalne ceste in objekti 
- KS Kropa 15.998,05 95,34 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 

44320 - Komunalne ceste in objekti 
- KS Lancovo 19.819,11 101,59 

KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 44321 - Komunalne ceste in objekti 
- KS Lesce 24.000,56 59,56 

KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 44322 - Komunalne ceste in objekti 
- KS Ljubno 19.797,38 63,16 

KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 44323 - Komunalne ceste in objekti 
- KS Mošnje 22.942,03 95,94 

KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 44324 - Komunalne ceste in objekti 
- KS Otok 0,00 0,00 

KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 44325 - Komunalne ceste in objekti 
- KS Podnart 8.918,90 46,16 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 

44326 - Komunalne ceste in objekti 
- KS Radovljica 29.438,84 53,25 

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA 
DOBRAVA 

44327 - Komunalne ceste in objekti 
- KS Srednja Dobrava 18.933,31 90,90 

SKUPAJ 252.323,64  

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). 

V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje, vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in 
spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih 
aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, postopno 
vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili 
zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Regionalni razvojni program Gorenjske 2014 - 2020 

Občinski razvojni program. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je vzpodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje 
pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter ustvarjanje 
prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1603 - Komunalna dejavnost 
 

1603 - Komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, 
sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Radovljica. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer: 
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem 

obstoječih, 
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, 
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma 

Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar 
izhaja obveznost zagotoviti primerno infrastrukturo za izvajanje te dejavnosti. Občina Radovljica izvaja storitev preko 
javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o., na območju krajevnih skupnosti pa praviloma preko krajevnih skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Gradbeni zakon in Odlok o načinu in 
pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih 
svečanosti v občini Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja sta zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter 
zagotavljanje razvoj obstoječih pokopališč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in 
infrastrukture. 

Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture. 

64110 - 64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 
Sredstva so bila porabljena za izvajanje pokopališke dejavnosti, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč, in sicer za 
izdatke za pisarniški material, poštnino, čistila, električno energijo, komunalne storitve (voda, kanalizacija, odpadki), 
najemnine, pogodbeno delo ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Najvišjo realizacijo imajo krajevne skupnosti 
Ljubno, Kropa in Begunje, najnižjo pa Podnart.  

Proračunski uporabnik Proračunska postavka 
Realizacija proračun 2019 

EUR % 
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Proračunski uporabnik Proračunska postavka 
Realizacija proračun 2019 

EUR % 

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 64110 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - KS Begunje 8.849,82 84,28 

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 64120 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - KS Brezje 4.239,41 65,22 

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA 
GORICA 

64130 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - KS Kamna 
Gorica 

3.088,27 56,15 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 64140 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - KS Kropa 4.488,76 89,78 

KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 64160 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - KS Lesce 13.137,08 59,71 

KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 

64170 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - Ljubno 4.045,63 64,22 

64171 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - Otoče 2.205,59 95,90 

KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 64180 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - KS Mošnje 3.983,11 51,73 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

64200 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - KS Podnart 2.127,74 34,04 

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA 
DOBRAVA 

64220 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - KS Srednja 
Dobrava 

2.661,13 71,92 

SKUPAJ 48.826,54  

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije in druge posebne skupine) ter izdajanje občinskega časopisa. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročna cilja: 
- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje na področju kulture in športa, 
- ohranjati in spodbujati izvajanje programov na področju kulture, športa in mladinske dejavnosti, 
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
1804 - Podpora posebnim skupinam 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
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1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

Opis glavnega programa 

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin, z 
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture ter s skrbjo za kulturno dediščino. Program 
vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohraniti nepremično in premično kulturno dediščino. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letna izvedbena cilja: 
- vzdrževati objekte kulturne dediščine, 
- zagotavljati pogoje za delovanje JZ Muzeji radovljiške občine. 

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
18029002 - Premična kulturna dediščina 
 

18029001 Nepremična kulturna dediščina  

Opis podprograma 

V okviru podprograma Nepremična kulturna dediščina so združene naslednje vsebine: izdelava strokovnih podlag za 
zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih 
zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitev 
spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zaščita in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine. 

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: vzdrževati in ohranjati objekte kulturne dediščine. 

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine. 
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64131 - 64204 Sofinanciranje drugih dejavnosti 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje kulturnih domov, in sicer za električno energijo, ogrevanje, komunalne 
storitve (voda, kanalizacija, odpadki), pogodbeno delo. Vse v nadaljevanju navedene krajevne skupnosti, z izjemo KS 
Lancovo, so presegle sredstva, ki so bila v proračunu predvidena za ta namen in so dodatna sredstva zagotavljale s 
prerazporejanjem sredstev iz drugih postavk znotraj krajevne skupnosti. 

Proračunski uporabnik Proračunska postavka 
Realizacija proračun 2019 

EUR % 

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA 
GORICA 

64131 - Sofinanciranje drugih 
programov 4.061,17 295,46 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 64143 - Sofinanciranje drugih 
programov 5.139,66 123,07 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 

64150 - Sofinanciranje drugih 
programov 989,08 99,98 

KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 64181 - Sofinanciranje drugih 
dejavnosti 3.870,21 121,63 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

64204 - Sofinanciranje drugih 
programov 3.940,84 185,24 

SKUPAJ 18.000,96  

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjanje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje veteranskih organizacij in društev upokojencev. 

Kazalec: število prijavljenih organizacij in društev na javnem razpisu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 
 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za delovanje veteranskih organizacij in vzdrževanje spomenikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: pomoč pri delovanju veteranskih organizacij, ki izvajajo tudi naloge vzdrževanja spomenikov.  

Kazalec: število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje veteranskih organizacij.  

Kazalec: število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis. 
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64112 Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi  
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in nujna investicijska vzdrževalna dela grobišč in spomenikov v 
krajevni skupnosti Begunje. Realizacija je bila 51%. 

Proračunski uporabnik Proračunska postavka 
Realizacija proračun 2019 

EUR % 

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 64112 - Urejanje in vzdrževanje 
grobišč v Begunjah in Dragi 357,61 51,06 

SKUPAJ 357,61  

 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne dejavnosti ter 
sredstva za upravljanje, urejanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter gradnjo novih športnih objektov. Znotraj tega 
programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- vsem občanom in občankam zagotoviti možnost za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi 
športnimi in rekreacijskimi dejavnostmi v varnem in zdravem okolju,  

- otrokom in mladim zagotoviti kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in 
rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga,  

- razvijati moralne in etične vrednote športa, občanom dati možnost napredovanja na športnem področju in 
možnost javnega priznanja njihovih dosežkov na področju,  

- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva,  
- podpirati družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni 

udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- povečati delež športno aktivnih in redno športno aktivnih občanov in občank občine Radovljica,  
- povečati delež vsakodnevno športno dejavnih otrok in mladine,  
- obdržati oziroma povečati delež vrhunskih športnikov,  
- povečati število in kakovost športnih površin,  
- zagotoviti vzdrževanje športnih objektov. 

Kazalci: 

- število ur organizirane športne aktivnosti mladih in odraslih,  
- število ur obvezne in prostočasne športne vzgoje ter delež posameznih skupin v posameznih stopnjah vzgoje in 

izobraževanja,  
- število otrok, mladostnikov in odraslih, ki so vključeni v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez,  
- delež športno dejavnih prebivalcev (organizirano),  
- število invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa,  
- število vrhunskih športnikov v občini Radovljica in doseženi rezultati,  
- število izvedenih športnih prireditev,  
- delež pokritih in nepokritih športnih površin na občana, obnovljene in vzdrževane površine v m2. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 
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18059001 - Programi športa 

Opis podprograma 

Za realizacijo programa na področju športa se zagotavljajo sredstva za: 
- izvajanje programov s področja športa in razvoj športnih dejavnosti,  
- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov športa z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športne 

infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni program športa, Zakon o športu, Zakon o zavodih in Zakon o društvih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: 
- z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno 

kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu,  
- povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom,  
- povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme,  
- povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije,  
- povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti,  
- povečati število registriranih in vrhunskih športnikov,  
- organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa,  
- zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z 

zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture,  
- zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih 

športnikov,  
- zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij.  

Kazalci: 
- m2 obnovljenih in na novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo,  
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu,  
- število in raven organiziranih športnih prireditev,  
- število vključenih v izobraževanje in usposabljanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- z zagotovljenimi sredstvi za športno vzgojo v izobraževalnem sistemu ohraniti standard na tem področju,  
- povečati število otrok in mladih ter odraslih, ki se organizirano ali v prostem času ukvarjajo s športom,  
- najmanj ohraniti oziroma povečati že pridobljene standarde na področju kakovostnega in vrhunskega športa,  
- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,  
- optimizirati zasedenost športnih objektov,  
- z večjim poudarkom vzdrževanju športnih objektov izboljšati stanje športnih objektov.  

Kazalci: 
- število vključenih v organizirane športne aktivnosti,  
- rezultati na področju kakovostnega in vrhunskega športa,  
- dodatne površine v m2 za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,  
- obnovljene površine v m2 za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti. 
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64114 - 64226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč 
Sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih, ki obsegajo redno košnjo, 
vzdrževanje igral, klopi, zaščitnih ograj in drugih konstrukcij. Krajevne skupnosti Radovljica, Ljubno in Kamna Gorica 
so presegle sredstva, ki so bila v proračunu predvidena za ta namen in so dodatna sredstva zagotavljale s 
prerazporejanjem sredstev iz drugih postavk znotraj krajevne skupnosti. Visoko realizacijo so imele tudi krajevne 
skupnosti Lancovo, Kropa, Begunje in Lesce. V KS Srednja Dobrava niso koristili sredstev iz te postavke.  

Proračunski uporabnik Proračunska postavka 
Realizacija proračun 2019 

EUR % 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BEGUNJE 

64114 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Begunje 3.188,62 88,54 

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 64122 - Sredstva za vzdrževanje 
otoških igrišč - KS Brezje 83,67 19,11 

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA 
GORICA 

64132 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Kamna Gorica 1.024,08 146,21 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 64145 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Kropa 684,13 97,68 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 

64156 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Lancovo 440,01 100,52 

KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 64163 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Lesce 4.967,83 81,42 

KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 64175 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Ljubno 2.237,89 159,76 

KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 64183 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Mošnje 999,01 45,40 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

64201 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Podnart 150,00 34,27 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 

64211 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Radovljica 9.571,96 204,16 

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA 
DOBRAVA 

64226 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Srednja Dobrava 0,00 0,00 

SKUPAJ 23.347,20  
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71 REŽIJSKI OBRAT 143.501 € 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 118.581 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 118.581 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 118.581 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti občin in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti občin. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji: 
- skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v lasti Občine Radovljica,  
- prenova in obnova poslovnega fonda, 
- zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori in letališke naprave ter 

površine. 
Kazalec: stopnja vzdrževanosti poslovnega fonda.  

Poslovni fond je bil vzdrževan primerno in v skladu s proračunskimi možnostmi. 

76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 49.149 € 
Med materialne stroške se uvrščajo stroški, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti panoramskega letenja in vzdrževanja 
naprav in površin. Med te materialne stroške sodijo obratovalni stroški (stroški električne energije, komunalnih storitev, 
telekomunikacijskih storitev, pisarniškega materiala, poštnih storitev, administrativni stroški, stroški plačilnega prometa 
in bančnih storitev in drugo) in stroški povezani z izvajanjem panoramskega letenja in šolanja pilotov. Ti stroški so 
stroški vodenja plovnosti in vzdrževanja letala za panoramske lete, stroški povezani z izvajanjem šole letenja pilotov 
(stroški inštruktorjev in najema letala za šolanje), stroški pristojbin za veljavnost certifikata, stroški letalskega goriva, 
študentsko delo preko sezone in drugi stroški. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Materialni stroški tržne dejavnosti so odvisni od izvedenega obsega izvajanja tržne dejavnosti in ustvarjenih prihodkov. 
Realizacija je nižja od razpoložljivih sredstev. Vsi stroški delovanja so bili pokriti iz lastnih prihodkov. 

76002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.218 € 
Stroški dela zajemajo plačo zaposlenega za tržni del dejavnosti. Režijski obrat z lastnimi prihodki ustvarja zadostna 
sredstva za redno pokrivanje stroškov dela. Realizacija je skladna z načrtovano. 

76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 57.214 € 
Stroški investicij in investicijskih vzdrževanj na objektih in površinah letališča so izvedeni v obsegu kot ga dopuščajo 
ustvarjeni prihodki. Postavka se navezuje na NRP - 040001 - Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah 
letališča in NRP - 040002 - Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev. Realizacija v letu 2019 je nizka in 
izkazuje predvsem poračun najemnine za poslovni prostor z investicijskimi vlaganji, vzdrževanje površin letališča 
(letališke steze, okolice in objektov), vzdrževanje osnovnih sredstev (črpalke za gorivo, kosilnice in video nadzornega 
sistema), nabava klima naprave in ognjevarne omare za letališko zgradbo in strošek nakupa novega traktorja. 
Realizacija je nižja od načrtovane, saj v prihodnjih letih načrtujemo večja vlaganja osnovna sredstva in posodobitev 
infrastrukture. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 24.920 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 24.920 € 

06039001 Administracija občinske uprave 24.920 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu 
osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem 
redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o letalstvu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in 
miru, Zakon o varstvu okolja, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Odloki občin ustanoviteljic. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške 
tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi 
zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje 
prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi 
sredstvi, izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne 
literature, dnevnega časopisja. 

75001 Materialni stroški - javna služba 12.702 € 
Materialni stroški izvajanja javne službe so stroški, ki zagotavljajo delovanje letališča kot javne infrastrukture (stroški 
električne energije, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, pisarniškega materiala, poštnih storitev, 
administrativni stroški in drugo). Materialni stroški javne službe so v okviru načrtovanih. 

75002 Strošek dela - javna služba 12.218 € 
Stroški dela zajemajo plačo zaposlenega za javni del dejavnosti. Realizacija je skladna z načrtovano. 
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83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 184.618 € 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 184.618 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 184.618 € 

06039001 Administracija občinske uprave 165.478 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu 
osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem 
redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o 
varstvu okolja, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Odloki občin ustanoviteljic. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške 
tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi 
zagotavljanje pogojev za delovanje medobčinske skupne uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim kot 
zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti 
z delovnimi sredstvi, izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo 
strokovne literature in dnevnega časopisja. 

Vse obveznosti so bile izvedene skladno z zakonskimi določili. 

83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 129.111 € 
Za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v tem skupnem 
organu skladno z veljavno zakonodajo. Realizacija je skladna z načrtovano. 

83200 Materialni stroški 36.367 € 
Sredstva so bila porabljena za pokritje materialnih stroškov, ki so nastali ob delovanju medobčinskega inšpektorata in 
redarstva. To so predvsem stroški pisarniškega materiala, telefonske, poštne ter internetne storitve, stroški strokovne 
literature, vzdrževanja programske opreme, vzdrževanja in tekoče porabe za prevozna sredstva, stroški nakupa 
službenih oblek in izobraževanja ter ostali posredni stroški kamor štejemo stroške uporabe prostorov, stroške dela 
skupnih služb ter delež skupnih stroškov občinske uprave. Realizacija je nižja od načrtovane. 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 19.140 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna in Zakon o javnem naročanju. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilji: 
- ohranjanje oziroma povečanje vrednosti premičnin, 
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih in delo s strankami. 

Kazalca: 
- zvišanje vrednosti premičnin, 
- zadovoljstvo zaposlenih in strank. 

V letu 2019 so bili zagotovljeni normalni pogoji za delo zaposlenih, prav tako so bile nepremičnine vzdrževane skladno 
s potrebami. 

83300 Nabava vozil in opreme za redarje 19.140 € 
V dogovoru z Občino Naklo smo v letu 2019 nabavili radarski merilnik hitrosti. Sredstva namenjena nakupu pisarniške 
opreme v letu 2019 niso bila porabljena, zato postavka izkazuje nižjo realizacijo. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA - 8 4 3 . 0 8 7  €  

 

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO 843.087 € 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 843.087 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 843.087 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje843.087 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Dolgoročni cilj: financiranje izvrševanja proračuna Občine Radovljica. 

Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.  

Vse obveznosti na podlagi kreditnih pogodb so bile izpolnjene. 

44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 843.087 € 
Realizacija proračunske postavke izkazuje plačilo glavnice za najete kredite in je skladna z načrtovano. 
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2.3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA 
RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 

01 POLITIČNI SISTEM 1 1 . 0 5 0  €  

010001 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 0 € 
Na tem NRP se sredstva za zagotavljanje pogojev delo članov občinskega sveta zagotovijo v letih lokalnih volitev, in 
sicer za obdobje do konstituiranja novega občinskega sveta in ustanovitve svetniških skupin. 

010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 4.003 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina. 

010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 0 € 
Svetniška skupina ni predlagala porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme. 

010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD 1.392 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina. 

010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 1.436 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina. 

010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 1.392 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina. 

010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 0 € 
Svetniška skupina ni predlagala porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme. 

010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 696 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina. 

010017 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 1.436 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina. 

010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica 696 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetnica. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 7 7 . 0 6 1  €  

013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13 7.841 € 
Sredstva na NRP so bila porabljena za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na Kranjski cesti 13. V 
drugi polovici leta 2019 so bila zamenjana vhodna vrata in preostala okna na skupnem hodniku. Strošek investicijskih 
del na Kranjski cesti 13 je bil manjši od načrtovanega, ker žaluzije za okna na skupnem hodniku še niso bila dobavljena, 
ampak bodo v letu 2020. 
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013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin 37.209 € 
Sredstva na NRP so namenjena za zemljiško knjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica. Glavnina sredstev 
je bila porabljena za geodetsko in pravno urejanje cestnega omrežja in drugih zemljišč v lasti Občine Radovljica, na 
celotnem območju občine, za pripravo cenitvenih elaboratov zemljišč, za izvedbo javnih dražb za prodajo zemljišč, za 
aktivnosti za prenos funkcionalnih zemljišč k večstanovanjskim objektom in za druge aktivnosti na področju pravnega 
urejanja premoženja občine. 

013012 Letališče Lesce 0 € 
Podelitev stavbne pravice na letališču Lesce ni bila realizirana, zato tudi ni bila izvedena načrtovana investicija. 

013015 Upravljanje občinskega premoženja 6.344 € 
Namen in cilj postavke je ustrezno upravljanje in vzdrževanje občinskega premoženja. Realizacija je skladna s 
potrebami in izkazuje pripravo projektne dokumentacije za legalizacijo objekta na Ljubljanski cesti v Radovljici, ki ga 
je občina konec leta 2019 prodala. 

040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 25.667 € 
Realizacija v letu 2019 je nizka in izkazuje predvsem stroške povezane s poračunom najemnine za poslovni prostor z 
investicijskimi vlaganji, stroške nakupa in montaže klimatske naprave v letališki zgradbi, stroške vzdrževanja letaliških 
površin (talne označbe na letališki stezi, vzdrževanje površin letališča) in vzdrževanja osnovnih sredstev (črpalke za 
gorivo, video nadzornega sistema, kosilnice). Realizacija je nižja od načrtovane, saj v prihodnjih letih, po podelitvi 
stavbne pravice, načrtujemo večja vlaganja v osnovna sredstva in posodobitev infrastrukture. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4 9 . 8 1 4  €  

013001 Plan nabave opreme - občinska uprava 16.297 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške, licenčno programske in avdiovizualne opreme ter pisarniškega 
pohištva. 

013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 14.376 € 
Na NRP namenjamo sredstva tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2019 je bila 
dokončana obnova fasade na Gorenjski c. 1 in obnova notranjega hodnika v stavbi na Gorenjski c. 1, ki jo je občina 
financirala skladno z deležem lastništva. Na Gorenjski c. 18 je bila izvedena I. faza ureditve kleti za potrebe arhiva 
Upravne enote. Realizacija je bila višja od načrtovane. 

013018 Nabava vozil in opreme za redarje 19.140 € 
Za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva smo nabavili radarski merilnik hitrosti in dopolnili ter 
posodobili računalniško opremo in drugo potrebno opremo za delo na terenu. Porabljena sredstva so manjša od 
načrtovanih. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2 1 8 . 7 0 0  €  

022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme enot in štaba civilne zaščite. S sredstvi so se dopolnile tudi proti poplavne 
zaščite. 

032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 35.500 € 
Sredstva so bila porabljena za dokončanje investicije v GD Kropa, za obnovo garaže in zamenjavo vrat v GD Hlebce ter 
ostale manjše investicije. 

032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme 30.000 € 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanja vozil in preostale gasilske opreme vseh gasilskih društev in Gasilske zveze. 
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032004 Nakup gasilske opreme 30.000 € 
Sredstva so namenjena za opremljanje gasilskih enot, skladno z minimalnimi merili na podlagi veljavne zakonodaje. 
Sredstva so bila porabljena za nakup nove gasilske opreme v gasilskih društvih. 

032005 Nakup gasilskih vozil 110.000 € 
Sredstva se zagotavljajo za nakup vozil za gasilske enote skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter planom nabave vozil, sprejetim na Gasilski zvezi Radovljica. 
Sredstva so se porabila za dokončanje nakupa vozila za PGD Kropa in za nakup podvozja novega vozila za PGD 
Radovljica. 

032010 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 6.700 € 
Sredstva so bila porabljena za nadomestilo za stavbno pravico za prostore PGD Podnart in za rezervni sklad PGD 
Kropa. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 3 6 2 . 9 1 0  €  

042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 87.726 € 
Sredstva na NRP so bila porabljena za izvedbo programov v centru, investicijski del sredstev pa za odpravo napak na 
objektu. V letu 2019 je potekla garancija za odpravo napak in pomanjkljivosti. Ker izvajalec zaradi stečaja le - teh ni 
mogel odpraviti, je bila unovčena garancija in iz tega poplačana investicija. Realizacija je skladna s potrebami. 

042020 Semenjalnica 10.690 € 
Za izvajanje omenjenega projekta je občina Radovljica skupno z drugimi občinami kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS 
Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Osnovni cilj projekta je vzpostaviti pogoje za lokalno pridelavo 
ekoloških semen in vzpostaviti delujočo hranilnico semen v prostorih Čebelarskega centra v Lescah. Aktivnosti projekta 
so naslednje: vzpostavitev materialnih pogojev, vzpostavitev mreže kooperantov, usposabljanje, podpora in nadzor 
kooperantov, usposabljanje in podpora strokovnemu vodji, promocijske aktivnosti in administrativno tehnična podpora. 
Projekt se bo izvajal v dveh fazah. Prva faza projekta je zaključena. Realizacija je skladna z načrtovano. 

042023 Hitro s kolesom 155.386 € 
Za izvajanje omenjenega projekta je občina Radovljica skupno z drugimi občinami kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS 
Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. V okviru projekta želimo vzpostaviti sistem za avtomatizirano 
izposojo koles tudi preko meja občin v celotni regiji Gorenjske. Z naložbo želimo vzpostaviti pogoje za večjo uporabo 
koles v somestju Radovljica - Lesce in boljšo povezanost mestnega središča z bližnjimi naselji. Odločili smo se za 
sistem podjetja, ki je kompatibilen s sistemom kot ga imajo že na Jesenicah in v Kranju, istočasno z nami ga urejajo tudi 
v Naklem in Tržiču, saj želimo, da se lahko uporabnik odpelje v drugo občino, kjer pusti kolo na drugi postaji in 
obratno. Tako bomo občanom omogočili na zdrav način urediti opravke, oditi na delo ali se preprosto rekreirati in jih 
postopoma spodbudili k spremembi potovalnih navad, obenem pa turistom omogočili edinstveno turistično izkušnjo. 
Izgradnja - postavitev petih izposojevalnic koles je izvedena. Za nemoteno delujoč sistem bike sharing, je trenutno v 
pripravi enoten sistem izposoje koles. Realizacija je skladna z načrtovano. 

042024 Počakaj na bus 0 € 
Za izvajanje omenjenega projekta je občina Radovljica skupno z drugimi občinami kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS 
Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. V sklopu naložbe bomo nadomestili sedanje neustrezne objekte 
na avtobusnih postajališčih. Obstoječa postajališča, ki so predmet operacije, so neskladna s prostorskimi akti, so manj 
funkcionalna, nekatera ne omogočajo transparentnega pregleda na cesto oziroma na prihod avtobusa. Nadomestili jih 
bomo s tipskimi avtobusnimi nadstreški, kakršni so že postavljeni na večini postajališč v občini Radovljica. Projekta še 
ni bilo možno izvesti v celoti, ker se postopki, npr. javnih naročil, usklajevanje pogodb, izvajajo skupno še z ostalimi 
občinami (partnerji) v projektih. Projekt bo zaključen v letu 2020. 
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042025 Temno nebo 0 € 
Za izvajanje omenjenega projekta je občina Radovljica skupno z drugimi občinami kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS 
Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. V samem postopku pridobivanja nepovratnih sredstev se je 
izkazalo, da občine ne bi pridobile planiranih sredstev, zato je bil sklep, vseh občin, ki smo sodelovale v projektu, da se 
od prijavljenega projekta odstopi. Zato se projekt ni izvedel. 

042026 Arhitektura gorenjskih vasi 0 € 
Za izvajanje omenjenega projekta je občina Radovljica skupno z drugimi občinami kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS 
Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. V okviru tega projekta se bo izvedla sanacija rak v Kropi in 
izdelala Tipološka študija za naselja Dobrave, Zaloše, Ovsiše. V lanskem letu je bil izvedeno javno naročilo in 
podpisana pogodba za sanacijo rak. Sočasno z obnovo rak bo urejen tudi trg pred gostilno Kovač. Projekta še ni bilo 
možno izvesti v celoti, ker se postopki, npr. javnih naročil, usklajevanje pogodb, izvajajo skupno še z ostalimi občinami 
(partnerji) v projektih. Projekt bo zaključen v letu 2020. 

042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 38.754 € 
Subvencije v kmetijstvu se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Radovljica za programsko obdobje 2015-2020, na podlagi katerega je bil v februarju 
objavljen javni razpis. Skladno z merili Razpisa so bila sredstva razdeljena 42 vlogam - 12 upravičencem za - investicije 
za delo v gozdu (od tega 10 upravičencem za nakup novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu in 2 
upravičencema za ureditev gozdne vlake), 13 upravičencem za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, 6 upravičencem za naložbe v dopolnilne dejavnosti 
in 11 društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 3 vloge so bile zavržene. Realizacija je nižja od načrtovane, 
ker en upravičenec ni koristili dodeljenih sredstev, nekaterim pa je bilo sofinanciranje znižano, ker so bili zneski 
končnih investicij manjši od predvidene investicije po predračunih, oddanih z vlogo. 

042131 Narava nas uči 29.476 € 
Sredstva na NRP so namenjena za delovanje učnega vrta ob Osnovni šoli A. T. Linharta v Radovljici. Realizacija je 
skladna s potrebami. 

042008 Stroški azila za zapuščene živali 7.190 € 
Stroški azila za zapuščene živali zajemajo sredstva za rezervacijo dveh boksov za pse, za mesečno oskrbo najdenih 
živali, sredstva za sterilizacijo zapuščenih mačk. Izvedene so bile vse zakonske obveznosti varstva živali. .  

V letu 2019 je bilo na območju občine Radovljica na podlagi interventnih klicev ulovljenih 12 psov (14 v letu 2018), od 
katerih je bilo 10 vrnjenih lastniku (v letu 2018 13), 2 pa oddana novemu lastniku (v letu 2018 1). 

Na podlagi načrtovane akcije in interventnih klicev je bilo na terenu odvzetih 57 mačk (40 v letu 2018), od katerih je 
bilo 16 sterilizacij (15 v letu 2018), 24 kastracij (18 v letu 2018) in 12 evtanazij zaradi poškodb in bolezni (4 v letu 
2018), 3 muce so že bile kastrirane oz. sterilizirane (2 v letu 2018), 2 muci sta bili premajhni za poseg. 36 živali je bilo 
vrnjenih na lokacijo pobiranja (35 v letu 2018), 9 muc pa oddanih novemu lastniku (1 v letu 2018). Realizacija je 
skladna s potrebami. 

042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 33.687 € 
NRP obsega redno vzdrževanje gozdnih cest. Obseg vzdrževanja je bil realiziran skladno z letnim programom 
vzdrževanja gozdnih cest Zavoda za gozdove Slovenije. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 4 3 8 . 7 9 2  €  

065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 421.133 € 
Sredstva so bila namenjena za izvedbo energetske sanacije Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, ki obsega izvedbo 
toplotne izolacije fasade, menjavo stavbnega pohištva na fasadi, zamenjavo kritine, izvedbo toplotne izolacije strehe ter 
stropa proti neogrevanemu prostoru, poleg tega pa tudi rekonstrukcijo telovadnice ter dozidavo kotlovnice z 
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zalogovnikom na lesno biomaso. Zaradi zapletov pri postopku izbora izvajalca se je investicija zamaknila, realizirana pa 
je bila slaba polovica načrtovane investicije. 

065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 17.660 € 
Sredstva so bila porabljena za najem programa E2 Manager, s katerim vodimo energetsko knjigovodstvo za javne 
stavbe v občinski lasti, za izdelavno novelacije Lokalnega energetskega koncepta ter plačilo storitve energetskega 
upravljavca. Izdelan je bil predlog lokalnega energetskega koncepta. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 1 . 5 2 9 . 8 1 5  €  

045002 Cesta za Verigo 3.733 € 
Vsi spori, ki onemogočajo vzdrževanja te ceste, še vedno niso zaključeni, zato tudi v letu 2019 nismo izvedli 
predvidenih del. Sredstva so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela. V letu 2019 smo na upravnem sodišču dosegli 
pomemben uspeh saj nam je uspelo dokazati, da se sporne služnosti lahko tudi razlasti. Na upravni enoti smo ponovno 
vložili zahtevke za razlastitev, ki so bili rešeni v našo korist, a odločbe še niso pravnomočne. Naročila se je projektna 
dokumentacija PZI za obnovo ceste od Finžgarjeve ulice do krožišča v Dolini ter DGD in PZI za gradnjo novega 
javnega parkirišča ob omenjeni cesti. 

045015 Ureditev hodnikov za pešce 28.584 € 
Sredstva v višini 27.000 EUR so bila porabljena za ureditev hodnika za pešce skozi Hlebce, ostalo za izvedbo nadzora 
pri Obnovi pešpoti v Ljubnem in končni obračun za projektno dokumentacijo za ureditev hodnika za pešce in 
avtobusnega postajališča pri POŠ Mošnje. 

045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje 0 € 
NRP se vodi kot evidenčen. 

045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 61.324 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 31.135 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 16 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 15.998 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 19.819 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

05040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 24.001 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 
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045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 19.797 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 22.942 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 0 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 8.919 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 29.439 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 18.933 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

045065 Pločnik na Posavcu 0 € 
Izvajanje projekta je vezano na Direkcijo RS za infrastrukturo, ki v letu 2019 na tem projektu ni izvedla nobene 
aktivnosti, ki bi finančno bremenila tudi občino. 

045066 Pločnik v Podnartu 0 € 
Izvajanje projekta je vezano na Direkcijo RS za infrastrukturo, ki v letu 2019 na tem projektu ni izvedla nobene 
aktivnosti, ki bi finančno bremenila tudi občino. 

045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 1.187 € 
Sredstva so bila porabljenih za izvajanje nadzora 1. faze obnove Šercerjeve ulice. Večji del sredstev je bil namenjen za 
izdelavo projektne dokumentacije PZI, za 2. fazo obnove ceste, ki obsega odsek ceste od Bevkove ulice do Kranjske 
ceste. Projektna dokumentacija je bila predana v mesecu decembru, zaradi česar je plačilo pogodbenih obveznosti 
preneseno v leto 2020. 

045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 61.557 € 
Pretežni del sredstev je bil namenjen za sanacijo ceste po izgradnji vodovoda Ovsiše - Dobravica. Zaradi zamika pri 
izvedbi javnega naročila in nerešenih premoženjskih zadev smo z gradnjo vodovoda pričeli šele pozno jeseni. Gradnja 
vodovoda z obnovo ceste bo zaključena do konec maja 2020. 

S porabljenimi sredstvi pa se je uredila cesta z ostalo infrastrukturo v Begunjah od h.š. 104-120 (gradnja, nadzor, 
varnostni načrt z VPD) in javna pot na Črnivcu. Izdelal se je še geodetski posnetek vodovoda v Kamni Gorici. 

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 7.324 € 
Večina sredstev je bila porabljena za izvedbo gradbenih in električnih del na petih izposojevalnicah za kolesa in 
električna kolesa v občini in sicer na AP v Begunjah, pri knjižnici v Radovljici, na Gradnikovi ulici, pri vrtcu v Lescah 
in pri železniški postaji v Lescah. Prvotno izbrana lokacija izposojevalnice koles v Kropi se je zaradi prevelike 
oddaljenosti od preostalih izposojevalnic, nadomestila z lokacijo pri vrtcu v Lescah. Dela v letu 2019 še niso 
zaključena, zato se je del pogodbenih obveznosti prenesel v leto 2020. Del sredstev na NRP je bil vezan tudi na 
pogodbo z BSC za izvedbo označitve Gorenjskega kolesarskega omrežja. Zaradi zakasnitve same izvedbe, ki jo vodi 
BSC, se pogodbene obveznosti prenašajo v leto 2020. 
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045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže 6.127 € 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo ceste, z umeščanjem ločenih 
pasov za kolesarje in pešce ter obnovo komunalne infrastrukture na odseku ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže. 
Rekonstrukcija zajema odsek ceste od cestnega priključka, ki vodi v naselje Vrbnje do konca naselja Nova vas. 

045167 Sanacija mostov in rak 26.751 € 
Približno polovica sredstev je bila porabljena za obnovo mostu v Begunjah. Sanirala se je brv čez potok Lipnica pri OŠ. 
Izdelana je bila PZI dokumentacija za ureditev rak v Kropi. Ostala sredstva je Komunala Radovljica d.o.o. porabila za 
redno vzdrževanje rak v Kropi, Begunjah in Kamni Gorici. 

045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 28.597 € 

Del sredstev je bilo porabljenih za dokončno ureditev križišča na Ljubljanski cesti s Šercerjevo in Langusovo ulico kot 
posledica izvedbe kabliranja komunalnih vodov Elektra Gorenjske d.d., Telekoma d.d. in Telemacha d.o.o. ter ureditve 
odvodnjavanja padavinskih voda na cesti. Del sredstev pa je bilo porabljenih za ureditev pločnika pri Akademiji, kjer 
smo po dolgih letih aktivnosti, v letu 2019 končno pridobili soglasje s strani lastnika zemljišča, kjer delno poteka trasa 
ureditve pločnika. Za slednjo investicijo je bilo potrebno na NRP zagotoviti bistveno več sredstev od prvotno 
planiranih. 

045187 Cesta Spar - Filipič 270.785 € 
Sredstva so bila porabljena za ureditev 1. faze Gradnikove ceste, odsek Spar - Filipič (gradnja, nadzor, varnostni načrt 
in VPD). Ob poteku gradnje je bilo ugotovljeno, da je smiselno in potrebno odsek ureditve ceste, vodovoda in ostale 
infrastrukture podaljšati od novega trgovskega centra do križanja bodoče kolesarske poti s cesto, do kamor je bilo 
potrebno zgraditi nov električni priključek z dvema betonskima jaškoma za potrebe trgovskega centra. Zaradi slednjega 
je bilo potrebno prilagoditi tudi traso nove fekalne kanalizacije. Dodatno je bilo izvedeno zavarovanje brežine z 
betonskimi elementi nad novo zgrajenim pločnikom ob cest pri novemu trgovskemu centru. Zaradi vsega naštetega je 
bil z izvajalcem sklenjen aneks k pogodbi, v višini 13.000 EUR. 

045188 Program sanacije lokalnih cest 1.205 € 
Del sredstev je bil porabljen za izdelavo geodetskega načrta cest v naseljih Lancovo, Mišače in Podnart. Del sredstev pa 
je bil namenjen za izdelavo projektne dokumentacije PZI za prometno ureditev pri POŠ Begunje, ki je zastala zaradi 
zahteve prejšnjega sveta KS Begunje, da se izdelava prometne ureditve nadomesti z izdelavo OPPN za širše območje 
POŠ Begunje. 

045194 Oporni zid - Gubčeva ulica 76.790 € 
Pridobljena je bila PZI projektna dokumentacija za obnovo opornega zidu in ceste in celotne komunalne infrastrukture 
na trasi od Ljubljanske ceste do mostička v Donici. Na osnovi DGD projektne dokumentacije je bilo pridobljeno tudi 
gradbeno dovoljenja za delno odstranitev in rekonstrukcijo objekta nad opornim zidom, za kar je bilo porabljenih del 
sredstev. 

Ostala sredstva so bila porabljena za gradnjo, nadzor, varnostni načrt in VPD. Gradnje v letu 2019 ni bilo možno 
končati zaradi reševanja tehničnih težav pri izvedbi temeljev opornega zidu (sprememba armaturnega načrta zaradi 

Slika: Obnovljen most v Begunjah 
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preglobokega posega z izkopom v bližino obstoječih objektov), kar je posledično pomenilo spremembo armature, 
spremembo načina izvedbe zemeljskih, opažerskih in betonskih del in zato pomik teh del v mesec november. V 
novembru je nastopilo obdobje obilnih padavin, kar je dodatno vplivalo na potek izvajanja del. Za dokončanje del do 
30.4.2020 je bil zato sklenjen aneks, kar pomeni tudi, da bo del sredstev porabljen v letu 2020. 

 

045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini 104.894 € 
Na NRP so vezane aktivnosti, ki jih občina izvaja, da pridobi del nepovratnih sredstev iz naziva Dogovor za razvoj regij 
namenjenih za ureditev kolesarske infrastrukture v občini Radovljica. Ocenjena vrednost projekta znaša dobrih 2,2 
mio EUR, pri čemer znašajo nepovratna sredstva cca 1,4 mio EUR. Sredstva so namenjena za pridobitev projektne in 
ostale dokumentacije ter nakup zemljišč za realizacijo kolesarske infrastrukture, ki jo predstavlja kolesarska povezava 
upravnega središča v Radovljici z železniško postajo v Lescah (vključno z izvedbo priključka kolesarske infrastrukture 
pod železniško progo, ki povezuje naselje Dolina v Lescah z Radovljico). Za potrebe ureditve kolesarske poti med OŠ 
A. T. Linharta Radovljica do OŠ F. S. Finžgarja Lesce, ki se nahaja na trasi bodoče državne kolesarske poti, občina 
pridobiva zemljišča, medtem ko je projektna dokumentacija že izdelana in tudi opravljena recenzija s strani DRSI. 
Zaradi pomanjkanja sredstev občina ne izvaja aktivnosti na kolesarski povezavi med upravnim središčem v Radovljici 
in avtobusnim postajališčem v naselju Nova vas, razen manjših posegov in pridobivanja manjkajoče projektne 
dokumentacije (izdelava DGD in pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod, ki se nahaja v cesti, kjer poteka 
kolesarska povezava). 

Na vseh odsekih cest, kjer je predvidena ureditev kolesarske infrastrukture, je hkrati predvidena tudi obnova ceste in 
celotne komunalne infrastrukture. 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IZN za rekonstrukcijo ceste in izvedbo infrastrukture 
za pešce in kolesarje na odseku od krožišča z Gorenjsko cesto do krožišča z Boštjanovo ulico, izdelavo projektne 
dokumentacije DGD in PZI za rekonstrukcijo stavbe Rožna dolina 2 (odstranitev dela stavbe, kjer je predvidena 
razširitev ceste s kolesarskim pasom), izdelavo geodetskih načrtov, parcelacij, nakupov zemljišč in za izvajanje pomoči 
pri nakupu zemljišč. 

045216 Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici 288.054 € 
Sredstva v višini 288.054,02 EUR so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti do izvajalcev gradbenih del, 
nadzora, varnostnega načrta in VPD. Del investicije v višini 185.034,77 EUR je bil, po predhodni celoviti obnovi 
vodovoda, izveden že v letu 2018. 

 

Slika: Obnova Gubčeve ulice 
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045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 0 € 
Naročena je bila izdelava elaborata prometnega modela občine Radovljica in prometne študije za širše območje Begunj. 
Elaborat sestavljata dva sklopa. Prvi sklop predstavlja izdelavo elaborata prometnega modela občine Radovljice, ki 
predstavlja osnovo za vse nadaljnje prometne študije. Drugi sklop pa predstavlja izdelavo prometne študije območja 
Begunj, ki je omejeno na naselje Begunje, Zgoša, Zapuže, Nova vas in Dvorska vas z vsemi tranzitnimi cestami v 
naselju in državno cesto R3-638. Zaradi opravljanja meritev in štetja prometa na vseh občinskih cestah, izdelava 
elaborata zahteva daljši čas izdelave. Zato je izdelava končnega elaborata predvidena šele v letu 2020. 

052080 Izgradnja meteorne kanalizacije 46.669 € 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo odvodnjavanja in ponikovalnic na Kranjski cesti in na Kosovelovi ulici ter v 
športnem parku. V naselju Lancovo je bil zgrajen manjši odsek meteorne kanalizacije. Na območju KS Begunj pa je 
bilo na krajših odsekih krajevnih cest urejeno odvodnjavanje. Za izvedbo vseh investicij je bilo potrebno na NRP 
zagotoviti več sredstev od prvotno planiranih. 

055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture 17.690 € 
Na podlagi podpisanega sporazuma med Ministrstvom za infrastrukturo (DRSI), SŽ-Infrastrukturo d.o.o. in Občino 
Radovljica, so v okviru izvedbe investicije nadgradnje železniške proge št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m., na območju 
občine Radovljica predvideni naslednji ukrepi: 

- ukinitev treh nivojskih prehodov označenih samo s prometnim znakom Andrejev križ in sicer NPr v km 
604+587 (območje Podnart), NPr v km 606+105 (območje Zaloše) in NPr v km 606+949 (območje Zaloše) z 
ureditvijo nadomestnih dovoznih poti; 

- ukinitev zavarovanega NPr v km 604+789 (območje Podnart);  
- izgradnja novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega in peš prometa, v približnem km 

604+587 (območje Podnart); 
- izgradnja nadomestne javne poti ob desni strani železniške proge, vključno s premostitvenim objektom preko 

potoka Lipnica, od novega podvoza v približnem km 604+587 (območje Podnart) do ukinjenega zavarovanega 
NPr v km 604+789 (območje Podnart); 

- izgradnja novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega in peš prometa, v približnem km 
606+949 (območje Zaloše); 

- izgradnja nadomestne javne poti ob železniški progi, na desni strani proge, od novega podvoza v približnem km 
606+949 (območje Zaloše) do ukinjenega NPr v približnem km 606+105 (območje Zaloše);  

- odstranitev obstoječega in gradnja novega nadvoza nad železniško progo v območju železniškega postajališča 
Radovljica, v km 614+695; 

Slika: Obnova Langusove ulice 
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- prestavitev peronske infrastrukture v območju železniškega postajališča Radovljica, iz obstoječe desne strani 
proge na levo stran proge; 

- utrjevanje in stabilizacija obstoječe brežine na kateri stoji obstoječ cestni nadvoz nad železniško progo v 
Radovljici; 

- ureditev podhoda za pešce in kolesarje v približnem km 615+500 (območje Radovljica - Poljska pot); 
- izgradnja dveh prebojev ob obstoječem podvozu pod železniško progo, za ločeno vodenje peš prometa in 

kolesarskega prometa v km 616+337 (območje Lesce). 
Poleg omenjenih ukrepov, se je DRSI obvezal tudi izdelavo strokovnih podlag za možnost izvedbe novega podvoza za 
potrebe prometa osebnih vozil, tovornega prometa (intervencijska vozila), kolesarskega ter peš prometa v območju 
postaje Lesce-Bled in novega izvennivojskega dostopa na perone v območju postaje Lesce - Bled. V primeru možnosti 
izvedbe novega podvoza v območju postaje Lesce - Bled, se istočasno ukine nivojski prehod čez železniško progo na 
Alpski cesti. 

DRSI je zaradi pomanjkanja sredstev za izvedbo celotne predvidene trase nadgradnje železniške proge, ki je zajemala 
odsek med Kranjem in Jesenicami sklenil, da se nadgradnja železniške proge izvede le na območju občine Radovljica. 
Predvidena nadgradnja bo potekala od septembra 2020 do maja 2021.  

Za vse naštete ukrepe je naročena projektna dokumentacija, izvajajo se tudi aktivnosti v vezi pridobivanja zemljišč. 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo dela projektne dokumentacije, geodetskih posnetkov, elaboratov in raziskav. 
Realizacija je manjša od planirane, saj je bilo potrebno več časa posvetiti dialogu z ZVKDS in aktivnostim usmerjenih k 
državnim inštitucijam, da za izvedbo projekta nadgradnje železniške proge zagotovijo sredstva v državnem proračunu. 

065013 Rekonstrukcija Savske ceste 0 € 
V okviru tega NRP-ja načrtujemo rekonstrukcijo Savske ceste v Radovljici na trasi od Ljubljanske ceste do ČN 
Radovljica. Sredstva so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI. Ker nismo uspeli prodati 
zemljišč v nekdanji gramoznici smo aktivnosti na tem projektu začasno ustavili oziroma prestavili v leto 2020. 

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 15.063 € 
Sredstva so bila porabljena za upravljanje in vzdrževanje polnilnic za električna vozila ter kritju stroškov porabljene 
električne energije. Del sredstev je bilo namenjeno za najem parkirišča v lasti SŽ, v Lescah. Za potrebe pridobitve 
uporabnega dovoljenja za parkirišče "stari Merkur" je bil izdelan projekt izvedenih del za omenjeno parkirišče. Pripravil 
se je odlok o mirujočem prometu v občini Radovljica, kateremu bi morala slediti še izdelava izvedbenega akta s 
predhodno študijo, ki pa zaradi zavrnitve odloka s strani OS ni dočakala realizacije. 

045012 Odstranitev ovir za invalide 3.070 € 
Poleg rednih nalog, ki jih je izvedla Komunala Radovljica d.o.o. v sklopu pogodbe o urejanju in čiščenju javnih površin 
v občini, se je uredil hodnik za invalide na Cankarjevi - Prešernovi ulici ter klančina pri AP v Begunjah in Gradnikovi 
ulici v Radovljici. 

045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija 24.474 € 
Izvedene so bile postavitve nove in dopolnitev obstoječe turistične in druge obvestilne signalizacije, dopolnitev znakov 
uličnega sistema, obnove obvestilnih tabel za območje občine, izdelava elaborata vodenja prometa s kažipotno 
signalizacije s predlogi sprememb in dopolnitev ter delna izvedba te signalizacije na območju naselij Radovljica in 
Lesce v skladu z izdelanim elaboratom. 

045074 Cestna oprema 24.145 € 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo elaboratov prometnih ureditev, postavitev nove vertikalne signalizacije, izvedbo 
dodatne talne signalizacije, postavitev novih cestnih ogledal ter za izdelavo video almanaha občinskih cest z evidenco 
prometne signalizacije. Pomembnejši projekti so bili ureditev hodnika za pešce na delu Ceste Svobode v Radovljici, na 
cesti skozi naselje Hlebce ter med VVZ Lesce in Alpsko cesto v Lescah. 

045159 Urbana oprema 58.995 € 
Sredstva so bila porabljena za nabavo urbane opreme - klopi, koši in oglasni panoji pred kulturnim domom v Kropi. Del 
sredstev pa je bil porabljen za izvedbo gradbenih in električnih del pri izgradnji petih izposojevalnic za kolesa, in sicer 
pri AP v Begunjah, pri knjižnici v Radovljici, na Gradnikovi, pri vrtcu v Lescah in pri železniški postaji v Lescah. Dela 
v letu 2019 še niso zaključena, zato se je del pogodbenih obveznosti prenesel v leto 2020. Za slednjo investicijo je bilo 
potrebno na NRP zagotoviti bistveno več sredstev od prvotno planiranih. 
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045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici 2.996 € 
Sredstva so se porabila za ureditev peščenega parkirišča ob Kopališki ulici. 

045309 Parkirna hiša Grajski park 2.047 € 
Sredstva so bila namenjena izdelavi predhodnih arheoloških raziskav. Zanje smo pridobili ugodnejšo ponudbo od 
ocenjene ter nato tudi nepovratna sredstva Ministrstva za kulturo, zato je realizacija znatno nižja od načrtovane. 

045312 Ulična oprema Linhartovega trga 33.944 € 
Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje sistema nadzora nad vstopom v staro mestno jedro in sanacijo granitnega 
tlaka na Linhartovem trgu. 

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 111.262 € 
NRP Investicije v cestno razsvetljavo po KS obsega tekoče redno vzdrževanje cestne razsvetljave in investicije v novo 
cestno razsvetljavo. Tekoče vzdrževanje obsega redno vzdrževanje in čiščenje, intervencijska popravila in novoletno 
okrasitev. Redno vzdrževanje cestne razsvetljave v letu 2019 je bilo izvedeno v okviru proračunskih sredstev. 
Investicije v novo razsvetljavo so v letu 2019 obsegale menjavo svetilk (montaža varčnih led svetilk z ravnim steklom - 
66 kosov), ureditev razsvetljave na Ulici Staneta Žagarja z novim prižigališčem, osvetlitev športnega igrišča Kropa, 
nova prižigališča v Nošah, na Zgornji Dobravi in v Lancovem, nove svetilke na relaciji Poljče - Begunje, na Zgornji 
Dobravi, v Begunjah, Mošnjah in Globokem ter na pešpoti v Ljubnem. 

040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 31.547 € 
NRP v letu 2019 izkazuje stroške za nakup novega traktorja in kosilnice za vzdrževanje letaliških površin ter nakup 
ognjevarne omare za hranjenje dokumentov CAMO organizacije (organizacije za plovnost letal). 

 

14 GOSPODARSTVO 6 0 . 5 2 7  €  

041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 24.310 € 
Na NRP so bila sredstva porabljena za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki omogočajo črpanje 
evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za pripravo dokumentacije potrebne za 
projekt Energetska obnova Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, za izdelavo investicijske dokumentacije in vloge za 
kanalizacijo Lancovo in Kolesarske povezave Radovljica z zalednimi naselji, za pripravo dokumentacije s katero smo 
poročali o doseganju ciljev zastavljenih pri energetski sanaciji šol in vrtca in kanalizaciji Begunje. 

041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 32.217 € 
Sredstva na NRP so bila porabljena za opravljanje storitve e-Vem točke (registracija novih podjetij), ki jo izvaja 
Območna obrtna zbornica Radovljica in za dodeljevanje spodbud gospodarstvu na podlagi javnega razpisa. Razpis je bil 
objavljen v mesecu aprilu 2019. Razpisana so bila sredstva za naslednje ukrepe: 

- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,  
- ohranjanje živilsko - trgovinske dejavnosti in javnih storitev na podeželju, 
- spodbujanje izobraževanja in promocije na področju podjetništva. 

Prejetih je bilo 25 vlog. Sredstva so bila dodeljena 21 - im vlogam, 1 vloga je bila zavrnjena, 3 pa zavržene. Poročilo o 
izvedbi razpisa, vključno s prejemniki sredstev, je objavljeno na spletni povezavi 
https://www.radovljica.si/objava/184766. Realizacija je nižja od načrtovane, ker nekateri upravičenci niso uspeli 
koristiti vseh dodeljenih sredstev oz. so od vloge odstopili. 

044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme 2.000 € 
Sredstva so se namenila za pohištveno opremo turistično-informacijskega centra. 

047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti 2.000 € 
Sredstva so se namenila za izdelavo kovane kočije za praznično postavitev na Linhartovem trgu v Radovljici. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  1 8 8 . 0 3 9  €  

053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 2.239 € 
Sredstva so planirana za odvoze odpadkov na divjih odlagališčih. Izvedeni so bili tudi vsakoletni odvozi odpadkov s 
Taleža. 

053003 Sanacija ekoloških otokov 4.913 € 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo ekološkega otoka na Gradnikovi ulici. 

052001 ČN Radovljica 13.500 € 
Izdelana je bila študija na podlago katere so določene dolgoročna kapaciteta ČN zaradi njene nadgradnje. Študija 
izvedljivosti v letu 2019 še ni bila izdelana in je bila naročena v letošnjem letu. 

052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 71.164 € 
Projekte za investicije s tega NRP-ja nam zagotavlja Komunala Radovljica d.o.o.. V letu 2019 so bili zgrajeni trije 
odseki kanalizacije. Po en odsek kanalizacije je bil zgrajen na Jelovški in Alpski cesti, eden pa ob prenovi Gradnikove 
ulice (Spar - Filipič). V gradnji je še odsek na Gubčevi ulici. Projektno sta bila obdelana še dva odseka, ki pa nista bila 
realizirana zaradi neurejenih premoženjskih vprašanj. 

052024 Primarna kanalizacija Spodnje Lancovo 70.294 € 
Za kanalizacijo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in oddana vloga za črpanje nepovratnih sredstev. Oddana so 
bila tudi prva pojasnila na prejete pripombe v zvezi z našo vlogo. 

052028 Sekundarna kanalizacija v Kropi 0 € 
Sredstva so bila planirana za izvedbo nekateri zahtevnejših hišnih priključkov, a njihova izvedba ni bila realizirana. 

052030 Primarna kanalizacija Kamna Gorica 1.347 € 
Zaradi neodzivnosti Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Kranju smo se določili, da projekt primarne kanalizacije v 
naselju Kamna Gorica razdelimo na dva dela. Izvedli smo tudi ureditev meja za vse ceste po katerih poteka kanalizacija. 
Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja so v pridobivanju ustreznih mnenj oz. soglasij. Na Zavod za varstvo 
kulturne dediščine v Kranju smo že posredovali ustrezno dopolnitev, vloge na DRSI-ju pa še ni možno dopolniti, ker 
nam sama DRSI ne izvede predhodnega postopka, ki je v celoti njihovi pristojnosti. Direkcija namreč ne izvede 
recenzije projekta za rekonstrukcijo državne ceste, ki ga je naročila sama. 

052033 Kanalizacija in ČN Posavec 0 € 
Predvidena hidravlična presoja ni bila naročena saj se bo izvedba projekta, zaradi drugih prioritet: kanalizacija 
Lancovo; kanalizacija Kamna Gorica; nadgradnja ČN Radovljica; nadgradnja železniške infrastrukture in izvedba 
kolesarskih ter peš poti) zamika najmanj za dve leti. 

052055 Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica 0 € 
Kot je navedeno v obrazložitvi za primarno kanalizacijo smo se določili, da projekt primarne kanalizacije v naselju 
Kamna Gorica razdelimo na dva dela. Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja so v pridobivanju ustreznih mnenj 
oz. soglasij. Na Zavod za varstvo kulturne dediščine v Kranju smo že posredovali ustrezno dopolnitev, vloge na DRSI-
ju pa še ni možno dopolniti, ker nam sama DRSI ne izvede predhodnega postopka, ki je v celoti njihovi pristojnosti. 
Projektna dokumentacija za obe kanalizacije je v izdelavi. Naročen je bil tudi projekt za ureditev javnih površin po 
izgradnji vodovoda in kanalizacije. 

052062 Primarna kanalizacija v KS Podnart 0 € 
Projekti za izvedbo kanalizacije v državni cesti niso bili izdelani, zaradi zamika pri investiciji Direkcije RS za 
infrastrukturo - obnova državne ceste z ureditvijo pločnika. NRP se vodi kot evidenčen. 
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052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte 24.108 € 
Sredstva so bila porabljena za plačilo dokumentacije za gradnjo kanalizacije Lancovo in za zunanjega izvajalca pri 
odmeri komunalnih prispevkov po uradni dolžnosti. 

052067 Vzdrževanje ČN 473 € 
Naročilo za izvedbe ukrepov na MKČN Mošnje 2 je bilo oddano pozno jeseni tako, da izvedba ne bremeni proračuna za 
leto 2019. Realizacija je zato ne tej postavki minimalna. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 7 8 4 . 3 5 9  €  

063005 Vodovod Kropa 0 € 
Dela na vodovodu so končana, pridobiti je potrebno še uporabno dovoljenje. Naloga v letu 2019 ni bila realizirana. 

063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih 36.225 € 
Del sredstev (10.614,23 EUR) je bil porabljen za podaljšanje vodovoda na Zgornji Dobravi od h.š. 44 ob sočasni 
ureditvi ceste in ostale infrastrukture. Preostala sredstva so bila porabljena za vzdrževanje vodnega zajetja Mravlinc in 
obnovo vodovoda pri hipodromu Lesce ter izdelavo geodetskih načrtov in nakupov zemljišč. 

063011 Vodovod v KS Lancovo 348 € 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo geodetskega posnetka dela naselja zg. Lancovo v delu kjer je predvidena gradnja 
vodovoda in obnova občinskih cest ob sočasni rekonstrukciji državne ceste na območju serpentin. Naročena je bila tudi 
projektna dokumentacija DGD in PZI za gradnjo magistralnega in oskrbovalnega vodovoda na omenjenem območju. 

063016 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 0 € 
NRP se vodi kot evidenčen. 

063040 Primarni vodovod v KS Podnart 0 € 
Projekti za izvedbo vodovoda v državni cesti niso bili izdelani, zaradi zamika pri investiciji Direkcija RS za 
infrastrukturo - obnova državne ceste in ureditev pločnika. NRP se vodi kot evidenčen. 

063041 Sanacija vodnih zajetij 7.413 € 
Izvedena so bila večja vzdrževalna dela na vodnem zajetju oz. črpališču, ki se nahaja ob hipodromu v Lescah. 

063043 Primarni vodovod Kamna Gorica 0 € 
Naročen je bil projekt za kanalizacijo, vodovod in ureditev javnih površin po izgradnji vodovoda in kanalizacije. 
Projektna dokumentacija je v izdelavi. Projekta za primarni vodovod ni možno zaključiti dokler ne zaključimo projekta 
za primarno kanalizacijo. Zaradi neodzivnosti Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Kranju smo se določili, da projekt 
kanalizacije v naselju Kamna Gorica razdelimo na dva dela. Izvedli smo tudi ureditev meja za vse ceste po katerih 
poteka kanalizacija. Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja so v pridobivanju ustreznih mnenj oz. soglasij. Na 
Zavod za varstvo kulturne dediščine v Kranju smo že posredovali ustrezno dopolnitev, vloge na DRSI-ju pa še ni 
možno dopolniti, ker nam sama DRSI ne izvede predhodnega postopka, ki je v celoti v njihovi pristojnosti. Direkcija 
namreč ne izvede recenzije projekta za rekonstrukcijo državne ceste, ki ga je naročila sama. 

063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica 0 € 
Naročen je projekt za kanalizacijo, primarni in sekundarni vodovod ter za ureditev javnih površin po izgradnji 
vodovoda in kanalizacije. Projektna dokumentacija je v izdelavi. Projekta za sekundarni vodovod ni možno zaključiti 
dokler ne zaključimo projektov za kanalizacijo in primarni vodovod. 
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063046 Primarni vodovod Begunje 78.702 € 
V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izdelavo ponikovalnega polja na zajetju v Dragi. Preostala sredstva so 
bila porabljena za gradnjo vodovoda, nadzor pri gradnji in plačilo koordinatorja varstva pri delu v Begunjah ob sočasni 
ureditvi ceste z ostalo infrastrukturo na odseku od h.št. 104 do h.št. 118. Izvedeni sta bili obe fazi po cesti in naprej do 
zajetja. 

063053 Vodovod v naselju Dobravica 13.787 € 
Zaradi nerešenih premoženjskih zadev (dedovanja) smo nekoliko spremenili zasnovo vodovoda in predviden obseg del. 
Pridobljena je bila projektna dokumentacija in izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del. Izvajalec je z 
deli pričel pozno jeseni. Dela bodo zaključena do konec maja 2020. 

063055 Vodovod Langusova ulica 4.550 € 
Dela na I. in II. fazi obnove vodovoda so zaključena in plačana. Po končani gradnji smo urejali še nekaj obnovitev 
mejnikov oz. meja. 

063061 Vodovod Gubčeva ulica 11.760 € 
Sredstva so bila porabljena za ureditev vodovoda na Gubčevi ulici. Gradnje v letu 2019 ni bilo možno končati zaradi 
reševanja tehničnih težav in vremenskih pogojev. Za dokončanje del do 30.4.2020 je bil zato sklenjen aneks, kar 
pomeni tudi, da bo del sredstev porabljen v letu 2020. 

063062 Vodovod Lesce pod Golfom jug 0 € 
Zaradi načrtovane ureditve rondoja na priključku kampa Šobec na državno cesto smo naročili projekt ureditve 
vodovoda v tem rondoju. Ker projekt rondoja ni bil zaključen smo ustavili tudi aktivnosti na projektu za naš vodovod. 

063063 Vodovod Spar - Filipič 67.973 € 
Sredstva so bila porabljena za ureditev 1. faze vodovoda Spar - Filipič (gradnja, nadzor). Vodovod je bil izveden 
sočasno z ureditvijo ceste z ostalo infrastrukturo na celotni trasi ceste s priključitvijo na vodovod na Kranjski cesti. 

049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 8.850 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

049002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 0 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Lesce 2.899 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 4.127 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 2.206 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

049008 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Mošnje 3.983 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 
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049010 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Srednja Dobrava 2.661 € 
Krajevna skupnost je naloge izvajala v skladu s svojimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 

049017 Pokopališče Begunje 4.846 € 
Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za novo pokopališče v Begunjah ob cesti v Krpin. Sredstva so 
bila porabljena za izdelavo idejne zasnove IZP. Izdelava DGD in PZI dokumentacije pa se zamika v leto 2020, saj se je 
tekom projektiranja izkazalo, da je pred izdelavo naslednjih faz potrebna prilagoditev izvedbenega prostorskega akta. 
Sprememba OPPN je bila konec leta potrjena na seji občinskega sveta, s čimer je omogočena izdelava naslednjih faz 
projektne dokumentacije, ki bodo izdelane v letu 2020. V letu 2020 je predvidena tudi pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

061012 Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 55.554 € 
Sredstva so namenjena za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stavb kulturne dediščine.  

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen v aprilu 2019. Pravočasno smo prejeli 16 vlog, od 
katerih so bila sredstva dodeljena 11-im vlogam, 3 vloge so bile zavrnjene, 1 vloga je bila zavržena, 1 vlagatelj pa je od 
vloge odstopil. Ker razpisana sredstva niso bila porabljena v celoti, je razpis ostal odprt do porabe sredstev, vendar 
najdlje do 31.10.2019. V nadaljevanju ni bilo novih vlog. Sredstva so bila dodeljena skupno 11 vlogam. Glede na 
izkazane upravičene stroške je bilo porabljenih 55.553,74 EUR. 

061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 151.866 € 
Sredstva vključujejo stroške vzdrževanja stanovanj v skladu s stanovanjskim programom občine za leto 2019 in 
programom vzdrževanja stanovanj za leto 2019.  

V letu 2019 ni bilo pridobljenih novih stanovanj. V celoti je bilo obnovljenih 5 stanovanj, od tega 1 v Kropi, 1 v 
Radovljici in 3 v Novi vasi. Zamenjava strehe objekta v deležu je bila izvedena na 2 objektih, od tega 1 v Poljčah in 1 v 
Novi vasi. Zamenjana so bila okna (v celoti ali delno, tudi strešna okna) v 5 stanovanjih. Vhodna vrata so bila 
zamenjana v 1 stanovanju. Delno so bile obnovljene 4 kopalnice. Večja dela na elektro priključkih (oz. nekje povečana 
moč varovalk) so bila opravljena v 4 stanovanjih. V 1 stanovanju je bila izdelana nova centralna kurjava s kotlom na 
pelete, v 1 stanovanju pa je bil plinski kotel obnovljen v celoti. Detektor CO2 je bil vgrajen v 1 stanovanju. Za 1 
stanovanje je bila izdelana energetska izkaznica. Talne obloge so bile zamenjane v 3 stanovanjih. Balkonska ograja je 
bila zamenjana v 1 stanovanju. V 1 stanovanju je bila izvedena zamenjava posameznih radiatorjev. Popravila oken in 
okenskih kril so bila opravljena v 3 stanovanjih. Poleg navedenih večjih obnov, so bila izvedena tudi manjša 
vzdrževalna dela v notranjosti stanovanj, kleti in garaž ter intervencijska vzdrževalna dela (npr.: na vodovodni 
napeljavi, elektro napeljavi, ogrevanju, stavbnem pohištvu, dimovodnih napeljavah, stenah, stropu in tlaku stanovanj, 
kleti,..).  

Za izgradnjo neprofitnih stanovanj in bivalnih enot v objektu na Posavcu, ki je v večinski lasti občine je pridobljena 
projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje, vendar investicije še nismo pričeli, ker je predvidena prodaja objekta. 

052005 Komunalna oprema - Langusova ulica 0 € 
Izdane odločbe za dokončno poplačilo komunalnega prispevka so bile realizirane praktično v celoti. Planirana sredstva 
za zunanje izvajalce ostajajo neporabljena. 

052015 Komunalna oprema LN ČN sever 3.279 € 
Postavka je evidenčna. V območju LN se še vedno ureja premoženjska vprašanja. Pripravljen je bil osnutek pogodbe o 
opremljanju vendar le ta še ni dokončno usklajen. 

052034 Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza 0 € 
Sredstva so bila namenjena za ureditev komunalne opreme v območju ZN Center Lesce - 2. faza. Potrebna sredstva za 
realizacijo so bistveno presegala razpoložljiva, zato se investicija ni izvršila. 

052037 Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet 0 € 
NRP se vodi kot evidenčen. 
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052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica 0 € 
Za gradnjo komunalne opreme območja OPPN Sz11 Kamna Gorica je bila z investitorjem sklenjena pogodba o 
opremljanju. Investitor še ni uspel izpolniti pogojev za prenos opreme v last in upravljanje Občine, zato sredstva, ki so 
namenjena prevzemu, niso bila porabljena. 

052045 Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas - 2 0 € 
Lastniki zemljišč so vložili zahtevek za pridobitev uporabnega dovoljenja za komunalno opremo. Pogodba o prenosu 
komunalne opreme na občino ni bila sklenjena, ker uporabno dovoljenje za predmetno komunalno opremo še vedno ni 
bilo izdano. 

052073 Komunalna opreme OPPN Trata 0 € 
NRP se vodi kot evidenčen. 

052079 Komunalna oprema - OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 0 € 
Za gradnjo komunalne opreme je bila z investitorjem sklenjena pogodba o opremljanju. Investitor še ni uspel izpolniti 
pogojev za prenos opreme v last in upravljanje Občine, zato sredstva, ki so namenjena prevzemu, niso bila porabljena. 
Kot kaže bomo morali prenos komunalne opreme urediti po sodni poti. 

013003 Nakup in oprema zemljišč 323.330 € 
Sredstva so bila porabljena za izvajanje sprejetega načrta nakupov zemljišč, in sicer za namen lastniškega urejanja cest 
na Ovsišah, Češnjici pri Kropi, Dobravi pri Kropi, Na Mlaki v Radovljici, Lancovem, Savski cesti v Radovljici, 
Gradnikovi cesti v Radovljici in drugih javnih cestah ter javnih površinah. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1 . 4 3 4 . 4 4 2  €  

072003 Obnova ZD Radovljica 1.429.036 € 
V letu 2019 je bila zaključena gradnja prizidka k Zdravstvenemu doma Radovljica. Za gradnjo je bilo pridobljeno 
uporabno dovoljenje. 

072005 Projekt Oživimo srce 5.406 € 
Sredstva so bila porabljena za nabavo potrebne učne opreme za izvedbo tečajev o temeljnih postopkih oživljanja ter za 
opremo za prve posredovalce. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4 1 5 . 9 8 5  €  

080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 0 € 
NRP se je vodil evidenčno, zato realizacije ni bilo. 

080035 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 0 € 
NRP se je vodil evidenčno, zato realizacije ni bilo. 

082007 Graščina - Grad Radovljica 0 € 
V letu 2019 na NRP ni bilo realizacije. 

082009 Kropa - Trško jedro 14.116 € 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo nadomestnih rak na območju Kotla v Kropi. Rake pod garažami so bile v tako 
slabem stanju, da so smo morali začasno ustaviti dotok vode do vigenjca. Preostala sredstva so bila namenjena za 
obnovo rak in trga pri gostilni Kovač. Zaradi predhodne uskladitve projekta obnove rak z ZVKDS se je zamaknil izbor 
izvajalca obnovitvenih del na portalu JN. Z izvajalcem je bila podpisana pogodba šele v mesecu decembru, zato se je 
izvedba investicija prenesla v leto 2020. 
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082011 Kropa - Kovaški muzej 1.185 € 
Sredstva so bila porabljena za ureditev elektro priključka za vigenjc. 

082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen 49.471 € 
V letu 2019 so se nadaljevala vzdrževalna dela na gradu Kamen. Saniran je bil veliki sredinski oporni zid pod spodnjim 
dvižnim mostom. 

082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 47.709 € 
V letu 2019 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine, preko katerega 
je občina sofinancirala obnovo streh na dveh cerkvah (v Kropi in v Zadnji vasi). Poleg tega sta bili obnovljeni freski in 
poslikave na objektu ob vhodu v staro mestno jedro (Gorenjska cesta 1) ter izvedena konservatorsko-restavratorska dela 
na kapelici sv. Ane v Radovljici. 

082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 0 € 
Izdelava projekta za obnovo vojnih grobišč v Begunjah letu 2019 še ni bila zaključena, zato realizacije na tem NRP ni 
bilo. 

082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme 15.100 € 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela, nakup opreme in odkup muzejskih predmetov. 

082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme 43.000 € 
Sredstva so bila porabljena za nakup knjig in opreme. 

082052 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 0 € 
NRP se je v letu 2019 vodil evidenčno, zato realizacije ni bilo. 

082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 11.822 € 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del v Linhartovi dvorani (ureditev svetlobne opreme v 
dvorani, zamenjava procesorja za ozvočenje, zamenjava talnih oblog, ureditev pisarne). 

082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo 9.986 € 
Sredstva na NRP so bila porabljena za obnovo sanitarij v kulturnem domu. 

082015 Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba 29.935 € 
Sredstva so bila porabljena za plačilo sodne izvršbe, ki se nanaša na poravnavo obveznosti iz časa stečaja prvotnega 
izvajalca v letu 2014, za plačilo nadzora nad poskusnim obratovanjem knjižnice in izdelavo poročila o prvih meritvah 
hrupa, ki je bil določen z uporabnim dovoljenjem, ter za ureditev nadzornega sistema za dostop do parkirnih mest v 
garažni hiši. 

082034 Večnamenski objekt Begunje 0 € 
NRP se je vodil evidenčno, zato realizacije ni bilo. 

082055 Ureditev kulturnega doma Kropa 18.436 € 
Sredstva na NRP so bila porabljena za nakup opreme za dvorano ter za izdelavo posnetka obstoječega stanja objekta. 

082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje 5.969 € 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo obnovitvenih del in nakup opreme za kulturni dom Mošnje. 
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081003 Športni park Radovljica 25.012 € 
Sredstva na NRP so se namenila za investicijsko vzdrževanje (elektro-montažna dela v starem delu športnega parka, 
servis umetne trave na nogometnem igrišču, ureditev ponikovalnice na teniškem igrišču igrala, liniranje košarkarskega 
igrišča), za nakup opreme (oprema za drsališče, table za košarko) in za načrte in projektno dokumentacijo. Realizacija 
je bila predvsem zaradi priprave projektne dokumentacije višja od prvotno predvidene. 

081004 Nogometni center Lesce 17.063 € 
Sredstva na NRP so se namenila za izdelavo in montažo nadstreška, za gradbena in obrtniška dela v garderobah in za 
ureditev kanalizacije in odvodnjavanja. Zaradi večjega obsega potrebnih in izvedenih del od prvotno predvidenih je bila 
realizacija v letu 2019 višja od načrtovane. 

081005 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 1.469 € 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje (sanacija tartana, zaščita stojal, menjava dotrajanih lesenih 
delov). 

081008 Smučišče Kamna Gorica 12.852 € 
Sredstva so se namenila za elektro-montažna dela na smučišču (nov priključek, povečanje priključne moči) in za 
ureditev lesenih mostov za tekaške proge. Del predvidenih sredstev se je namenil za pokritje stroškov obratovanja 
smučišča. 

081011 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 0 € 
Na NRP v letu 2019 ni bilo realizacije, sredstva so bila delno prenesena na tekoče vzdrževanje. 

081012 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 0 € 
NRP se v letu 2019 vodi evidenčno, zato na njem ni bilo realizacije. 

081015 Kopališče Kropa 0 € 
Realizacije na tem NRP ni bilo, sredstva, ki so se prvotno namenila za izdelavo projektne dokumentacije, so bila 
prerazporejena za pokritje stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja kopališča. 

081030 Dom Ljubno 3.997 € 
Sredstva na NRP so bila porabljena za pokritje stroškov preureditve kotlovnice in za dobavo inštalacijskega materiala. 

081031 Športni park Vrbnje 34.893 € 
Sredstva na NRP so se namenila za pripravo načrtov in projektne dokumentacije za večnamenski objekt, za 
investicijsko vzdrževanje (zunanja ureditev) in za nakup opreme (table za koše). Realizacija je bila nekoliko nižja od 
prvotno predvidene, ker še niso bila pridobljena potrebna dovoljenja za začetek ureditve večnamenskega objekta. 

081033 Ostali športni objekti in nakup opreme 4.519 € 
Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje različnih športnih objektov v občini (ureditev nadstrešnic, 
osvetlitev...). Realizacija je bila nižja od prvotno predvidene, saj nekaterih investicijsko-vzdrževalnih del zaradi 
različnih razlogov (neugodne vremenske razmere, še ne pridobljena dokumentacija) ni bilo mogoče izvesti. 

081034 Kopališče Radovljica 28.867 € 
Sredstva so bila namenjena za ureditev strojnice otroškega bazena. Realizacija je bila zaradi izrazito neugodnih 
vremenskih razmer ob izvedbi investicije zamaknjena v leto 2020 in je bistveno nižja od prvotno predvidene. 

081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 16.309 € 
Sredstva so se namenila za pripravo projektov za opremo prenovljene telovadnice OŠ Staneta Žagarja v Lipnici in za 
nakup osnovne telovadne opreme. Realizacija na NRP je zaradi nujnega nakupa osnovne telovadne opreme višja od 
prvotno predvidene. 
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081038 Športne površine Kamna Gorica 13.900 € 
Sredstva na NRP so se v celoti namenila za odkup zemljišča od Športne unije Slovenije. 

081039 Otroška igrišča 10.376 € 
Sredstva na NRP so se namenila za popravilo igral in za ureditev ograje otroškega igrišča v Mošnjah ter za načrte in 
dokumentacijo, ureditev ograje in zemljišča za otroško igrišče v Podnartu. 

081040 Športne površine Ljubno 0 € 
Postavka se v proračunu za leto 2019 vodi kot evidenčna, zato na NRP ni bilo realizacije. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 3 9 2 . 2 8 7  €  

091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 10.000 € 
Sredstva so porabljena za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme glede na potrebe vrtca. 

091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 23.285 € 
Sredstva pa so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme po enotah glede na izkazane potrebe 
vrtca. 

091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica 60.942 € 
Sredstva so bila porabljena za ureditev prostorov druge igralnice v Enoti Čebelica ter investicijsko vzdrževalna dela ter 
nakup opreme v enoti Radovljica. 

091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 162.400 € 
Sredstva so bila porabljena za preureditev dela prostorov na Podružnični šoli Begunje ter investicijsko vzdrževalna dela 
in nakup opreme glede na potrebe šole. 

091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje 19.661 € 
Sredstva so bila porabljena za zamenjavo zobozdravstvenega stola, investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme 
glede na potrebe šole. 

091006 OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje 18.960 € 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme glede na potrebe šole. 

091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje 27.040 € 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme glede na potrebe šole ter nakup 
(zamenjavo) šolskega kombija, sofinanciranega s strani občin Bled, Bohinj in Gorje. 

091010 Investicije v obnovo OŠ 48.000 € 
Sredstva so bila porabljena za: 

- Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica: nakup klimatske naprave za podružnično šolo, 
- Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica: nadaljevanje zamenjave oken na PŠ Ljubno,  
- Osnovna šola Antona Janše Radovljica: ureditev arhiva in sanacijo čebelnjaka, 
- Glasbena šola Radovljica: nadaljevanje zamenjave oken, začete v letu 2018. 

091023 Podružnična šola Mošnje 0 € 
Sredstva so bila predvidena za projektno dokumentacijo za izvedbo rekonstrukcije šole. Izvedba projektiranja se 
zamakne za eno leto. 
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091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 5.000 € 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme glede na potrebe šole. 

095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 17.000 € 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme glede na potrebe ljudske univerze, 
vključno s sanacijo sanitarij. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 5 . 9 7 8  €  

107004 Medgeneracijski center Radovljica 5.978 € 
Na NRP so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne naloge za spremembo namembnosti in prenovo nekdanje 
knjižnice v medgeneracijski center. 

  



 

184 

3. REALIZACIJA LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2019 

 

UVOD 

Podlago za sofinanciranje programov športa, vzdrževanja športne infrastrukture ter investicij v športu so v letu 2019 
predstavljali Odlok o proračunu za leto 2019 ter Letni program športa Občine Radovljica za leto 2019.  

Občina Radovljica je z letnim programom športa določila športne programe, ki so bili v letu 2019 sofinancirani iz 
občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa in obseg sredstev, ki se v ta 
namen zagotavljajo v proračunu občine. Občina Radovljica z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje 
za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. Občina Radovljica iz proračunskih sredstev 
uresničuje javni interes na področju športa predvsem z: 

- zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa, 
- spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. 

 

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN STROKOVNIH NALOG V ŠPORTU 

V decembru 2019 je bil sprejet Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica, ki je nadomestil 
dosedanji pravilnik iz leta 2009 in je usklajen z novim zakonom o športu. Sofinanciranje programov in strokovnih nalog 
v športu za leto 2019 je bilo sicer izvedeno še na podlagi starega pravilnika in Javnega razpisa za sofinanciranje letnega 
programa športa za leto 2019 z dne 7. 12. 2018. Sredstva, razdeljena prek javnega razpisa, so bila v okviru proračuna za 
leto 2019 zajeta na dveh postavkah in sicer »48126 Sofinanciranje programov športa« in »48127 Sofinanciranje 
razvojnih in strokovnih nalog v športu«.  

Na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radovljica za leto 2019 se je prijavilo 44 športnih 
društev in drugih organizacij (športna zveza, invalidska društva, vzgojno-izobraževalne institucije), ki izvajajo 
programe športa v občini Radovljica. Pogoje za sofinanciranje programov je izpolnjevalo 40 prijaviteljev, od tega se en 
prijavitelj ni v roku odzval na poziv za podpis pogodbe. Preostalim 39 prijaviteljem je občina iz proračunske postavke 
»48126 Sofinanciranje programov športa« skupaj razdelila 234.232 EUR, iz proračunske postavke »48127 
Sofinanciranje strokovnih nalog v športu« pa 171.880 EUR. Za sofinanciranje programov in strokovnih nalog v športu 
je bilo tako društvom in drugih organizacijam v letu 2018 na javnem razpisu skupaj razdeljenih 415.112 EUR.  

Največji delež sredstev (27,71%) je bil na javnem razpisu dodeljen za sofinanciranje strokovnega kadra, sledijo 
programi prostočasne športne vzgoja otrok in mladine v vzgojno-izobraževalnih institucijah in društvih (22,47%), 
program športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (15,77%), velike in manjše športno-
rekreativne prireditve (8,79%), program vrhunskega športa (7,94%), rekreacija (6,26%), program kakovostnega športa 
(5,30%), delovanje športnih društev in zveze (4,68%), invalidski šport (0,84%) in program izobraževanja in 
usposabljanja (0,24%).  

 

SOFINANCIRANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 

V letu 2019 se je v skupni vsoti sredstev za šport razmerje med sredstvi, namenjenimi programom športa in sredstvi za 
športno infrastrukturo, v primerjavi z letom 2018, ko so bili nekoliko v prednosti programi, nekoliko spremenilo in sicer 
se je za obe področji namenil skoraj enak delež sredstev. Za programe športa je občina namenila 49,44% vseh sredstev 
za šport (v letu 2018 je bil delež 53,40%), za športno infrastrukturo pa 50,56 % (v letu 2018 je bil delež 46,60 %). Za 
tekoče vzdrževanje in obratovanje športne infrastrukture se je namenilo 60,13 % vseh sredstev za športno infrastrukturo, 
kar je skoraj enak delež kot v letu 2018, za gradnje in investicijsko vzdrževanje, načrte in drugo projektno 
dokumentacijo in za nakup opreme športnih objektov (NRP) pa 39,87%. 

Med večjimi investicijami v letu 2019 so bile: investicijsko-vzdrževalna dela in zunanja ureditev v Športnem parku 
Vrbnje, ureditev nove strojnice in investicijsko-vzdrževalna dela na Kopališču Radovljica, gradbeno-obrtniška dela za 
ureditev garderob ter investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji v Nogometnem centru Lesce, nakup 
osnovne telovadne opreme za telovadnico OŠ Staneta Žagarja v Lipnici, priprava načrtov in projektne dokumentacije za 
ureditev starega dela Športnega parka Radovljica, ureditev novega električnega priključka in povečanje priključne moči 
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na Smučišču Kamna Gorica, odkup zemljišča, na katerem so urejene športne površine v Kamni Gorici od Športne unije 
Slovenije ter ureditev otroških igrišč (namestitev ograje) v Mošnjah in v Podnartu. 

 

REALIZACIJA LPŠ 2019 - RAZDELITEV SREDSTEV PO NAMENU: 

 EUR % 

SKUPAJ PROGRAMI ŠPORTA 2019 839.633,13 100 

PROGRAMI ŠPORTA 415.112,00 49,44 
(100) 

Sofinanciranje programov in razvojnih nalog v športu - JAVNI RAZPIS 415.112,00 100,00 

Spodbude in nagrade 0 0 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 424.521,13 
50,56 
(100) 

Nakupi zemljišč, gradnje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 127.474,92 30,03 

Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov 255.264,25 60,13 

Načrti in druga projektna dokumentacija za športne objekte 21.475,41 5,06 

Nakup opreme športnih objektov 20.306,55 4,78 

 

REALIZACIJA LPŠ 2019 - RAZDELITEV SREDSTEV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH PROGRAMI 
ŠPORTA 

Športni programi: 

Proračunska postavka EUR 
48126 Sofinanciranje programov športa  243.232,00 

48127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog  171.880,00 

48118 Spodbude in nagrade 0 

SKUPAJ  415.112,00 
 

 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 

Nakup zemljišč, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov:  

Proračunska postavka/NRP EUR 

46203/081003 Športni park v Radovljici 8.779,06 

46207/081005 Šolsko otroško igrišče v Lescah 1.468,88 

46213/081034 Kopališče Radovljica 25.361,05 

46216/081008 Smučišče Kamna Gorica 12.851,68 

46243/081031 Športni park Vrbnje 30.130,54 

46244/081030 Dom Ljubno 3.996,72 

46245/081033  Ostali športni objekti in nakup opreme 4.519,26 

46246/081004 Nogometni center Lesce 17.062,60 

46250/081038 Športne površine Kamna Gorica 13.900,00 

46251/081039 Otroška igrišča 9.405,13 

SKUPAJ 127.474,92 
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Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov:  

Proračunska postavka EUR 

46203 Športni park Radovljica 81.832,63 

46207 Šolsko otroško igrišče v Lescah 1.848,33 

46213 Kopališče Radovljica 97.000,00 

46216 Smučišče Kamna Gorica 13.348,32 

46219 Športno igrišče OŠ Lipnica 2.198,22 

46221 Atletski park Radovljica 4.330,30 

46227 Kopališče Kropa 32.500,00 

46243 Športni park Vrbnje 370,94 

46244 Dom Ljubno 2.435,63 

46245 Ostali športni objekti 4.971,63 

46246 Nogometni center Lesce 13.997,31 

46251 Otroška igrišča 60,00 

46252 Športne površine Ljubno 370,94 

SKUPAJ 255.264,25 

 

Načrti in druga projektna dokumentacija za športne objekte:  

Proračunska postavka/NRP EUR 

46203/081003 Rekreacijski park v Radovljici 14.179,87 

46243/081031 Športni park Vrbnje 4.762,82 

46247/081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 1.561,60 

46251/081039 Otroška igrišča 971,12 

SKUPAJ 21.475,41 

 

Nakup opreme športnih objektov:  

Proračunska postavka/NRP EUR 

46203/081003 Rekreacijski park v Radovljici 2.053,26 

46213/081034 Kopališče Radovljica 3.505,52 

46247/081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 14.747,77 

SKUPAJ 20.306,55 

 

SKUPAJ - REALIZACIJA V LETU 2019 
18059001 PROGRAMI ŠPORTA  

 
839.633,13 EUR 

 

Radovljica, februar 2020 

Pripravila: 

 Romana Šlibar Pačnik,  Ciril Globočnik 
 višja svetovalka župan 
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4. REALIZACIJA STANOVANJSKEGA 
PROGRAMA OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2019 

UVOD 

V juniju 2010 je občinski svet Občine Radovljica sprejel Razvojni program Občine Radovljica, katerega sestavni del je 
tudi Stanovanjska strategija Občine Radovljica do leta 2020 kot temeljni dokument razvojnega načrtovanja 
stanovanjskega področja, ki je obenem tudi podlaga za pripravo stanovanjskih programov za posamezna proračunska 
obdobja znotraj razvojne perspektive.  

V marcu 2019 je Občinski svet Občine Radovljica sprejel Odloka o proračunu Občine Radovljica za leti 2019 in 2020. 
Dokumentom je bil priložen tudi Stanovanjski program Občine Radovljica. 

Stanovanjski program konkretizira stanovanjsko politiko občine. V njem so opredeljeni programi in ukrepi, za katere se 
zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu. Tako so v stanovanjskem programu podrobneje opredeljena predvsem 
naslednja področja: 

- zagotavljanje novih stanovanj in ohranjanje obstoječega fonda stanovanj; 
- sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine; 
- subvencioniranje najemnin in izredne pomoči pri uporabi stanovanja; 
- oblikovanje in poraba rezervnega sklada idr. 

 

ZAGOTAVLJANJE NOVIH STANOVANJ IN OHRANJANJE OBSTOJEČEGA FONDA STANOVANJ 

Skladno z določili Zakona o lokalni samoupravi, ki med drugim opredeljuje naloge občine na stanovanjskem področju, 
je Občina Radovljica v letu 2019 ustvarjala pogoje za gradnjo stanovanj in skrbela za ohranjanje ter povečanje sklada 
neprofitnih najemnih stanovanj. Skladno z določili Stanovanjskega zakona je zagotavljala sredstva za graditev, 
pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter zagotavljala sredstva za izredno pomoč pri uporabi stanovanja.  

Zagotavljanje novih stanovanj 

Pripravljena je projektna dokumentacija in pridobljena so upravna dovoljenja (gradbeno dovoljenje) za izgradnjo 
stanovanj in bivalnih enot v objektu na Posavcu in za izgradnjo stanovanj v Kulturnem domu Srednja Dobrava. Oba 
objekta sta v večinski lasti občine, pri čemer je objekt na Posavcu predviden za prodajo.  

 

Ohranjanje obstoječega fonda stanovanj 

Občina Radovljica trenutno razpolaga s 167 neprofitnimi najemnimi stanovanji. Glede na izredno visoko starost 
stanovanj, njihovo ohranjanje oz. vzdrževanje zahteva izvedbo številnih vzdrževalnih del. 

Vsako leto se izdela plan vzdrževanja posameznih stanovanj in skupnih delov v večstanovanjskih stavbah. Plan 
vzdrževanja vsebuje izvedbo del, ki so potrebna za to, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja v dobrem 
stanju in omogočajo njihovo uporabo.  

Sredstva na proračunski postavki 46118 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v 
višini 151.866,12 EUR so bila porabljena za naslednje namene: 

- večje obnove stanovanj in skupnih delov, kjer ni rezervnega sklada: Običajno se po izpraznitvi stanovanja glede 
na potrebe in pred vselitvijo novega najemnika izvede tudi večja obnova stanovanja. V celoti je bilo 
obnovljenih 5 stanovanj, od tega 1 v Kropi, 1 v Radovljici in 3 v Novi vasi. Zamenjava strehe objekta v deležu 
je bila izvedena na 2 objektih, od tega 1 v Poljčah in 1 v Novi vasi. 

- vzdrževalna dela notranjosti stanovanj: Zamenjana so bila okna (v celoti ali delno, tudi strešna okna) v 5 
stanovanjih. Vhodna vrata so bila zamenjana v 1 stanovanju. Delno so bile obnovljene 4 kopalnice. Večja dela 
na elektro priključkih (oz. nekje povečana moč varovalk) so bila opravljena v 4 stanovanjih. V 1 stanovanju je 
bila izdelana nova centralna kurjava s kotlom na pelete, v 1 stanovanju pa je bil plinski kotel obnovljen v celoti. 
Detektor CO2 je bil vgrajen v 1 stanovanju. Za 1 stanovanje je bila izdelana energetska izkaznica. Talne obloge 
so bile zamenjane v 3 stanovanjih. Balkonska ograja je bila zamenjana v 1 stanovanju. V 1 stanovanju je bila 
izvedena zamenjava posameznih radiatorjev. Popravila oken in okenskih kril so bila opravljena v 3 stanovanjih.  

- intervencijska vzdrževalna dela: nujna dela predvsem na inštalacijskih omrežjih. 
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Na proračunski postavki 46119 - Drugi programi na stanovanjskem področju, so bila sredstva v višini 46.265,10 EUR 
porabljena za naslednje namene: 

- stroški nezasedenih stanovanj: pokrivanje obratovalnih stroškov v času, ko so stanovanja prazna;  
- upravljanje: strošek upravljanja je opredeljen z zakonodajo, 
- zavarovanje: zavarovanje stanovanj in skupnih delov v večstanovanjskih stavbah; 
- stroški povezani z izvajanjem strokovnih opravil na stanovanjskem področju: Na postavki so evidentirani 

stroški izterjave najemnin in drugi stroški povezani z izvajanjem strokovnih opravil na stanovanjskem področju. 
Na Občini Radovljica aktivno izterjujemo neplačnike najemnin za stanovanja. Skrajni ukrep je tudi deložacija.  

- stroški vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo. 
 

Dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj 

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem opredeljuje razvrstitev prosilcev na dve listi, in sicer na listo A, 
na katero se uvrstijo prosilci, ki z nižjim dohodkom na družinskega člana niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in 
varščine in na listo B, na katero so uvrščeni prosilci, ki so glede na socialne razmere zavezanci za plačilo lastne 
udeležbe in varščine ob najemu stanovanja. V mesecu marcu 2017 je bil objavljen javni razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v Občini Radovljica v najem. Na razpis se je prijavilo 47 prosilcev. Na podlagi razpisa je bilo izdanih 36 
odločb o uvrstitvi na prednostno listo »A« in listo »B«. 4 vloge so bile zavrnjene, 5 vlog je bilo s sklepom zavrženih, 
ker prosilci niso v roku dopolnili vloge in pri 2 vlogah sta prosilca odstopila od vloge. Prednostna lista je postala 
pravnomočna 29.11.2017. Na podlagi prednostne liste sta bila v letu 2019 upravičencem po vrstnem redu dodeljeni 2 
stanovanji. Izvedli smo 2 preselitvi. Sklenila se je 1 najemna pogodba po razvezi. Dodeljena je bila 1 bivalna enota. 
Izvedeni sta bili 2 deložaciji.  

V letu 2019 ni bila predvidena objava razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. 

 

SPODBUJANJE INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE 

Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 

Z razpisom želi Občina Radovljica spodbuditi občane, ki imajo v lasti spomeniško zaščitene stanovanjske stavbe k 
ohranjanju kulturne dediščine in jim z nepovratnimi sredstvi pomagati s sofinanciranjem zahtevne in drage obnove. 
 

V letu 2019 je bilo na proračunski postavki 46117 - Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje, NRP 061012, glede 
na izkazane upravičene stroške porabljenih 55.553,74 EUR.  
Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stavb kulturne dediščine je bil objavljen v aprilu 2019. 
Pravočasno smo prejeli 16 vlog, od katerih so bila sredstva dodeljena 11-im vlogam, 3 vloge so bile zavrnjene, 1 vloga 
je bila zavržena, 1 vlagatelj pa je od vloge odstopil.  
Ker razpisana sredstva niso bila porabljena v celoti, je razpis ostal odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 
31.10.2019. V nadaljevanju ni bilo novih vlog. Sredstva so bila dodeljena skupno 11 vlogam.  
 

SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN IN IZREDNE POMOČI PRI UPORABI STANOVANJA 

Občina socialno šibkim občanom pomaga z enkratnimi denarnimi pomočmi in subvencijami za plačilo najemnine v 
skladu s Stanovanjskim zakonom, z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. 
Višina subvencije znaša do 80% neprofitne najemnine za primerno stanovanje. 

Za dodeljevanje subvencij neprofitnih najemnin je pristojen Center za socialno delo Gorenjska. V mesecu decembru 
2019 je subvencionirano neprofitno najemnino prejelo 44 upravičencev. 

V skladu s stanovanjskim zakonom pa imajo pravico do subvencioniranja najemnin tudi najemniki tržnih stanovanj. Le-
to lahko uveljavljajo pod pogoji, da so se prijavili na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja 
v občini stalnega bivališča ali je od zadnjega razpisa preteklo več kot leto dni, ob tem, da izpolnjujejo dohodkovne 
cenzuse, opredeljene v stanovanjskem zakonu, in druge pogoje glede premoženjskega stanja, določene s predpisi o 
socialnem varstvu. S tem ukrepom je olajšano plačilo tržnih najemnin najemnikom, ki sicer izpolnjujejo vse pogoje za 
subvencije, vendar zaradi čakalnih dob ne morejo pridobiti neprofitnega stanovanja in s tem subvencije k najemnini. V 
decembru 2019 je subvencijo za tržno najemnino stanovanja prejelo 20 upravičencev.  

Občina je v letu 2019 v skladu z zakonom zagotovila sredstva za subvencioniranje najemnin na postavki 41001, v višini 
98.250,26 EUR.  
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OBLIKOVANJE IN PORABA REZERVNEGA SKLADA 

Sredstva iz rezervnega sklada, katerega oblikovanje je po stanovanjskem zakonu obvezno in je namenjeno vzdrževanju 
skupnih delov na večstanovanjskih stavbah, se porabljajo v skladu s planom vzdrževanja skupnih delov v 
večstanovanjskih stavbah v deležu lastništva občine na posamezni stavbi. Poleg obveznega vplačila v rezervni sklad se 
lastniki stanovanj v posameznih večstanovanjskih stavbah glede na predvidene večje obnove skupnih delov lahko 
odločijo za dodatna vplačila. V letu 2019 so bila za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene na 
proračunski postavki 46102 porabljena sredstva v višini 46.442,92 EUR.  

Porabo rezervnega sklada pa vodimo na proračunski postavki 41110. Sredstva iz rezervnega sklada so namenjena 
vzdrževanju skupnih delov na večstanovanjskih stavbah in se porabljajo v skladu s planom vzdrževanja skupnih delov v 
večstanovanjskih stavbah v deležu lastništva občine na posamezni stavbi. Realizacija vzdrževalnih del na skupnih delih 
je torej odvisna od sprejema načrtov vzdrževanja posameznih večstanovanjskih stavb s strani večine lastnikov stanovanj 
v teh stavbah. 

 

Poraba rezervnega sklada v letu 2019 je bila v višini 40.824,11 EUR za naslednje namene: 

Vrsta opravljenega dela Odhodki 
v EUR 

Obnova streh, žlebov in nadstreškov, pregledi streh 16.093,54 

Obnova kotlovnic, dimniki, požarna varnost 6.743,09 

Ureditev stopnišč, vhodov v stavbe 4.067,13 

Popravila povezovalnih kinet 607,08 

Dostopi v kleti, okna, stavbno pohištvo 2.240,19 

Fasade, balkoni, izolacije 10.867,35 

Kalorimetri, delilniki 84,51 

Ostala dela 121,22 

Skupaj 40.824,11 

 

 

PRORAČUN - STANOVANJSKO PODROČJE - ODHODKI 

Na stanovanjskem področju je bila v letu 2019 naslednja poraba proračunskih sredstev:  

Postavka Namen porabe  
Realizacija 

2019 v EUR 

46117 NRP 061012 - Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 55.553,74 

46118 Gradnja nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 151.866,12 

46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 46.265,10 

46102 Oblikovanje rezervnega sklada 46.442,92 

41001 Subvencije najemnin za stanovanja 98.250,26 

 SKUPAJ  398.378,14 

 

 

PRORAČUN - STANOVANJSKO PODROČJE - PRIHODKI  

V proračunu Občine Radovljica so prihodki na stanovanjskem področju razporejeni v več postavk glede na vsebino 
oz. vir, iz katerega izhajajo. V letu 2019 so bili na stanovanjskem področju realizirani naslednji prihodki: 

Konto Vir sredstev  
Realizacija 

2019 v EUR 
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Konto Vir sredstev  
Realizacija 

2019 v EUR 

720001 Prihodki od prodaje stanovanj in garaž  0 

710302, 740004 Prihodki od najemnin in povračil tržnih subvencij 249.841,86  

750001 Prejeta vračila danih kreditov od posameznikov 187,61 

740101 Sredstva rezervnega sklada za stanovanjske namene 46.442,92 

 SKUPAJ 296.472,39 

 

 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov 
V letu 2019 ni bilo prihodkov od prodaje stanovanj in garaž. 

 Prihodki od najemnin 
Najemnine za najem neprofitnih stanovanj se zaračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Najemnine skladno z 
zakonodajo znašajo 4,68% letno od vrednosti stanovanja. 

Prejeta vračila danih kreditov od posameznikov 

V obdobju 1995-1998 je občina dodeljevala stanovanjske kredite v skladu s Pravilnikom za namene nakupa in 
stanovanjske gradnje prosilcem, ki prvič rešujejo stanovanjski problem. Skupaj je bilo dodeljenih 71 kreditov. Krediti 
se zaključujejo, zato je prihodek nizek. 

 

Kupnine od prodanih stanovanj po Stanovanjskem zakonu 

Prejšnji imetniki stanovanjske pravice so po Stanovanjskem zakonu stanovanja lahko odkupili s takojšnjim plačilom ali 
pa z obročnim odplačevanjem do največ 30 let. Največji delež stanovanj je bil odkupljen z enkratnim odplačilom, 
veliko prejšnjih imetnikov stanovanjske pravice pa se je odločilo za odplačilo stanovanj z odplačilom v desetih (196) 
oziroma dvajsetih letih (250), 2 pa v tridesetih letih. Odkupljena stanovanja naj bi bila v večini v celoti poplačana do 
konca leta 2014, razen dveh kreditov, ki sta bila najeta za dobo trideset let, neplačnikov in kupnin za stanovanja v 
objektih, ki so bili predmet denacionalizacije in bodo poplačani po sklenjenih prodajnih pogodbah. Navedene prodajne 
pogodbe so bile sklenjene po pravnomočnosti denacionalizacijskih odločb. Sredstva iz naslova kupnin si občine delijo 
po dohodninskem ključu: Bled 32,263 %, Bohinj 13,192 % in Radovljica 54,545 %. Skladno s Stanovanjskim zakonom 
se odvaja 20% kupnin Stanovanjskemu skladu RS in 10% Slovenski odškodninski družbi.  

 

Radovljica,  

Številka: 35200-0001/2019-2 

 

Pripravili: 
Alenka Langus 
Direktorica občinske uprave 

 

 

Petra Koblar 
Višji svetovalec za stanovanjske zadeve 
 

Ciril Globočnik 
Župan 
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5. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA 
RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŽENJEM ZA LETO 2019 

Uvod 

V letu 2019 je občina Radovljica kupovala in prodajala nepremično premoženje skladno s sprejetim letnim načrtom. 
Načrt prodaje in nakupov je bil realiziran v realnem obsegu. Prodali smo zemljišča za katere smo uspeli najti kupce, 
kupili pa zemljišča, ki jih občina potrebuje za izvedbo svojih projektov in zemljišča, ki jih potrebujemo za urejanje 
občinske infrastrukture. Del načrtovanih prodaj nakupov se je zaradi objektivnih ovir premaknil v leto 2020. 
 

Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 - seznam prodanih zemljišč 

KO Parcela Delež 
lastništva 

Katastrska 
površina 

(GURS) v m2 
OPIS Opomba 

Begunje 1833 1/1 1601 opuščena pot menjava 
Begunje 1805/6 1/1 54 opuščena pot menjava 
Begunje 1818/10 1/1 46 opuščena pot menjava 
Begunje 1818/12 1/1 57 opuščena pot menjava 
Begunje 1818/4 1/1 706 opuščena pot menjava 
Begunje 1828/2 1/1 602 opuščena pot menjava 
Begunje 1832/3 1/1 478 opuščena pot menjava 
Begunje 1834/3 1/1 202 opuščena pot menjava 
Begunje 1834/6 1/1 3 opuščena pot menjava 
Srednja vas 79/8 1/1 3902 stavbna zemljišča prodaja 
Hraše 9/2 1/1 181 stavbna zemljišča prodaja 
Hraše 9/3 1/1 199 stavbna zemljišča prodaja 
Radovljica 556/2 1/1 190 stavbna zemljišča menjava 
Predtrg 8/1 1/1 303 gozd menjava 
Predtrg 766/12 1/1 886 stavbna zemljišča prodaja 
Predtrg 770/21 1/1 1867 stavbna zemljišča prodaja 
Predtrg 770/22 1/1 1401 stavbna zemljišča prodaja 
Predtrg 770/23 1/1 1401 stavbna zemljišča prodaja 
Predtrg 770/24 1/1 1344 stavbna zemljišča prodaja 
Predtrg 774/5 1/1 1608 stavbna zemljišča prodaja 
Lancovo 1630/11 1/1 162 stavbna zemljišča menjava 
Lancovo 57/4 1/1 61 kmetijsko zemljišče menjava 
Kropa 662/16 1/1 44 stavbna zemljišča prodaja 
 

Obrazložitev: 

Začrtan plan prodaje zemljišč v letu 2019 smo delno realizirali . Zemljišča, ki so bila uvrščena v plan prodaje za leto 
2019 in niso bila prodana, smo uvrstili v plan prodaje za leto 2020. 
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Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja - seznam pridobljenih nepremičnin v letu 
2019 

 
Seznam pridobljenih zemljišč 

KO Parcela Delež 
lastništva 

Katastrska površina 
(GURS) v m2 Opis Opomba 

Begunje 368/10 1/1 1435 ceste menjava 
Begunje 381/11 1/1 246 ceste menjava 
Begunje 381/12 1/1 47 ceste menjava 
Begunje 381/13 1/1 3 ceste menjava 
Begunje 381/14 1/1 94 ceste menjava 
Begunje 381/15 1/1 132 ceste menjava 
Begunje 381/17 1/1 19 ceste menjava 
Begunje 381/4 1/1 250 ceste menjava 
Begunje 381/8 1/1 132 ceste menjava 
Begunje 385/5 1/1 60 ceste menjava 
Begunje 385/7 1/1 15 ceste menjava 
Begunje 389/12 1/1 3 ceste menjava 
Begunje 389/9 1/1 17 ceste menjava 
Begunje 425/2 1/1 22 ceste menjava 
Begunje 436/3 1/1 4 ceste menjava 
Begunje 441/10 1/1 322 ceste menjava 
Begunje 441/8 1/1 728 ceste menjava 
Begunje 642/2 1/1 283 ceste menjava 
Brezje 55/31 1/1 166 parkirišča in druge javne površine nakup 
Brezje 987/1 1/1 3268 ceste neodplačna pridobitev 
Brezje 987/2 1/1 94 ceste neodplačna pridobitev 
Češnjica pri Kropi 102/2 1/1 9 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 114/13 1/1 39 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 116/11 1/1 14 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 116/8 1/1 11 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 116/9 1/1 129 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 117/4 1/1 24 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 117/5 1/1 40 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 117/7 1/1 219 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 1193/9 1/1 67 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 1201/11 1/1 308 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 1201/13 1/1 10 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 1202/2 1/1 381 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 1272/2 1/1 169 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 147/4 1/1 42 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 155/9 1/1 9 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 189/2 1/1 184 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 189/7 1/1 16 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 189/9 1/1 224 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 203/7 1/1 324 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 206/2 1/1 165 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 225/5 1/1 24 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 255/2 1/1 15 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 448/4 1/1 31 ceste nakup 
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KO Parcela Delež 
lastništva 

Katastrska površina 
(GURS) v m2 Opis Opomba 

Češnjica pri Kropi 448/5 1/1 2 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 448/7 1/1 10 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 484/2 1/1 48 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 485/4 1/1 34 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 488/2 1/1 134 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 490/2 1/1 40 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 490/3 1/1 141 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 615/2 1/1 99 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 616/6 1/1 2 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 81/2 1/1 59 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 81/3 1/1 65 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 82/2 1/1 54 ceste nakup 
Češnjica pri Kropi 82/3 1/1 86 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 13/2 1/1 116 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 286/66 1/1 14 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 286/67 1/1 95 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 286/68 1/1 52 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 286/69 1/1 1 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 286/73 1/1 9 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 286/74 1/1 108 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 286/75 1/1 3 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 35/2 1/1 22 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 37/2 1/1 132 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 37/3 1/1 11 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 518/16 1/1 457 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 607/5 1/1 12 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 646/2 1/1 1 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 647/2 1/1 29 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 659/2 1/1 34 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 659/3 1/1 19 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 888/3 1/1 7 ceste nakup 
Dobrava pri Kropi 888/4 1/1 229 ceste nakup 
Hraše 107/15 1/1 66 ceste nakup 
Hraše 1387/3 1/1 756 ceste nakup 
Hraše 1387/5 1/1 4464 ceste nakup 
Hraše 1391/17 1/1 101 ceste nakup 
Hraše 1391/18 1/1 49 ceste nakup 
Hraše 1391/20 1/1 46 ceste nakup 
Hraše 1391/21 1/1 12965 ceste nakup 
Hraše 1391/22 1/1 261 ceste nakup 
Hraše 236/4 1/1 180 ceste nakup 
Hraše 237/5 1/1 59 ceste nakup 
Hraše 342/3 1/1 95 ceste nakup 
Hraše 358/12 1/1 1 ceste nakup 
Hraše 358/14 1/1 91 ceste nakup 
Hraše 358/16 1/1 25 ceste nakup 
Hraše 361/11 1/1 33 ceste nakup 
Hraše 361/13 1/1 10 ceste nakup 
Hraše 361/8 1/1 49 ceste nakup 
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KO Parcela Delež 
lastništva 

Katastrska površina 
(GURS) v m2 Opis Opomba 

Hraše 361/9 1/1 6 ceste nakup 
Hraše 364/5 1/1 70 ceste nakup 
Hraše 365/3 1/1 191 ceste nakup 
Hraše 365/4 1/1 238 ceste nakup 
Hraše 367/9 1/1 8 ceste nakup 
Hraše 399/2 1/1 617 ceste nakup 
Hraše 432/160 1/1 368 ceste nakup 
Hraše 432/220 1/1 22 ceste nakup 
Hraše 432/222 1/1 29 ceste nakup 
Hraše 432/224 1/1 197 ceste nakup 
Hraše 432/228 1/1 259 ceste nakup 
Hraše 432/230 1/1 185 ceste nakup 
Hraše 432/233 1/1 18 ceste nakup 
Hraše 432/235 1/1 61 ceste nakup 
Hraše 432/236 1/1 68 ceste nakup 
Hraše 432/241 1/1 243 ceste nakup 
Hraše 432/28 1/1 44 ceste nakup 
Hraše 532/40 1/1 27 ceste neodplačna pridobitev 
Hraše 779/10 1/1 301 ceste cesta 
Kamna Gorica 128/12 1/1 4131 Površine za oddih, rekreacijo in šport nakup 
Kropa 444/18 1/1 3 parkirišča in druge javne površine nakup 
KROPA 444/21 1/1 74 parkirišča in druge javne površine nakup 
Lancovo 137/4 1/1 545 ceste nakup 
Lancovo 137/5 1/1 34 ceste nakup 
Lancovo 1397/9 1/1 31 ceste nakup 
Lancovo 170/4 1/1 309 ceste nakup 
Lancovo 170/5 1/1 158 ceste nakup 
Lancovo 198/66 1/1 507 ceste nakup 
Lancovo 198/72 1/1 2 ceste nakup 
Lancovo 198/73 1/1 133 ceste nakup 
Lancovo 220/19 1/1 77 ceste nakup 
Lancovo 220/21 1/1 191 ceste nakup 
Lancovo 733/2 1/1 134 ceste nakup 
Ljubno 623 1/1 520 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 630 1/1 2252 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 637 1/1 3140 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 638 1/1 2187 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 643 1/1 917 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 636/1 1/1 2190 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 636/2 1/1 2169 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 642/2 1/1 2531 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 644/3 1/1 3264 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 644/4 1/1 104 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 645/2 1/1 4185 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 646/2 1/1 3566 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 647/2 1/1 3734 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 648/2 1/1 2548 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 649/3 1/1 2874 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
Ljubno 649/4 1/1 2874 Površine za oddih, rekreacijo in šport neodplačna pridobitev 
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KO Parcela Delež 
lastništva 

Katastrska površina 
(GURS) v m2 Opis Opomba 

Mošnje 1659/4 1/1 55 ceste neodplačna pridobitev 
Mošnje 1659/6 1/1 2899 ceste neodplačna pridobitev 
Mošnje 1660/1 1/1 194 ceste neodplačna pridobitev 
Mošnje 1660/2 1/1 1572 ceste neodplačna pridobitev 
Mošnje 275/6 1/1 16 ceste neodplačna pridobitev 
Mošnje 277/7 1/1 41 ceste neodplačna pridobitev 
Mošnje 277/8 1/1 82 ceste neodplačna pridobitev 
Mošnje 411/8 1/1 215 ceste nakup 
Mošnje 411/9 1/1 72 ceste nakup 
Nova vas 306/2 1/1 18 ceste nakup 
Nova vas 307/2 1/1 53 ceste nakup 
Nova vas 405/1 1/1 3686 ALC neodplačna pridobitev 
Nova vas 406/1 1/1 8486 ALC neodplačna pridobitev 
Otok 893 1/1 3780 Območja okoljske infrastrukture nakup 
Otok 1016 1/1 617 ceste neodplačna pridobitev 
Predtrg 45 1/1 622 kmetijska zemljišča nakup 
Predtrg 145/3 1/1 258 nezazidana stavbna zemljišča nakup 
Predtrg 146/2 1/1 340 nezazidana stavbna zemljišča nakup 
Predtrg 490/8 1/1 1696 kmetijska zemljišča nakup 
Predtrg 490/9 1/1 162 ceste nakup 
Predtrg 520/4 1/1 666 ceste nakup 
Predtrg 775/13 1/1 12 ceste nakup 
Predtrg 780/2 1/1 183 ceste nakup 
Predtrg 780/3 1/1 120 ceste nakup 
Predtrg 780/4 1/1 103 ceste nakup 
Predtrg 780/9 1/1 1250 ceste nakup 
Radovljica 9/4 1/1 38 poti nakup 
Radovljica 554/66 1/1 89 ceste nakup 
Radovljica 554/68 1/1 139 ceste nakup 
Radovljica 554/70 1/1 112 ceste nakup 
Radovljica 569/11 1/1 88 ceste nakup 
Radovljica 577/4 1/1 13 ceste nakup 
Radovljica 577/5 1/1 17 ceste nakup 
Radovljica 578/2 1/1 8 ceste nakup 
Radovljica 579/4 1/1 76 ceste nakup 
Radovljica 580/4 1/1 3 ceste nakup 
Radovljica 580/6 1/1 29 ceste nakup 
Radovljica 582/4 1/1 56 ceste nakup 
Radovljica 583/2 1/1 63 ceste nakup 
Radovljica 584/2 1/1 68 ceste nakup 
Radovljica 584/3 1/1 15 ceste nakup 
Radovljica 588/4 1/1 81 ceste nakup 
Radovljica 588/5 1/1 45 ceste nakup 
Radovljica 590/2 1/1 256 ceste nakup 
Radovljica 590/3 1/1 77 ceste nakup 
Radovljica 593/2 1/1 78 ceste nakup 
Radovljica 610/2 1/1 8 ceste nakup 
Radovljica 611/2 1/1 80 ceste nakup 
Radovljica 617/3 1/1 33 ceste nakup 
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KO Parcela Delež 
lastništva 

Katastrska površina 
(GURS) v m2 Opis Opomba 

Radovljica 617/6 1/1 165 ceste nakup 
Radovljica 618/4 1/1 21 ceste nakup 
Radovljica 70/7 1/1 166 ceste nakup 
Radovljica 71/4 1/1 29 ceste nakup 
Radovljica 71/5 1/1 34 ceste nakup 
Radovljica 80/11 1/1 231 ceste nakup 
Zaloše 149/3 1/1 888 ceste nakup 
Zaloše 81/6 1/1 11 ceste nakup 
Zaloše 81/7 1/1 21 ceste nakup 
 

Obrazložitev: 

Začrtan plan nakupov nepremičnin v letu 2019 smo realizirali v največjem možnem obsegu, glede na razpoložljiva 
sredstva. V načrt pridobivanja za leto 2019 je bilo sicer vnesenih več nepremičnin kot smo jih uspeli dejansko 
pridobiti. Te nepremičnine smo prenesli v plan nakupov za leto 2020. Občina pridobiva zemljišča cest in drugih 
javnih površin za kar obstaja utemeljen javni interes. 
 
Pripravil: 
Dominik Skumavec, višji svetovalec 
Vodja referata za gospodarjenje z nepremičninami 
 

Ciril Globočnik 
Župan 
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6. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA 
RAVNANJA S PREMIČNIM 
PREMOŽENJEM ZA LETO 2019 

 

Uvod 

V letu 2019 je občina Radovljica pridobivala premično premoženje skladno s sprejetim letnim načrtom. Razpolaganja s 
premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 € v letu 2019 ni bilo. 

 

Obrazložitev 

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za nakup pisarniškega pohištva v višini 541,12 €, strojne računalniške opreme v 
višini 11.822,20€, licenčne programske računalniške opreme v višini 3.192,32€, telekomunikacijske opreme v višini 
211,14 €, nakup drugih osnovnih sredstev v višini 530,70 €. 

 
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin 
vodja Oddelka za splošne zadeve  
 
 
Boštjan Lenac, višji svetovalec 
 

Ciril Globočnik 
Župan 
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7. REALIZACIJA RAVNANJA S 
PREMIČNIM PREMOŽENJEM 
MEDOBČINSKEGA 
INŠPEKTORATA IN REDARSTVA 
OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 
ZA LETO 2019 

 

 

Uvod 

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/2018 in 
spremembe) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne 
lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Svet 
samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja s premičnim premoženjem pod določeno vrednostjo 
sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.  

 

Obrazložitev 

Za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva smo nabavili merilnik hitrosti za nadzor prometa in s 
tem povezano potrebno računalniško opremo v višini 18.443,97 EUR ter drugo potrebno opremo za delo na terenu v 
višini 696,42 EUR. Porabljena sredstva so manjša od načrtovanih. 

 
 
 
Pripravil: 
Tomaž Dolar 

Ciril Globočnik 
Župan 
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8. REALIZACIJA NAČRTA 
RAVNANJA S KAPITALSKIMI 
NALOŽBAMI OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2019 

 

UVOD 

Upravljanje s finančnim premoženjem, t.j. s kapitalskimi naložbami kamor spadajo delnice in deleži na kapitalu ter 
druge naložbe v pravne osebe, ureja Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB in spremembe). 

 

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE RADOVLJICA 
ZA LETO 2019 

 
Opis Načrtovano  Realizacija 

Prodaja 118 delnic GB d.d.. 30.000,00 EUR 35.164,00 EUR 

 
 
Obrazložitev: 

Občina Radovljica je bila lastnica 118 rednih delnic Gorenjske banke d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, 
davčna številka: 42780071, matična številka: 5103061000, z oznako GBKR. 

01.03.2019 smo prejeli obvestilo borzno posredniške hiše Ilirika d.d., pooblaščene članice AIK Banke d.d., o prevzemni 
ponudbi družbe Agroindustrijsko komercialna banka AIK Banka a.d., Beograd, s poslovnim naslovom Bulevar Mihaila 
Pupina 115 đ, 11070 Beograd - Novi Beograd, Srbija, matična številka 06876366, ki je bila večinska imetnica delnic z 
oznako GBKR (to je 98,267 % osnovnega kapitala družbe Gorenjska banka d.d., Kranj). Prevzemna ponudba za odkup 
delnic, ki je bila veljavna od 14.02.2019 do vključno 13.03.2019, je ponujala plačilo v denarju v višini 298,00 EUR za 
vsako posamezno delnico z oznako GBKR. 

S sklepom z dne 29.04.2019 smo bili manjšinski delničarji obveščeni, da se bodo vse delnice GBKR, ki niso v lasti 
glavnega delničarja, t.j. 6.166 delnic Gorenjska banka d.d., Kranj z oznako GBKR, prenesle na glavnega delničarja proti 
plačilu odpravnine v višini 298,00 EUR za vsako delnico GBKR, ki je bila enaka kot na prevzemni ponudbi. To je 
glavni delničar izvedel po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register in po pridobitvi podatkov za izvedbo plačila, 
pri čemer je bilo pri posameznem delničarju upoštevano število delnic, vpisanih v centralnem registru pri KDD - 
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. 

Glavni delničar je odpravnino izplačal dne 10.06.2019, ki je izkazana v računu finančnih terjatev in naložb kot prodaja 
kapitalskih naložb. 

 
 
 
Pripravila: 
Maja Stanojević 
Vodja Referata za finance in proračun 

Ciril Globočnik 
Župan 
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9. REALIZACIJA PROGRAMA 
MLADINSKIH DEJAVNOSTI 
OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 
2019 

UVOD 

 

Občina Radovljica je decembra 2015 sprejela Strategijo za mlade občine Radovljica 2016−2021 s katero je vsebinsko 
začrtala delovanje občine na področju mladine v prihodnjih letih. Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko 
podporno okolje za razvoj mladinskega dela in mladinske politike ter mladinske dejavnosti v občini ter s tem zagotoviti 
pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi čim 
hitrejše osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju. Podlago za sofinanciranje 
letnega programa mladinskih dejavnosti so v letu 2019 predstavljali Odlok o proračunu za leto 2019 ter Letni program 
mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2019, v katerem so se vsebinsko in finančno podrobneje določili in 
opredelili posamezni ukrepi in aktivnosti. 

 

PRORAČUNSKA SREDSTVA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 

V nadaljevanju je prikazana realizacija po posameznih proračunskih postavkah. 

Proračunska postavka Realizacija 2019  

49274 Mladinski in študentski programi 15.430,42 
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2019 11.600,00 
Drugi operativni odhodki - neposredni stroški izvajanja mladinskih dejavnosti, ki jih ne 
izvaja mladinski center  3.430,42 

Založniške in tiskarske storitve 400,00 

49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 6.415,57 

49270 Ljudska univerza Radovljica 20.000,00 

49273 Štipendiranje študentov 1.800,00 

46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 0,00 

49286 Mladinski center 40.000,00 
SKUPAJ 83.645,99 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2019 

 

Seje komisije za mlade: 

-  2. seja, dne 9. 1. 2019. Na seji je Komisija za mlade potrdila letna programa mladinskih dejavnosti za leti 2019 
in 2020. 

 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2019: 

- Vloge je oddalo 5 vlagateljev (4 mladinske organizacije in 1 organizacija za mlade), ki so skupaj prijavili 5 
različnih programov in 11 različnih projektov. 

- Glede na merila so bila razdeljena vsa sredstva v višini 11.600 EUR  
- Število sofinanciranih programov in projektov: 

o Število programov: 5 (štiri mladinske organizacije in 1 organizacija za mlade po 1 program, kar je največ 
glede na razpis) 
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o Število projektov: 11 (tri mladinske organizacije po 3 projekte, kar je največ glede na razpis, ter 1 
mladinska organizacija dva projekta) 

- Realizacija sofinanciranja programov in projektov: 
o Število programov: 5 od 5 prijavljenih 
o Število projektov: 11 od 11 prijavljenih 

 

Realizacija sofinanciranja programov in projektov za mlade je bila 11.600,00 EUR (100%). 

 

Neposredni materialni stroški izvajanja mladinskih dejavnosti 

Sredstva so se namenila za vzdrževanje spletne strani za mlade (nosilec projekta: Klub radovljiških študentov), za 
nadgradnjo računalniške podpore mladinskemu centru za ozvočenje mladinske prireditve in za sofinanciranje 
promocijskega materiala za poklicno usmerjanje. 

 

Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom  

- Odlični osnovnošolci: sprejema pri županu dne 14.6.2019 v Baročni dvorani Radovljiške graščine se je 
udeležilo 44 odličnih osnovnošolcev - 16 iz OŠ F. S. Finžgarja Lesce, 8 iz OŠ Staneta Žagarja Lipnica, 19 iz OŠ 
A. T. Linharta Radovljica in 1 iz OŠ Antona Janše. Odlični osnovnošolci so kot nagrado prejeli praktično 
nagrado - knjižno darilo. 
 

- Odlični dijaki: Ob prazniku Občine Radovljica 5. avgustu 2019 je občina nagradila izredno uspešne dijake 
srednjih šol, ki so v šolskem letu 2018/2019 zaključili srednje šolsko izobraževanje z odličnim uspehom v vseh 
štirih letnikih, in dijake - zlate maturante, ki so na maturi dosegli izjemen uspeh. Prejeli so praktično darilo in 
denarno nagrado v višini 200 EUR neto. Na razpis se je prijavilo 11 dijakov. 
 

- Odlični študenti: Ob občinskem prazniku, 11. decembru 2019, je Občina Radovljica nagradila izjemno uspešne 
študente visokih šol in fakultet visokošolskih strokovnih programov 1. bolonjske stopnje, univerzitetne programe 
1. bolonjske stopnje in magistrske programe 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7), ki so v letu 2019 zaključili 
študij in opravili diplomo z odliko (zaključni letnik, vključno z diplomsko nalogo, povprečna ocena najmanj 
9,51). Na razpis se je prijavilo 5 študentov. Študenti, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, so prejeli praktično 
darilo in denarno nagrado v višini 400 EUR neto. Sredstva so bila izplačana v letu 2020.  

 

Ljudska univerza Radovljica 

Občina Radovljica je v letu 2019 prek Ljudske univerze Radovljica sofinancirala naslednje programe za mlade: 
- srednješolsko izobraževanje v višini 4.000 EUR, 
- projektno učenje za mlade (PUM-O) v višini 7.500 EUR, 
- program Mladi in podjetništvo v višini 5.000 EUR in 
- projekt Erasmus+ v višini 3.500 EUR. 

 

Štipendiranje študentov 

Občina je v mesecu septembru 2019 objavila javni poziv delodajalcem za sofinanciranje kadrovske štipendije za 
šolsko/študijsko leto 2019/2020, ki so namenjene občanom občine Radovljica, ki so dijaki 2., 3, ali 4. letnika poklicnih 
in srednjih šol elektrotehnične, strojne, kemične ali druge tehnične smeri, ali študenti 1. in 2. bolonjske 
stopnje elektrotehnične, strojne, kemične ali druge tehnične smeri, razen študentom 1. letnika 1. bolonjske stopnje 
navedenih smeri.  

 

Na javni poziv se je prijavil en delodajalec za sofinanciranje kadrovske štipendije za dijaka in enega študenta.  

 

Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje: 

V proračunu za leto 2019 ni bilo zagotovljenih sredstev za ta namen.  
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Mladinski center KamRa: 

Mladinski center KamRa je za svoje delovanje v letu 2019 prejel 40.000 EUR in uspešno izvedel vse aktivnosti, 
predvidene v Letnem programu mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2019 ter o njih občini ob vsakem 
zahtevku za sredstva tudi vsebinsko in finančno poročal. 

 

Radovljica, februar 2020 

 

Pripravili: 

 

Romana Šlibar Pačnik 

Karmen Korošec  

 Ciril Globočnik, 

 Župan 
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10. INFORMACIJA O POSLOVANJU 
REŽIJSKEGA OBRATA ALC LESCE 
ZA OBDOBJE 01.01.2019 DO 
31.12.2019 

UVOD 

Poslanstvo delovanja Režijskega obrata ALC je ohranjati ugled in prepoznavnost letališča Lesce v alpskem prostoru in 
prispevati k turistični ponudbi občine in regije. Temeljni cilj je ponuditi uporabnikom in obiskovalcem kvalitetne 
storitve in zagotoviti dolgoročno vzdržno in pozitivno poslovanje ob upoštevanju vplivov na okolje, ki nastajajo z 
izvajanjem letalske dejavnosti.  

Osnovna dejavnost Režijskega obrata ALC je opravljanje dejavnosti letališkega upravnika in izvajalca letalskih operacij 
- panoramskih poletov. Te dejavnosti so se v preteklosti izvajale kot panoramsko letenje, v letu 2014 pa smo zaradi 
spremembe zakonodaje na področju letalstva registrirali letalsko šolo, kar nam omogoča nadaljevanje izvajanja 
dejavnosti panoramskih poletov kot temeljne tržne dejavnosti. V letu 2018 se je zakonodaja na tem področju ponovno 
spremenila. To je vodilo k potrebi registracije samostojne CAMO organizacije, to je organizacije za vodenje stalne 
plovnosti letala. Postopek je bil pričet v letu 2018, v letu 2019 pa nam je uspelo registrirati samostojno CAMO 
organizacijo, ki je odgovorna za vodenje stalne plovnosti letala. 

Primarni poslovni cilj Režijskega obrata ALC je zagotavljanje pozitivnega poslovanja ter izvajanje kakovostnih storitev 
in ohranjanje ugleda letališča Lesce kot letalske in turistične destinacije. Primarni poslovni cilj je bil dosežen tudi v letu 
2019 in ostaja nespremenjen tudi v prihodnje.  

 

V letu 2019 smo zasledovali naslednje kratkoročne cilje, ki so bili postavljeni ob začetku poslovanja režijskega obrata 
ALC: 

- Zagotavljanje minimalnih pogojev za uporabnike letališke infrastrukture, ki izhajajo iz javne službe 
izvajana so bila redna vzdrževalna dela na letališki infrastrukturi, letalu in letaliških površinah. 

- Izvajanje tržnih storitev na letališču 
ustvarjeni so bili prihodki iz panoramskih letov, letalske šole in prodaje letalskega goriva . 

- Upravljanje z objekti in površinami letališča: 
realizirani so bili prihodki iz naslova oddaje v najem letališke infrastrukture in poslovnih prostorov, od 
hangariranja letal in od oddaje v najem površin za organizacijo najrazličnejših prireditev. 

- Ohraniti oskrbo z letalskim gorivom.  
- Zagotavljati likvidnost in pozitivni poslovni rezultat: 

režijski obrat ALC je tekom vsega leta zagotavljal likvidnost iz rednega poslovanja in ustvaril presežek 
prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 118.446,08 € in po nastanku dogodka v višini 157.786,62 €. 
V letu 2019 je bilo zaradi večjega obsega tržne dejavnosti, zaradi nakupa traktorja in višjih stroškov 
vzdrževanja letala, več odhodkov kot v letu 2018. 

- Spoštovati predpise, s posebno pozornostjo na predpise s področja varnosti in okolja 
pri svojem delovanju upoštevamo in spoštujemo vse področne predpise. Posebno pozornost posvečamo varstvu 
okolja pred hrupom, zato redno opozarjamo vse uporabnike o režimu letenja, na pregleden in mednarodno 
uveljavljen način je to predstavljeno tudi na internetni strani. Vse preglede Agencije za civilno letalstvo smo 
prestali brez posebnih pripomb. V letu 2019 je bil izveden monitoring hrupa na letališču ob največji 
obremenitvi, ki smo ga skladno z zakonodajo dolžni izvajati na 5 let. Ugotovljeno je bilo, da letališče ne 
povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. 
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ODHODKI 

V obdobju od 1.1.2019 od 31.12.2019 so bili po denarnem toku realizirani odhodki v višini 143.500,76 € 

Odhodki za opravljanje javne službe 

V letu 2019 so bili za opravljanje javne službe ustvarjeni odhodki v višini 24.919,83 €. Te stroške razdelimo na 
materialne stroške in strošek dela.  

Materialni stroški - javna služba so znašali 12.702,04 €. To so stroški, ki zagotavljajo delovanje letališča kot javne 
infrastrukture (stroški električne energije, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, pisarniškega materiala, 
poštnih storitev, administrativni stroški in drugo).  

Na letališču je zaposlena ena oseba, katere strošek se polovično deli na javno službo in tržno dejavnost. Strošek dela 
javne službe je bil v višini 12.217,79 € in zajema plačo z vsemi prispevki in dajatvami. 

 

Odhodki za opravljanje tržne dejavnosti 

V letu 2019 so bili za opravljanje tržne dejavnosti ustvarjeni odhodki v višini 61.366,72 €. Tudi te stroške razdelimo na 
materialne stroške in strošek dela. 

Materialni stroški - tržna dejavnost so znašali 49.149,11 € in so odvisni od izvedenega obsega izvajanja tržne dejavnosti 
in ustvarjenih prihodkov. Med materialne stroške se uvrščajo stroški, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti 
panoramskega letenja, šolanja pilotov in vzdrževanja naprav in površin letališča potrebni za izvajanje tržne dejavnosti. 
Med te materialne stroške sodijo obratovalni stroški (stroški električne energije, komunalnih storitev, 
telekomunikacijskih storitev, pisarniškega materiala, poštnih storitev, administrativni stroški, stroški plačilnega prometa 
in bančnih storitev in drugo) potrebni za izvajanje tržne dejavnosti, stroški vodenja plovnosti in vzdrževanja letala za 
panoramske lete skladno z navodili proizvajalca, stroški povezani z izvajanjem šole letenja pilotov (stroški inštruktorjev 
in najema letala za šolanje), stroški pristojbin za veljavnost certifikata, stroški letalskega goriva, študentsko delo preko 
sezone in drugi stroški. V letu 2019 je bil strošek vzdrževanja letala višji kot v preteklem letu. Vsa sredstva v 
upravljanju redno letno zavarujemo. Zavarovana je tudi odgovornost upravljavca, vezana na izvajanje panoramskih 
poletov ter potniki.  

 

Na letališču je zaposlena ena oseba, katere strošek se polovično deli na javno službo in tržno dejavnost. Strošek dela 
tržne dejavnosti je bil v višini 12.217,61 € in zajemajo plačo z vsemi prispevki in dajatvami. 

Zagotavljanje dejavnosti na letališču pa smo izvajali tudi ob pomoči administratorke za čas dvakrat po štiri ure 
tedensko, v sezonskem času pa tudi s študentskim delom. Z izvajanjem stalne prisotnost na letališču se je zagotavljalo 
doslednejše pobiranje letaliških pristojbin, kar se kaže tudi na prihodkovni strani. 

 

Investicije in investicijsko vzdrževanje na objektih in površinah letališča 

V letu 2019 so bili realizirani odhodki v višini 57.214,21 €. Izvajali smo nujna vzdrževalna dela na objektih, 
vzdrževanje travne in asfaltne vzletno pristajalne steze in vzdrževanje drugih travnih površin na območju letališča. 
Realizacija izkazuje poračun najemnine za poslovni prostor z investicijskimi vlaganji, stroške nakupa in montaže 
klimatske naprave v letališki zgradbi, stroške vzdrževanja letaliških površin (talne označbe na letališki stezi, 
vzdrževanje površin letališča) in vzdrževanja osnovnih sredstev (črpalke za gorivo, video nadzornega sistema, 
kosilnice).  

 

V letu 2019 je bil realiziran nakup novega traktorja in kosilnice za vzdrževanje letaliških površin ter nakup ognjevarne 
omare za hranjenje dokumentov CAMO organizacije (organizacije za plovnost letal). 
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PRIHODKI 

V obdobju od 1.1.2019 od 31.12.2019 so bili po denarnem toku realizirani prihodki v višini 145.756,32 €. 

 

Storitve javne službe 

Režijski obrat ALC Lesce upravlja s premoženjem na letališču in z oddajanjem v najem zagotavlja pogoje za izvajanje 
dejavnosti, ki so, kot javna služba, opredeljene v odloku o organiziranosti in jih sam neposredno ne izvaja. Ob tem 
stremimo k optimizaciji stroškov in vlaganju ustvarjenih prihodkov v objekte in naprave na letališču, s čimer želimo 
povečati vrednost občinskega premoženja. 

Z izvajanjem javne službe je bilo od prodaje proizvodov in storitev ustvarjenih 13.671,95 € prihodkov, kar je 17 % 
manj kot v letu 2018 od prihodkov od najemnin pa 55.030,71 €, kar je 5 % več kot v letu 2018. 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - javna služba so obsegali predvsem prihodke iz naslova pristajalne takse, 
prihodke od parkirnine motornih letal in prihodke od v preteklih letih podeljene stavbne pravice.  

Prihodki od najemnin - javna služba pa so obsegali najemnine za letališko infrastrukturo, najemnine poslovnih 
prostorov, hangariranje letal in pokritje stroškov elektrike in drugih manipulativnih stroškov povezanih z najemi 
infrastrukture oz. poslovnih prostorov. 

 

Tržna dejavnost 

Z izvajanjem tržne dejavnosti smo v letu 2019 ustvarili prihodke v višini 77.053,66 €, kar je 5 % več kot v letu 2018.  

Prihodke iz naslova tržne dejavnosti predstavljajo predvsem: 
- prihodki od panoramskih letov, ki so bili ustvarjeni v višini 59.793,04 €, 
- prihodki od prodaje goriva v višini 14.289,29 €,  
- prihodki od šolanja pilotov, v višini 2.786,88 €, 
- drugo v višini 184,45 €. 

Fakturirana realizacija (po nastanku dogodka) pa je bila naslednja: 
- Panoramski poleti so se izvajali v skladu s pridobljenimi dovoljenji. Prodanih je bilo 334 kart, kar je 

59.418,61 € brez DDV, glavnina panoramskih letov pa je opravljena za ogled Triglava. 
- Iz naslova letalske šole, je bilo fakturiranih 2.786,88 € brez DDV. 
- V letu 2019 smo prodali 7.572,79 l letalskega goriva, kar pomeni 14.262,29 brez DDV.  

 

POSLOVNI IZID 

Po denarnem toku: 2018 v € 2019 v €  

PRIHODKI skupaj 223.945,38 261.946,84 

Prenos iz preteklega leta 80.696,43 116.190,52 

Prihodki v letu 143.248,95 145.756,32 

ODHODKI 107.754,86 143.500,76 

RAZLIKA prihodkov nad odhodki 116.190,52 118.446,08 

 

po nastanku dogodka: 2018 v € 2019 v €  

PRIHODKI skupaj  228.552,74 270.062,68 

Prenos iz preteklega leta 87.383,70 123.695,66 

Prihodki v letu  141.169,04 146.367,02 

ODHODKI  104.857,08* 112.276,06 

RAZLIKA prihodkov nad odhodki 123.695,66 157.786,62 
* Podatki o odhodkih po nastanku dogodka so bili v letu 2018 napačno knjiženi in smo jih po obvestilu z AJPES-
a ustrezno popravili. V Poslovnem poročilu za leto 2018 je bil znesek 93.179,38 €, pravilen je 104.857,08 €, 
razlika je 11.677,70 €. Posledično je tudi razlika prihodkov nad odhodki nižja. 
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Po denarnem toku je bilo ustvarjenih 261.946,84 € prihodkov, ob upoštevanem zmanjšanju za prenos iz preteklega leta 
v višini 116.190,52 € pa 145.756,32 €. Ustvarjenim prihodkom smo sproti prilagajali tudi porabo, ki je bila realizirana v 
višini 143.500,76 €.  

 

V obdobju 1. januar do 31. decembra 2019, gledano po nastanku dogodka, so bili, ob odhodkih v višini 112.276,06 €, 
ustvarjeni prihodki v višini 270.062,67 €, s čimer je bil ustvarjen presežek v višini 157.786,62 €. Če od tako 
ustvarjenega presežka odštejemo prenos iz preteklega leta, pa bi znašal presežek iz tekočega poslovanja 34.090,96 €. Po 
denarnem toku pa presežek tekočega leta ob odštetem prenosu presežka iz preteklega leta zanaša 2.255,56 €. 

 

 

Pripravila: 

Alenka Langus 

Direktorica občinske uprave 
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11. LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT 
OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 
2019 

 

Občinski svet je lokalni energetski koncept sprejel na 7. redni seji 20/04-2011. Sprejet LEK, s kasnejšimi popravki 
sprejetimi ne seji OS, je podlaga za pripravo letnih poročil. Letno poročilo je pripravljeno na podlagi akcijskega načrta 
in dejanske realizacije proračuna za leto 2019. 

 

Za uspešno izvajanje nalog iz tega področja ima občina vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo in upravljanje stavb, ki 
ga izvaja s pomočjo najetega programa E-2 maneger, s katerim mesečno spremlja porabo energentov v 29 javnih 
stavbah. Energetsko knjigovodstvo predstavlja osnovo za izdelan predlog Lokalnega energetskega koncepta občine 
Radovljica, katerega mora pred obravnavo na seji OS predhodno potrditi še pristojno ministrstvo. Prav tako za izvajanje 
nalog skrbi tudi Energetsko svetovalna pisarna Radovljica, s katero se vsakoletno pripravi letni program dela. Poleg 
energetskega knjigovodstva za upravljanje stavb, smo najeli tudi program E2 - maneger za spremljanje porabe 
električne energije za potrebe cestne razsvetljave. Sočasno je bil vzpostavljen tudi kataster cestne razsvetljave. 
Navedeni program in kataster sta že v fazi testiranja in internega pregleda. 

 

V zvezi s temi nalogami je bila realizacija na podpodročju 12069001, le 48,07 %. Za spodbujanje rabe obnovljivih virov 
energije, smo od predvidenih 912.826,45 € porabili 438.792,00 EUR. Večina sredstev je bila namenjena za energetsko 
sanacijo osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica. 

 

 

Povzemamo obrazložitve NRP-jev iz zaključnega računa:  

065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 421.133 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo energetske sanacije OŠ Staneta Žagarja Lipnica, ki obsega izvedbo toplotne 
izolacije fasade, menjavo stavbnega pohištva na fasadi, zamenjavo kritine, izvedbo toplotne izolacije strehe ter stropa 
proti neogrevanemu prostoru, poleg tega pa tudi rekonstrukcijo telovadnice ter dozidavo kotlovnice z zalogovnikom na 
lesno biomaso. Zaradi zapletov pri postopku izbora izvajalca se je investicija zamaknila, realizirana pa je bila slaba 
polovica načrtovane investicije. 

065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 17.660 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za najem programa E2 Manager, s katerim vodimo energetsko knjigovodstvo za javne 
stavbe v občinski lasti, za izdelavno novelacije Lokalnega energetskega koncepta ter plačilo storitve energetskega 
upravljavca. Izdelan je bil predlog lokalnega energetskega koncepta. 

 

 
 Rado Pintar l.r. 
 Vodja Referata za infrastrukturo 
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12. REALIZACIJA KADROVSKEGA 
NAČRTA V LETU 2019 - OBČINSKA 
UPRAVA 

 

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA V LETU 2019 - OBČINSKA UPRAVA 

 

V sprejetem kadrovskem načrtu za leto 2019 je bilo predvideno, da bo na dan 31.12.2019 v občinski upravi Občine 
Radovljica zaposlenih 39 javnih uslužbencev.  

Realizacija: na dan 31.12.2019 je bilo v občinski upravi zaposlenih 38 javnih uslužbencev. Predvidena zaposlitev za 
polni delovni čas ene osebe na področju informacijske tehnologije in upravljanja objektov v letu 2019 ni bila 
realizirana. 

 

 

Pripravila: 

Manca Tomažin 

 Ciril Globočnik, 

 Župan 
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13. REALIZACIJA KADROVSKEGA 
NAČRTA V LETU 2019 - MIRRaN 

 

 

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA V LETU 2019 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 
REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 

 

 

V sprejetem kadrovskem načrtu za leto 2019 je bilo predvideno, da bodo na dan 31.12.2019 v Medobčinskem 
inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo zaposleni 4 javni uslužbenci.  

Realizacija: na dan 31.12.2019 so bili v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo zaposleni 4 
javni uslužbenci.  

 

 

Pripravila: 

Manca Tomažin 

Tomaž Dolar 

 Ciril Globočnik, 

 Župan 
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14. REALIZACIJA LETNEGA 
RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST 
ZA LETO 2019 

 

I. OSNOVNA IZHODIŠČA:  
 
Sredstva za razvoj in vzdrževanje cest se v proračunu oblikuje v okviru področja 13 - promet, prometna 
infrastruktura in komunikacije.  
 
Področje proračunske porabe zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture ter obsega upravljanje, tekoče in 
investicijsko vzdrževanje ter gradnjo občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. V to področje 
spada tudi redno vzdrževanje cest in s tem povezano zimsko vzdrževanje cest. 
 
To področje ima eno samo podpodročje, in sicer glavni program 1302 - Cestni promet in infrastruktura. Glavni 
program je razdeljen še na štiri podprograme.  
 
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. Zagotovitev 
prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in pripadajočo prometno signalizacijo. 
 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.  
 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: 

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja, 
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, 
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in 
- izboljšanje voznih pogojev. 

 
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja 
na podlagi standardov in normativov vzdrževalnih del na javnih cestah.  
 
Osnovni letni izvedbeni cilj na nivoju podprogramov je redno vzdrževanje občinskih cest, kar pomeni, da moramo z 
razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa. 
 
II. REALIZACIJA SREDSTEV PO PODPROGRAMIH v letu 2019:  

  Opis Sprejeti proračun 
2019 

Veljavni 
proračun 2019 Realizacija 2019 

13 

PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 3.646.704,78 3.467.261,91 2.735.866,67 

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.646.704,78 3.467.261,91 2.735.866,67 

13029001 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest 1.158.939,50 1.200.344,03 1.164.283,86 

13029002 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 2.043.874,88 1.818.041,34 1.189.717,33 

13029003 Urejanje cestnega prometa 187.947,70 214.162,52 176.509,95 
13029004 Cestna razsvetljava 255.942,70 234.714,02 205.355,53 
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Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je razdeljen na štiri proračunske 
postavke na katerih so bila realizirana sredstva:  
 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.158.939,50 1.200.344,03 1.164.283,86 
44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest 128.000,00 173.785,84 160.329,51 
44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS 115.539,50 55.253,66 53.965,97 

44698 
Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, 
zelenic na JP v KS 718.400,00 740.404,53 719.293,14 

44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 197.000,00 230.900,00 230.695,24 
 
V okviru teh proračunskih postavk NRP-ji niso oblikovani.  
 
Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je razdeljen na več proračunskih 
postavk. Njihova skupna realizacija je v letu 2019 znašala 1.189.717,33 EUR. 
V podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so zajeta sredstva krajevnih skupnosti 
namenjena za investicije v ceste in objekte ter investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, katere investicije 
izvaja občina. Vsaka krajevna skupnost ima svojo lastno proračunsko postavko. 

Proračunske postavke realiziranih sredstev, ki se nanašajo na KS so naslednje: 
 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

44316 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 63.937,86 63.937,86 61.324,35 
44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 31.430,35 31.362,09 31.135,30 
44318 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 42.000,00 42.000,00 15,81 
44319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 16.780,67 16.780,67 15.998,05 
44320 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 19.509,19 19.819,72 19.819,11 
44321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 40.297,16 39.501,84 24.000,56 
44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 31.345,99 31.345,99 19.797,38 
44323 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 23.911,95 23.711,95 22.942,03 
44324 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 11.479,06 11.479,06 0,00 
44325 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 19.323,80 21.918,90 8.918,90 
44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 55.280,79 52.780,79 29.438,84 
44327 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 20.829,45 20.168,39 18.933,31 

 
Skupaj: 376.126,27 374.807,26 252.323,64 

 
S sredstvi na teh PP KS razpolagajo KS prosto skladno s pravili, ki se nanašajo na izvajanje proračuna. V okviru vsake 
proračunske postavke je oblikovan tudi NRP z enakim nazivom kot proračunska postavka (PP).  
 
Proračunske postavke realiziranih sredstev, ki niso vezane na krajevne skupnosti so naslednje: 
 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

44689 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 1.400.819,31 1.215.668,78 796.591,96 

44690 Pločniki in hodniki za pešce 33.929,30 33.929,30 28.583,82 
44691 Kolesarske steze 233.000,00 193.636,00 112.217,91 
  Skupaj: 1.667.748,61 1.443.234,08 937.393,69 

 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vključuje investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest, pločnikov in 
hodnikov za pešce, vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez ter izdelavo projektne dokumentacije ter za premoženjsko 
pravno urejanje zemljišč. 
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Realizacija v letu 2019 je v okviru podprograma 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih, za 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, katere investicije izvaja občina, znašala 937.393,69 EUR.  
V okviru proračunske postavke 44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so bili realizirani 
naslednji načrti razvojnih programov: 

 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

045002 Cesta za Verigo 9.978,27 9.978,27 3.733,21 

045016 
Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS 
Begunje 1,00 1,00 0,00 

045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 6.787,41 6.787,41 1.187,41 

045160 
Sanacija cest po izgradnji vodovodov in 
kanalizacijskega omrežja 393.500,00 262.740,00 61.556,70 

045166 
Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - 
Zapuže 6.126,84 6.126,84 6.126,84 

045167 Sanacija mostov in rak 32.500,00 32.500,00 26.751,00 
045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 15.600,00 39.608,13 28.597,35 
045187 Cesta Spar - Filipič 267.000,00 280.000,00 270.785,04 
045188 Program sanacije lokalnih cest 8.752,79 8.752,79 1.205,36 
045194 Oporni zid - Gubčeva ulica 169.100,00 147.095,47 76.789,76 
045216 Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici 312.500,00 288.105,87 288.054,02 
045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 10.000,00 10.000,00 0,00 

055100 
Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške 
infrastrukture 55.000,00 33.900,00 17.689,76 

065013 Rekonstrukcija Savske ceste 23.973,00 73,00 0,00 
082009 Kropa - Trško jedro 90.000,00 90.000,00 14.115,51 
  Skupaj: 1.400.819,31 1.215.668,78 796.591,96 

 
Realizacija v letu 2019 je na tej proračunski postavki znašala 796.591,96 EUR. 
 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri obrazložitvah posameznih NRP-jev. 
 
V okviru proračunske postavke 44690 - Pločniki in hodniki za pešce so bili realizirani naslednji načrti razvojnih 
programov: 
 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

045015 Ureditev hodnikov za pešce 33.927,30 33.927,30 28.583,82 
045065 Pločnik na Posavcu 1,00 1,00 0,00 
045066 Pločnik v Podnartu 1,00 1,00 0,00 
  Skupaj: 33.929,30 33.929,30 28.583,82 

 
Realizacija v letu 2019 je na tej proračunski postavki znašala 28.583,82 EUR. 
 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri obrazložitvah posameznih NRP-jev. 
 
V okviru proračunske postavke 44691 - Kolesarske steze so bili realizirani naslednji načrti razvojnih programov: 
 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 20.000,00 20.000,00 7.323,52 
045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini 213.000,00 173.636,00 104.894,39 
  Skupaj: 233.000,00 193.636,00 112.217,91 

 
Realizacija v letu 2019 je na tej proračunski postavki znašala 112.217,91 EUR. 
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Podrobnejše obrazložitve so podane pri obrazložitvah posameznih NRP-jev. 
 
Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa je razdeljen na pet proračunskih postavk na katerih so bila v 
letu 2019 realizirana sredstva: 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

44303 Cestna oprema 60.000,00 83.274,82 83.139,48 
44314 Obeležba uličnih sistemov 25.000,00 25.000,00 24.474,24 
44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 30.000,00 37.400,00 33.943,89 
44693 Urejanje mirujočega prometa 66.947,70 56.707,70 23.176,29 
44695 Vodenje banke cestnih podatkov 6.000,00 11.780,00 11.776,05 
  Skupaj: 187.947,70 214.162,52 176.509,95 

 
Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, neprometnih 
znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih 
postajališč. 
 
Realizacija v letu 2019 je v okviru 13029003 - Urejanje cestnega prometa znašala 176.509,95 EUR.  
 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri obrazložitvah posameznih NRP-jev. 
 
V okviru proračunske postavke 44303 - Cestna oprema so bili realizirani naslednji načrti razvojnih programov: 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

045074 Cestna oprema 25.000,00 24.280,00 24.144,66 
045159 Urbana oprema 35.000,00 58.994,82 58.994,82 
  Skupaj: 60.000,00 83.274,82 83.139,48 

 
Realizacija v letu 2019 je na tej proračunski postavki znašala 83.139,48 EUR.  
 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri obrazložitvah posameznih NRP-jev. 
 
V okviru proračunske postavke 44314 - Obeležba uličnih sistemov je bil realiziran en načrt razvojnih programov: 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

045054 
Obeležba uličnih sistemov in obvestilna 
signalizacija 25.000,00 25.000,00 24.474,24 

  Skupaj: 25.000,00 25.000,00 24.474,24 
 
Realizacija v letu 2019 je na tej proračunski postavki znašala 24.484,24 EUR. 
 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri obrazložitvah posameznih NRP-jev. 
 
V okviru proračunske postavke 44345 - Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici je bil realiziran en načrt 
razvojnih programov: 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

045312 Ulična oprema Linhartovega trga 30.000,00 37.400,00 33.943,89 
  Skupaj: 30.000,00 37.400,00 33.943,89 

 
Realizacija v letu 2019 je na tej proračunski postavki znašala 33.943,89 EUR. 
 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri obrazložitvah posameznih NRP-jev.  
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V okviru proračunske postavke 44693 - Urejanje mirujočega prometa so bili realizirani naslednji načrti razvojnih 
programov: 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 32.947,70 32.107,70 15.062,94 
045012 Odstranitev ovir za invalide 4.000,00 4.000,00 3.069,91 
045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici 10.000,00 3.000,00 2.996,32 
045309 Parkirna hiša Grajski park 20.000,00 17.600,00 2.047,12 
  Skupaj: 66.947,70 56.707,70 23.176,29 

 
Realizacija v letu 2019 je na tej proračunski postavki znašala 23.176,29 EUR. 
 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri obrazložitvah posameznih NRP-jev. 
 
V okviru proračunske postavke 44695 - Vodenje banke cestnih podatkov ni oblikovan noben NRP.  
 
Realizacija v letu 2019 je na tej proračunski postavki znašala 11.776,05 EUR. 
 
Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava: 
 
Podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje 
cestne razsvetljave.  
 
Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki na katerih so bila v letu 2019 realizirana sredstva: 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

44302 Cestna razsvetljava - skupaj 110.000,00 110.000,00 94.093,08 
44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 145.942,70 124.714,02 111.262,45 
  Skupaj: 255.942,70 234.714,02 205.355,53 

 
Realizacija v letu 2019 je v okviru 13029004 - Cestna razsvetljava, znašala 205.355,53 EUR.  
 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri obrazložitvah posameznih NRP-jev. 
 
V okviru proračunske postavke 44302 - Cestna razsvetljava - skupaj ni oblikovan noben NRP. 
 
Realizacija v letu 2019 je na tej proračunski postavki znašala 94.093,08 EUR. 
 
V okviru proračunske postavke 44315 - Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave je bil realiziran en načrt 
razvojnih programov: 
 

  Opis Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 145.942,70 124.714,02 111.262,45 
  Skupaj: 145.942,70 124.714,02 111.262,45 

 
Realizacija v letu 2019 je na tej proračunski postavki znašala 111.262,45 EUR.  
 
 
Pripravila: 
Borut Bezjak 
Marjan Kne 

 Ciril Globočnik 

 ŽUPAN 
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15. DRUGA POROČILA 
 

a) Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 
41. členom ZJF 

 
V letu 2019 na podlagi 41. člena ZJF v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti. 
 
b) Poročilo o spremembah neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF 

 
V letu 2019 ni bila izvedena nobena statusna sprememba pri proračunskih uporabnikih. 

 

c) Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 
 
Planirana sredstva na proračunski postavki 41011 - Proračunska rezerva občine v skladu z 49. členom ZJF so bila v 
celoti prenesena na rezervni sklad. 
 
Oblikovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastanejo pri večjih naravnih nesrečah, kot so: potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica 
naravne sile ter ekološke nesreče. Proračunska rezerva se evidentira kot proračunski sklad. 
 
Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2018 je bilo 75.283,13 EUR, tekoči prihodki rezervnega sklada so se oblikovali 
iz sredstev poračuna občine v višini 125.000,00 EUR. Sredstva proračunskega sklada so bila v letu 2019 porabljena za 
odpravo posledic naravnih nesreč. 
 
Prihodki in poraba sredstev rezervnega sklada so bila sledeča: 

PRIHODKI ZNESEK 
prenos sredstev iz preteklega leta 75.283,13 
prihodki iz proračuna 125.000,00 
SKUPAJ 200.283,13 

  
ODHODKI ZNESEK 
Odhodki za odpravo posledic naravnih nesreč 64.902,26 
SKUPAJ 64.902,26 

  
RAZLIKA med prihodki in odhodki 135.380,87 

 
Razlika med prihodki in odhodki za leto 2019 je 135.380,87 EUR, sredstva se prenesejo v naslednje leto za te namene. 
V letu 2019 ni bilo hujših naravnih ujm. Med naravne ujme bi lahko šteli le nekaj neurij v poletnih mesecih in daljše 
deževno obdobje v mesecu novembru. Del sredstev rezervnega sklada je bil zato porabljen za sanacije odvodnjavanja in 
čiščenje cest. 
 
V letu 2019 smo pridobili geomehansko poročilo za cesto Brezje - Peračica, izvedli sanacijo brežine na cesti Vošče - 
Brda in obsežna popravila na cesti Lipnica - Bodlajka. 
 
Poleg posegov na cestah smo izvedli več ukrepov tudi na stavbah Mišače 10, Lipnica 9a, Kropa 47 in Lipnica 39. V letu 
2019 smo pridobili v last Plečnikov paviljon v Begunjah, ki je v zelo slabem stanju. Nujno bo potrebno sanirati plaz nad 
brežino na kateri stoji paviljon zato so bile izvedene že ustrezen raziskave plazu.  
 
V Kropi smo več let opazovali plaz pod cerkvijo. V letu 2019 smo izvedli le še dve meritvi in ponovno se je potrdilo, da 
je plaz stabilen. Ker je stanje stabilno že več let smo plaz prenehali opazovati.  
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REZERVNI SKLAD 2019:    
Cesta Brezje - Peračica    
geotehn. načrt raziskav/sanacija ceste Brezje - Peračica  11.644,78 
geotehn. načrt za sanacijo ceste Brezje - Peračica PZI  2.088,64 
  13.733,42 
Gozdna cesta Lipnica - Bodlajka   
nujno popravilo gozdne ceste Lipnica  10.069,62 
Cesta Vošče - Brda   
ureditev brežine nad cesto v Voščah  6.140,14 
Lipnica 9a   
čiščenje pobočja nad Lipnico 9a  500,00 
posek in spravilo lesa nad Lipnico 9a  4.371,42 
  4.871,42 
Kamna Gorica 39   
geološko tehnični ogled Kamna gorica 39  153,72 
Mišače 10   
monitoring premikov stanovanjske hiše in gosp. posl. Mišače 10  1.189,50 
visokotlačno čiščenje in pregled drenažne cevi Mišače  241,98 
  1.431,48 
Kropa 47   
odstranjevanje ruševin Kropa 47  2.828,48 
odstranjevanje ruševin Kropa 47,  823,79 
čiščenje in urejanje ob stavi Kropa 47  1.861,72 
PZI rekonstrukcija rak v Kropi  613,00 
  6.126,99 
Plečnikov paviljon - Begunje   
geotehnični načrt sanacije - Plečnikov paviljon  8.094,82 
zasilna stabilizacija - Plečnikov paviljon  933,00 
preiskava materialno tehničnega stanja in predlog sanacije - Plečnikov paviljon,  3.269,60 
  12.297,42 
Plaz pod cerkvijo v Kropi   
monitoring inkalinacijskih vrtin - plaz Kropa  627,40 
monitoring inklinacijskih vrtin - plaz Kropa  627,40 
  1.254,80 
Ostalo:   
intervencijski posegi 7-8/2019  4.421,29 
intervencijski posegi 9/2019  4.096,96 
popravilo strehe na mrliških vežicah Otoče  305,00 
  8.823,25 
Realizacija 2019 skupaj: 64.902,26 
 
Poraba sredstev v letu 2019 je bila za 1 % višja kot leta 2018. 
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d) Rezervni sklad za stanovanjske namene 
 

Sredstva za rezervni sklad za stanovanjske namene so planirana v skladu s Stanovanjskim zakonom. Planirana sredstva 
so bila prenesena na rezervni sklad za stanovanjske namene. 
 
Prihodki in poraba rezervnega sklada so bila sledeča: 
 

PRIHODKI ZNESEK 
prenos sredstev iz preteklega leta  + 84.236,90 
prihodki iz proračuna - oblikovanje sklad 46.442,92 
SKUPAJ 130.679,82 

 
ODHODKI ZNESEK 
Stroški vzdrževanja stanovanj - delež občine 40.824,11 
Prenos sredstev ob prodaji stanovanja na nove lastnike  0,00 
SKUPAJ 40.824,11 
RAZLIKA med prihodki in odhodki  + 89.855,71 

 
Razlika med prihodki in odhodki v višini 89.855,71 EUR se prenese v naslednje leto. 
 
Obrazložitev proračunske postavke 41110: 

Sredstva iz rezervnega sklada so namenjena vzdrževanju skupnih delov na večstanovanjskih stavbah in se porabljajo v 
skladu s planom vzdrževanja skupnih delov v večstanovanjskih stavbah v deležu lastništva občine na posamezni stavbi. 
Realizacija vzdrževalnih del na skupnih delih je torej odvisna od sprejema načrtov vzdrževanja posameznih 
večstanovanjskih stavb s strani večine lastnikov stanovanj v teh stavbah. 
 

Poraba rezervnega sklada v letu 2019 je bila v višini 40.824,11 EUR za naslednje namene: 
 

Vrsta opravljenega dela Odhodki 

Obnova streh, žlebov in nadstreškov, pregledi streh 16.093,54 

Obnova kotlovnic, dimniki, požarna varnost 6.743,09 

Ureditev stopnišč, vhodov v stavbe 4.067,13 

Popravila povezovalnih kinet 607,08 

Dostopi v kleti, okna, stavbno pohištvo 2.240,19 

Fasade, balkoni, izolacije 10.867,35 

Kalorimetri, delilniki 84,51 

Ostala dela 121,22 

Skupaj 40.824,11 
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e) Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
 
Splošna proračunska rezervacija je vsebinsko opredeljena v 42. členu ZJF in ne sme presegati 0,5% prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu za leto 2019 je bila oblikovana v višini 15.000,00 EUR in je bila 
porabljena za izvedbo nadomestnih volitev v KS Ljubno in za naročilo Avsenikovih srebrnikov izdanih ob 90. obletnici 
rojstva Slavka Avsenika. 
 

f) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. 
členom ZJF 

 

Namenski prihodki imajo na odhodkovni strani tudi namenske odhodke, ki pa niso bili v celoti porabljeni in sicer: 
- proračunske rezerve v višini 135.380,87 EUR, 
- rezervnega sklada za stanovanjske namene v višini 89.855,71 EUR in 
- donacija, ki jo je prejela KS Kamna Gorica v višini 6.800 EUR. 

 

Namenski prihodki PU/PP PRIHODKI 
2019 

ODHODKI 
2019 Razlika 

1 2 3 4 5=3-4 
Požarna taksa 40306 nakup gasilskih vozil 45.237,81 -110.000,00 -64.762,19 

Prihodki proračunske 
rezerve 

44818 proračunska rezerva za 
financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih nesreč 

200.283,13 -64.902,26 135.380,87 

Rezervni sklad za 
stanovanjske namene 

41110 rezervni sklad za stanovanjske 
namene 130.679,82 -40.824,11 89.855,71 

Nepovratna  
sredstva iz javnih 
razpisov  

PP 44332/NRP 042010 tekoče 
vzdrževanje gozdnih cest 15.686,20 -33.687,44 -18.001,24 

Oskrba s pitno vodo na področju 
zgornje Save * 29.741,84 0,00 29.741,84 

PP48298 spomeniki, grobišča, 
spominska obeležja 5.940,02 -17.087,30 -11.147,28 

PP 44694/NRP 065007 - Energetska 
sanacija OŠ Staneta Žagarja Lipnica * - 
23. člen ZFO 

124.922,50 -421.132,53 -
296.210,03 

PP 44694/NRP 065007 - Energetska 
sanacija OŠ Staneta Žagarja Lipnica **- 
Ministrstvo za infrastrukturo 

0,00 -421.132,53 -
296.210,03 

PP 46213/NRP 081034 Kopališče 
Radovljica *** 0,00 -28.866,57 -28.866,57 

PP40714/NRP 072003 Obnova ZD 
Radovljica 639.191,68 -

1.429.035,68 
-

789.844,00 

PP 44521 Izvajanje LAS 15.734,46 -6.075,78 9.658,68 

Donacije 

KS Begunje: 40109 Sredstva za 
delovanje KS Begunje 705,00 -705,00 0,00 

KS Kamna Gorica: 40111 Sredstva za 
delovanje KS Kamna Gorica 6.800,00 -1.800,00 5.000,00 

KS Kropa: 40112 Sredstva za 
delovanje KS Kropa 200,00 -200,00 0,00 

 
V naslednje leto se niso prenesla sredstva: 

- V prejeta sredstva iz naslova Evropskega kohezijskega sklada za projekt Oskrba s pitno vodo na območju 
Zgornje Save so vključena prejeta sredstva v letu 2019, odhodki za ta projekt so nastali že v letu 2016, vendar 
nam je glede na višje upravičene stroške uspelo pridobiti dodatna sredstva.  
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- V prejeta sredstva za projekt Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja v Lipnici so vključena nepovratna 
sredstva na podlagi Zakona o financiranju občin, ki so realizirana v višini izkazanih upravičenih stroškov. V 
letu 2019 pa niso bila realizirana sredstva Kohezijskega sklada, ki bodo v celoti prenesena in realizirana v letu 
2020. 

- V letu 2019 niso realizirana sredstva Fundacije za šport za Kopališče Radovljica. Zahtevek je bil poslan, vendar 
bo realizacija v letu 2020. 

 

g) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF 
 
V priloženi tabeli so prikazane prevzete, zapadle obveznosti na dan 31.12.2019, ki jih smatramo kot sporne obveznosti 
iz preteklih let, zato v letu 2019 niso bile poravnane. Teh obveznosti je bilo skupaj v višini 62.471,40 EUR (v preteklem 
letu 77.198,41 EUR). 
 

PK Opis 
Sprejeti 

proračun 
2019 

Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Zapadle 
obveznosti 

1 2 3 4 5 6 
0101 Politični sistem 243.581,03 250.894,23 237.016,22 0,00 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 22.731,00 25.045,38 21.247,56 0,00 
0203 Fiskalni nadzor 10.000,00 10.000,00 5.383,61 0,00 
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 7.000,00 7.000,00 6.177,91 0,00 
0403 Druge skupne administrativne službe 598.961,52 593.899,39 333.861,25 0,00 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 309.863,00 319.163,00 172.151,83 0,00 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov 
občin in zvez občin 190.807,89 185.814,09 139.804,41 0,00 

0603 Dejavnost občinske uprave 1.806.585,00 1.819.180,76 1.652.579,52 0,00 
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 375.800,00 375.800,00 375.800,00 0,00 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.000,00 2.000,00 1.988,65 0,00 
1003 Aktivna politika zaposlovanja 75.000,00 56.672,31 55.525,11 0,00 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 245.100,00 245.100,00 168.949,50 0,00 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 8.000,00 8.000,00 7.189,84 0,00 
1104 Gozdarstvo 42.300,00 40.669,19 33.687,44 0,00 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije 912.826,45 1.014.325,45 438.792,03 0,00 

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.646.704,78 3.457.261,91 2.747.944,67 -0,01 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 136.000,00 136.000,00 109.695,27 0,00 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 603.775,01 595.652,55 595.404,74 0,00 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in 
nadzor 445.703,55 452.389,59 234.708,22 5.000,00 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 3.500,00 1.159,73 1.159,73 0,00 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija 208.390,00 207.390,00 124.870,93 0,00 

1603 Komunalna dejavnost 726.390,09 823.579,91 369.458,04 0,00 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 339.000,00 329.000,00 300.127,88 2.547,60 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 1.094.838,30 1.106.838,30 314.531,44 0,00 

1702 Primarno zdravstvo 1.575.000,00 1.526.436,00 1.430.189,68 0,00 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 40.900,00 41.442,59 41.432,27 0,00 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 155.000,00 161.738,60 161.098,09 0,00 
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PK Opis 
Sprejeti 

proračun 
2019 

Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Zapadle 
obveznosti 

1 2 3 4 5 6 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 325.469,36 342.794,20 314.276,10 0,00 
1803 Programi v kulturi 956.952,52 969.491,20 825.749,56 0,00 
1804 Podpora posebnim skupinam 17.200,40 17.200,40 16.857,61 0,00 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.101.144,75 1.139.558,03 922.597,31 54.923,81 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.877.356,00 2.877.356,00 2.862.309,60 0,00 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 972.755,00 947.584,81 858.176,50 0,00 
1905 Drugi izobraževalni programi 71.500,00 71.500,00 71.500,00 0,00 
1906 Pomoči šolajočim 395.400,00 385.169,40 379.867,30 0,00 
2002 Varstvo otrok in družine 36.014,00 36.014,00 35.021,60 0,00 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.031.796,00 1.049.747,90 1.047.007,91 0,00 
2201 Servisiranje javnega dolga 885.372,58 885.349,31 880.678,81 0,00 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči 
v primerih nesreč 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 

2303 Splošna proračunska rezervacija 15.000,00 0,00 0,00 0,00 
    22.636.718,23 22.639.218,23 18.419.818,14 62.471,40 
 
Nesporne obveznosti so bile v celoti poravnane. Začeti postopki glede priznanja obveznosti in terjatev še niso bili 
zaključeni, zato so obveznosti še odprte v višini 62.471,40 EUR pri naslednjih investicijah: 

- PP 44227, NRP 052063 Kanalizacija KS Radovljica - ŽALE v višini    5.000,00 EUR, 
- PP 46115 Nadomestni objekt za družino Vovk v višini   2.547,60 EUR, 
- PP 46219 Športno igrišče OŠ Lipnica v višini  54.923,81 EUR, 

 
h) Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v 

skladu z 41. členom ZJF 
 
V letu 2019 na podlagi 41. člena ZJF v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti. 
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i) Obrazložitev višine zadolžitve, izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih 
zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 

 
V letu 2019 Občina Radovljica ni izdala poroštev, prav tako ni bilo unovčeno nobeno poroštvo. V preteklih letih so bili 
najeti krediti in izdana soglasja in poroštva posrednim proračunskim uporabnikom ter javnemu podjetju Komunala 
Radovljica d.o.o., kar je razvidno iz spodnjih tabel: 
 
dolgoročno: 

Banka Namen 

Stanje 
neodplačane 

glavnice na dan 
31.12.2018* 

Stanje 
neodplačane 
glavnice na 

dan 
31.12.2019* 

Končno 
odplačilo 
kredita 

1 2 3 4 5 

RS, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo 

Vodovod Kropa 141.399,10 123.724,20 15.09.2026 

Komunalna oprema OLN Brezje 132.279,05 117.581,37 15.09.2027 

Infrastruktrua za pešce CPS - 1. faza 107.508,00 107.508,00 15.09.2028 

Nova ljubljanska 
banka d.d. Ljubljana 

Knjižnica A. T. Linharta, vrtec 
Lesce, 159.999,80 79.999,76 15.12.2020 

SKB banka Ljubljana 
d.d.  Vrtec Lesce, KIK Kropa,  831.428,48 554.2853,60 15.12.2021 

Banka Koper d.d.  
Knjižnica A. T. Linharta, sanacija 
cest, vodovod Kropa in primarni 
vodovod Begunje 

857.142,96 642.857,28 15.12.2022 

SKB banka Ljubljana 
d.d.  Knjižnica A. T. Linharta 1.374.999,96 1.249.999,92 14.12.2029 

Unicredit Banka d.d. Knjižnica A. T. Linharta 800.000,00 685.714,32 31.12.2025 

SKUPAJ 4.404.757,35 3.561.670,45   

* Opomba: obresti niso vključene v zgoraj navedene zneske 

 
Krediti so najeti pri domačih poslovnih bankah in pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (kot povratni del 
sredstev, ki pripada občinam po 23. členu ZFO). Če saldo neodplačanega kredita na dan 31.12.2019 razdelimo na 
prebivalce občine Radovljica (19.025 prebivalcev na dan 01.01.2019), ugotovimo, da je ta znesek 
187,21 EUR/prebivalca. 
 
Pregled zadolženosti na prebivalca v letih od 2008 do 2019: 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

zadolženost na 
prebivalca 190,89 169,49 155,72 116,23 103,14 165,47 205,89 171,24 225,82 234,37 187,21 

 
Stanje kreditov se je v letu 2019 zmanjšalo za odplačila glavnic v višini 843.086,90 EUR glede na preteklo leto. Občina 
Radovljica v letu 2019 ni najela nobenega dolgoročnega kredita. 
 
• likvidnostno: 
ZFO v 5. točki 10. a člena daje županu možnost, da se občina lahko likvidno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh 
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, kar pomeni v višini 1.085.000,00 EUR. Občina Radovljica se je v letu 2019 ni 
likvidnostno zadolžila. 
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• izdana soglasja in poroštva: 
Občina Radovljica je v preteklih letih izdala soglasja in poroštva posrednim proračunskim uporabnikom ter javnemu 
podjetju Komunala Radovljica d.o.o., kar je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Proračunski uporabnik Namen 
Stanje poroštva 

na dan 31.12.2019 
Stanje soglasja 

na dan 31.12.2019 
1 2 3 4 

Komunala Radovljica d.o.o.  Izgradnja sončne 
elektrarne 0,00 0,00 

SKUPAJ  0,00 0,00 
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16. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ 
BILANCE STANJA 

 

a) Podatki o stanju sredstev na podračunih 
 
PRORAČUNA: 
Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Občine Radovljica št. SI56 0130 2010 0007 805 je bilo 
333.225,95 EUR, na deviznem računu je bil saldo 0,00 EUR, v blagajni pa je bil saldo 40,00 EUR, denarja na poti je 
bilo 0,05 EUR. 

 
RO ALC LESCE: 
Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu režijskega obrata ALC Lesce št. SI56 0130 2600 0000 019 je bilo 
119.631,00 EUR v blagajni ni bilo salda. 

 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI: 
Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem št. SI56 0130 2645 0841 
954 je bilo 10.843,42 EUR, blagajniškega poslovanja nima. 

 

Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Krajevne skupnosti Brezje št. SI56 0130 2645 0842 051 je bilo 
5.032,02 EUR, blagajniškega poslovanja nima. 

 

Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Krajevne skupnosti Kamna Gorica št. SI56 0130 2645 0842 148 je bilo 
12.963,48 EUR, blagajniškega poslovanja nima. 

 

Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Krajevne skupnosti Kropa št. SI56 0130 2645 0842 245 je bilo 
3.157,89 EUR, blagajniškega poslovanja nima. 

 

Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Krajevne skupnosti Lancovo št. SI56 0130 2645 0842 439 je bilo 
4.678,87 EUR, blagajniškega poslovanja nima. 

 

Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Krajevne skupnosti Lesce št. SI56 0130 2645 0842 536 je bilo 
37.545,19 EUR, blagajniškega poslovanja nima. 

 

Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Krajevne skupnosti Ljubno št. SI56 0130 2645 0842 633 je bilo 
3.341,57 EUR, blagajniškega poslovanja nima. 

 

Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Krajevne skupnosti Mošnje št. SI56 0130 2645 0842 730 je bilo 
5.397,51 EUR, blagajniškega poslovanja nima. 

 

Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Krajevne skupnosti Otok št. SI56 0130 2645 0871 345 je bilo 
6.587,22 EUR, blagajniškega poslovanja nima. 

 

Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Krajevne skupnosti Podnart št. SI56 0130 2645 0842 827 je bilo 
9.071,34 EUR, blagajniškega poslovanja nima. 
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Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Krajevne skupnosti Radovljica št. SI56 0130 2645 0842 924 je bilo 
5.875,24 EUR, blagajniškega poslovanja nima. 

 

Stanje sredstev na dan 31.12.2019 na podračunu Krajevne skupnosti Srednja Dobrava št. SI56 0130 2645 0842 342 je 
bilo 5.700,36 EUR, blagajniškega poslovanja nima. 

 

b) Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih 
prejemnikov sredstev 
 
Dolgoročne kapitalske naložbe in posojila v letu 2019 so bile: 

 
Delnice v finančnih institucijah:         v EUR 

Naziv Začetno stanje Povečanje Zmanjšanje Končno stanje 

GB Kranj 66.316,00 0,00 66.316,00 0,00 
 
Delnice v podjetjih:          v EUR 

Naziv Začetno stanje Povečanje Zmanjšanje Končno stanje 

Gorenjska gradbena družba d.d. 576.165,20 11.914,24 0,00 588.079,44 
Lameta d.d. 23,25 0,00 -23,25 0,00 
SKUPAJ 576.188,45 11.914,24 -23,25 588.079,44 

Vrednost delnic je na dan 31.12.2018. 

 
Naložbe v deleže podjetij:          v EUR 

Naziv Začetno stanje Povečanje Zmanjšanje Končno stanje 

BSC d.o.o. Kranj 364,84 0,00 0,00 364,84 
BSC d.o.o. Kranj 19.440,08 0,00 0,00 19.440,08 
BSC d.o.o. Kranj - garancijski sklad 2.086,46 0,00 0,00 2.086,46 
SKUPAJ 21.891,38 0,00 0,00 21.891,38 

Vrednosti deležev so vrednotene po knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2018. 

 
Naložba v javno podjetje Komunala Radovljica       v EUR 

Naziv Začetno stanje Povečanje Zmanjšanje Končno stanje 

Komunala Radovljica - osnovni kapital 325.255,54 0,00 0,00 325.255,54 
Komunala Radovljica - druge vrste 
kapitala 2.237.228,46 0,00 -111.490 2.125.738,46 

SKUPAJ 2.562.484,00 0,00 -111.490,00 2.450.994,00 

Vrednost naložbe v javno podjetje je vrednotena po knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2018. 

 
Stanje danih dolgoročnih kreditov:         v EUR 

Naziv Začetno stanje Povečanje Zmanjšanje Končno stanje 

Stanov. krediti od leta 1996 dalje 22.288,85 0,00 0,00 22.288,85 
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c) Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih 
 
Neopredmetena in opredmetena sredstva v EUR 
Naziv Začetno stanje Povečanje Zmanjšanje Amortizacija Končno stanje 
Materialne pravice  33.394,04 2.105,60 0,00 -16.281,81 19.217,83 

Zemljišča 26.705.709,59 948.394,11 -409.031,91 0,00 27.245.071,79 

Zgradbe 37.549.640,97 2.773.587,12 -1.849.421,61 -1.505.325,91 36.968.480,57 

Oprema 2.520.074,24 291.393,18 -242.660,44 -402.968,11 2.165.838,87 

SKUPAJ 66.808.818,84 4.015.480,01 -2.501.113,96 -1.924.575,83 66.398.609,06 

Podatki predstavljajo knjigovodsko sedanjo vrednost. 

 
Spremembe površin in vrednosti pri posameznih kategorijah so deloma posledica prometa z zemljišči, delno pa 
posledica popravkov obstoječih podatkov v evidenci zemljišč. 
 
d) Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje: 
neposrednim, posrednim in drugim uporabnikom proračuna 
 
Stanje sredstev v upravljanju: v EUR 

Naziv Začetno stanje Povečanje Zmanjšanje Končno stanje 

Posredni uporabniki občine in države 29.980.962,83 2.083.028,54 -1.852.186,44 30.211.804,93 

Drugi uporabniki 1.310.948,15 0,00 -19.358,32 1.291.589,83 

SKUPAJ 31.291.910,98 2.083.028,54 -1.871.544,76 31.503.394,76 

Podatki predstavljajo knjigovodsko sedanjo vrednost. 

 

e) Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta 
 
V bilanci stanja pri proračunu Občine Radovljica so bile na dan 31.12.2019 izkazane terjatve, ki so se glede na preteklo 
leto zmanjšale za 35,51%, in sicer: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 

100 Denarna sredstva v blagajni 40,00 40,00 40,00 100,00 100,00 

109 Denar na poti 0,84 0,09 0,05 5,95 55,56 

110 Denarna sredstva na računih 1.109.142,45 477.454,76 227.620,37 20,52 47,67 

114 Denarna sredstva na posebnem računu za 
posebne namene 95.253,71 159.520,03 225.236,58 236,46 141,20 

120 Terjatve do kupcev 923.177,90 803.479,97 788.261,08 83,45 95,89 

130 Kratkoročni dani predujmi 0,00 10,00 0,00 - 0,00 

131 Kratkoročno dane varščine 0,00 0,00 538,30 - - 

140 Kratkoročne terjatve do NPU države 2.943,49 2.629,43 2.673,92 90,84 101,69 

141 Kratkoročne terjatve do NPU občine 104.962,50 86.177,32 115.423,37 109,97 133,94 

142 Kratkoročne terjatve do PPU države 11.142,53 2.563,93 3.923,32 35,21 153,02 

143 Kratkoročne terjatve do PPU občine 4.110,82 8.707,57 13.617,75 331,27 156,39 

151 Kratkoročne dana posojila 124,19 124,19 124,19 100,00 100,00 
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KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 

170 Druge kratkoročne terjatve 31,27 266,66 3.013,40 9636,71 1130,05 

174 Terjatve za vstopni DDV 0,00 0,00 0,00 - - 

175 Druge kratkoročne terjatve 290,00 310,00 0,00 0,00 0,00 

176 Terjatve do zavez.za davčne prihodke 520.770,07 396.320,81 332.892,10 63,92 84,00 

177 Terjatve do zavezancev za nedavčne 
prihodke 268.995,40 332.054,16 280.109,23 104,13 84,36 

199 Druge aktivne časovne razmejitve 49.937,17 8.380,06 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ 3.090.922,34 2.278.038,98 1.993.473,66 63,92 86,73 
NPU - neposredni proračunski uporabniki 

PPU - posredni proračunski uporabniki 

 
Na podlagi 12. člena Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, št. 254/19) so bile v letu 2019 
odpisane neizterljive terjatve v višini 10.316,17 EUR, in sicer: 

- Sklep št. 4292-0001/2019-1 z dne 19.04.2019 v višini        241,29 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-2 z dne 19.04.2019 v višini     4.479,30 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-3 z dne 24.05.2019 v višini          28,55 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-10 z dne 17.12.2019 v višini        100,00 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-11 z dne 17.12.2019 v višini        150,00 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-12 z dne 17.12.2019 v višini          80,05 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-13 z dne 17.12.2019 v višini     1.008,77 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-14 z dne 18.12.2019 v višini          44,00 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-15 z dne 18.12.2019 v višini          44,00 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-16 z dne 18.12.2019 v višini          21,00 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-17 z dne 18.12.2019 v višini          13,54 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-18 z dne 19.12.2019 v višini        260,00 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-22 z dne 31.12.2019 v višini        144,87 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-23 z dne 31.12.2019 v višini          64,71 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-24 z dne 31.12.2019 v višini        279,72 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-25 z dne 31.12.2019 v višini          89,34 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-26 z dne 31.12.2019 v višini          53,00 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-27 z dne 31.12.2019 v višini          36,28 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-28 z dne 31.12.2019 v višini          15,00 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-30 z dne 31.12.2019 v višini        217,63 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-31 z dne 31.12.2019 v višini     2.045,00 €  
- Sklep št. 4292-0001/2019-32 z dne 31.12.2019 v višini        663,59 €  

 
Sklep št. 4292-0001/2019-36 z dne 31.12.2019 v višini        236,53 €  
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f) Podatki o neplačanih terjatvah krajevnih skupnosti iz preteklega leta 
 
V bilanci stanja pri proračunu Krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem so bile na dan 31.12.2019 izkazane naslednje 
terjatve: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

110 Denarna sredstva na računih 7.400,99 9.908,50 10.843,42 133,88 109,44 

120 Terjatve do kupcev 3.421,57 3.138,43 2.766,58 91,72 88,15 

141 Kratkoročne terjatve do NPU občine 0,00 0,00 0,00 - - 

143 Kratkoročne terjatve do PPU občine 366,50 374,00 372,20 102,05 99,52 

174 Terjatve za vstopni DDV 930,51 999,62 -1.854,95 107,43 -185,57 

180 Neplačani odhodki 2.659,31 3.293,02 4.275,27 123,83 129,83 

199 Druge aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00 0,00 - - 

SKUPAJ   14.778,88 17.713,57 16.402,52 119,86 92,60 
 
 
V bilanci stanja pri proračunu Krajevne skupnosti Brezje so bile na dan 31.12.2019 izkazane naslednje terjatve: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

110 Denarna sredstva na računih 10.386,51 7.523,76 5.032,02 72,44 66,88 

120 Terjatve do kupcev 1.469,33 1.163,55 752,11 79,19 64,64 

140 Kratkoročne terjatve do NPU države 0,00 0,00 0,00 - - 

141 Kratkoročne terjatve do NPU občine 0,00 0,00 0,00 - - 

143 Kratkoročne terjatve do PPU občine 855,00 1.710,00 855,00 200,00 50,00 

145 Kratkoročne terjatve zakladniškega 
podračuna 0,00 0,00 0,00 - - 

180 Neplačani odhodki 4.905,70 2.302,46 2.146,34 46,93 93,22 

SKUPAJ   17.616,54 12.699,77 8.785,47 72,09 69,18 

 

 

V bilanci stanja pri proračunu Krajevne skupnosti Kamna Gorica so bile na dan 31.12.2019 izkazane naslednje terjatve: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

110 Denarna sredstva na računih 6.840,07 9.686,34 12.963,48 141,61 133,83 

120 Terjatve do kupcev 1.049,00 2.503,00 1.253,00 238,61 50,06 

141 Kratkoročne terjatve do NPU občine 0,00 0,00 0,00 - - 

180 Neplačani odhodki 1.979,92 2.867,72 3.782,14 144,84 131,89 

SKUPAJ   9.868,99 15.057,06 17.998,62 152,57 119,54 
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V bilanci stanja pri proračunu Krajevne skupnosti Kropa so bile na dan 31.12.2019 izkazane naslednje terjatve: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

110 Denarna sredstva na računih 2.007,51 1.896,53 3.157,89 94,47 166,51 

120 Terjatve do kupcev 948,28 844,28 1.611,00 89,03 190,81 

141 Kratkoročne terjatve do NPU občine 0 0 0 - - 

180 Neplačani odhodki 3.118,60 2.920,75 2.907,14 93,66 99,53 

199 Druge aktivne časovne razmejitve 423,34 409,92 0,00 96,83 0,00 

SKUPAJ   6.497,73 6.071,48 7.676,03 93,44 126,43 

 

 

V bilanci stanja pri proračunu Krajevne skupnosti Lancovo so bile na dan 31.12.2019 izkazane naslednje terjatve: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

110 Denarna sredstva na računih 6.383,80 2.418,57 4.678,87 37,89 193,46 

120 Terjatve do kupcev 1528,71 1229,71 641,00 80,44 52,13 

140-141 Kratkoročne terjatve do NPU občine, države 0,00 0,00 0,00 - - 

180 Neplačani odhodki 3.800,21 2.820,18 3.454,51 74,21 122,49 

199 Aktivne časovne razmejitve 989,32 989,08 0,00 99,98 0,00 

SKUPAJ   12.702,04 7.457,54 8.774,38 58,71 117,66 

 

 

V bilanci stanja pri proračunu Krajevne skupnosti Lesce so bile na dan 31.12.2019 izkazane naslednje terjatve: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

100 Denarna sredstva v blagajni 342,56 0,00 0,00 0,00 - 

110 Denarna sredstva na računih 28.821,21 13.179,12 37.545,19 45,73 284,88 

120 Terjatve do kupcev 12.854,10 14.800,90 10.074,61 115,15 68,07 

143 Kratkoročne terjatve do PPU občine 68,72 137,44 0,00 200,00 0,00 

174 Terjatve za vstopni DDV 3.668,65 2.647,53 2.935,48 72,17 110,88 

180 Neplačani odhodki 6.799,68 6.436,89 11.819,22 94,66 183,62 

199 Druge aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00 0,00 - - 

SKUPAJ   52.554,92 37.201,88 62.374,50 70,79 167,66 
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V bilanci stanja pri proračunu Krajevne skupnosti Ljubno so bile na dan 31.12.2019 izkazane naslednje terjatve: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

110 Denarna sredstva na računih 5.125,78 2.810,82 3.341,57 54,84 118,88 

120 Terjatve do kupcev 3.908,81 3.288,26 312,75 84,12 9,51 

140 Kratkoročne terjatve do NPU države 0,00 0,00 0,00 - - 

143 Kratkoročne terjatve do PPU občine 7.910,39 0,00 0,00 0,00 - 

180 Neplačani odhodki 1.367,84 1.842,22 1.998,72 134,68 108,50 

SKUPAJ   18.312,82 7.941,30 5.653,04 43,36 71,19 

 

 

V bilanci stanja pri proračunu Krajevne skupnosti Mošnje so bile na dan 31.12.2019 izkazane naslednje terjatve: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

110 Denarna sredstva na računih 1.859,64 2.545,78 5.397,51 136,90 212,02 

120 Terjatve do kupcev 1.196,94 1.759,99 2.088,92 147,04 118,69 

140 Kratkoročne terjatve do NPU države 0,00 0,00 0,00 - - 

141 Kratkoročne terjatve do NPU občine 0,00 0,00 0,00 - - 

143 Kratkoročne terjatve do PPU občine 700,00 400,00 400,00 57,14 100,00 

145 Kratkoročne terjatve zakladniškega 
podračuna 0,00 0,00 0,00 - - 

180 Neplačani odhodki 14.703,88 3.512,47 2.615,87 23,89 74,47 

199 Aktivne časovne razmejitve 9.979,91 1.413,37 0,00 14,16 0,00 

SKUPAJ   28.440,37 9.631,61 10.502,30 33,87 109,04 

 

 

V bilanci stanja pri proračunu Krajevne skupnosti Otok so bile na dan 31.12.2019 izkazane naslednje terjatve: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

110 Denarna sredstva na računih 1.602,92 4.108,36 6.587,22 256,30 160,34 

140 Kratkoročne terjatve do NPU države 0,00 0,00 0,00 - - 

141 Kratkoročne terjatve do NPU občine 0,00 0,00 0,00 - - 

145 Kratkoročne terjatve zakladniškega 
podračuna 0,00 0,00 0,00 - - 

180 Neplačani odhodki 530,54 449,16 356,78 84,66 79,43 

SKUPAJ   2.133,46 4.557,52 6.944,00 213,62 152,36 
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V bilanci stanja pri proračunu Krajevne skupnosti Podnart so bile na dan 31.12.2019 izkazane naslednje terjatve: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

110 Denarna sredstva na računih 6.794,05 7.586,22 9.071,34 111,66 119,58 

120 Terjatve do kupcev 1.023,18 1.234,44 750,00 120,65 60,76 

141 Kratkoročne terjatve do NPU občine 0,00 0,00 0,00 - - 

145 Kratkoročne terjatve zakladniškega 
podračuna 0,00 0,00 0,00 - - 

180 Neplačani odhodki 3.178,26 1.225,77 1.106,66 38,57 90,28 

199 Druge aktivne časovne razmejitve 970,82 0,00 0,00 0,00 - 

SKUPAJ   11.966,31 10.046,43 10.928,00 83,96 108,77 

 

 

V bilanci stanja pri proračunu Krajevne skupnosti Radovljica so bile na dan 31.12.2019 izkazane naslednje terjatve: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

110 Denarna sredstva na računih 7.032,48 7.809,57 5.875,24 111,05 75,23 

120 Terjatve do kupcev 1.594,28 1.310,64 1.098,00 82,21 83,78 

141 Kratkoročne terjatve do NPU občine 0,00 0,00 0,00 - - 

143 Kratkoročne terjatve do PPU občine 350,00 170,00 0,00 48,57 0,00 

145 Kratkoročne terjatve zakladniškega 
podračuna 0,00 0,00 0,00 - - 

180 Neplačani odhodki 41.994,78 7.850,00 2.736,85 18,69 34,86 

199 Druge aktivne časovne razmejitve 37.573,78 5.567,69 0,00 14,82 0,00 

SKUPAJ   88.545,32 22.707,90 9.710,09 25,65 42,76 

 

 

V bilanci stanja pri proračunu Krajevne skupnosti Srednja Dobrava so bile na dan 31.12.2019 izkazane naslednje 
terjatve: 

KONTO TERJATVE 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

110 Denarna sredstva na računih 4.792,75 6.086,46 5.700,36 126,99 93,66 

120 Terjatve do kupcev 2.545,00 2.202,10 1.410,00 86,53 64,03 

140 Kratkoročne terjatve do NPU države 60,00 0,00 0,00 0,00 - 

141 Kratkoročne terjatve do NPU občine 0,00 0,00 0,00 - - 

145 Kratkoročne terjatve zakladniškega 
podračuna 0,00 0,00 0,00 - - 

180 Neplačani odhodki 2.263,98 2.626,89 2.076,79 116,03 79,06 

190 Aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00 0,00 - - 

SKUPAJ   9.661,73 10.915,45 9.187,15 112,98 84,17 

 

 

  



 

231 

g) Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 
 

V bilanci stanja proračuna Občine Radovljica so bile na dan 31.12.2019 izkazane obveznosti, ki so izkazane v spodnji 
tabeli. Obveznosti so se glede na preteklo leto zmanjšale za 10,86%. Med obveznostmi so zajete sporne neporavnane 
zapadle obveznosti na dan 31.12.2019, ki jih je bilo za 62.471,40 EUR. 

 

Izkazane obveznosti na dan 31.12.2019 so bile v višini: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 

20 Kratkoročne obveznosti za predujme 0,00 960,00 29.100,00 - 3.031,25 

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 93.238,18 99.905,59 104.986,65 112,60 105,09 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.357.166,79 666.784,86 713.991,90 52,61 107,08 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja 76.719,99 69.232,22 143.178,95 186,63 206,81 

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 755,64 1.652,90 879,85 116,44 53,23 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 57.951,47 14.050,26 6.032,49 10,41 42,94 

24-242 Kratkoročne obveznosti do PPU države 99.116,32 120.064,27 111.897,13 112,89 93,20 

24-243 Kratkoročne obveznosti do PPU občine 351.508,76 342.185,02 342.034,31 97,30 99,96 

26 Druge kratkoročne obveznosti iz 
financiranja 0,00 0,00 53,13 - - 

29 Druge pasivne časovne razmejitve 3.648,38 89,43 5.342,33 146,43 5.973,76 

SKUPAJ 2.040.105,53  1.314.924,55  1.457.496,74  71,44  110,84 

NPU - neposredni proračunski uporabniki 
PPU - posredni proračunski uporabniki 
 

h) Podatki o neplačanih obveznostih krajevnih skupnosti iz preteklega leta 
Izkazane obveznosti na dan 31.12.2019 so bile v višini: 

Obveznosti Krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem so na dan 31.12.2019 sledeče: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme  
 in varščine 42,70 0,00 0,00 0,00 - 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 2.732,10 3.381,10 2.941,18 123,75 86,99 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 0,00 0,00 1.339,79 - - 

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 30,04 93,69 34,09 311,88 36,39 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 8.396,72 10.925,99 9.279,88 130,12 84,93 

28-280 Neplačani prihodki 1.321,69 954,02 200,00 72,18 20,96 

28-281 Neplačani prihodki 2.255,63 2.358,77 2.607,58 104,57 110,55 

29-291 Pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00   - - 

SKUPAJ   14.778,88 17.713,57 16.402,52 119,86 92,60 
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Obveznosti Krajevne skupnosti Brezje so na dan 31.12.2019 sledeče: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 4.895,33 2.296,56 2.113,59 46,91 92,03 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 0,00 0,00 0,00 - - 

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 10,37 5,90 32,75 56,89 555,08 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 10.386,51 7.523,76 5.032,02 72,44 66,88 

28-280 Neplačani prihodki 0,00 0,00 0,00 - - 

28-281 Neplačani prihodki 2.324,33 2.873,55 1.607,11 123,63 55,93 

SKUPAJ   17.616,54 12.699,77 8.785,47 72,09 69,18 

 

 

Obveznosti Krajevne skupnosti Kamna Gorica so na dan 31.12.2019 sledeče: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.960,06 2.648,85 3.664,46 135,14 138,34 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 0,00 0,00 116,41 - - 

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 19,86 23,87 1,27 120,19 5,32 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 6.840,07 9.686,34 12.963,48 141,61 133,83 

24-242 Kratkoročne obveznosti do PPU države 0,00 195,00 0,00 - 0,00 

28-281 Neplačani prihodki 1.049,00 2.503,00 1.253,00 238,61 50,06 

SKUPAJ   9.868,99 15.057,06 17.998,62 152,57 119,54 

 

 

Obveznosti Krajevne skupnosti Kropa so na dan 31.12.2019 sledeče: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 3.116,70 2.919,75 2.873,64 93,68 98,42 

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 1,90 1,00 33,50 52,63 3.350,00 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 2.007,51 1.896,53 3.157,89 94,47 166,51 

28-280 Neplačani prihodki 346,27 -28,00 0,00 -8,09 0,00 

28-281 Neplačani prihodki 602,01 872,28 1.611,00 144,89 184,69 

284 Neplačani prihodki 423,34 409,92 0,00 96,83 0,00 

SKUPAJ   6.497,73 6.071,48 7.676,03 93,44 126,43 
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Obveznosti Krajevne skupnosti Lancovo so na dan 31.12.2019 sledeče: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 3.789,54 2.796,50 3.453,36 73,80 123,49 

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 10,67 23,68 1,15 221,93 4,86 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 6.383,80 2.418,57 4.678,87 37,89 193,46 

28-281 Neplačani prihodki 1.428,71 1.229,71 641,00 86,07 52,13 

28-282 Neplačani prihodki 100,00 0,00 0,00 0,00 - 

28-284 Neplačani prihodki 989,32 989,08 0,00 99,98 0,00 

SKUPAJ   12.702,04 7.457,54 8.774,38 58,71 117,66 

 

Obveznosti Krajevne skupnosti Lesce so na dan 31.12.2019 sledeče: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 7.302,37 6.818,34 11.922,11 93,37 174,85 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 3,77 3,28 2.565,36 87,00 78.212,20 

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 21,25 25,54 34,91 120,19 136,69 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 34.503,01 17.986,66 39.583,76 52,13 220,07 

24-243 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 0,00 0,00 0,00 - - 

28-280 Neplačani prihodki 1.026,04 1.026,04 52,50 100,00 5,12 

28-281 Neplačani prihodki 9.698,48 11.342,02 8.215,86 116,95 72,44 

28-284   0,00 0,00 0,00 - - 

SKUPAJ   52.554,92 37.201,88 62.374,50 70,79 167,66 

 

Obveznosti Krajevne skupnosti Ljubno so na dan 31.12.2019 sledeče: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.366,22 1.840,71 1.113,97 134,73 60,52 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 22,34 0,00 851,27 0,00 - 

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 1,62 1,51 33,48 93,21 2.217,22 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 5.125,78 2.810,82 3.341,57 54,84 118,88 

28-281 Neplačani prihodki 11.819,20 3.288,26 312,75 27,82 9,51 

SKUPAJ   18.335,16 7.941,30 5.653,04 43,31 71,19 

 

  



 

234 

Obveznosti Krajevne skupnosti Mošnje so na dan 31.12.2019 sledeče: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 14.693,54 3.368,76 2.582,81 22,93 76,67 

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 10,34 23,71 33,06 229,30 139,43 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 1.859,64 2.545,78 5.397,51 136,90 212,02 

24-242 Kratkoročne obveznosti do PPU države 0,00 120,00 0,00 - 0,00 

28-281 Neplačani prihodki 1.896,94 2.159,99 2.488,92 113,87 115,23 

28-284 Neplačani transferni prihodki 9.979,91 1.413,37 0,00 14,16 0,00 

SKUPAJ   28.440,37 9.631,61 10.502,30 33,87 109,04 

 

Obveznosti Krajevne skupnosti Otok so na dan 31.12.2019 sledeče: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 511,45 421,73 324,78 82,46 77,01 

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 19,09 27,43 32,00 143,69 116,66 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 1.602,92 4.108,36 6.587,22 256,30 160,34 

28 Neplačani prihodki 0,00 0,00   - - 

SKUPAJ   2.133,46 4.557,52 6.944,00 213,62 152,36 

 

Obveznosti Krajevne skupnosti Podnart so na dan 31.12.2019 sledeče: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 3.149,40 1.156,88 1.073,71 36,73 92,81 

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 28,86 68,89 32,95 238,70 47,83 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 6.794,05 7.586,22 9.071,34 111,66 119,58 

28-281 Neplačani prihodki 1.023,18 1.234,44 750,00 120,65 60,76 

28-284 Neplačani prihodki 970,82 0,00 0,00 0,00 - 

SKUPAJ   11.966,31 10.046,43 10.928,00 83,96 108,77 

 

Obveznosti Krajevne skupnosti Radovljica so na dan 31.12.2019 sledeče: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 41.870,27 7.806,72 2.697,62 18,65 34,56 

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 11,02 5,45 1,40 49,46 25,69 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 7.145,97 7.847,40 5.913,07 109,82 75,35 

28-281 Neplačani prihodki 1.944,28 1.480,64 1.098,00 76,15 74,16 

28-284 Neplačani prihodki 37.573,78 5.567,69 0,00 14,82 0,00 

SKUPAJ   88.545,32 22.707,90 9.710,09 25,65 42,76 
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Obveznosti Krajevne skupnosti Srednja Dobrava so na dan 31.12.2019 sledeče: 

KONTO OBVEZNOSTI 2017 2018 2019 Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6=4:3 7=5:4 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 2.253,91 2.603,46 1.748,70 115,51 67,17 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 0,00 0,00 327,29     

24-240 Kratkoročne obveznosti do NPU države 10,07 23,43 0,80 232,67 3,41 

24-241 Kratkoročne obveznosti do NPU občine 4.792,75 6.086,46 5.700,36 126,99 93,66 

28-281 Neplačani prihodki 2.605,00 2.202,10 1.410,00 84,53 64,03 

SKUPAJ   9.661,73 10.915,45 9.187,15 112,98 84,17 

 

i) Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih 
 

Občina Radovljica nima sklenjenih pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz 
najemodajalca na najemnika, prav tako nima najetih blagovnih kreditov. 
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17. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA 
NADZORA JAVNIH FINANC 
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18. POROČILO EZR 
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19. POROČILO O PRERAZPOREDITVI 
PRORAČUNSKIH SREDSTEV V 
OBDOBJU OD 01.07. DO 31.12.2019 

 

Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 sredstva 
prerazporejala. Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč pomenijo le spremembo strukture 
odhodkov v okviru veljavne zakonodaje. Vse prerazporeditve izvedene na proračun 2019 so izkazane ločeno v 
spodnji tabeli. 
 
Med letom smo v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah v proračun vključili namenske prejemke, ki 
zahtevajo sorazmeren namenski izdatek. V proračunu niso izkazani posebej, ampak skupaj s prerazporeditvami. V 
tem primeru se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg finančnega načrta neposrednega uporabnika in veljavni 
plan. 
 
V pregledu so zajete vse prerazporeditve neposrednih proračunskih porabnikov, torej tudi krajevnih skupnosti, kar 
omogoča predsednikom krajevnih skupnosti drugi odstavek 7. člena Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2019. 
 
Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč pomenijo le spremembo strukture odhodkov. 
 
Kumulativni podatki so prikazani v spodnji tabeli, to je za obdobje od 01.01. do 30.06.2019 in od 01.07. do 
31.12.2019: 
 

Odhodki Posebni del 
proračuna 

Največji možni 
znesek 

prerazporejenih 
sredstev (7%) 

Znesek 
prerazporejenih 
sredstev v EUR 

v obdobju 
01.01.-

31.03.2019 

Znesek 
prerazporejenih 
sredstev v EUR 

na dan 
30.06.2019 oz. 

31.12.2019 

Odstotek 
prerazporejenih 

sredstev 

Začasno financiranje 
od 01.01. do 
31.03.2019 

4.409.582,69  308.670,79  235.366,03    5,34% 

Proračun 2019 22.636.718,23  1.584.570,28    
69.288,26  0,31% 

742.042,88  3,28% 

SKUPAJ PRORAČUN 2019 (od 01.04. do 31.12.2019) 811.331,14  3,58% 

 
Prerazporejena sredstva v obdobju začasnega financiranja 01.01. do 31.03.2019 so bila vključena v proračun za leto 
2019. 
 
V priloženih tabelah so prikazane vse prerazporeditve na nivoju štirimestnega konta na način, da je prikazana 
proračunska postavka, ki se znižuje, in proračunska postavka, ki se s prerazporeditvijo povečuje. 
Delež prerazporejenih sredstev je izračunan glede na sprejeti proračun 2019 za vse proračunske uporabnike. 
 
Poročilo o prerazporejenih sredstvih za obdobje prvega polletja je bilo podano že na 7. redni seji Občinskega sveta, 
dne 25.09.2019, za drugo polletje pa je podrobno razloženo v nadaljevanju gradiva. 
 
Pripravila: 
Maja Stanojević 
Vodja Referata za finance in proračun 

 Ciril Globočnik, 

 Župan
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POROČILO O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI v obdobju od 01.07. do 31.12.2019 
Datum 

dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

01.07.2019 0051-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    44321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 145,66 S: sedežna garnitura,   Na: 
sedežna garnitura 

    KONTO 4202 Nakup in gradnja osnovnih sredstev KONTO 4202 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     
          NRP   045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce     
01.07.2019 0052-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    44321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 119,83 S: sesalec,   Na: sesalec 

    KONTO 4202 Nakup in gradnja osnovnih sredstev KONTO 4203 Nakup in gradnja osnovnih sredstev/Nakup 
drugih osnovnih sre     

          NRP   045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce     

01.07.2019 0445/2019 PP    44807 Splošna proračunska rezervacija PP    40128 Stroški volitev - izvedba referenduma 10.896,16 

S: Zaradi odstopa večine 
članov sveta KS Ljubno je 
bilo potrebno izvesti 
predčasne volitve, ki so bile 
povsem nepredviden strošek.,   
Na: Zaradi odstopa večine 
članov sveta KS Ljubno je 
bilo potrebno izvesti 
predčasne volitve, ki so bile 
povsem nepredviden strošek. 

    KONTO 4090 Splošna proračunska rezervacija KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     

02.07.2019 0012-2019 PP    44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 2.500,00 S: urejanje otroškega igrišča,   

Na: urejanje otroškega igrišča 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     
    NRP   045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica           

02.07.2019 0025-2019 PP    44321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 600,00 
S: Pogostitev za kolesarski 
krog,   Na: Pogostitev za 
kolesarski krog 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     
    NRP   045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce           

04.07.2019 0016-2019 PP    64181 Sofinanciranje drugih dejavnosti KS Mošnje PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 229,26 S: Čiščenje prostorov,   Na: 
Čiščenje prostorov 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

09.07.2019 0343/2019 PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 

PP    
 

 

 

44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 5.000,00 

S: Sredstva se prerazporejajo 
zaradi menjave dotrajanih 
električnih inštalacij in slabe 
razsvetljave v stavbi na 
Gorenjski c. 18 (upravna 
enota).,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo zaradi menjave 
dotrajanih električnih 
inštalacij in slabe razsvetljave 
v stavbi na Gorenjski c. 18 
(upravna enota). 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
          NRP   013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

09.07.2019 0344/2019 PP    44812 Nakup in oprema zemljišč PP    44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 3.000,00 

S: Zagotovitev sredstev za 
ureditev  nepremiičnin v 
občinski lasti,   Na: 
Zagotovitev sredstev za 
ureditev  nepremiičnin v 
občinski lasti 

    KONTO 4021 Posebni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve     

    NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč NRP   013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva 
nepremičnin     

15.07.2019 0025-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 200,00 S: internet,   Na: internet 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

16.07.2019 0013-2019 PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica 1.256,90 S: Tekoče vzdrževanje,   Na: 

Tekoče vzdrževanje 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

16.07.2019 0014-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 153,19 

S: otroško igrišče vzdrževanje,   
Na: otroško igrišče 
vzdrževanje 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

16.07.2019 0026-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kamna Gorica 300,00 S: odvoz sveč 2019,   Na: 

odvoz sveč 2019 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

16.07.2019 0027-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna 
Gorica 500,00 S: ogrevanja KD 2019,   Na: 

ogrevanja KD 2019 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

16.07.2019 0365/2019 PP    49272 Šolski prevozi PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 10.000,00 

S: Sredstva se zagotavljajo za 
izvedbo projekta Energetska 
sanacija OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica, ki je sofinanciran z 
evropskimi sredstvi 
Kohezijskega sklada. NRP se 
spreminja skladno s četrtim 
odstavkom 9. člena Odloka o 
proračunu Občine Radovljica 
za leto 2019.,   Na: Sredstva se 
zagotavljajo za izvedbo 
projekta Energetska sanacija 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica, ki 
je sofinanciran z evropskimi 
sredstvi Kohezijskega sklada. 
NRP se spreminja skladno s 
četrtim odstavkom 9. člena 
Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2019. 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
          NRP   065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

Žagarja Lipnica 

23.07.2019 0357/2019 PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 10.000,00 

S: Sredstva se zagotavljajo za 
izvedbo projekta Energetska 
sanacija OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica, ki je sofinanciran z 
evropskimi sredstvi 
Kohezijskega sklada. NRP se 
spreminja skladno s četrtim 
odstavkom 9. člena Odloka o 
proračunu Občine Radovljica 
za leto 2019.,   Na: Sredstva se 
zagotavljajo za izvedbo 
projekta Energetska sanacija 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica, ki 
je sofinanciran z evropskimi 
sredstvi Kohezijskega sklada. 
NRP se spreminja skladno s 
četrtim odstavkom 9. člena 
Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2019. 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   063053 Vodovod v naselju Dobravica NRP   065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta 
Žagarja Lipnica     

23.07.2019 0358/2019 PP    44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 3.600,00 

S: Sredstva se zagotavljajo za 
izvedbo projekta Energetska 
sanacija OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica, ki je sofinanciran z 
evropskimi sredstvi 
Kohezijskega sklada. NRP se 
spreminja skladno s četrtim 
odstavkom 9. člena Odloka o 
proračunu Občine Radovljica 
za leto 2019.,   Na: Sredstva se 
zagotavljajo za izvedbo 
projekta Energetska sanacija 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica, ki 
je sofinanciran z evropskimi 
sredstvi Kohezijskega sklada. 
NRP se spreminja skladno s 
četrtim odstavkom 9. člena 
Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2019. 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   045312 Ulična oprema Linhartovega trga NRP   065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta 
Žagarja Lipnica     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

23.07.2019 0359/2019 PP    44691 Kolesarske steze PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 53.400,00 

S: Sredstva se zagotavljajo za 
izvedbo projekta Energetska 
sanacija OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica, ki je sofinanciran z 
evropskimi sredstvi 
Kohezijskega sklada. NRP se 
spreminja skladno s četrtim 
odstavkom 9. člena Odloka o 
proračunu Občine Radovljica 
za leto 2019.,   Na: Sredstva se 
zagotavljajo za izvedbo 
projekta Energetska sanacija 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica, ki 
je sofinanciran z evropskimi 
sredstvi Kohezijskega sklada. 
NRP se spreminja skladno s 
četrtim odstavkom 9. člena 
Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2019. 

    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini NRP   065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta 
Žagarja Lipnica     

23.07.2019 0360/2019 PP    44227 Ravnanje z odpadno vodo PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 10.000,00 

S: Sredstva se zagotavljajo za 
izvedbo projekta Energetska 
sanacija OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica, ki je sofinanciran z 
evropskimi sredstvi 
Kohezijskega sklada. NRP se 
spreminja skladno s četrtim 
odstavkom 9. člena Odloka o 
proračunu Občine Radovljica 
za leto 2019.,   Na: Sredstva se 
zagotavljajo za izvedbo 
projekta Energetska sanacija 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica, ki 
je sofinanciran z evropskimi 
sredstvi Kohezijskega sklada. 
NRP se spreminja skladno s 
četrtim odstavkom 9. člena 
Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2019. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   052001 ČN Radovljica NRP   065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta 
Žagarja Lipnica     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

23.07.2019 0361/2019 PP    44693 Urejanje mirujočega prometa PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 7.000,00 

S: Sredstva se zagotavljajo za 
izvedbo projekta Energetska 
sanacija OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica, ki je sofinanciran z 
evropskimi sredstvi 
Kohezijskega sklada. NRP se 
spreminja skladno s četrtim 
odstavkom 9. člena Odloka o 
proračunu Občine Radovljica 
za leto 2019.,   Na: Sredstva se 
zagotavljajo za izvedbo 
projekta Energetska sanacija 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica, ki 
je sofinanciran z evropskimi 
sredstvi Kohezijskega sklada. 
NRP se spreminja skladno s 
četrtim odstavkom 9. člena 
Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2019. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici NRP   065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta 
Žagarja Lipnica     

23.07.2019 0362/2019 PP    41024 Medgeneracijski center Radovljica PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 10.000,00 

S: Sredstva se zagotavljajo za 
izvedbo projekta Energetska 
sanacija OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica, ki je sofinanciran z 
evropskimi sredstvi 
Kohezijskega sklada. NRP se 
spreminja skladno s četrtim 
odstavkom 9. člena Odloka o 
proračunu Občine Radovljica 
za leto 2019.,   Na: Sredstva se 
zagotavljajo za izvedbo 
projekta Energetska sanacija 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica, ki 
je sofinanciran z evropskimi 
sredstvi Kohezijskega sklada. 
NRP se spreminja skladno s 
četrtim odstavkom 9. člena 
Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2019. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   107004 Medgeneracijski center Radovljica NRP   065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta 
Žagarja Lipnica     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

23.07.2019 0365/2019 PP    46247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 6.499,00 

S: Sredstva se zagotavljajo za 
izvedbo projekta Energetska 
sanacija OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica, ki je sofinanciran z 
evropskimi sredstvi 
Kohezijskega sklada. NRP se 
spreminja skladno s četrtim 
odstavkom 9. člena Odloka o 
proračunu Občine Radovljica 
za leto 2019.,   Na: Sredstva se 
zagotavljajo za izvedbo 
projekta Energetska sanacija 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica, ki 
je sofinanciran z evropskimi 
sredstvi Kohezijskega sklada. 
NRP se spreminja skladno s 
četrtim odstavkom 9. člena 
Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2019. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica NRP   065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta 
Žagarja Lipnica     

24.07.2019 0368/2019 PP    46245 Ostali športni objekti in nakup opreme PP    46203 Športni park Radovljica 4.670,00 

S: Prerazporeditev je potrebna 
za zagotovitev sredstev za 
pripravo projektne 
dokumentacije IDZ za stari 
del športnega parka.,   Na: 
Prerazporeditev je potrebna za 
zagotovitev sredstev za 
pripravo projektne 
dokumentacije IDZ za stari 
del športnega parka. 

    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

    

    NRP   081033 Ostali športni objekti in nakup opreme NRP   081003 Športni park Radovljica     

24.07.2019 0369/2019 PP    46245 Ostali športni objekti in nakup opreme PP    46203 Športni park Radovljica 234,39 

S: Prerazporeditev je potrebna 
za zagotovitev sredstev za 
pripravo projektne 
dokumentacije IDZ za stari 
del športnega parka.,   Na: 
Prerazporeditev je potrebna za 
zagotovitev sredstev za 
pripravo projektne 
dokumentacije IDZ za stari 
del športnega parka. 
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

    

    NRP   081033 Ostali športni objekti in nakup opreme NRP   081003 Športni park Radovljica     

29.07.2019 0378/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 100.000,00 

S: Sanacija cest po izgradnji 
vodovoda Dobravica bo delno 
sofinancirana s strani Elektro 
Gorenjska zato se lahko del 
sredstev nameni za izgradnjo 
vodovoda.,   Na: Sanacija cest 
po izgradnji vodovoda 
Dobravica bo delno 
sofinancirana s strani Elektro 
Gorenjska zato se lahko 
poveča obseg del pri izgradnji 
vodovoda. 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in 
kanalizacijskega omrežja NRP   063053 Vodovod v naselju Dobravica     

30.07.2019 0379/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 10.700,00 

S: Del sanacije cest se izvede 
v okviru obnove vodovoda 
zato so bila sredstva med 
NRP-ji tudi že ustrezno 
prerazporejena. Posledično je 
potrebna tudi prerazporeditev 
sredstev za izvajanje nadzora.,   
Na: Del sanacije cest se izvede 
v okviru obnove vodovoda 
zato so bila sredstva med 
NRP-ji tudi že ustrezno 
prerazporejena. Posledično je 
potrebna tudi prerazporeditev 
sredstev za izvajanje nadzora. 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

    

    NRP   045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in 
kanalizacijskega omrežja NRP   063053 Vodovod v naselju Dobravica     

30.07.2019 0380/2019 PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine PP    40130 Priznanja in simboli občine Radovljica 190,32 

S: Sredstva za naročilo 
priznanj (protokol),   Na: 
Sredstva za naročilo priznaj 
(protokol) 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

31.07.2019 0385/2019 PP    76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in 
površinah letališča PP    75001 Materialni stroški - javna služba 2.000,00 

S: Zagotavljamo sredstva za 
izvedbo meritev hrupa na 
letališču.,   Na: Zagotavljamo 
sredstva za izvedbo meritev 
hrupa na letališču. 
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

    NRP   040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in 
površinah letališča           

05.08.2019 0015-2019 PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart PP    64204 Sofinanciranje drugih programov KS Podnart 878,40 

S: Elaborat za legalizacijo 
kulturnega doma Podnart,   
Na: Elaborat za legalizacijo 
kulturnega doma Podnart 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

05.08.2019 0038-2019 PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 150,00 S: gorivo,   Na: gorivo 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve     

    NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Begunje           

06.08.2019 0019-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    44320 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 310,53 
S: Obnova strehe in žlebov 
KD,   Na: Obnova strehe in 
žlebov KD 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
          NRP   045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo     

13.08.2019 0029-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Lesce 500,00 S: vodarina, smeti pok.,   Na: 

vodarina, smeti pok. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

14.08.2019 0022-2019 PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 600,00 S: najemnina,   Na: najemnina 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine     
    NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje           

14.08.2019 0027-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kropa 109,24 S: TPC-pogodba,   Na: TPC-

pogodba 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

19.08.2019 0024-2019 PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 157,25 S: čistila,   Na: čistila 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     
19.08.2019 0025-2019 PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 157,25 S: čistila,   Na: čistila 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     
    NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje           

19.08.2019 0397/2019 PP    40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 4.000,00 

S: prerazporeditev je potrebna 
za zagotovitev študentskega 
dela,   Na: prerazporeditev je 
potrebna za zagotovitev 
študentskega dela 

    KONTO 4000 Plače in dodatki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

22.08.2019 0399/2019 PP    44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje 
planskih dokumentov PP    44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene 

akte 13.847,00 

S: Sredstva bodo namenjena 
za strokovne podlage:  
 
IDP za promet za OPPN RA 
86 ( Regijski center za zaščito 
in reševanje) zaradi smernic 
DRSI, 
 
Naročilo za dopolnitev 
strokovne podlage za 
dolgoročno reševanje prometa 
na Brezjah v povezavi s 
prometom za OPPN Bazilika 
Brezje in 
 
Strokovna podlaga za novo 
predvideno območje poselitve 
na Lancovem ob regionalni 
cesti zahodno od kulturnega 
doma Lancovo,   Na: Sredstva 
bodo namenjena za strokovne 
podlage:  
 
IDP za promet za OPPN RA 
86 ( Regijski center za zaščito 
in reševanje) zaradi smernic 
DRSI, 
 
Naročilo za dopolnitev 
strokovne podlage za 
dolgoročno reševanje prometa 
na Brezjah v povezavi s 
prometom za OPPN Bazilika 
Brezje in 
 
Strokovna podlaga za novo 
predvideno območje poselitve 
na Lancovem ob regionalni 
cesti zahodno od kulturnega 
doma Lancovo 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

23.08.2019 0401/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest PP    44695 Vodenje banke cestnih podatkov 5.060,00 

S: Sredstva se nameni za 
naročilo posnetka 
premostitvenih objektov in 
prepustov na občinskih cestah 
na območju občine 
Radovljica, za potrebe 
dokončne ureditve BCP.,   Na: 
Sredstva se nameni za 
naročilo posnetka 
premostitvenih objektov in 
prepustov na občinskih cestah 
na območju občine 
Radovljica, za potrebe 
dokončne ureditve BCP. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

    NRP   045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in 
kanalizacijskega omrežja           

23.08.2019 0430/2019 PP    48301 Obletnice in promocijska gradiva PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 130,25 

S: Prerazporeditev je potrebna 
zaradi izvedbe razstave ob 60- 
letnici Ljudske univerze 
Radovljica.,   Na: 
Prerazporeditev je potrebna 
zaradi izvedbe razstave ob 60- 
letnici Ljudske univerze 
Radovljica. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

26.08.2019 0026-2019 PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 1.856,01 S: vzdrževanje,   Na: 
vzdrževanje 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     
    NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje           

26.08.2019 0030-2019 PP    44321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 460,81 S: vzdrževanje,   Na: 
vzdrževanje 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     
    NRP   045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce           

26.08.2019 0422/2019 PP    41007 Družinski pomočnik PP    41025 
Sofinanciranje programov humanitarnih in 
invalidskih društev in organizacij, drugih 
socialnovarstvenih društev in organizacij 

560,00 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo izdelave letakov za 
projekt Prostofer.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
plačilo izdelave letakov za 
projekt Prostofer. 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

26.08.2019 0423/2019 PP    41007 Družinski pomočnik PP    41025 
Sofinanciranje programov humanitarnih in 
invalidskih društev in organizacij, drugih 
socialnovarstvenih društev in organizacij 

380,00 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo poštnih storitev v 
projektu Prostofer.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
plačilo poštnih storitev v 
projektu Prostofer. 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

26.08.2019 0424/2019 PP    41007 Družinski pomočnik PP    41025 
Sofinanciranje programov humanitarnih in 
invalidskih društev in organizacij, drugih 
socialnovarstvenih društev in organizacij 

90,00 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za nakup  vinjete.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
nakup vinjete. 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve     

30.08.2019 0027-2019 PP    64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Srednja Dobrava PP    64226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 

Srednja Dobrava 534,06 
S: Nasutje peska na otroškem 
igrišču,   Na: Nasutje peska na 
otroškem igrišču 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

    NRP   049010 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 
KS Srednja Dobrava NRP   049010 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS 

Srednja Dobrava     

30.08.2019 0413/2019 PP    49272 Šolski prevozi PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine 230,60 

S: za nakup odsevnih trakov in 
odsevnih jopičev za Pešbus,   
Na: za nakup odsevnih trakov 
in odsevnih jopičev za Pešbus 

    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

02.09.2019 0418/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40106 Materialni stroški sveta 153,00 

S: Sredstva so potrebna za 
tehnično obdelavo polletnega 
poročila za leto 2019.,   Na: 
Sredstva so potrebna za 
tehnično obdelavo polletnega 
poročila za leto 2019. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

02.09.2019 0434/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40131 Stroški plačilnega prometa 90,00 

S: Na postavki ostajajo 
neporabljena sredstva.,   Na: 
Zaradi nedelovanja UJPnet-a 
dne 02.08.2019 so ostala 
celotna sredstva EZR na 
podarčunu BS in so s tem 
posledično nastali stroški 
nočnega depozita na BS za 
visoka sredstva, ki so presegla 
načrtovano vrednost na PP. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem 
EZR     

03.09.2019 0036-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Lesce 145,70 S: urejanje pokopališča,   Na: 

urejanje pokopališča 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

03.09.2019 0426/2019 PP    41007 Družinski pomočnik PP    41022 Pogrebni stroški 259,40 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo stoškov pokopa, oz. 
raztrosa za osebo, za katero je 
na podlagi Zakona o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti, 
naročnik in plačnik občina.,   
Na: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo stoškov pokopa, oz. 
raztrosa za osebo, za katero je 
na podlagi Zakona o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti, 
naročnik in plačnik občina. 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni proračunski uporabniki     

03.09.2019 0491/2019 PP    40714 Zdravstveni dom Radovljica PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 103,60 

S: Sredstva za izobraževanje 
na Dnevih gradbenega prava,   
Na: Sredstva za izobraževanje 
na Dnevih gradbenega prava 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4024 Izdatki za službena potovanja     
    NRP   072003 Obnova ZD Radovljica           

04.09.2019 0039-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Lesce 150,00 S: čiščenje PV,   Na: čiščenje 

PV 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

04.09.2019 0432/2019 PP    40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - 
podžupan PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 2.300,00 

S: sredstva za nepokl. fun. se 
za dva meseca ne bodo 
izplačala, zato se 
prerazporejajo na pogodbena 
dela,   Na: sredstva za nepokl. 
fun. se za dva meseca ne bodo 
izplačala, zato se 
prerazporejajo na pogodbena 
dela 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     

05.09.2019 0428/2019 PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta PP    46213 Kopališče Radovljica 9.000,00 

S: Proračunska postavka se 
zmanjšuje, ker smo pozno 
podpisali pogodbo in ostajajo 
sredstva.,   Na: Postavka se 
povečuje zaradi zagotovitve 
sredstev, ker smo prejeli višjo 
dobivteljevo ponudbo na 
razpisu. 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     

    NRP   065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta 
Žagarja Lipnica NRP   081034 Kopališče Radovljica     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

10.09.2019 0437/2019 PP    44807 Splošna proračunska rezervacija PP    40130 Priznanja in simboli občine Radovljica 4.103,84 

S: Naročilo Avsenikovih 
srebrnikov, ki niso bili 
načrtovani ob sprejemu 
proračuna in so izdani ob 90. 
obletnici rojstva Slavka 
Avsenika.,   Na: Naročilo 
Avsenikovih srebrnikov,  
izdanih ob 90. obletnici 
rojstva Slavka Avsenika. 

    KONTO 4090 Splošna proračunska rezervacija KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

10.09.2019 0438/2019 PP    44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS PP    44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest 45.205,18 

S: Sredstva se nameni za letno 
vzdrževanje ceste Češnjica - 
Rovte.,   Na: Sredstva se 
nameni za letno vzdrževanje 
ceste Češnjica - Rovte. 

    KONTO 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih 
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki KONTO 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, 

ki niso posredni proračunski uporabniki     

10.09.2019 0442/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40130 Priznanja in simboli občine Radovljica 795,71 

S: Naročilo Avsenikovih 
srebrnikov, ki niso bili 
načrtovani ob sprejemu 
proračuna in so izdani ob 90. 
obletnici rojstva Slavka 
Avsenika.,   Na: Naročilo 
Avsenikovih srebrnikov,  
izdanih ob 90. obletnici 
rojstva Slavka Avsenika. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

12.09.2019 0019-2019 PP    64180 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Mošnje PP    64181 Sofinanciranje drugih dejavnosti KS Mošnje 1.845,61 S: kurilno olje,   Na: kurilno 

olje 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

    NRP   049008 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 
KS Mošnje           

12.09.2019 0033-2019 PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 200,00 S: najemnina 08/19,   Na: 

najemnina 08/19 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine     

    NRP   049002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Brezje           

12.09.2019 0449/2019 PP    44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest PP    44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 1.630,81 

S: Sredstva se nameni za 
ureditev cestne razsvetljave ob 
kabliranju Elektra Gorenjske 
na Lancovem.,   Na: Sredstva 
se nameni za ureditev cestne 
razsvetljave ob kabliranju 
Elektra Gorenjske na 
Lancovem. 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
    NRP   042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest NRP   064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

12.09.2019 0451/2019 PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica PP    44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 7.040,80 

S: Sredstva se nameni za 
obnovo cestne razsvetljave ob 
izvedbi prehoda za pešce pri 
pokopališču v Begunjah.,   Na: 
Sredstva se nameni za obnovo 
cestne razsvetljave ob izvedbi 
prehoda za pešce pri 
pokopališču v Begunjah. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   063053 Vodovod v naselju Dobravica NRP   064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS     

12.09.2019 0452/2019 PP    44114 Sanacijski program odvajanja odpadnih voda PP    44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 2.340,27 

S: Sredstva se nameni za 
obnovo cestne razsvetljave ob 
izvedbi prehoda za pešce pri 
pokopališču v Begunjah.,   Na: 
Sredstva se nameni za obnovo 
cestne razsvetljave ob izvedbi 
prehoda za pešce pri 
pokopališču v Begunjah. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
          NRP   064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS     

13.09.2019 0019-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 1.363,11 S: urejanje otroškega igrišča,   

Na: urejanje otroškega igrišča 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

13.09.2019 0033-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kropa 47,25 S: odvoz sveč 08/19,   Na: 

odvoz sveč 08/19 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

16.09.2019 0036-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kamna Gorica 250,00 S: Odvoz smeti,   Na: Odvoz 

smeti 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

16.09.2019 0459/2019 PP    49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine PP    49118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov 
in plačil staršev 5.000,00 

S: Zagotovitev sredstev za 
pokrivanje popustov pri 
plačilu razlike med ceno 
programov in plačili staršev, 
obračunanih v skladu s 
Sklepom o določitvi cen 
programov Vrtca Radovljica 
in dodatnih znižanjih plačil 
staršev za programe vrtcev.,   
Na: Zagotovitev sredstev za 
pokrivanje popustov pri 
plačilu razlike med ceno 
programov in plačili staršev, 
obračunanih v skladu s 
Sklepom o določitvi cen 
programov Vrtca Radovljica 
in dodatnih znižanjih plačil 
staršev za programe vrtcev. 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

18.09.2019 0041-2019 PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Ljubno PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 

Otoče 204,96 S: svečnik 2 kos,   Na: svečnik 
2 kos 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4203 Nakup in gradnja osnovnih sredstev/Nakup 
drugih osnovnih sre     

    NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Ljubno NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 

Otoče     

18.09.2019 0465/2019 PP    46250 Športne površine Kamna Gorica PP    49274 Mladinski in študentski programi 318,42 

S: Prerazporeditev je potrebna 
za pokritje stroškov 
informacijskega materiala za 
poklicno usmerjanje mladih.,   
Na: Prerazporeditev je 
potrebna za pokritje stroškov 
informacijskega materiala za 
poklicno usmerjanje mladih. 

    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     
    NRP   081038 Športne površine Kamna Gorica           
19.09.2019 0037-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 1.456,00 S: investicije,   Na: investicije 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
          NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

20.09.2019 0471/2019 PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 2.950,00 

S: Sredstva se nameni za 
naročilo PZI projektne 
dokumentacije rekonstrukcije 
Ljubljanske ceste od Jalnove 
ulice do Jurčičeve ulice.,   Na: 
Sredstva se nameni za 
naročilo PZI projektne 
dokumentacije rekonstrukcije 
Ljubljanske ceste od Jalnove 
ulice do Jurčičeve ulice. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

    

    NRP   063011 Vodovod v KS Lancovo NRP   045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste     

23.09.2019 0486/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40131 Stroški plačilnega prometa 1.750,00 

S: Na postavki je dovolj 
sredstev.,   Na: Sredstva so 
potrebna za kritje stroškov 
nočnega depzita pri NLB d.d., 
ki se od junija obračunavajo 
po novi višji bančni tarifi. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     

24.09.2019 0475/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40128 Stroški volitev - izvedba referenduma 96,02 

S: Na kontu je zadosti 
sredstev.,   Na: Sredstva se 
zagotovijo za plačilo stroškov 
uporabe prostorov za 
predčasne volitve KS Ljubno. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

26.09.2019 0488/2019 PP    40714 Zdravstveni dom Radovljica PP    48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne 
dediščine 2.940,00 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za namen saniranja kapelice 
sv. Ane.,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo za namen 
saniranja kapelice sv. Ane. 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   072003 Obnova ZD Radovljica NRP   082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne 
dediščine     

27.09.2019 0481/2019 PP    49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine PP    49118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov 
in plačil staršev 500,00 

S: Zagotovitev sredstev za 
dodatne ugodnosti pri plačilu 
vrtca v skladu s Sklepom 
občinskega sveta o ceni 
programov vrtca in dodatnih 
znižanjih.,   Na: Zagotovitev 
sredstev za dodatne ugodnosti 
pri plačilu vrtca v skladu s 
Sklepom občinskega sveta o 
ceni programov vrtca in 
dodatnih znižanjih. 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     
30.09.2019 0035-2019 PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 1.600,00 S: kurilno olje,   Na: kurilno 
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

KS Brezje olje 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

    NRP   049002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Brezje           

30.09.2019 0035-2019 PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 492,00 S: kurilno olje,   Na: kurilno 
olje 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

    NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje           

01.10.2019 0036-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 2.000,01 S: menjava oken,   Na: 
menjava oken 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
          NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje     

01.10.2019 0036-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 2.070,34 S: menjava oken,   Na: 
menjava oken 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
          NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje     

01.10.2019 0036-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 386,38 S: menjava oken,   Na: 
menjava oken 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
          NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje     

01.10.2019 0036-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 657,56 S: menjava oken,   Na: 
menjava oken 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

          NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje     

01.10.2019 0036-2019 PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Brezje PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 801,15 S: menjava oken,   Na: 

menjava oken 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

          NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje     

01.10.2019 0036-2019 PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Brezje PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 276,71 S: menjava oken,   Na: 

menjava oken 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

          NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje     

02.10.2019 0487/2019 PP    40714 Zdravstveni dom Radovljica PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 376,00 

S: Sredstva za izobraževanje 
na Dnevih gradbenega prava,   
Na: Sredstva za izobraževanje 
na Dnevih gradbenega prava 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     
    NRP   072003 Obnova ZD Radovljica           

03.10.2019 0489/2019 PP    40714 Zdravstveni dom Radovljica PP    44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 
KS 20.000,00 

S: Sredstva se nameni za 
prometno ureditev lokalne 
ceste skozi Hlebce.,   Na: 
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dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

Sredstva se nameni za 
prometno ureditev lokalne 
ceste skozi Hlebce. 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
    NRP   072003 Obnova ZD Radovljica           

03.10.2019 0493/2019 PP    40714 Zdravstveni dom Radovljica PP    44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 10.000,00 

S: Sredstva se nameni za 
obnovo tlaka na Linhartovem 
trgu.,   Na: Sredstva se nameni 
za obnovo tlaka na 
Linhartovem trgu. 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
    NRP   072003 Obnova ZD Radovljica NRP   045312 Ulična oprema Linhartovega trga     

03.10.2019 0494/2019 PP    44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS PP    44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 1.000,00 

S: Sredstva se nameni za 
obnovo tlaka na Linhartovem 
trgu.,   Na: Sredstva se nameni 
za obnovo tlaka na 
Linhartovem trgu. 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
          NRP   045312 Ulična oprema Linhartovega trga     

04.10.2019 0038-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Brezje 38,58 S: el. energija 09/19,   Na: el. 

energija 09/19 

    KONTO 4021 
geodetske storitve, parcelacije, cenitve in 
druge podobne storitve Posebni material in 
storitve 

KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

07.10.2019 0714/2019 PP    41024 Medgeneracijski center Radovljica PP    48233 Grad Kamen 155,00 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za potrebe izvedbe nadzora 
vzdrževalnih del na gradu 
Kamen.,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo za potrebe 
izvedbe nadzora vzdrževalnih 
del na gradu Kamen. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

    

    NRP   107004 Medgeneracijski center Radovljica NRP   082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen     

08.10.2019 0039-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Brezje 161,42 S: ODVOZ SMETI pok.,   Na: 

ODVOZ SMETI pok. 

    KONTO 4021 
geodetske storitve, parcelacije, cenitve in 
druge podobne storitve Posebni material in 
storitve 

KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

08.10.2019 0041-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kamna Gorica 120,00 S: Odvoz smeti pokopališče,   

Na: Odvoz smeti pokopališče 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

08.10.2019 0044-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64132 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Kamna Gorica 333,60 S: urejanje igrišča,   Na: 

urejanje igrišča 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     
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dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

10.10.2019 0506/2019 PP    44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje 
planskih dokumentov PP    44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene 

akte 20.188,56 

S: Sredstva se prerazporedijo, 
ker na tej postavki ne bo 
realiziranih faz v postopku 
sprejemanja Prvih sprememb 
in dopolnitev Strategije 
prostorskega razvoja, sredstva 
pa potrebujemo za pripravo 
strokovnih podlag za 
prostorsko izvedbene akte,   
Na: Sredstva se 
prerazporedijo, ker jih  
potrebujemo za pripravo 
strokovnih podlag za 
prostorsko izvedbene akte 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     

14.10.2019 0034-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kropa 61,00 S: internet,   Na: internet 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

14.10.2019 0035-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kropa 450,00 S: Odvoz smeti pok.,   Na: 

Odvoz smeti pok. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

14.10.2019 0040-2019 PP    64122 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 200,00 S: najemnina PGD,   Na: 

najemnina PGD 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine     

14.10.2019 0044-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Otoče 100,00 

S: ELEKTRIČNA 
ENERGIJA PVO,   Na: 
ELEKTRIČNA ENERGIJA 
PVO 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

          NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Otoče     

14.10.2019 0508/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest PP    44698 Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, 

parkov, zelenic na JP v KS 21.407,84 

S: Sredstva se nameni za 
gradnjo obračališča na Trati, 
ureditev obcestnega območja 
pri župnišču v Begunjah in 
manjše sanacije krajevnih 
cest.,   Na: Sredstva se nameni 
za gradnjo obračališča na 
Trati, ureditev obcestnega 
območja pri župnišču v 
Begunjah in manjše sanacije 
krajevnih cest. 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
    NRP   045194 Oporni zid - Gubčeva ulica           
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dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

14.10.2019 0509/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest PP    44698 Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, 

parkov, zelenic na JP v KS 596,69 

S: Sredstva se nameni za 
gradnjo obračališča na Trati, 
ureditev obcestnega območja 
pri župnišču v Begunjah in 
manjše sanacije krajevnih 
cest.,   Na: Sredstva se nameni 
za gradnjo obračališča na 
Trati, ureditev obcestnega 
območja pri župnišču v 
Begunjah in manjše sanacije 
krajevnih cest. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   045194 Oporni zid - Gubčeva ulica           

15.10.2019 0022-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 846,89 S: Otroško igrišče,   Na: 

Otroško igrišče 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

15.10.2019 0022-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 7,53 S: Otroško igrišče,   Na: 

Otroško igrišče 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

15.10.2019 0050-2019 PP    64163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 435,72 S: čiščenje površin,   Na: 

čiščenje površin 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

17.10.2019 0045-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna 
Gorica 271,30 S: obratovalni stroški 09/19,   

Na: obratovalni stroški 09/19 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

17.10.2019 0517/2019 PP    46245 Ostali športni objekti in nakup opreme PP    46213 Kopališče Radovljica 1.770,46 

S: Sredstva se prerazporedijo 
za kritje stroško za dobavo 
reflektorjev (4 kom) za 
Kopališče Radovljca.,   Na: 
Sredstva se prerazporedijo za 
kritje stroško za dobavo 
reflektorjev (4 kom) za 
Kopališče Radovljca 
(knjiženje na pravilni konto) 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
    NRP   081033 Ostali športni objekti in nakup opreme NRP   081034 Kopališče Radovljica     

21.10.2019 0020-2019 PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart PP    64204 Sofinanciranje drugih programov KS Podnart 347,70 S: Dimnik KD,   Na: Dimnik 
KD 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

21.10.2019 0021-2019 PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart PP    64204 Sofinanciranje drugih programov KS Podnart 963,80 

S: Inštalacija kotla in 
radiatorja v KD,   Na: 
Inštalacija kotla in radiatorja v 
KD 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     
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21.10.2019 0022-2019 PP    64200 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Podnart PP    44325 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 2.595,10 S: Cesta za Poljšico,   Na: 

Cesta za Poljšico 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
          NRP   045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart     

21.10.2019 0023-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 217,50 

S: Grmovnice za otroško 
igrišče,   Na: Grmovnice za 
otroško igrišče 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

21.10.2019 0522/2019 PP    49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica PP    46247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 15.000,00 

S: Na predlog šole se del 
sredstev, predvidenih za 
pokrivanje materialnih 
stroškov šole, prerazporedi na 
sredstva za nakup opreme 
sanirane telovadnice.,   Na: Na 
predlog šole se del sredstev, 
predvidenih za pokrivanje 
materialnih stroškov šole, 
prerazporedi na sredstva za 
nakup opreme sanirane 
telovadnice. 

    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom     
          NRP   081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica     

22.10.2019 0036-2019 PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kropa PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 517,08 S: tajniška dela,   Na: tajniška 

dela 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     

22.10.2019 0036-2019 PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 159,00 S: tajniška dela,   Na: tajniška 
dela 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     

22.10.2019 0037-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 20,00 S: upravljanje z KD,   Na: 
upravljanje z KD 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve Posebni material in storitve     

23.10.2019 0527/2019 PP    41023 Odpravljanje ovir za invalide PP    40704 Mrliško ogledna služba 805,60 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo obveznosti iz 
naslova mrliško pregledne 
službe.,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo za plačilo 
obveznosti iz naslova mrliško 
pregledne službe. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode     

28.10.2019 0534/2019 PP    41007 Družinski pomočnik PP    41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na 
domu 15.473,45 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo obveznosti iz 
naslova pomoči na domu.,   
Na: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo obveznosti iz 
naslova pomoči na domu. 
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

28.10.2019 0535/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    40704 Mrliško ogledna služba 379,54 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo obveznosti mrliško 
pregledne službe.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
plačilo obveznosti mrliško 
pregledne službe. 

    KONTO 4100 Subvencije javnim podjetjem KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode     

29.10.2019 0038-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kropa 612,40 S: zunanji sodelavci,   Na: 

zunanji sodelavci 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     

29.10.2019 0038-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 294,56 S: zunanji sodelavci,   Na: 
zunanji sodelavci 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     

29.10.2019 0039-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kropa 36,48 S: zunanji sodelavci,   Na: 

zunanji sodelavci 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     

30.10.2019 0545/2019 PP    41023 Odpravljanje ovir za invalide PP    41022 Pogrebni stroški 913,95 

S: Sredstva se razporejajo za 
plačilo stroškov pokopa oz. 
raztrosa za osebo, za katero je 
na podlagi Zakona o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti 
naročnik in plačnik občina.,   
Na: Sredstva se razporejajo za 
plačilo stroškov pokopa oz. 
raztrosa za osebo, za katero je 
na podlagi Zakona o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti 
naročnik in plačnik občina. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni proračunski uporabniki     

31.10.2019 0035-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 206,71 S: otroško igrišče,   Na: 

otroško igrišče 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

31.10.2019 0035-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 33,13 S: otroško igrišče,   Na: 

otroško igrišče 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

05.11.2019 0025-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 350,00 

S: otroško igrišče, novo-10/19,   
Na: otroško igrišče, novo-
10/19 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

05.11.2019 0556/2019 PP    46117 Spodbujanje individualne stanovanjske 
gradnje PP    41001 Subvencije najemnin za stanovanja 3.000,00 

S: Sredstva je potrebno 
prerazporediti za plačilo 
tekočih obveznosti.,   Na: 
Sredstva je potrebno 
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

prerazporediti za plačilo 
tekočih obveznosti. 

    KONTO 4102 Subvencije KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

    NRP   061012 Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov 
kulturne dediščine           

05.11.2019 0560/2019 PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju PP    46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje 
neprofitnih najemnih stanovanj 3.500,00 

S: Sredstva je potrebo 
prerazporediti za plačilo 
izvedbe prenove stanovanj 
Nova vas 27, Radovljica.,   
Na: Sredstva je potrebo 
prerazporediti za plačilo 
izvedbe prenove stanovanj 
Nova vas 27, Radovljica. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

          NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje 
neprofitnih stanovanj     

05.11.2019 0561/2019 PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju PP    46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje 
neprofitnih najemnih stanovanj 10.500,00 

S: Sredstva je potrebno 
prerazporediti za plačilo 
izvedbe prenove stanovanj 
Nova vas 27, Radovljica.,   
Na: Sredstva je potrebno 
prerazporediti za plačilo 
izvedbe prenove stanovanj 
Nova vas 27, Radovljica. 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

          NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje 
neprofitnih stanovanj     

05.11.2019 0562/2019 PP    46117 Spodbujanje individualne stanovanjske 
gradnje PP    46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje 

neprofitnih najemnih stanovanj 2.000,00 

S: Sredstva je potrebo 
prerazporediti za plačilo 
izvedbe prenove stanovanj 
Nova vas 27, Radovljica.,   
Na: Sredstva je potrebo 
prerazporediti za plačilo 
izvedbe prenove stanovanj 
Nova vas 27, Radovljica. 

    KONTO 4102 Subvencije KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   061012 Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov 
kulturne dediščine NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje 

neprofitnih stanovanj     

06.11.2019 0567/2019 PP    44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave PP    44303 Cestna oprema 23.994,82 

S: Sredstva se nameni za 
postavitev izposojevalnic 
koles.,   Na: Sredstva se 
nameni za postavitev 
izposojevalnic koles. 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
    NRP   064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS NRP   045159 Urbana oprema     
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dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

06.11.2019 0568/2019 PP    44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest PP    44691 Kolesarske steze 5.000,00 

S: Sredstva se nameni za 
postavitev izposojevalnic 
koles.,   Na: Sredstva se 
nameni za postavitev 
izposojevalnic koles. 

    KONTO 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih 
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

          NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini     

06.11.2019 0570/2019 PP    44693 Urejanje mirujočega prometa PP    44691 Kolesarske steze 2.400,00 

S: Sredstva se nameni za 
postavitev izposojevalnic 
koles.,   Na: Sredstva se 
nameni za postavitev 
izposojevalnic koles. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   045309 Parkirna hiša Grajski park NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini     

06.11.2019 0573/2019 PP    49116 Vrtec Radovljica PP    49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 15.000,00 

S: Zagotovitev sredstev za 
pokrivanje zakonskih 
obveznosti.,   Na: Zagotovitev 
sredstev za pokrivanje 
zakonskih obveznosti. 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

06.11.2019 0576/2019 PP    40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in 
odborov PP    40106 Materialni stroški sveta 1.474,36 S: Za plačilo članarine SOS.,   

Na: Za plačilo članarine SOS. 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

06.11.2019 0577/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    40704 Mrliško ogledna služba 1.267,20 

S: Sredstva se prerazporejajo  
za plačilo stroškov mrliško 
pregledne službe.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo  za 
plačilo stroškov mrliško 
pregledne službe. 

    KONTO 4100 Subvencije javnim podjetjem KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode     

07.11.2019 0047-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Ljubno 63,61 S: Odvoz smeti,   Na: Odvoz 

smeti 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

          NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Ljubno     

07.11.2019 0048-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Begunje 200,00 S: Odvoz smeti,   Na: Odvoz 

smeti 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

          NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Begunje     

07.11.2019 0055-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Lesce 320,00 S: smeti-pokopališče,   Na: 

smeti-pokopališče 
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dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

07.11.2019 0580/2019 PP    48127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v 
športu PP    46245 Ostali športni objekti in nakup opreme 28,00 

S: Preostala sredstva na tej 
postavki se prerazporedijo za 
druge nujne potrebe na 
področju športa.,   Na: 
Preostala sredstva na tej 
postavki se prerazporedijo za 
druge nujne potrebe na 
področju športa. 

    KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

          NRP   081033 Ostali športni objekti in nakup opreme     

07.11.2019 0581/2019 PP    46250 Športne površine Kamna Gorica PP    46245 Ostali športni objekti in nakup opreme 281,58 

S: Preostala sredstva na tej 
postavki se prerazporedijo za 
druge nujne potrebe na 
področju športa.,   Na: 
Preostala sredstva na tej 
postavki se prerazporedijo za 
druge nujne potrebe na 
področju športa. 

    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
    NRP   081038 Športne površine Kamna Gorica NRP   081033 Ostali športni objekti in nakup opreme     

07.11.2019 0582/2019 PP    44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest PP    44691 Kolesarske steze 2.000,00 

S: Sredstva se nameni za 
postavitev izposojevalnic 
koles.,   Na: Sredstva se 
nameni za postavitev 
izposojevalnic kole 

    KONTO 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih 
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

          NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini     

07.11.2019 0583/2019 PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih 
zgradb PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 1.500,00 

S: Sredstva so potrebna za 
plačilo cestne zapore - 
Gorenjska 1, zaradi 
restavriranja fresk,   Na: 
Sredstva so potrebna za 
plačilo cestne zapore - 
Gorenjska 1, zaradi 
restavriranja fresk 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

08.11.2019 0046-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kamna Gorica 157,82 S: Odvoz smeti,   Na: Odvoz 

smeti 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

08.11.2019 0057-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 138,38 S: palice za zastave 60 kos,   

Na: palice za zastave 60 kos 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     
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    NRP   049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 
KS Lesce           

08.11.2019 0058-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 468,76 

S: pogostitev-Sveta KS Lesce-
večerja,   Na: pogostitev-Sveta 
KS Lesce-večerja 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

    NRP   049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 
KS Lesce           

08.11.2019 0586/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    40704 Mrliško ogledna služba 503,92 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za namen plačila stroškov v 
zvezi z delovanjem mrliško 
pregledne službe.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
namen plačila stroškov v zvezi 
z delovanjem mrliško 
pregledne službe. 

    KONTO 4100 Subvencije javnim podjetjem KONTO 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni proračunski uporabniki     

11.11.2019 0045-2019 PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 2.049,42 S: kurilno olje,   Na: kurilno 
olje 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

    NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje           

11.11.2019 0596/2019 PP    41023 Odpravljanje ovir za invalide PP    40715 Zdravstvena preventiva 100,00 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za zagotavljanje osvetlitve UE 
Radovljica v različnih barvah 
(modra in vijolična) kot 
osveščanje občanov in 
podpora društvom, ki 
združujejo bolnike.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
zagotavljanje osvetlitve UE 
Radovljica v različnih barvah 
(modra in vijolična) kot 
osveščanje občanov in 
podpora društvom, ki 
združujejo bolnike. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

11.11.2019 0599/2019 PP    46245 Ostali športni objekti in nakup opreme PP    46203 Športni park Radovljica 1.830,00 

S: Prerazporeditev je potrebna 
za zagotovitev sredstev za 
pokritje stroškov izdelave 
DIIP za servisni objekt s 
plezalno steno z namenom 
prijave na razpis Fundacije za 
šport.,   Na: Prerazporeditev je 
potrebna za zagotovitev 
sredstev za pokritje stroškov 
izdelave DIIP za servisni 
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dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

objekt s plezalno steno z 
namenom prijave na razpis 
Fundacije za šport. 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

    

    NRP   081033 Ostali športni objekti in nakup opreme NRP   081003 Športni park Radovljica     

11.11.2019 0600/2019 PP    41023 Odpravljanje ovir za invalide PP    41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na 
domu 132,25 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo pomoči na domu.,   
Na: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo pomoči na domu. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

12.11.2019 0046-2019 PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 158,53 S: Električna energija,   Na: 
Električna energija 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

    NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje           

12.11.2019 0046-2019 PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Brezje 36,02 S: Električna energija,   Na: 

Električna energija 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

    NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje           

12.11.2019 0602/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest PP    44691 Kolesarske steze 4.636,00 

S: Sredstva se nameni za 
naročilo projektne 
dokumentacije za kolesarsko 
pot med OŠ Lesce in vrtcem 
Lesce.,   Na: Sredstva se 
nameni za naročilo projektne 
dokumentacije za kolesarsko 
pot med OŠ Lesce in vrtcem 
Lesce. 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

    

    NRP   045216 Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini     

13.11.2019 0042-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kropa 43,91 S: el. energija 10/19,   Na: el. 

energija 10/19 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

13.11.2019 0042-2019 PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kropa PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 61,52 S: el. energija,   Na: el. 

energija 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

13.11.2019 0047-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Kamna Gorica 150,00 S: odvoz sveč,   Na: odvoz 

sveč 
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    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

13.11.2019 0615/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 1.818,85 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za doplačila oskrbe v 
socialnovarstvenih zavodih.,   
Na: Sredstva se prerazporejajo 
za doplačila oskrbe v 
socialnovarstvenih zavodih. 

    KONTO 4100 Subvencije javnim podjetjem KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

14.11.2019 0616/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest PP    44812 Nakup in oprema zemljišč 15.000,00 

S: Nakupi  zemljišč za  cestno 
omrežje  niso posledica   
gradnje  vodovodov in 
kanalizacije,   Na: Nakup  
zemljišča OPPN Savska cesta 
po predkupni pravici 

    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev     

    NRP   045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in 
kanalizacijskega omrežja NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč     

15.11.2019 0028-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 214,60 S: nakup grmovnic,   Na: 

nakup grmovnic 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

15.11.2019 0028-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 2,55 S: nakup grmovnic,   Na: 

nakup grmovnic 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

15.11.2019 0029-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 0,35 S: nakup grmovnic,   Na: 

nakup grmovnic 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

15.11.2019 0051-2019 PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Ljubno PP    64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 

LJUBNO 400,00 S: Urejanje otroških igrišč,   
Na: Urejanje otroških igrišč 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

    NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Ljubno           

15.11.2019 0051-2019 PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Ljubno PP    64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 

LJUBNO 56,86 S: Urejanje otroških igrišč,   
Na: Urejanje otroških igrišč 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

    NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Ljubno           

15.11.2019 0051-2019 PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Otoče PP    64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 

LJUBNO 684,60 S: Urejanje otroških igrišč,   
Na: Urejanje otroških igrišč 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

    NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Otoče           

15.11.2019 0061-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 2.000,00 S: Novoletna okrasitev,   Na: 

Novoletna okrasitev 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     
    NRP   049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost           
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KS Lesce 

15.11.2019 0621/2019 PP    40714 Zdravstveni dom Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 11.882,80 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za namen pridobitve projektne 
dokumentacije za ureditev 
starega dela športnega parka v 
Radovljici.,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo za namen 
pridobitve projektne 
dokumentacije za ureditev 
starega dela športnega parka v 
Radovljici. 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

    

    NRP   072003 Obnova ZD Radovljica NRP   081003 Športni park Radovljica     

15.11.2019 0622/2019 PP    40714 Zdravstveni dom Radovljica PP    46247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 1.561,60 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za namen izdelave projektne 
dokumentacije za opremo 
športne dvorane OŠ Staneta 
Žagarja Lipnica.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
namen izdelave projektne 
dokumentacije za opremo 
športne dvorane OŠ Staneta 
Žagarja Lipnica. 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

    

    NRP   072003 Obnova ZD Radovljica NRP   081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica     

18.11.2019 0046-2019 PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 341,00 S: Izdatki za reprezentanco,   
Na: Izdatki za reprezentanco 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

19.11.2019 0047-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 50,00 S: odpadki,   Na: odpadki 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije     

19.11.2019 0049-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna 
Gorica 100,00 S: ogrevanje,   Na: ogrevanje 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

19.11.2019 0063-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
KS Lesce PP    64163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 

Lesce 294,04 S: čiščenje JP,   Na: čiščenje 
JP 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

    NRP   049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 
KS Lesce           

19.11.2019 0064-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    64163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Lesce 10,00 S: čiščenje JP 10/19,   Na: 

čiščenje JP 10/19 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     
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19.11.2019 0065-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    64163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Lesce 2,79 S: čiščenje JP 10/19,   Na: 

čiščenje JP 10/19 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

19.11.2019 0627/2019 PP    41007 Družinski pomočnik PP    40704 Mrliško ogledna služba 206,89 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo stroškov mrliško 
pregledne službe (prevoz in 
priprava pokojnika na 
obdukcijo).,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo za plačilo 
stroškov mrliško pregledne 
službe (prevoz in priprava 
pokojnika na obdukcijo). 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni proračunski uporabniki     

19.11.2019 0628/2019 PP    41023 Odpravljanje ovir za invalide PP    40704 Mrliško ogledna služba 48,20 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo stroškov mrliško 
pregledne službe (prevoz in 
priprava pokojnika na 
obdukcijo).,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo za plačilo 
stroškov mrliško pregledne 
službe (prevoz in priprava 
pokojnika na obdukcijo). 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni proračunski uporabniki     

19.11.2019 0631/2019 PP    44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica PP    48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje 
in nakup opreme 5.276,07 

S: Prerazporeditev je nujna 
zaradi zamenjave talnih 
halogenskih luči (žarnice niso 
več dobavljive) v led trakove.,   
Na: Prerazporeditev je nujna 
zaradi zamenjave talnih 
halogenskih luči (žarnice niso 
več dobavljive) v led trakove. 

    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom     

          NRP   082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje 
in nakup opreme     

19.11.2019 0632/2019 PP    44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica PP    48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje 
in nakup opreme 564,53 

S: Prerazporeditev je nujna 
zaradi zamenjave talnih 
halogenskih luči (žarnice niso 
več dobavljive) v led trakove.,   
Na: Prerazporeditev je nujna 
zaradi zamenjave talnih 
halogenskih luči (žarnice niso 
več dobavljive) v led trakove. 

    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom     

          NRP   082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje 
in nakup opreme     
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19.11.2019 0633/2019 PP    44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica PP    48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje 
in nakup opreme 2.281,86 

S: Prerazporeditev je nujna 
zaradi zamenjave talnih 
halogenskih luči (žarnice niso 
več dobavljive) v led trakove.,   
Na: Prerazporeditev je nujna 
zaradi zamenjave talnih 
halogenskih luči (žarnice niso 
več dobavljive) v led trakove. 

    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom     

          NRP   082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje 
in nakup opreme     

19.11.2019 0635/2019 PP    44693 Urejanje mirujočega prometa PP    44910 Praznična okrasitev naselij 840,00 

S: Sredstva se nameni za 
izvedbo naročila novoletne 
okrasitve v naselju Radovljica 
in Begunje.,   Na: Sredstva se 
nameni za izvedbo naročila 
novoletne okrasitve v naselju 
Radovljica in Begunje. 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     
    NRP   045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica           

20.11.2019 0636/2019 PP    41007 Družinski pomočnik PP    40704 Mrliško ogledna služba 441,91 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo stroškov mrliško 
pregledne službe.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
plačilo stroškov mrliško 
pregledne službe. 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode     

20.11.2019 0637/2019 PP    40714 Zdravstveni dom Radovljica PP    48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje 
in nakup opreme 1.700,00 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za potrebe izvedbe 
investicijsko vzdrževalnih del 
v Linhartovi dvorani.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
potrebe izvedbe investicijsko 
vzdrževalnih del v Linhartovi 
dvorani. 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom     

    NRP   072003 Obnova ZD Radovljica NRP   082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje 
in nakup opreme     

20.11.2019 0638/2019 PP    46117 Spodbujanje individualne stanovanjske 
gradnje PP    41001 Subvencije najemnin za stanovanja 7.000,00 

S: Sredstva je potrebno 
prerazporediti zaradi plačila 
tekočih obveznosti.,   Na: 
Sredstva je potrebno 
prerazporediti zaradi plačila 
tekočih obveznosti. 

    KONTO 4102 Subvencije KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

    NRP   061012 Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov 
kulturne dediščine           
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21.11.2019 0639/2019 PP    49116 Vrtec Radovljica PP    49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 2.680,00 
S: Pokrivanje zakonskih 
obveznosti.,   Na: Pokrivanje 
zakonskih obveznosti. 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

21.11.2019 0640/2019 PP    41007 Družinski pomočnik PP    40704 Mrliško ogledna služba 404,14 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo storitev mrliško 
pregledne službe in tehnične 
pomoči.,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo za plačilo 
storitev mrliško pregledne 
službe in tehnične pomoči. 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode     

25.11.2019 0644/2019 PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih 
zgradb PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 725,00 

S: Sredstva so potrebna za 
plačilo dobavljene električne 
energije v občinskih objektih.,   
Na: Sredstva so potrebna za 
plačilo dobavljene električne 
energije v občinskih objektih. 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije     

25.11.2019 0645/2019 PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih 
zgradb PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 780,00 

S: Sredstva so potrebna za 
tekoče vzdrževanje občinskih 
nepremičnin.,   Na: Sredstva 
so potrebna za tekoče 
vzdrževanje občinskih 
nepremičnin. 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

25.11.2019 0646/2019 PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih 
zgradb PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 190,00 

S: Sredstva so potrebna za 
plačilo vzdrževanja naprav v 
solasti Občine Radovljica 
(garaža Vurnikov trg - 
upravnik FESST d.o.o.).,   Na: 
Sredstva so potrebna za 
plačilo vzdrževanja naprav v 
solasti Občine Radovljica 
(garaža Vurnikov trg - 
upravnik FESST d.o.o.). 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

25.11.2019 0647/2019 PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih 
zgradb PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 157,00 

S: Sredstva so potrebna za 
plačilo stroškov vzdrževanja.,   
Na: Sredstva so potrebna za 
plačilo stroškov vzdrževanja. 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     
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25.11.2019 0649/2019 PP    44667 Pokopališče Begunje PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 5.800,00 

S: Sredstva se nameni za 
ureditev pločnika na 
Ljubljanski cesti.,   Na: 
Sredstva se nameni za 
ureditev pločnika na 
Ljubljanski cesti. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   049017 Pokopališče Begunje NRP   045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste     

25.11.2019 0650/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest PP    44227 Ravnanje z odpadno vodo 12.600,00 

S: Sredstva se nameni za 
ureditev meteorne kanalizacije 
v Dragi, Mlaki in naselju 
Vrbnje, vezano na sklenitev 
aneksa 1 k pogodbi o 
vzdrževanju občinskih cest 
(Komunala Radovljica).,   Na: 
Sredstva se nameni za 
ureditev meteorne kanalizacije 
v Dragi, Mlaki in naselju 
Vrbnje, vezano na sklenitev 
aneksa 1 k pogodbi o 
vzdrževanju občinskih cest 
(Komunala Radovljica). 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     

    NRP   055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške 
infrastrukture NRP   052080 Izgradnja meteorne kanalizacije     

25.11.2019 0651/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest PP    44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 

KS 13.900,00 

S: Sredstva se nameni za 
ureditev hodnika za pešce v 
naselju Hlebce, vezano na 
sklenitev aneksa 1 k pogodbi o 
vzdrževanju občinskih cest 
(Komunala Radovljica).,   Na: 
Sredstva se nameni za 
ureditev hodnika za pešce v 
naselju Hlebce, vezano na 
sklenitev aneksa 1 k pogodbi o 
vzdrževanju občinskih cest 
(Komunala Radovljica). 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   065013 Rekonstrukcija Savske ceste           
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25.11.2019 0652/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest PP    44909 Parkovne in hortikulturne ureditve 10.000,00 

S: Sredstva se nameni za 
parkovne in hortikulturne 
ureditve, vezano na sklenitev 
aneksa 1 k pogodbi o 
vzdrževanju občinskih cest 
(Komunala Radovljica).,   Na: 
Sredstva se nameni za 
parkovne in hortikulturne 
ureditve, vezano na sklenitev 
aneksa 1 k pogodbi o 
vzdrževanju občinskih cest 
(Komunala Radovljica). 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni proračunski uporabniki     

    NRP   065013 Rekonstrukcija Savske ceste           

27.11.2019 0656/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40131 Stroški plačilnega prometa 451,11 

S: Na kontu so neporabljena 
sredstva.,   Na: Sredstva so 
potrebna za kritje stroškov 
nočnega depozita pri NLB, 
zaradi višje tarife. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     

27.11.2019 0657/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 2.739,39 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za doplačilo oskrbnin v 
socialnih zavodih.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
doplačilo oskrbnin v socialnih 
zavodih. 

    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

27.11.2019 0658/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    40704 Mrliško ogledna služba 963,94 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo storiev mrliško 
pregledne službe.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
plačilo storiev mrliško 
pregledne službe. 

    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode     

27.11.2019 0659/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    40704 Mrliško ogledna služba 1.712,26 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo storitev mrliško 
pregledne službe.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
plačilo storitev mrliško 
pregledne službe. 

    KONTO 4100 Subvencije javnim podjetjem KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

29.11.2019 0665/2019 PP    41002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi 
materialne ogroženosti PP    41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 751,13 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za doplačilo storitev 
institucionalnega varstva.,   
Na: Sredstva se prerazporejajo 
za doplačilo storitev 
institucionalnega varstva. 

    KONTO 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

29.11.2019 0690/2019 PP    3236 Drugi prihodki PP    48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 2.500,00 

S: Donacija za obnovo 
Avsenikovega spomenika v 
krožišču Lesce.,   Na: 
Donacija za obnovo 
Avsenikovega spomenika v 
krožišču Lesce. 

    KONTO 7300 Prejete donacije in darila iz domačih virov KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

30.11.2019 0059-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Otoče 53,45 

S: vodarina, smeti pok.Otoče 
11/19,   Na: vodarina, smeti 
pok.Otoče 11/19 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije     

          NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Otoče     

30.11.2019 0059-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Otoče 13,18 

S: vodarina, smeti pok.Otoče 
11/19,   Na: vodarina, smeti 
pok.Otoče 11/19 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije     

          NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Otoče     

2.12.2019 0034-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 123,63 S: urejanje okolice 11/19,   

Na: urejanje okolice 11/19 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

2.12.2019 0053-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna 
Gorica 10,98 S: ogrevanje,   Na: ogrevanje 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

2.12.2019 0058-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Ljubno 81,46 

S: Voda in komunalne 
storitve,   Na: Voda in 
komunalne storitve 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

          NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Ljubno     



 

279 

Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

2.12.2019 0669/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    40716 Projekt Oživimo srce 442,59 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo tečajev oživljanja za 
laike v projektu Oživimo 
srce.,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo za plačilo 
tečajev oživljanja za laike v 
projektu Oživimo srce. 

    KONTO 4100 Subvencije javnim podjetjem KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam     

4.12.2019 0678/2019 PP    40129 Plačila obresti od najetega dolga PP    40131 Stroški plačilnega prometa 23,27 

S: Na postavki je dovolj 
sredstev, ker nismo koristili 
likvidnostnega kredita nismo, 
zato tudi obresti ni bilo.,   Na: 
Sredstva so potrebna zaradi 
kritja negativnih obresti Banke 
Slovenije. 

    KONTO 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim 
bankam KONTO 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem 

EZR     

4.12.2019 0679/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na 
domu 8.500,00 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo storitve pomoč na 
domu.,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo za plačilo 
storitve pomoč na domu. 

    KONTO 4100 Subvencije javnim podjetjem KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

4.12.2019 0680/2019 PP    41007 Družinski pomočnik PP    41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na 
domu 1.480,00 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo storitve pomoč na 
domu.,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo za plačilo 
storitve pomoč na domu. 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

4.12.2019 0681/2019 PP    41002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi 
materialne ogroženosti PP    41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na 

domu 880,00 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo storitve pomoč na 
domu.,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo za plačilo 
storitve pomoč na domu. 

    KONTO 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

4.12.2019 0682/2019 PP    49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica PP    41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na 
domu 10.170,19 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo storitve pomoč na 
domu.,   Na: Sredstva se 
prerazporejajo za plačilo 
storitve pomoč na domu. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom     

    NRP   091023 Podružnična šola Mošnje           
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

4.12.2019 0683/2019 PP    41025 
Sofinanciranje programov humanitarnih in 
invalidskih društev in organizacij, drugih 
socialnovarstvenih društev in organizacij 

PP    40704 Mrliško ogledna služba 5,00 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za plačilo storitev mrliško 
pregledne službe.,   Na: 
Sredstva se prerazporejajo za 
plačilo storitev mrliško 
pregledne službe. 

    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode     

5.12.2019 0684/2019 PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 27,47 

S: Za stroške organizacije 
koncerta Antonia Serrana in 
Constanze Lechner 
(9.11.2019, Baročna 
dvorana).,   Na: Za stroške 
organizacije koncerta Antonia 
Serrana in Constanze Lechner 
(9.11.2019, Baročna dvorana). 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve     

5.12.2019 0685/2019 PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 161,97 

S: Za stroške organizacije 
koncerta Antonia Serrana in 
Constanze Lechner 
(9.11.2019, Baročna 
dvorana).,   Na: Za stroške 
organizacije koncerta Antonia 
Serrana in Constanze Lechner 
(9.11.2019, Baročna dvorana). 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve     

5.12.2019 0686/2019 PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 163,76 

S: Za stroške organizacije 
koncerta Antonia Serrana in 
Constanze Lechner 
(9.11.2019, Baročna 
dvorana).,   Na: Za stroške 
organizacije koncerta Antonia 
Serrana in Constanze Lechner 
(9.11.2019, Baročna dvorana). 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve     

5.12.2019 0687/2019 PP    40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in 
odborov PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 2.342,42 

S: Za stroške organizacije 
koncerta Antonia Serrana in 
Constanze Lechner 
(9.11.2019, Baročna 
dvorana).,   Na: Za stroške 
organizacije koncerta Antonia 
Serrana in Constanze Lechner 
(9.11.2019, Baročna dvorana). 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4021 Posebni material in storitve     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

9.12.2019 0692/2019 PP    44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest PP    44227 Ravnanje z odpadno vodo 7.500,00 

S: Sredstva se nameni za 
izvedbo ponikovalnic ob 
Kranjski cesti.,   Na: Sredstva 
se nameni za izvedbo 
ponikovalnic ob Kranjski 
cesti. 

    KONTO 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih 
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     

          NRP   052080 Izgradnja meteorne kanalizacije     

9.12.2019 0693/2019 PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih 
zgradb PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 2.800,00 

S: Sredstva so potrebna za 
plačilo sanacije električnih 
instalacij in stroškov beljenja, 
ki so nastali v Čebelarskem 
muzeju zaradi izliva vode.,   
Na: Sredstva so potrebna za 
plačilo sanacije električnih 
instalacij in stroškov beljenja, 
ki so nastali v Čebelarskem 
muzeju zaradi izliva vode. 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

9.12.2019 0704/2019 PP    41024 Medgeneracijski center Radovljica PP    48233 Grad Kamen 3.109,79 

S: Sredstva se prerazporejajo 
za namen plačila izvedbe 
nujnih vzdrževalnih del na 
gradu Kamen v letu 2019.,   
Na: Sredstva se prerazporejajo 
za namen plačila izvedbe 
nujnih vzdrževalnih del na 
gradu Kamen v letu 2019. 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

    NRP   107004 Medgeneracijski center Radovljica NRP   082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen     

10.12.2019 0026-2019 PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje PP    64181 Sofinanciranje drugih dejavnosti KS Mošnje 400,00 S: Lučke za dekoracijo,   Na: 
Lučke za dekoracijo 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

10.12.2019 0698/2019 PP    40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in 
odborov PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 20,60 

S: Za stroške organizacije 
koncerta Antonia Serrana in 
Constanze Lechner 
(9.11.2019, Baročna 
dvorana).,   Na: Za stroške 
organizacije koncerta Antonia 
Serrana in Constanze Lechner 
(9.11.2019, Baročna dvorana). 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4021 Posebni material in storitve     
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Datum 
dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

16.12.2019 0051-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna 
Gorica 3,75 S: ogrevanje 11/19,   Na: 

ogrevanje 11/19 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

16.12.2019 0051-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna 
Gorica 10,98 S: Upravljanje 11/19,   Na: 

Upravljanje 11/19 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije     

17.12.2019 0057-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna 
Gorica 180,00 S: vzdrževanje,   Na: 

vzdrževanje 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje     

18.12.2019 0033-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 123,63 S: urejanje okolice 11/19,   

Na: urejanje okolice 11/19 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

31.12.2019 0732/2019 PP    46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje 
neprofitnih najemnih stanovanj PP    46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za 

stanovanjske namene 1.442,92 

S: Zagotovitev sredstev za 
plačilo obveznosti za 
vzdrževanje poslovnih 
prostorov.,   Na: Zagotovitev 
sredstev za plačilo obveznosti 
za vzdrževanje poslovnih 
prostorov. 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4093 Sredstva za posebne namene     

    NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje 
neprofitnih stanovanj           

31.12.2019 0745/2019 PP    40149 Sredstva za delo članov OS - LKS PP    40138 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo 
članov OS 420,00 

S: Zaradi izstopa dveh članov 
svetniške skupine.,   Na: Za 
porabo dveh samostojnih 
članov občinskega sveta. 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve     

          NRP   010001 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo 
članov OS     

31.12.2019 0765/2019 PP    44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave PP    44910 Praznična okrasitev naselij 8.245,74 

S: Prerazporeditev je potrebna 
zaradi knjiženja na pravilni 
konto.,   Na: Prerazporeditev 
je potrebna zaradi knjiženja na 
pravilni konto. 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4029 Drugi operativni odhodki     
    NRP   064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS           

SKUPAJ 742.042,88  
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POROČILO O PRERAZPOREDTIVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKIH POSTAVK v obdobju od 01.07. do 31.12.2019 
Datum dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek 

1.07.2019 0066-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 7,87 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

1.07.2019 0066-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 164,23 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

1.07.2019 0066-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 8,93 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

1.07.2019 0066-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 20,32 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

1.07.2019 0066-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 3,06 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

1.07.2019 0066-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 2,26 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

1.07.2019 0066-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 1,91 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   

1.07.2019 0066-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 88,20 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

1.07.2019 0066-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 81,82 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

1.07.2019 0066-2019 PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 3,49 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje   

1.07.2019 0066-2019 PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 74,86 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje   

1.07.2019 0342/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 105,66 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

1.07.2019 0443/2019 PP    40128 Stroški volitev - izvedba referenduma PP    40128 Stroški volitev - izvedba referenduma 20,30 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

1.07.2019 0444/2019 PP    40128 Stroški volitev - izvedba referenduma PP    40128 Stroški volitev - izvedba referenduma 117,92 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

4.07.2019 0015-2019 PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 5,00 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
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Datum dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek 

4.07.2019 0020-2019 PP    44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica PP    44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 916,62 

    KONTO 4021 
geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 
Posebni material in storitve KONTO 4203 Nakup in gradnja osnovnih sredstev/Nakup drugih osnovnih sre   

    NRP   045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica NRP   045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica   
4.07.2019 0376/2019 PP    48226 Mednarodno sodelovanje PP    48226 Mednarodno sodelovanje 1.100,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
4.07.2019 0377/2019 PP    48226 Mednarodno sodelovanje PP    48226 Mednarodno sodelovanje 1.000,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
5.07.2019 0024-2019 PP    40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava PP    40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava 40,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
5.07.2019 0035-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 81,57 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
          NRP   049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Lesce   

8.07.2019 0047-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 71,61 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

10.07.2019 0345/2019 PP    44227 Ravnanje z odpadno vodo PP    44227 Ravnanje z odpadno vodo 10.000,00 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   052012 
Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih 
omrežjih NRP   052012 

Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih 
omrežjih   

11.07.2019 0347/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 550,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

11.07.2019 0350/2019 PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 400,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

12.07.2019 0041-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 200,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

12.07.2019 0351/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    41003 Delež občine za javna dela 200,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom   

15.07.2019 0023-2019 PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 250,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

15.07.2019 0024-2019 PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 200,00 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

15.07.2019 0030-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 300,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

15.07.2019 0352/2019 PP    40106 Materialni stroški sveta PP    40106 Materialni stroški sveta 103,24 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
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17.07.2019 0353/2019 PP    44698 
Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v 
KS PP    44698 

Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v 
KS 2.808,00 

    KONTO 4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki KONTO 4208 

Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

17.07.2019 0354/2019 PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 6.000,00 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   063006 
Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih 
omrežjih NRP   063006 

Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih 
omrežjih   

19.07.2019 0015-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica 260,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

22.07.2019 0355/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 300,00 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   045167 Sanacija mostov in rak NRP   045167 Sanacija mostov in rak   
22.07.2019 0381/2019 PP    40106 Materialni stroški sveta PP    40106 Materialni stroški sveta 306,36 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
22.07.2019 0382/2019 PP    48226 Mednarodno sodelovanje PP    48226 Mednarodno sodelovanje 199,80 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
22.07.2019 0383/2019 PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine 865,80 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
22.07.2019 0384/2019 PP    40103 Stroški reprezentance PP    40103 Stroški reprezentance 226,44 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
23.07.2019 0364/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 107,46 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
24.07.2019 0370/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 25,13 

    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   081003 Športni park Radovljica         

24.07.2019 0371/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 592,94 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   081003 Športni park Radovljica         

24.07.2019 0372/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 79,72 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

25.07.2019 0373/2019 PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 125,60 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4021 Posebni material in storitve   

26.07.2019 0375/2019 PP    76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča PP    76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 6.000,00 
    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
    NRP   040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča NRP   040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča   
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30.07.2019 0386/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 2.056,04 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

31.07.2019 0065-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 24,49 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

1.08.2019 0062-2019 PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 500,00 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno   

1.08.2019 0063-2019 PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 104,04 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno   

1.08.2019 0064-2019 PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 112,34 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno   

1.08.2019 0065-2019 PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 20,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče   

1.08.2019 0066-2019 PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 30,56 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče   

1.08.2019 0067-2019 PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 46,71 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče   

1.08.2019 0068-2019 PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 108,03 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče   

1.08.2019 0387/2019 PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 300,00 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

1.08.2019 0389/2019 PP    40106 Materialni stroški sveta PP    40106 Materialni stroški sveta 42,90 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   

2.08.2019 0388/2019 PP    40106 Materialni stroški sveta PP    40106 Materialni stroški sveta 41,49 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

5.08.2019 0016-2019 PP    44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica PP    44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 1.040,00 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4021 
geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 
Posebni material in storitve   

    NRP   045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica NRP   045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica   
5.08.2019 0017-2019 PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica 64,05 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
5.08.2019 0037-2019 PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 38,38 
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    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje   

6.08.2019 0411/2019 PP    75001 Materialni stroški - javna služba PP    75001 Materialni stroški - javna služba 109,50 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

7.08.2019 0390/2019 PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 6.344,00 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   013015 Upravljanje občinskega premoženja NRP   013015 Upravljanje občinskega premoženja   
7.08.2019 0391/2019 PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 86,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   063006 
Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih 
omrežjih NRP   063006 

Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih 
omrežjih   

8.08.2019 0028-2019 PP    64130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica PP    64130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica 200,00 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

8.08.2019 0392/2019 PP    44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov PP    44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 1.600,00 
    KONTO 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov NRP   053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov   

9.08.2019 0026-2019 PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 100,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

9.08.2019 0031-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 15,59 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

9.08.2019 0032-2019 PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 100,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče   

9.08.2019 0033-2019 PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 120,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno   

9.08.2019 0039-2019 PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 815,54 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje   

9.08.2019 0393/2019 PP    40126 Plan nabave opreme PP    40126 Plan nabave opreme 200,00 
    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4207 Nakup nematerialnega premoženja   
    NRP   013001 Plan nabave opreme - občinska uprava NRP   013001 Plan nabave opreme - občinska uprava   

9.08.2019 0394/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 3.660,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

9.08.2019 0410/2019 PP    48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja PP    48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 253,64 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
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13.08.2019 0040-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 7,64 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

13.08.2019 0041-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 18,12 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   

13.08.2019 0374/2019 PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 14,75 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   

14.08.2019 0021-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 168,55 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   

14.08.2019 0027-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 56,44 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

14.08.2019 0042-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 6,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

14.08.2019 0043-2019 PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 250,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje   

14.08.2019 0054-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 563,09 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

14.08.2019 0395/2019 PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 1.000,00 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   063006 
Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih 
omrežjih NRP   063006 

Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih 
omrežjih   

14.08.2019 0396/2019 PP    44693 Urejanje mirujočega prometa PP    44693 Urejanje mirujočega prometa 1.007,20 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
    NRP   045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica NRP   045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica   

19.08.2019 0023-2019 PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje PP    44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 2.000,01 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje NRP   045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje   

20.08.2019 0409/2019 PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 1.323,70 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

21.08.2019 0028-2019 PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 5,18 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 
geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 
Posebni material in storitve   

21.08.2019 0398/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 20.000,00 

    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture NRP   055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture   
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22.08.2019 0029-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 108,58 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

23.08.2019 0400/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 514,23 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

23.08.2019 0402/2019 PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 1.000,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   063061 Vodovod Gubčeva ulica NRP   063061 Vodovod Gubčeva ulica   
23.08.2019 0403/2019 PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 12.000,00 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   063061 Vodovod Gubčeva ulica NRP   063061 Vodovod Gubčeva ulica   

26.08.2019 0016-2019 PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart 1.392,64 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   

26.08.2019 0061-2019 PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica 250,00 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

26.08.2019 0062-2019 PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica 39,54 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

26.08.2019 0404/2019 PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine 99,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

26.08.2019 0405/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 378,00 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

26.08.2019 0406/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 208,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4024 Izdatki za službena potovanja   

26.08.2019 0412/2019 PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 138,93 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica NRP   065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica   

26.08.2019 0425/2019 PP    41025 
Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in 
organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij PP    41025 

Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in 
organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij 105,00 

    KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   
27.08.2019 0017-2019 PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 54,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
27.08.2019 0018-2019 PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 151,84 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
27.08.2019 0032-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 88,86 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   
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27.08.2019 0035-2019 PP    64220 
Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja 
Dobrava PP    64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava 36,16 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   049010 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Srednja Dobrava NRP   049010 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Srednja Dobrava   

27.08.2019 0407/2019 PP    48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine PP    48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 4.777,00 
    KONTO 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine         

29.08.2019 0030-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 164,65 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

29.08.2019 0031-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 100,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

29.08.2019 0032-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 40,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

30.08.2019 0017-2019 PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart 100,00 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

30.08.2019 0027-2019 PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 196,00 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

30.08.2019 0028-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 47,15 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

30.08.2019 0029-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 340,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

30.08.2019 0029-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 54,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

30.08.2019 0030-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 32,20 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   

30.08.2019 0044-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 100,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

30.08.2019 0045-2019 PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 50,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje   

31.08.2019 0464/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 3.000,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

31.08.2019 0478/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 335,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.08.2019 0479/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 55,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

31.08.2019 0480/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 132,54 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   
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2.09.2019 0024-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 31,98 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

2.09.2019 0039-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 8,05 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

2.09.2019 0046-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 46,80 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

2.09.2019 0461/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 140,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

3.09.2019 0034-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 137,06 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

3.09.2019 0035-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 105,74 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4202 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   

3.09.2019 0414/2019 PP    44693 Urejanje mirujočega prometa PP    44693 Urejanje mirujočega prometa 3.000,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici NRP   045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici   
3.09.2019 0415/2019 PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine 21,78 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
3.09.2019 0416/2019 PP    40106 Materialni stroški sveta PP    40106 Materialni stroški sveta 1,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
3.09.2019 0417/2019 PP    44691 Kolesarske steze PP    44691 Kolesarske steze 5.000,00 

    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini   
3.09.2019 0420/2019 PP    48226 Mednarodno sodelovanje PP    48226 Mednarodno sodelovanje 644,18 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
3.09.2019 0431/2019 PP    40714 Zdravstveni dom Radovljica PP    40714 Zdravstveni dom Radovljica 1.155,00 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   072003 Obnova ZD Radovljica         

4.09.2019 0030-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 91,50 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

4.09.2019 0037-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 81,57 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

4.09.2019 0038-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 19,11 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

4.09.2019 0040-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 350,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
    NRP   049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Lesce         
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4.09.2019 0427/2019 PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 7.000,00 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   063006 
Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih 
omrežjih NRP   063006 

Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih 
omrežjih   

5.09.2019 0047-2019 PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 450,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje   

5.09.2019 0435/2019 PP    40714 Zdravstveni dom Radovljica PP    40714 Zdravstveni dom Radovljica 415,00 
    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   072003 Obnova ZD Radovljica NRP   072003 Obnova ZD Radovljica   

5.09.2019 0477/2019 PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 50,73 
    KONTO 4000 Plače in dodatki KONTO 4003 Sredstva za delovno uspešnost   

6.09.2019 0429/2019 PP    49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo PP    49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 12.240,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
    NRP   091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica NRP   091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica   

6.09.2019 0433/2019 PP    49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo PP    49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 6.661,41 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
    NRP   091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo NRP   091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica   

10.09.2019 0436/2019 PP    44707 Promocijske naloge PP    44707 Promocijske naloge 258,96 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

11.09.2019 0019-2019 PP    64204 Sofinanciranje drugih programov KS Podnart PP    64204 Sofinanciranje drugih programov KS Podnart 878,40 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4021 
geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 
Posebni material in storitve   

11.09.2019 0025-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 100,00 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

11.09.2019 0041-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 200,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Lesce         

11.09.2019 0439/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 87,73 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

11.09.2019 0440/2019 PP    49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce PP    49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 5.262,65 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   

    NRP   091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje NRP   091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje   
11.09.2019 0441/2019 PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 400,00 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
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12.09.2019 0026-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 88,94 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

12.09.2019 0027-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 250,00 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

12.09.2019 0031-2019 PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 150,00 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

12.09.2019 0032-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 142,44 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

12.09.2019 0036-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 5,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

12.09.2019 0042-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 97,44 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

12.09.2019 0446/2019 PP    44812 Nakup in oprema zemljišč PP    44812 Nakup in oprema zemljišč 5.000,00 
    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4021 Posebni material in storitve   
    NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč   

12.09.2019 0447/2019 PP    44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave PP    44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 2.900,77 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS NRP   064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS   

12.09.2019 0448/2019 PP    44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave PP    44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 1.000,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS NRP   064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS   
12.09.2019 0450/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 1.010,96 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
13.09.2019 0018-2019 PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart 250,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
13.09.2019 0020-2019 PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 117,74 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
13.09.2019 0031-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 200,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
13.09.2019 0032-2019 PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 105,78 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
13.09.2019 0035-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 150,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
13.09.2019 0037-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 45,87 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   



 

294 

Datum dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek 

13.09.2019 0038-2019 PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 250,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno   

13.09.2019 0039-2019 PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 55,40 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče   

13.09.2019 0040-2019 PP    64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS LJUBNO PP    64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS LJUBNO 81,19 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
          NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno   

13.09.2019 0055-2019 PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 567,49 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje   

13.09.2019 0056-2019 PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje PP    64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 133,12 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje NRP   049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje   

13.09.2019 0453/2019 PP    44698 
Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v 
KS PP    44698 

Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v 
KS 11.695,57 

    KONTO 4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

13.09.2019 0454/2019 PP    44698 
Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v 
KS PP    44698 

Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v 
KS 2.000,00 

    KONTO 4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki KONTO 4208 

Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

13.09.2019 0455/2019 PP    49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica PP    49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 408,58 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
          NRP   091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje   

13.09.2019 0456/2019 PP    49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce PP    49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 10.000,00 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
          NRP   091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje   

13.09.2019 0473/2019 PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 100,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

16.09.2019 0034-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 31,50 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

16.09.2019 0037-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 20,71 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

16.09.2019 0038-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 370,02 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
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16.09.2019 0457/2019 PP    44691 Kolesarske steze PP    44691 Kolesarske steze 500,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez NRP   045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez   

16.09.2019 0458/2019 PP    44227 Ravnanje z odpadno vodo PP    44227 Ravnanje z odpadno vodo 1.804,40 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   

    NRP   052080 Izgradnja meteorne kanalizacije NRP   052080 Izgradnja meteorne kanalizacije   
16.09.2019 0460/2019 PP    44691 Kolesarske steze PP    44691 Kolesarske steze 1.330,00 

    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini   
17.09.2019 0462/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 450,00 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   
18.09.2019 0466/2019 PP    44691 Kolesarske steze PP    44691 Kolesarske steze 4.850,00 

    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini   
19.09.2019 0042-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 134,73 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
19.09.2019 0043-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 77,86 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
19.09.2019 0044-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 209,28 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4202 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   
    NRP   049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Lesce NRP   049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Lesce   

19.09.2019 0468/2019 PP    49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce PP    49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 280,00 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode   

19.09.2019 0469/2019 PP    40157 Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca PP    40157 Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 57,51 
    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

    NRP   010017 
Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista 
Marjana Šarca         

20.09.2019 0470/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 973,58 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste NRP   045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste   
20.09.2019 0472/2019 PP    44812 Nakup in oprema zemljišč PP    44812 Nakup in oprema zemljišč 5.494,00 

    KONTO 4021 Posebni material in storitve KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč   
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20.09.2019 0472/2019 PP    44812 Nakup in oprema zemljišč PP    44812 Nakup in oprema zemljišč 3.900,00 
    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč   

20.09.2019 0472/2019 PP    44812 Nakup in oprema zemljišč PP    44812 Nakup in oprema zemljišč 2.684,00 

    KONTO 4021 Posebni material in storitve KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč   
23.09.2019 0474/2019 PP    44812 Nakup in oprema zemljišč PP    44812 Nakup in oprema zemljišč 6.018,14 

    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4021 Posebni material in storitve   
    NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč   

26.09.2019 0028-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 65,41 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

26.09.2019 0476/2019 PP    48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja PP    48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 1.072,00 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

26.09.2019 0572/2019 PP    48226 Mednarodno sodelovanje PP    48226 Mednarodno sodelovanje 203,67 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

30.09.2019 0060-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 76,30 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

30.09.2019 0482/2019 PP    44707 Promocijske naloge PP    44707 Promocijske naloge 793,00 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

30.09.2019 0483/2019 PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 4.000,00 
    KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

30.09.2019 0484/2019 PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 2.500,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

30.09.2019 0499/2019 PP    40106 Materialni stroški sveta PP    40106 Materialni stroški sveta 200,00 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

30.09.2019 0501/2019 PP    75001 Materialni stroški - javna služba PP    75001 Materialni stroški - javna služba 65,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

2.10.2019 0045-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 584,66 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

3.10.2019 0028-2019 PP    40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava PP    40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava 100,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

3.10.2019 0043-2019 PP    64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS LJUBNO PP    64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS LJUBNO 291,07 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

3.10.2019 0046-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 200,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
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3.10.2019 0490/2019 PP    46213 Kopališče Radovljica PP    46213 Kopališče Radovljica 10.000,00 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   081034 Kopališče Radovljica NRP   081034 Kopališče Radovljica   
3.10.2019 0492/2019 PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 500,00 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   
4.10.2019 0029-2019 PP    40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava PP    40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava 276,67 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
4.10.2019 0029-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 200,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
4.10.2019 0063-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 0,20 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

4.10.2019 0495/2019 PP    46118 
Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj PP    46118 

Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj 6.280,76 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj   
4.10.2019 0496/2019 PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 500,00 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov         

4.10.2019 0502/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 32,54 
    KONTO 4024 Izdatki za službena potovanja KONTO 4024 Izdatki za službena potovanja   

4.10.2019 0728/2019 PP    44227 Ravnanje z odpadno vodo PP    44227 Ravnanje z odpadno vodo 218,47 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev   

    NRP   052024 Primarna kanalizacija Spodnje Lancovo NRP   052024 Primarna kanalizacija Spodnje Lancovo   
7.10.2019 0069-2019 PP    44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno PP    44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 105,74 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4202 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   
    NRP   045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno NRP   045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno   

7.10.2019 0497/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 563,29 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

7.10.2019 0537/2019 PP    44707 Promocijske naloge PP    44707 Promocijske naloge 793,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

8.10.2019 0021-2019 PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 100,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

8.10.2019 0030-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 60,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

8.10.2019 0040-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 60,00 
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    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
8.10.2019 0042-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 10,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
8.10.2019 0043-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 1.500,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
8.10.2019 0047-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 150,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
8.10.2019 0048-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 500,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
8.10.2019 0049-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 300,00 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
8.10.2019 0498/2019 PP    44303 Cestna oprema PP    44303 Cestna oprema 1.308,04 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   045074 Cestna oprema NRP   045074 Cestna oprema   
9.10.2019 0031-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 688,55 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
9.10.2019 0032-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 61,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
9.10.2019 0500/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 245,00 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
10.10.2019 0036-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 40,26 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
10.10.2019 0503/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 153,70 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
10.10.2019 0504/2019 PP    46216 Smučišče Kamna Gorica PP    46216 Smučišče Kamna Gorica 1.000,00 

    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   
    NRP   081008 Smučišče Kamna Gorica NRP   081008 Smučišče Kamna Gorica   

10.10.2019 0505/2019 PP    46216 Smučišče Kamna Gorica PP    46216 Smučišče Kamna Gorica 207,80 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   
    NRP   081008 Smučišče Kamna Gorica         

11.10.2019 0601/2019 PP    48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine PP    48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 14.768,80 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
          NRP   082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine   

14.10.2019 0021-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica 100,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

14.10.2019 0507/2019 PP    46216 Smučišče Kamna Gorica PP    46216 Smučišče Kamna Gorica 1.000,00 
    KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   
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    NRP   081008 Smučišče Kamna Gorica         
14.10.2019 0510/2019 PP    44707 Promocijske naloge PP    44707 Promocijske naloge 1.050,50 

    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
15.10.2019 0045-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 152,50 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
15.10.2019 0070-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 411,63 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
16.10.2019 0022-2019 PP    64180 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje PP    64180 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje 1.300,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   
    NRP   049008 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Mošnje NRP   049008 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Mošnje   

16.10.2019 0511/2019 PP    40134 Stroški varstva pri delu PP    40134 Stroški varstva pri delu 687,47 
    KONTO 4021 Posebni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

16.10.2019 0512/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    41003 Delež občine za javna dela 500,00 
    KONTO 4100 Subvencije javnim podjetjem KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom   

17.10.2019 0053-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 150,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

17.10.2019 0513/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 1.140,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

          NRP   081003 Športni park Radovljica   
17.10.2019 0514/2019 PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 150,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
17.10.2019 0515/2019 PP    48236 Graščina - Grad Radovljica PP    48236 Graščina - Grad Radovljica 50,00 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
17.10.2019 0516/2019 PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 936,85 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
17.10.2019 0518/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 440,00 

    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

18.10.2019 0519/2019 PP    46118 
Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj PP    46118 

Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj 3.500,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj   
18.10.2019 0520/2019 PP    49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo PP    49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 5.000,00 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
    NRP   091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo NRP   091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo   

21.10.2019 0030-2019 PP    40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava PP    40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava 160,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
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21.10.2019 0054-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 146,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

21.10.2019 0521/2019 PP    46216 Smučišče Kamna Gorica PP    46216 Smučišče Kamna Gorica 2.500,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   
    NRP   081008 Smučišče Kamna Gorica         

22.10.2019 0036-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 238,52 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

22.10.2019 0523/2019 PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 1.200,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

22.10.2019 0524/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 500,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   

22.10.2019 0525/2019 PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 64,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

22.10.2019 0526/2019 PP    40149 Sredstva za delo članov OS - LKS PP    40149 Sredstva za delo članov OS - LKS 16,66 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

22.10.2019 0551/2019 PP    49274 Mladinski in študentski programi PP    49274 Mladinski in študentski programi 400,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

22.10.2019 0606/2019 PP    40106 Materialni stroški sveta PP    40106 Materialni stroški sveta 30,50 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

23.10.2019 0528/2019 PP    46251 Otroška igrišča PP    46251 Otroška igrišča 971,12 

    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   081039 Otroška igrišča NRP   081039 Otroška igrišča   
23.10.2019 0529/2019 PP    44520 CLLD PP    44520 CLLD 305,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   
    NRP   042023 Hitro s kolesom NRP   042023 Hitro s kolesom   

23.10.2019 0529/2019 PP    44520 CLLD PP    44520 CLLD 2.074,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   

    NRP   042023 Hitro s kolesom NRP   042023 Hitro s kolesom   
23.10.2019 0529/2019 PP    44520 CLLD PP    44520 CLLD 9.222,92 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   
    NRP   042025 Temno nebo NRP   042023 Hitro s kolesom   

23.10.2019 0538/2019 PP    44707 Promocijske naloge PP    44707 Promocijske naloge 500,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

24.10.2019 0530/2019 PP    49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica PP    49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 1.000,00 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
          NRP   091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje   
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24.10.2019 0536/2019 PP    44812 Nakup in oprema zemljišč PP    44812 Nakup in oprema zemljišč 704,54 
    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4021 Posebni material in storitve   
    NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč   

25.10.2019 0023-2019 PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 35,54 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

25.10.2019 0531/2019 PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 150,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov         

25.10.2019 0532/2019 PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 150,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov         

28.10.2019 0023-2019 PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart 89,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

28.10.2019 0533/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 100,00 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

29.10.2019 0539/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 504,50 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

29.10.2019 0540/2019 PP    40103 Stroški reprezentance PP    40103 Stroški reprezentance 196,79 
    KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KONTO 4021 Posebni material in storitve   

29.10.2019 0541/2019 PP    40106 Materialni stroški sveta PP    40106 Materialni stroški sveta 206,89 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

29.10.2019 0542/2019 PP    48226 Mednarodno sodelovanje PP    48226 Mednarodno sodelovanje 250,00 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4024 Izdatki za službena potovanja   

29.10.2019 0543/2019 PP    40143 Sredstva za delo članov OS - SD PP    40143 Sredstva za delo članov OS - SD 60,00 
    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   
    NRP   010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD         

29.10.2019 0544/2019 PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine PP    40102 Stroški za pokroviteljstva občine 400,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   

30.10.2019 0024-2019 PP    44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica PP    44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 780,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica NRP   045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica   

30.10.2019 0546/2019 PP    40103 Stroški reprezentance PP    40103 Stroški reprezentance 362,50 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   

30.10.2019 0547/2019 PP    41025 
Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in 
organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij PP    41025 

Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in 
organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij 90,00 

    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   
30.10.2019 0548/2019 PP    48236 Graščina - Grad Radovljica PP    48236 Graščina - Grad Radovljica 440,00 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
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30.10.2019 0549/2019 PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 369,40 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

30.10.2019 0550/2019 PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 10,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

31.10.2019 0035-2019 PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica 252,62 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

31.10.2019 0035-2019 PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica 225,17 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

2.11.2019 0668/2019 PP    40716 Projekt Oživimo srce PP    40716 Projekt Oživimo srce 119,26 
    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   
    NRP   072005 Projekt Oživimo srce         

4.11.2019 0046-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 90,31 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

4.11.2019 0552/2019 PP    44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti PP    44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 1.000,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4202 Nakup opreme   
    NRP   047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti NRP   047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti   

5.11.2019 0024-2019 PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 100,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

5.11.2019 0026-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica 37,83 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

5.11.2019 0041-2019 PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje PP    40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 39,88 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

5.11.2019 0042-2019 PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 116,00 
    KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

5.11.2019 0553/2019 PP    44910 Praznična okrasitev naselij PP    44910 Praznična okrasitev naselij 2.660,00 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

5.11.2019 0554/2019 PP    44690 Pločniki in hodniki za pešce PP    44690 Pločniki in hodniki za pešce 745,98 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   045015 Ureditev hodnikov za pešce NRP   045015 Ureditev hodnikov za pešce   
5.11.2019 0555/2019 PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 500,00 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
5.11.2019 0557/2019 PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 300,00 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

5.11.2019 0558/2019 PP    46118 
Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj PP    46118 

Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj 2.200,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   



 

303 

Datum dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek 

    NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj   

5.11.2019 0559/2019 PP    46118 
Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj PP    46118 

Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj 6.780,84 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj   
5.11.2019 0563/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 300,00 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
5.11.2019 0564/2019 PP    40103 Stroški reprezentance PP    40103 Stroški reprezentance 412,80 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
6.11.2019 0565/2019 PP    44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin PP    44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 1.159,39 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4021 Posebni material in storitve   

    NRP   013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin NRP   013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin   
6.11.2019 0566/2019 PP    44691 Kolesarske steze PP    44691 Kolesarske steze 52,94 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez NRP   045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez   

6.11.2019 0567/2019 PP    44303 Cestna oprema PP    44303 Cestna oprema 10.000,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   045159 Urbana oprema NRP   045159 Urbana oprema   
6.11.2019 0569/2019 PP    44691 Kolesarske steze PP    44691 Kolesarske steze 21,80 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini   
6.11.2019 0571/2019 PP    44691 Kolesarske steze PP    44691 Kolesarske steze 4.000,00 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini   

6.11.2019 0574/2019 PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 100,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

6.11.2019 0575/2019 PP    75001 Materialni stroški - javna služba PP    75001 Materialni stroški - javna služba 60,86 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

6.11.2019 0578/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 2.000,00 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

7.11.2019 0027-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica 13,29 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

7.11.2019 0032-2019 PP    40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava PP    40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava 100,00 
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    KONTO 4021 
geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 
Posebni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

7.11.2019 0033-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 51,90 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

7.11.2019 0034-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 120,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

7.11.2019 0043-2019 PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 144,23 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

7.11.2019 0044-2019 PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje PP    64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 47,43 
    KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

7.11.2019 0048-2019 PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče PP    64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 100,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče NRP   049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče   

7.11.2019 0049-2019 PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno PP    64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 150,00 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno NRP   049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno   

7.11.2019 0056-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 120,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Lesce         

7.11.2019 0579/2019 PP    46246 Nogometni center Lesce PP    46246 Nogometni center Lesce 1.650,01 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   

7.11.2019 0584/2019 PP    40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica PP    40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 70,00 
    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

    NRP   010009 
Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas 
mladih Radovljica         

7.11.2019 0585/2019 PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica PP    44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 480,00 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   063006 
Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih 
omrežjih NRP   063006 

Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih 
omrežjih   

8.11.2019 0587/2019 PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 2.514,60 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   
    NRP   065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica NRP   065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta   

8.11.2019 0588/2019 PP    46216 Smučišče Kamna Gorica PP    46216 Smučišče Kamna Gorica 5.938,93 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   081008 Smučišče Kamna Gorica NRP   081008 Smučišče Kamna Gorica   

8.11.2019 0589/2019 PP    49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce PP    49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 6.000,00 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
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          NRP   091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje   
8.11.2019 0590/2019 PP    40103 Stroški reprezentance PP    40103 Stroški reprezentance 53,21 

    KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KONTO 4021 Posebni material in storitve   
8.11.2019 0591/2019 PP    40103 Stroški reprezentance PP    40103 Stroški reprezentance 57,63 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
8.11.2019 0592/2019 PP    40103 Stroški reprezentance PP    40103 Stroški reprezentance 255,16 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
11.11.2019 0059-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 245,13 

    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
11.11.2019 0593/2019 PP    75001 Materialni stroški - javna služba PP    75001 Materialni stroški - javna služba 6,25 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
11.11.2019 0594/2019 PP    75001 Materialni stroški - javna služba PP    75001 Materialni stroški - javna služba 34,26 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
11.11.2019 0595/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 226,52 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
11.11.2019 0597/2019 PP    40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo PP    40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 144,08 

    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

    NRP   010015 
Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za 
šport in prostovoljstvo         

11.11.2019 0598/2019 PP    40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo PP    40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 240,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

12.11.2019 0025-2019 PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje PP    40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 189,89 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

12.11.2019 0035-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 44,86 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

12.11.2019 0049-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 70,45 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

12.11.2019 0050-2019 PP    64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS LJUBNO PP    64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS LJUBNO 320,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

12.11.2019 0603/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.701,30 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   045216 Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici NRP   045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste   

12.11.2019 0604/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.056,83 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   045216 Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici NRP   045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste   
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12.11.2019 0605/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 17,58 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste NRP   045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste   
13.11.2019 0024-2019 PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart 174,33 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
13.11.2019 0043-2019 PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 5,83 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
13.11.2019 0044-2019 PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa PP    64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 14,11 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
13.11.2019 0050-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 100,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
13.11.2019 0060-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 250,00 

    KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
13.11.2019 0607/2019 PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 600,00 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
13.11.2019 0608/2019 PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 2.500,00 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
13.11.2019 0609/2019 PP    40141 Sredstva za delo članov OS - SDS PP    40141 Sredstva za delo članov OS - SDS 133,72 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
13.11.2019 0610/2019 PP    40103 Stroški reprezentance PP    40103 Stroški reprezentance 110,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
13.11.2019 0611/2019 PP    40716 Projekt Oživimo srce PP    40716 Projekt Oživimo srce 694,91 

    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4202 Nakup opreme   
    NRP   072005 Projekt Oživimo srce NRP   072005 Projekt Oživimo srce   

13.11.2019 0612/2019 PP    48232 Vzdrževanje kulturnih domov PP    48232 Vzdrževanje kulturnih domov 1.574,04 
    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje NRP   082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje   

13.11.2019 0613/2019 PP    48236 Graščina - Grad Radovljica PP    48236 Graščina - Grad Radovljica 7,11 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

13.11.2019 0614/2019 PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 17,61 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

14.11.2019 0617/2019 PP    40103 Stroški reprezentance PP    40103 Stroški reprezentance 65,14 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   

14.11.2019 0618/2019 PP    40103 Stroški reprezentance PP    40103 Stroški reprezentance 7,40 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   

15.11.2019 0045-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 341,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
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15.11.2019 0051-2019 PP    64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS LJUBNO PP    64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS LJUBNO 708,54 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

15.11.2019 0057-2019 PP    64114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje PP    64114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje 230,29 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

15.11.2019 0058-2019 PP    64114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje PP    64114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje 477,62 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

15.11.2019 0060-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 299,16 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

15.11.2019 0061-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 269,91 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

15.11.2019 0062-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 275,77 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

15.11.2019 0062-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 40,02 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

15.11.2019 0063-2019 PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje PP    40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 139,22 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

15.11.2019 0619/2019 PP    48232 Vzdrževanje kulturnih domov PP    48232 Vzdrževanje kulturnih domov 9.984,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4202 Nakup opreme   

    NRP   082055 Ureditev kulturnega doma Kropa NRP   082055 Ureditev kulturnega doma Kropa   
15.11.2019 0620/2019 PP    40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica PP    40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 90,00 

    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

    NRP   010009 
Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas 
mladih Radovljica         

18.11.2019 0050-2019 PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa PP    40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 85,00 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

18.11.2019 0623/2019 PP    40716 Projekt Oživimo srce PP    40716 Projekt Oživimo srce 1.055,33 
    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   
    NRP   072005 Projekt Oživimo srce         

18.11.2019 0700/2019 PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost PP    76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 241,00 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

19.11.2019 0048-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 15,74 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   

19.11.2019 0056-2019 PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica 100,00 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

19.11.2019 0624/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 9,30 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
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19.11.2019 0625/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 24,56 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

19.11.2019 0626/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 176,43 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

19.11.2019 0629/2019 PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 392,26 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

19.11.2019 0630/2019 PP    44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica PP    44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 19,72 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode   

19.11.2019 0634/2019 PP    44693 Urejanje mirujočega prometa PP    44693 Urejanje mirujočega prometa 100,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica NRP   045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica   

19.11.2019 0727/2019 PP    44691 Kolesarske steze PP    44691 Kolesarske steze 1.792,60 
    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini   

19.11.2019 0783/2019 PP    44698 
Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v 
KS PP    44698 

Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v 
KS 3.313,48 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
20.11.2019 0025-2019 PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart PP    40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart 100,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
21.11.2019 0030-2019 PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica PP    40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica 187,24 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
22.11.2019 0666/2019 PP    48236 Graščina - Grad Radovljica PP    48236 Graščina - Grad Radovljica 408,70 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

22.11.2019 0782/2019 PP    44698 
Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v 
KS PP    44698 

Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v 
KS 5.938,32 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
25.11.2019 0032-2019 PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica PP    64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica 0,13 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
25.11.2019 0643/2019 PP    40126 Plan nabave opreme PP    40126 Plan nabave opreme 465,00 

    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4207 Nakup nematerialnega premoženja   
    NRP   013001 Plan nabave opreme - občinska uprava NRP   013001 Plan nabave opreme - občinska uprava   

25.11.2019 0648/2019 PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PP    44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 8.500,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture NRP   045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste   
25.11.2019 0662/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 812,00 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
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26.11.2019 0653/2019 PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 350,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

26.11.2019 0654/2019 PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 72,10 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

26.11.2019 0655/2019 PP    40149 Sredstva za delo članov OS - LKS PP    40149 Sredstva za delo članov OS - LKS 0,01 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

27.11.2019 0660/2019 PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 350,00 
    KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

28.11.2019 0661/2019 PP    49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce PP    49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 5.400,00 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
          NRP   091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje   

28.11.2019 0785/2019 PP    44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS PP    44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 33.695,23 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki   

29.11.2019 0663/2019 PP    49272 Šolski prevozi PP    49272 Šolski prevozi 700,00 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom   

29.11.2019 0664/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 750,36 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

29.11.2019 0672/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 80,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

29.11.2019 0781/2019 PP    44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest PP    44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest 3.923,03 

    KONTO 4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

30.11.2019 0039-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 53,46 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

2.12.2019 0031-2019 PP    44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica PP    44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 983,71 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
    NRP   045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica NRP   045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica   

2.12.2019 0031-2019 PP    40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava PP    40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava 237,75 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

2.12.2019 0049-2019 PP    44319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa PP    44319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 3.084,49 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa NRP   045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa   

2.12.2019 0049-2019 PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 215,51 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

2.12.2019 0049-2019 PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa PP    64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 200,00 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
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2.12.2019 0057-2019 PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno PP    40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 70,21 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

2.12.2019 0066-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 168,14 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

2.12.2019 0667/2019 PP    46213 Kopališče Radovljica PP    46213 Kopališče Radovljica 1.823,56 
    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   081034 Kopališče Radovljica NRP   081034 Kopališče Radovljica   

2.12.2019 0670/2019 PP    46213 Kopališče Radovljica PP    46213 Kopališče Radovljica 3.540,93 
    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4202 Nakup opreme   
    NRP   081034 Kopališče Radovljica NRP   081034 Kopališče Radovljica   

2.12.2019 0671/2019 PP    46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica PP    46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 198,22 
    KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode   
    NRP   081011 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica         

3.12.2019 0052-2019 PP    44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno PP    44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 196,21 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
    NRP   045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno NRP   045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno   

3.12.2019 0053-2019 PP    44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno PP    44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 291,07 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
    NRP   045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno NRP   045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno   

3.12.2019 0673/2019 PP    48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica PP    48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 334,04 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode   

3.12.2019 0674/2019 PP    48295 Muzeji radovljiške občine PP    48295 Muzeji radovljiške občine 58,56 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode   

4.12.2019 0675/2019 PP    46203 Športni park Radovljica PP    46203 Športni park Radovljica 742,28 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

4.12.2019 0676/2019 PP    49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo PP    49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 830,55 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
    NRP   091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo NRP   091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo   

4.12.2019 0677/2019 PP    46216 Smučišče Kamna Gorica PP    46216 Smučišče Kamna Gorica 992,88 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   
    NRP   081008 Smučišče Kamna Gorica         

5.12.2019 0688/2019 PP    40100 Plača poklicnega funkcionarja PP    40100 Plača poklicnega funkcionarja 10,28 

    KONTO 4000 Plače in dodatki KONTO 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU   

5.12.2019 0691/2019 PP    40100 Plača poklicnega funkcionarja PP    40100 Plača poklicnega funkcionarja 79,56 
    KONTO 4000 Plače in dodatki KONTO 4000 Plače in dodatki   

5.12.2019 0720/2019 PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 280,05 
    KONTO 4000 Plače in dodatki KONTO 4000 Plače in dodatki   
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5.12.2019 0721/2019 PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 416,45 
    KONTO 4000 Plače in dodatki KONTO 4000 Plače in dodatki   

5.12.2019 0722/2019 PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 615,70 
    KONTO 4002 Povračila in nadomestila KONTO 4000 Plače in dodatki   

5.12.2019 0723/2019 PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 66,90 
    KONTO 4004 Sredstva za nadurno delo KONTO 4000 Plače in dodatki   

5.12.2019 0724/2019 PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 167,08 
    KONTO 4009 Drugi izdatki zaposlenim KONTO 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   

5.12.2019 0725/2019 PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 72,62 
    KONTO 4009 Drugi izdatki zaposlenim KONTO 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   

5.12.2019 0729/2019 PP    76002 Strošek dela - tržna dejavnost PP    76002 Strošek dela - tržna dejavnost 5,10 

    KONTO 4000 Plače in dodatki KONTO 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU   

5.12.2019 0730/2019 PP    75002 Strošek dela - javna služba PP    75002 Strošek dela - javna služba 5,20 

    KONTO 4000 Plače in dodatki KONTO 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU   

5.12.2019 0733/2019 PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 72,93 
    KONTO 4004 Sredstva za nadurno delo KONTO 4000 Plače in dodatki   

5.12.2019 0734/2019 PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz PP    83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 53,55 
    KONTO 4009 Drugi izdatki zaposlenim KONTO 4002 Povračila in nadomestila   

6.12.2019 0689/2019 PP    49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica PP    49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 1.342,87 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode   

9.12.2019 0694/2019 PP    46251 Otroška igrišča PP    46251 Otroška igrišča 1.940,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
          NRP   081039 Otroška igrišča   

9.12.2019 0695/2019 PP    46251 Otroška igrišča PP    46251 Otroška igrišča 255,55 
    KONTO 4202 Nakup opreme KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   081039 Otroška igrišča NRP   081039 Otroška igrišča   

9.12.2019 0701/2019 PP    48233 Grad Kamen PP    48233 Grad Kamen 300,00 
    KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen NRP   082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen   

9.12.2019 0702/2019 PP    48233 Grad Kamen PP    48233 Grad Kamen 125,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   

    NRP   082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen NRP   082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen   
9.12.2019 0703/2019 PP    48233 Grad Kamen PP    48233 Grad Kamen 1.535,76 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
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    NRP   082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen NRP   082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen   
9.12.2019 0715/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 384,51 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   
9.12.2019 0715/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 114,71 

    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   
10.12.2019 0067-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 14,05 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
10.12.2019 0696/2019 PP    49258 Glasbena šola Radovljica PP    49258 Glasbena šola Radovljica 721,94 

    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode   
10.12.2019 0697/2019 PP    46213 Kopališče Radovljica PP    46213 Kopališče Radovljica 524,40 

    KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   
    NRP   081034 Kopališče Radovljica NRP   081034 Kopališče Radovljica   

10.12.2019 0698/2019 PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 144,83 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   

10.12.2019 0698/2019 PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 659,99 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   

10.12.2019 0698/2019 PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 69,52 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4021 Posebni material in storitve   

12.12.2019 0038-2019 PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo PP    40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 32,94 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

12.12.2019 0050-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 19,34 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

12.12.2019 0699/2019 PP    49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo PP    49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 200,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4027 Kazni in odškodnine   

    NRP   091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica         
13.12.2019 0072-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 250,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
16.12.2019 0052-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 19,34 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
16.12.2019 0054-2019 PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica PP    64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica 19,34 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
16.12.2019 0071-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 41,22 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
17.12.2019 0073-2019 PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce PP    64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 88,72 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
17.12.2019 0705/2019 PP    48236 Graščina - Grad Radovljica PP    48236 Graščina - Grad Radovljica 140,00 

    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
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18.12.2019 0064-2019 PP    64112 Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi PP    64112 Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi 7,55 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

18.12.2019 0706/2019 PP    46227 Kopališče Kropa PP    46227 Kopališče Kropa 10.000,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   

    NRP   081015 Kopališče Kropa         
18.12.2019 0707/2019 PP    49116 Vrtec Radovljica PP    49116 Vrtec Radovljica 1.415,70 

    KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode   
18.12.2019 0708/2019 PP    49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica PP    49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 1.890,64 

    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
          NRP   091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje   

18.12.2019 0709/2019 PP    49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica PP    49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 549,36 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
          NRP   091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje   

18.12.2019 0710/2019 PP    49272 Šolski prevozi PP    49272 Šolski prevozi 37,96 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom   

18.12.2019 0711/2019 PP    49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica PP    49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 6.960,00 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
          NRP   091006 OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje   

18.12.2019 0712/2019 PP    49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica PP    49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 252,23 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   
          NRP   091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje   

18.12.2019 0713/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 45,00 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

19.12.2019 0731/2019 PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 37,81 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

23.12.2019 0716/2019 PP    40141 Sredstva za delo članov OS - SDS PP    40141 Sredstva za delo članov OS - SDS 128,12 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

24.12.2019 0058-2019 PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica PP    40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 1.186,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4202 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   

27.12.2019 0717/2019 PP    44693 Urejanje mirujočega prometa PP    44693 Urejanje mirujočega prometa 250,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica NRP   045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica   

30.12.2019 0068-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 350,00 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

30.12.2019 0069-2019 PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce PP    40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 135,11 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
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30.12.2019 0718/2019 PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 57,11 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

30.12.2019 0719/2019 PP    40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz PP    40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 147,68 
    KONTO 4000 Plače in dodatki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

30.12.2019 0726/2019 PP    48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja PP    48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 270,96 
    KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

30.12.2019 0735/2019 PP    44691 Kolesarske steze PP    44691 Kolesarske steze 250,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini NRP   045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini   

31.12.2019 0027-2019 PP    44323 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje PP    44323 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 44,40 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
    NRP   045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje NRP   045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje   

31.12.2019 0736/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 99,00 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

31.12.2019 0737/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 74,30 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

31.12.2019 0738/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 23,89 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

31.12.2019 0739/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 11,52 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

31.12.2019 0740/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 263,05 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

31.12.2019 0741/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 192,17 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

31.12.2019 0742/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 265,10 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   

31.12.2019 0743/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 53,16 
    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   

31.12.2019 0744/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 418,59 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0746/2019 PP    40106 Materialni stroški sveta PP    40106 Materialni stroški sveta 2.892,01 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

31.12.2019 0746/2019 PP    40106 Materialni stroški sveta PP    40106 Materialni stroški sveta 487,50 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   

31.12.2019 0747/2019 PP    40149 Sredstva za delo članov OS - LKS PP    40149 Sredstva za delo članov OS - LKS 186,66 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0748/2019 PP    48226 Mednarodno sodelovanje PP    48226 Mednarodno sodelovanje 140,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   



 

315 

Datum dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek 

31.12.2019 0748/2019 PP    48226 Mednarodno sodelovanje PP    48226 Mednarodno sodelovanje 646,05 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

31.12.2019 0748/2019 PP    48226 Mednarodno sodelovanje PP    48226 Mednarodno sodelovanje 809,99 
    KONTO 4021 Posebni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0749/2019 PP    40124 Materialni stroški občinske uprave PP    40124 Materialni stroški občinske uprave 116,74 
    KONTO 4024 Izdatki za službena potovanja KONTO 4024 Izdatki za službena potovanja   

31.12.2019 0750/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    41003 Delež občine za javna dela 112,62 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   

31.12.2019 0750/2019 PP    41003 Delež občine za javna dela PP    41003 Delež občine za javna dela 22,80 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

31.12.2019 0751/2019 PP    44707 Promocijske naloge PP    44707 Promocijske naloge 6.650,00 
    KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

31.12.2019 0751/2019 PP    44707 Promocijske naloge PP    44707 Promocijske naloge 97,11 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0752/2019 PP    48233 Grad Kamen PP    48233 Grad Kamen 1.754,36 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen NRP   082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen   

31.12.2019 0752/2019 PP    48233 Grad Kamen PP    48233 Grad Kamen 290,82 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
    NRP   082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen NRP   082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen   

31.12.2019 0753/2019 PP    48236 Graščina - Grad Radovljica PP    48236 Graščina - Grad Radovljica 413,58 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

31.12.2019 0753/2019 PP    48236 Graščina - Grad Radovljica PP    48236 Graščina - Grad Radovljica 466,07 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0753/2019 PP    48236 Graščina - Grad Radovljica PP    48236 Graščina - Grad Radovljica 314,76 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0753/2019 PP    48236 Graščina - Grad Radovljica PP    48236 Graščina - Grad Radovljica 67,99 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

31.12.2019 0754/2019 PP    48252 Kropa - Kovaški muzej PP    48252 Kropa - Kovaški muzej 1.184,90 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   
    NRP   082011 Kropa - Kovaški muzej NRP   082011 Kropa - Kovaški muzej   

31.12.2019 0755/2019 PP    48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja PP    48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 507,28 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   

31.12.2019 0755/2019 PP    48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja PP    48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 6.548,38 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

31.12.2019 0756/2019 PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 657,33 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
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31.12.2019 0756/2019 PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 5,20 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0756/2019 PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 1.476,73 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0756/2019 PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev PP    48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 726,98 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

31.12.2019 0757/2019 PP    48232 Vzdrževanje kulturnih domov PP    48232 Vzdrževanje kulturnih domov 129,63 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4202 Nakup opreme   
    NRP   082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje NRP   082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje   

31.12.2019 0758/2019 PP    48232 Vzdrževanje kulturnih domov PP    48232 Vzdrževanje kulturnih domov 128,06 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje NRP   082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje   

31.12.2019 0759/2019 PP    46245 Ostali športni objekti in nakup opreme PP    46245 Ostali športni objekti in nakup opreme 1.471,63 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

31.12.2019 0760/2019 PP    46246 Nogometni center Lesce PP    46246 Nogometni center Lesce 256,01 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0761/2019 PP    49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom PP    49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 206,38 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   

31.12.2019 0762/2019 PP    49106 Darilo novorojenčkom občine PP    49106 Darilo novorojenčkom občine 1.769,00 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0762/2019 PP    49106 Darilo novorojenčkom občine PP    49106 Darilo novorojenčkom občine 26,70 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0762/2019 PP    49106 Darilo novorojenčkom občine PP    49106 Darilo novorojenčkom občine 982,21 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   

31.12.2019 0763/2019 PP    41002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti PP    41002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 404,41 
    KONTO 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0764/2019 PP    41025 
Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in 
organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij PP    41025 

Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in 
organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij 2,90 

    KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   
31.12.2019 0766/2019 PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 1.976,40 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   

    NRP   065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta NRP   065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta   
31.12.2019 0767/2019 PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta PP    44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 9.668,50 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

    NRP   065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta NRP   065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta   
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Datum dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek 

31.12.2019 0768/2019 PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 286,52 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0768/2019 PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb PP    40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 39,50 
    KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0769/2019 PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 3.964,33 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4021 Posebni material in storitve   

31.12.2019 0769/2019 PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 100,00 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve   

31.12.2019 0769/2019 PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 531,79 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

31.12.2019 0769/2019 PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 100,00 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

31.12.2019 0769/2019 PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem PP    44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 260,75 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

31.12.2019 0770/2019 PP    44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin PP    44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 300,61 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin NRP   013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin   

31.12.2019 0770/2019 PP    44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin PP    44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 170,25 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4021 Posebni material in storitve   
    NRP   013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin NRP   013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin   

31.12.2019 0770/2019 PP    44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin PP    44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 330,30 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin NRP   013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin   

31.12.2019 0771/2019 PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov PP    44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 59,46 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
    NRP   013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov NRP   013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov   

31.12.2019 0774/2019 PP    44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske PP    44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 1.586,00 
    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
    NRP   042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske NRP   042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske   

31.12.2019 0774/2019 PP    44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske PP    44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 611,54 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske NRP   042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske   
31.12.2019 0775/2019 PP    44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise PP    44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 3.721,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

    NRP   041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise NRP   041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise   
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Datum dok. Štev. dok. Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek 

31.12.2019 0775/2019 PP    44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise PP    44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 2.220,40 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   

    NRP   041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise NRP   041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise   
31.12.2019 0776/2019 PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 1.586,00 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   
31.12.2019 0776/2019 PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju PP    46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 177,39 

    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4021 Posebni material in storitve   
31.12.2019 0777/2019 PP    44812 Nakup in oprema zemljišč PP    44812 Nakup in oprema zemljišč 394,34 

    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4027 Kazni in odškodnine   
    NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč   

31.12.2019 0777/2019 PP    44812 Nakup in oprema zemljišč PP    44812 Nakup in oprema zemljišč 1.002,50 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč   

31.12.2019 0777/2019 PP    44812 Nakup in oprema zemljišč PP    44812 Nakup in oprema zemljišč 389,20 
    KONTO 4029 Drugi operativni odhodki KONTO 4029 Drugi operativni odhodki   
    NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč NRP   013003 Nakup in oprema zemljišč   

31.12.2019 0778/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 39,17 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0778/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 260,73 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

31.12.2019 0778/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 37,30 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   

31.12.2019 0778/2019 PP    83200 Materialni stroški PP    83200 Materialni stroški 42,03 
    KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   

31.12.2019 0779/2019 PP    46118 
Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj PP    46118 

Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj 320,16 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4208 

Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring   

    NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj NRP   061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj   
31.12.2019 0780/2019 PP    44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise PP    44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 8,00 

    KONTO 4208 
Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   

    NRP   041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise NRP   041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise   

31.12.2019 0784/2019 PP    44698 
Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v 
KS PP    44698 

Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v 
KS 1.881,10 

    KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje   
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 17.3.2020 
 
 
OBČINSKI SVET  
OBČINE RADOVLJICA  
 
 
 
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O KRITERIJIH IN MERILIH ZA 

FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI RADOVLJICA 
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

PREDLOG ODLOKA O KRITERIJIH IN MERILIH ZA FINANCIRANJE 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI RADOVLJICA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:  

- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo,  
- Urška Zakrajšek, Referat za infrastrukturo, 
- Ivo Kejžar, IPSUM, d.o.o., Domžale.  

 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o kriterijih in merilih za 
financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica. 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in 
spremembe) in 17. člena ter 4. odstavka 70. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 
188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na _______ seji dne _________ sprejel 

 
ODLOK  

o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica 
 

(splošno) 
 

1. člen 
 
(1) S tem odlokom se določajo kriteriji in merila za financiranje krajevnih skupnosti v občini 
Radovljica iz sredstev, ki so določena v proračunu občine, in sicer za naslednje namene: 

- redno delovanje krajevnih skupnosti, 
- sredstva za investicije, 
- sredstva za vzdrževanje kulturnih domov, 
- sredstva za vzdrževanje otroških igrišč. 

(2) Osnova za določitev kriterijev in meril za delitev sredstev za financiranje krajevnih 
skupnosti v občini Radovljica je Strokovna podlaga za delitev sredstev za delovanje krajevnih 
skupnosti, ki jo je izdelalo podjetje IPSUM, d.o.o. iz Domžal, št. 144/20, z datumom februar 
2020 (v nadaljevanju: Elaborat). 
(3) Obseg cestne in druge javne infrastrukture v krajevnih skupnostih se določi na osnovi 
Banke cestnih podatkov, Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica (DN UO, 
št. 254/19) in ostalih evidenc druge javne infrastrukture v občini Radovljica. 
(4) Ocena stroškov za vzdrževanje cestne in druge javne infrastrukture se izvede na osnovi 
stroškov in izkustvenih normativov za vzdrževanje cestne in druge komunalne infrastrukture 
iz Elaborata. 
 

2. člen 
 
(1) 56,5% razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih krajevnim skupnostim, za 
programe iz 1. odstavka 1. člena, se deli po naslednjem ključu:  

sredstva za redno delovanje 23% 
sredstva za investicije 71% 
sredstva za vzdrževanje kulturnih domov 2% 
sredstva za vzdrževanje otroških igrišč 4% 

(2) 3,00% razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih krajevnim skupnostim, se dodeli 
Krajevni skupnosti Radovljica z naseljem Radovljica kot upravnim središčem občine.  
 

(sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti) 
 

3. člen  
 
(1) Iz sredstev proračuna Občine Radovljica se financira redno delovanje krajevnih skupnosti. 
Ta sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov upravljanja in vzdrževanja poslovnih 
prostorov, za opravljanje administrativnih nalog krajevnih skupnosti, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, reprezentanco ter druge materialne stroške.  
(2) Sredstva proračuna za pokrivanje stroškov za redno delovanje se krajevnim skupnostim 
praviloma nakazuje mesečno po 1/12. 
 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
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4. člen 
 
(1) Sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti se delijo na fiksni in variabilni del, in 
sicer po naslednjem ključu: 

1. fiksni del   5%, 
2. variabilni del   95%. 

(2) Fiksni del sredstev se razdeli po merilu enakih deležev 1/12. 
(3) Variabilni del sredstev se med krajevne skupnosti razdeli po merilu števila prebivalcev v 
krajevni skupnosti. Za vrednotenje merila števila prebivalcev v krajevni skupnosti se upošteva 
podatke zadnjega znanega števila prebivalcev iz uradnih evidenc.  
 

(sredstva za investicije) 
 

5. člen  
 
(1) Sredstva za investicije se med krajevne skupnosti razdeli po kriteriju vrednosti 
infrastrukture po posamezni krajevni skupnosti, kriteriju nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča in kriteriju velikosti, in sicer po naslednjem ključu:  

1. vrednost infrastrukture     40%, 
2. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  20%, 
3. velikost krajevne skupnosti    40%. 

(2) Sredstva za izvedbo investicij se določi z občinskim proračunom in so sestavni del 
proračuna oddelka, pristojnega za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Investicije za 
posamezno krajevno skupnost določi svet krajevne skupnosti. Za izvedbo investicij skrbi 
občinska uprava – oddelek, pristojen za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. 
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti sopodpišejo sklep o začetku postopka javnega 
naročila. Sprememba namena in obsega investicije brez soglasja krajevne skupnosti ni 
dopustna. 
 

(sredstva za vzdrževanje kulturnih domov) 
 

6. člen  
 
(1) Sredstva za vzdrževanje kulturnih domov se med krajevne skupnosti razdeli sorazmerno 
po dveh kriterijih:  

1. število prebivalcev    50% sredstev, 
2. velikost kulturne dvorane   50% sredstev. 

 
(sredstva za vzdrževanje otroških igrišč) 

 
7. člen  

 
(1) Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč se med krajevne skupnosti razdeli sorazmerno po 
dveh kriterijih:  

1. število igral na otroških igriščih  50% sredstev, 
2. velikost otroškega igrišča v m2  50% sredstev. 

(2) Merilo velikosti igrišč: igriščem velikosti do 500 m2 se dodeli 10 točk, od 500 m2 do 1.000 
m2 se dodeli 15 točk in igriščem velikosti nad 1.000 m2 30 točk.  
(3) Merilo število igral: za vsako igralo na igrišču se dodeli po 1 točka.  
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(finančna izravnava) 
 

8. člen 
 

(1) Za krajevne skupnosti, ki štejejo manj kot 2.000 prebivalcev, se oblikuje poseben sklad v 
višini 40,50% razpoložljivih sredstev, namenjenih krajevnim skupnostim. Sredstva se nameni 
razvoju njihove infrastrukture. Sredstva se med te krajevne skupnosti razdeli po naslednjih 
kriterijih:  

- število prebivalcev krajevne skupnosti na površino posamezne krajevne skupnosti v 
višini 75%, 

- površina stavbnih zemljišč na površino krajevne skupnosti v višini 15%, 
- dolžina cest v višini 5%, 
- površina cest v višini 5%. 

(2) Namen porabe določajo krajevne skupnosti v skladu s svojimi finančnimi načrti 
samostojno.   
 

9. člen 
 
(1) Ob sprejemanju vsakokratnega proračuna se določi znesek, ki je namenjen financiranju 
krajevnih skupnosti. 
(2) Občinska uprava pripravi podatke iz ustreznih evidenc in jih v tabelarični obliki priloži 
obrazložitvi proračuna. Obrazložitvi proračuna se priloži tudi tabelo, ki prikazuje delež 
sredstev posameznih namenov po krajevnih skupnostih. 
(3) V roku 30 dni po uveljavitvi proračuna sta občina in krajevna skupnost dolžni skleniti 
pogodbo o financiranju letnih programov v krajevni skupnosti. 
 

(končne določbe) 
 

10.  člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kriterijih za financiranje krajevnih 
skupnosti v občini Radovljica (DN UO, št. 64/06). 
 

11. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - 
Uradne objave.  
 
Številka: 007-0010/2018 
Datum: 
 

Ciril Globočnik 
Župan 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 17.3.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

PREDLOG ODLOKA O KRITERIJIH IN MERILIH ZA FINANCIRANJE 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI RADOVLJICA 

 
 

1. Zakonska podlaga 
 
Sprejem odloka predlagamo na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 
94/07 – UPB2, in spremembe), ki določa, da občinski svet v okviru svojih pristojnosti 
sprejema odloke in druge občinske akte.  
  
Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) področje delovanja krajevnih skupnosti (v 
nadaljevanju: KS) ureja v IV. poglavju (59. do 72. člen).  
 
V 4. odstavku 70. člena statuta je določeno, da se kriteriji in merila za financiranje nalog in 
delovanje krajevnih skupnost iz proračuna občine določijo z odlokom.  
 
2. Obrazložitev  
 
Osnutek Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica 
je občinski svet obravnaval na 10. seji 29.1.2020. Osnutek odloka sta pred sejo občinskega 
sveta obravnavala Odbor za finance in Odbor krajevnih skupnosti.  
 
V predlogu odloka sta dva popravka redakcijske narave, in sicer: 

- spremeni se naziv 8. člena. Namesto izraza: »razvojni sklad« predlagamo izraz 
»finančna izravnava«; 

- v 10. členu se kratica »UVG« zamenja s kratico »DN UO«. 
 
Drugi odstavek 5. člena se dopolni s tekstom: »Predsedniki svetov krajevnih skupnosti 
sopodpišejo sklep o začetku postopka javnega naročila.« 
 
Opredelitev do pripomb na osnutek odloka:  
 
V prvem odstavku 8. člena so našteti dodatni kriteriji, po katerih se delijo sredstva finančne 
izravnave. Dodatni kriteriji so:  

- površina stavbnih zemljišč na površino KS,    
- dolžina cest,  
- površina cest. 

 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
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Predlog nove delitve sredstev po 8. členu je tako naslednji: 
  
število preb. na površino KS 75% 121.500,00   
površina stavbnih zemljišč na površino KS  15% 24.300,00   
dolžina cest  5% 8.100,00   
površina cest  5% 8.100,00   
 
Ta sprememba je izvedena na podlagi pripomb občinskih svetnikov pri obravnavi osnutka 
odloka. S tem smo omilili tudi najvišja odstopanja po veljavnem odloku in novem predlogu 
odloka (KS Kamna Gorica + 30% in KS Kropa + 38%). Tako so sedaj najvišja odstopanja po 
veljavnem odloku in novem predlogu odloka pri KS Kamna Gorica in KS Srednja Dobrava (+ 
26%) ter KS Podnart in KS Kropa (+ 25%).  
 
Zaradi jasnosti 8. člena je dodan nov 2. odstavek, ki se glasi: »Namen porabe določajo 
krajevne skupnosti v skladu s svojimi finančnimi načrti samostojno.«   
 
Zaradi navedenih sprememb so nove tabele izračunov po 8. členu naslednje:  
 

 

št. preb  
na površino KS 

površina stavbnih 
 zemljišč na površino 

KS 
dolžina cest 8. člen površina cest 8. člen 

SKUPAJ 
8. člen 

delež 75,00% 15,00% 5,00% 5,00% 

znesek  121.500,00 24.300,00 8.100,00 8.100,00 
          

KS Vrednost Delež Vrednost Delež Vrednost Delež Vrednost Delež 

Begunje 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

Brezje 13.449,61 11,07% 2.702,74 11,12% 1.234,31 15,24% 1.275,56 15,75% 18.662,22 

Kamna Gorica 13.170,20 10,84% 3.306,09 13,61% 234,73 2,90% 251,98 3,11% 16.963,01 

Kropa 19.780,20 16,28% 2.330,94 9,59% 444,03 5,48% 529,17 6,53% 23.084,33 

Lancovo 6.203,85 5,11% 1.242,62 5,11% 1.591,03 19,64% 1.392,19 17,19% 10.429,68 

Lesce 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

Ljubno 20.213,49 16,64% 3.926,40 16,16% 1.041,77 12,86% 1.173,27 14,48% 26.354,93 

Mošnje 19.168,65 15,78% 3.363,31 13,84% 690,51 8,52% 760,95 9,39% 23.983,41 

Otok 7.223,91 5,95% 1.520,26 6,26% 395,15 4,88% 462,22 5,71% 9.601,54 

Podnart 8.904,53 7,33% 2.269,38 9,34% 1.608,65 19,86% 1.500,80 18,53% 14.283,36 

Radovljica 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

Srednja Dobrava 13.385,56 11,02% 3.638,27 14,97% 859,82 10,62% 753,87 9,31% 18.637,53 

SKUPAJ 121.500,00 100,00% 24.300,00 100,00% 8.100,00 100,00% 8.100,00 100,00% 162.000,00 

 
Pri obravnavi osnutka odloka je bilo zastavljenih nekaj vprašanj v zvezi z načinom izvajanja 
2. odstavka 5. člena odloka, kar pojasnjujemo v nadaljevanju.  
 
V 13. poglavju proračuna Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, področju 1302 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ter podpodročju 13029002 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja občinskih cest se za proračunsko postavko 44689 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja občinskih cest odpre 12 novih proračunskih postavk s svojimi NRP-ji. 
Formalno ne gre za nove PP oz. NRP-je, saj se le te prenašajo v ta del proračuna občinske 
uprave iz proračunskega dela, ki se nanaša na KS.  
 
  



IV/7 
 

13     
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302     Cestni promet in infrastruktura 
13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
  44689   Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
    045002 Cesta za Verigo 
    045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje 
    045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 
    045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 
    045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže 
    045167 Sanacija mostov in rak 
    045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 
    045187 Cesta Spar - Filipič 
    045188 Program sanacije lokalnih cest 
    045194 Oporni zid - Gubčeva ulica 
    045216 Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici 
    045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 
    055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture 
    065013 Rekonstrukcija Savske ceste 
    082009 Kropa - Trško jedro 
  44316 045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 
  44317 045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 
  44318 045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna gorica 
  44319 045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 
  44320 045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 
  44321 045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 
  44322 045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 
  44323 045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 
  44324 045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 
  44325 045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 
  44326 045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 
  44327 045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 
 
Vsi NRP-ji bodo razdeljeni še na ustrezne konte glede na planirano porabo sredstev.  
 
NRP-ji, ki so ali bodo oblikovani na področju delovanja KS, vzdrževanja kulturnih domov in 
otroških igrišč, ostanejo v delu proračuna, ki se nanaša na KS. Enako velja za del proračuna, 
ki se nanaša na pokopališča.  
 
Navajamo še nekatere druge prednosti te rešitve: 

- operativno so se na ta način v letu 2019 že izvedle nekatere investicije KS;  
- za tako vodene investicije odpadejo odobritve pravnega posla; 
- odpadejo zahtevki KS za črpanje sredstev iz proračuna in s tem povezana odvečna 

nakazila ter stroški poslovanja; 
- lažje spremljanje porabe sredstev preko finančnega programa CADIS. 

 
Svetnik Branko Fajfar je podal pripombo, da se s takšno rešitvijo KS jemlje del njihovih 
sredstev. Pripomba ni utemeljena. Sredstva, namenjena investicijam v komunalne ceste in 
objekte, so KS praviloma pridobivale iz proračuna in vlagale v objekte in naprave v lasti 
občine.  
 
Proračunska sredstva so se tako preko KS vračala nazaj v objekte in naprave v lasti občine. 
Cilj takšne oblike poslovanja je bil že od nekdaj le: »KS omogočiti vlaganja v dele 
infrastrukture, ki kratkoročno ne bi bile uvrščene v redni del proračuna.« S spremembo načina 
izvedbe se temeljni cilj ne bo spremenil. Kot smo omenili že ob pripravi osnutka odloka, so v 
tem delu občinskega proračuna prvi zametki participativnega proračuna.   
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Pomembni so tudi sinergijski učinki ob takšni izvedbi investicij. Če KS ustrezno pripravi 
izhodišča za izvedbo investicije, občina k njej pristopi še z zagotavljanjem dodatnih sredstev 
(praviloma za obnovo vodovoda ali izgradnjo kanalizacije ali cestne razsvetljave).  
 
V letih 2018 in 2019 so bile tako izvedene naslednje investicije:  

- KS BEGUNJE 
Obnova ceste z infrastrukturo na cestnem odseku Begunje 104 do 120 

- KS BREZJE 
Ureditev dela poti na Peračici 
Ureditev dela ceste ob baziliki  
Ureditev dovozne poti pri objektu Dobro polje 1  

- KS LANCOVO  
Ureditev dela ceste do Ravnice 

- KS LJUBNO 
Obnova pešpoti za Mohorjem  

- KS MOŠNJE 
Obnova ceste z odvodnjavanjem pri HŠ Globoko 8 in 9 
Ureditev razsvetljave na Globokem 
Obnova ceste »za blokom«  

- KS OTOK 
Obnova krajšega odseka javne poti 

- KS PODNART 
Ureditev poti pri HŠ Poljšica 4 

- KS RADOVLJICA 
Sanacija asfaltne površine na Kosovelovi ulici z ureditvijo odvodnjavanja 

- KS SREDNJA DOBRAVA 
Obnova ceste z infrastrukturo pri HŠ 34 do 44 na Zg. Dobravi 

 
Vsi navedeni projekti so bili izvedeni na javni infrastrukturi v lasti občine tako, da ni možno 
govoriti o tem, da je investicijo izvedla KS z lastnimi sredstvi za potrebe KS. Takšnega 
vložka KS tudi ne morejo izkazati kot vlaganja v osnovna sredstva KS.  
 
Skupna vrednost teh projektov v letih 2018 in 2019 je znašala 446.599,64 EUR, vključno z 
DDV. Delež KS je znašal 60%.    
 
Za nemoten prehod iz starega načina delitve sredstev za delovanje KS predlagamo, da se v 
letu 2020 za delovanje KS nameni 400.000 EUR, kar je dobrih 46.000 EUR več od 
načrtovanih. Nadalje predlagamo, da se sredstva deli po naslednjem ključu:  
  

 

 
Po predlaganem predlogu odloka se najprej 3% sredstev (po osnutku odloka 2%), po določbi 
2. odstavka 2. člena, dodeli Krajevni skupnosti Radovljica. 
 

PRORAČUNSKA SREDSTVA, 
NAMENJENA DELOVANJU KS  

  znesek delež 
proračunska sredstva 400.000,00 100,00% 
znesek - 3. do 7. člen  226.000,00 56,50 % 
znesek - 8. člen 162.000,00 40,50 % 
znesek - 2. odstavek 2. člena  12.000,00 3,00 % 
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Nato se 56,5% sredstev (po osnutku odloka 57%) razdeli po določbah 3. do 7. člena odloka. 
Osnovni kriteriji in merila za delitev sredstev po teh členih ostajajo nespremenjeni.   
 
Preostanek sredstev, v višini 40,50% (po osnutku odloka 41%), se razdeli po novih določbah 
8. člena odloka.  
 
REKAPITULACIJA  
 

  

3.-7. člen 
 + 

8. člen 

2. 
odstavek 
2. člena 

SKUPAJ STARO Razlika Indeks 

Begunje 37.124,74  37.124,74 33.223,55 3.901,19 111,74 
Brezje 30.639,34  30.639,34 30.233,15 406,19 101,34 
Kamna Gorica 24.628,67  24.628,67 19.536,34 5.092,33 126,07 
Kropa 33.511,88  33.511,88 26.779,22 6.732,66 125,14 
Lancovo 30.196,50  30.196,50 26.629,01 3.567,49 113,40 
Lesce 41.187,06  41.187,06 37.350,18 3.836,88 110,27 
Ljubno 38.888,00  38.888,00 37.101,32 1.786,68 104,82 
Mošnje 31.292,22  31.292,22 28.616,00 2.676,22 109,35 
Otok 13.416,79  13.416,79 11.087,00 2.329,79 121,01 
Podnart 31.636,75  31.636,75 25.132,81 6.503,94 125,88 
Radovljica 50.049,62 12.000,00 62.049,62 57.999,97 4.049,65 106,98 
Srednja Dobrava 25.428,42  25.428,42 20.126,40 5.302,02 126,34 
SKUPAJ 388.000,00 12.000,00 400.000,00 353.814,95 46.185,05 1,1305 
 
 
3. Zaključek 
 
S predstavljenim odlokom bo Občina Radovljica pridobila predvsem sledeče: 

- odpravljena bodo nesorazmerja zaradi zastarelih in neažurnih podatkov (obstoječa 
delitev sredstev se izvaja še na podlagi podatkov iz leta 1992, ki so bili občasno 
ažurirani); 

- vzpostavljen bo pregleden način financiranja krajevnih skupnosti, ki bo temeljil na 
tekočih podatkih. 
 

Model je zasnovan tako, da ga je mogoče brez večjih sistemskih sprememb dopolnjevati z 
ažurnimi podatki. 
 
Po potrditvi osnutka odloka so bile KS pozvane, da na podlagi predhodnih izračunov 
razporedijo predvidena sredstva po 8. členu odloka ter preverijo izhodišča za svoje finančne 
načrte, ki so bila postavljena z veljavnim proračunom za leto 2020. Istočasno so bili KS 
predstavljeni predvideni proračunski zneski po njihovih zaključnih računih.    
 
V nadaljevanju bo dokončno oblikovana višina sredstev za investicije ter določene investicije, 
ki se bodo izvedle po posameznih KS. Le te bodo, pred sprejetjem rebalansa proračuna za leto 
2020, morali potrditi še sveti KS.  
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4. Finančne posledice 
 
Novelacija odloka ima finančne posledice v višini 13,05% že zagotovljenih proračunskih 
sredstev, kar znaša 46.185,05 EUR.   
 
Spremembe, ki izhajajo iz novega odloka, bodo upoštevane pri pripravi rebalansa proračuna 
za leto 2020. 
 
 
 
 

           Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 14.05.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

RADOVLJICA ZA LETO 2020 - REBALANS I - SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADOVLJICA ZA 
LETO 2020 - REBALANS I - SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 
− Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica, 
− Alenka Langus, direktorica občinske uprave,  
− Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, 
− Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
− Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, 
− Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana, 
− Maja Stanojević, vodja Referata za finance in proračun, 
− Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, 
− Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami, 
− Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembi Odloka o 

proračunu Občine Radovljica za leto 2020 - rebalans I s prilogami: Načrt razvojnih 
programov za obdobje od 2020 do 2023, Program športa Občine Radovljica za leto 
2020, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 
2020 in Letni plan vzdrževanja cest Občine Radovljica za leto 2020. 
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2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o 
proračunu Občine Radovljica za leto 2020 - sprememba I s prilogami: Načrt 
razvojnih programov za obdobje od 2020 do 2023, Program športa Občine 
Radovljica za leto 2020, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Radovljica za leto 2020 in Letni plan vzdrževanja cest Občine Radovljica za leto 
2020. 

3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o namenski zadolžitvi za leto 2020 v 
višini 1.906.082,00 EUR, in sicer: 
- zadolževanje pri poslovnih bankah za investicije planirane v proračunu v višini 

1.800.000,00 EUR in  
- zadolževanje pri državnem proračunu za Energetsko sanacijo OŠ Staneta 

Žagarja v Lipnici v višini 106.082,00 EUR. 
 

 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 14.05.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADOVLJICA ZA 
LETO 2020 - REBALANS I - SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

1. Zakonska podlaga 
 
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe) 
- 29. člen Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe) 
- 17. in 104. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 
 

2. Obrazložitev 
 
Postopek sprejemanja proračuna je določen s Poslovnikom Občinskega sveta Občine 
Radovljica. Na seji bosta predstavljena osnutek in predlog Odloka o spremembi Odloka o 
proračunu Občine Radovljica za leto 2020 - rebalans I s prilogami. Celotno gradivo je 
objavljeno na spletni strani Občine Radovljica. 
 
Rebalans proračuna se v skladu s 3. in 4. odstavkom 109. člena poslovnika sprejema po 
skrajšanem postopku. Na predlog sprememb odloka o proračunu lahko člani občinskega sveta 
in delovna telesa skladno z drugim odstavkom 98. člena vložijo amandmaje samo k členom 
sprememb in dopolnitev odloka, najkasneje do konca razprave. Amandma se vloži na 
obrazcu, ki je priložen ob koncu gradiva. Amandma mora biti pravočasen in proračunsko 
uravnotežen. 
 

Priloženo gradivo obsega: 
1. Obrazložitev Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 - 

rebalans I, 
2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 - rebalans I s 

prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje od 2020 do 2023, Program športa 
Občine Radovljica za leto 2020, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Radovljica za leto 2020, Letni plan vzdrževanja cest Občine Radovljica za leto 2020 in 
obrazec za vložitev amandmaja. 

 

3. Finančne posledice 
Sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 - rebalans 
I ima za Občino Radovljica finančne posledice na prihodkovni in odhodkovni strani. Proračun 
je uravnotežen. 
 
Pripravila: 
Maja Stanojević, 
Vodja Referata za finance in proračun 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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A. - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ..................................................................................................... 111 

10 OBČINSKI SVET ............................................................................................................... 200.417 € ...... 111 
01 POLITIČNI SISTEM ..............................................................................................................................139.990 € ...... 111 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ................................................................ 7.000 € ...... 116 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .............................. 11.900 € ...... 117 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ........................................................... 41.527 € ...... 118 

20 NADZORNI ODBOR ............................................................................................................ 10.000 € ...... 120 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ............................................................... 10.000 € ...... 120 

30 ŽUPAN ............................................................................................................................ 100.090 € ...... 121 
01 POLITIČNI SISTEM ....................................................................................................... 100.090 € ...... 121 

5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE ............................................... 2.024.113 € ...... 124 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ............................................................... 25.530 € ...... 124 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA .......................................................................................... 1.609.189 € ...... 125 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .......................................................... 389.395 € ...... 128 

5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ..................................... 8.673.151 € ...... 132 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ...................................................................................... 79.000 € ...... 132 
14 GOSPODARSTVO ......................................................................................................... 556.142 € ...... 133 
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ........................................................................................... 217.900 € ...... 137 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ....................................................... 2.438.071 € ...... 140 
19 IZOBRAŽEVANJE ....................................................................................................... 4.331.519 € ...... 155 
20 SOCIALNO VARSTVO ................................................................................................. 1.050.519 € ...... 164 

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO ................................................. 1.940.324 € ...... 173 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ............................ 395.900 € ...... 173 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ............................................................................................ 294.978 € ...... 175 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ................................................................... 165.700 € ...... 178 
14 GOSPODARSTVO ......................................................................................................... 156.000 € ...... 181 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ................. 765.646 € ...... 183 
20 SOCIALNO VARSTVO ..................................................................................................... 90.000 € ...... 187 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ................................................................................... 32.100 € ...... 189 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ................................................................ 40.000 € ...... 190 

5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE ......  .........  
 .............................................................................................................................................................. 7.475.677 € ...... 192 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ...................................................................... 1 € ...... 192 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST .................................................................................... 2.000 € ...... 193 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ..................................................................... 45.651 € ...... 194 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ........................................ 1.702.778 € ...... 195 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ..................................... 3.327.032 € ...... 197 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ......................................................... 1.292.324 € ...... 203 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ................. 975.891 € ...... 207 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .............................................................. 130.000 € ...... 217 

60 - KRAJEVNE SKUPNOSTI ............................................................................................................................................. 216 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .................................................................................................................................... 216 
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .................................................................... 218 
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ......................................... 221 
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .......................................................................................... 223 

71 REŽIJSKI OBRAT ............................................................................................................. 223.042 € ...... 228 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ............................ 196.561 € ...... 228 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA .............................................................................................. 26.481 € ...... 230 

83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO ................ 196.560 € ...... 232 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ............................................................................................ 196.560 € ...... 232 

C. RAČUN FINANCIRANJA .................................................................................................................................. 234 
5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO ................................................... 855.318 € ...... 234 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ................................................................................. 855.318 € ...... 234 
5. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV .......................................................................... 236 

01 POLITIČNI SISTEM ........................................................................................................................ 6.614 € .... 236 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ............................... 345.205 € .... 238 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA ............................................................................................................ 60.130 € .... 239 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ................................................................ 228.200 € .... 241 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ............................................................................ 433.250 € .... 242 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ........................................... 1.702.778 € .... 244 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ....................................... 2.387.729 € .... 245 
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14 GOSPODARSTVO ......................................................................................................................... 98.494 € .... 255 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ................................................................ 1.172.324 € .... 255 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ................ 1.400.864 € .... 258 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ............................................................................................................. 7.000 € .... 263 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ................................................................ 957.509 € .... 263 

19 IZOBRAŽEVANJE ........................................................................................................................ 244.540 € .... 270 

20 SOCIALNO VARSTVO ......................................................................................................... 24.400 € .... 272 

PROGRAM ŠPORTA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2020 REBALANS I-2020 ..................................... 273 
LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2020 .... 276 

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ........................................................... 287 

LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2020 - REBALANS PRORAČUNA .................... 317 
AMANDMA .............................................................................................................................................................. 326 
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1. UVOD K REBALANSU I 
PRORAČUNA ZA LETO 2020 

 

SESTAVA REBALANSA I PRORAČUNA ZA LETO 2020 
 

Rebalans proračuna 2020 se sprejema s spremembo Odloka o proračunu za leto 2020. V nadaljevanju gradiva je 
priložena sprememba Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020. 
Proračun je sestavljen iz: 

- splošnega dela proračuna, 
- posebnega del proračuna - odhodki in 
- načrta razvojnih programov za obdobje od 2020 do 2023. 

 

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

 

Priloge proračuna so še: 
- Program športa Občine Radovljica za leto 2020, 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2020, 
- Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2020 in 
- obrazec za vložitev amandmaja. 

 
Nespremenjeni ostajajo spodaj našteti programi, zato v gradivu niso priloženi: 

- Stanovanjski program Občine Radovljica za leto 2020, 
- Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2020, 
- Letni program izobraževanja odraslih Občine Radovljica za leto 2020, 
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2020, 
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2020 - MIRRaN, 
- Kadrovski načrt občinske uprave Občine Radovljica za leto 2020 in 
- Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2020. 

 

V obdobju od sprejetja proračuna 2020 (začetek leta 2019) so se do priprave tega rebalansa makroekonomska izhodišča 
za sestavo rebalansa proračuna delno spremenila, saj je vlada je v tem času sprejela nov Zakon o izvrševanju 
proračunov za leti 2020 in 2021. Poleg teh sprememb so razlogi za sestavo rebalansa proračuna 2020 še naslednji: 

- na odhodkovni strani: 
a. prenos nedokončanih investicij iz preteklega leta v leto 2020 (gradbena dela na Gubčevi ulici v 

Radovljici, vodovod Ovsiše in energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica), 
b. prenos nezačetih investicij iz leta 2019 v leto 2020 in ki so hkrati sofinancirane z nepovratnimi sredstvi 

(CLLD projekti), 
c. uskladitev sredstev za večje investicije kot so kanalizacija v naselju Spodnje Lancovo, kolesarske 

povezave Radovljice z zalednimi naselji in Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture; 
d. prilagoditev proračuna novemu Odloku o kriterijih za financiranje krajevnih skupnosti; 

- na prihodkovni strani: 
a. povečanje povprečnine, 
b. znižanje prihodkov, ki so posledica epidemije COVID-19 (turistična taksa, najemnine, …) 
c. vključitev prenosa pozitivne razlike med prihodki in odhodki (presežki po ZR-2019) v rebalans I 

proračuna 2020 v višini 337.450,62 EUR, 
d. uskladitev višine nepovratnih sredstev, 
e. višje zadolževanje. 

S tem so se spremenila izhodišča, na podlagi katerih je bil pripravljen proračun za leto 2020. Zato se je župan na 
predlog občinske uprave odločil za pripravo rebalansa I proračuna 2020. Gradivo je predloženo v nadaljevanju. 
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PRAVNE PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA 
Pravne podlage za sestavo rebalansa proračuna 2020 so iste kot za sestavo proračuna in ostajajo nespremenjene. 

Vse zadeve s področja državnega in občinskih proračunov ter posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna ureja 
Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe). Financiranje nalog iz občinske pristojnosti 
ureja Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Ur. l. RS, št. 123/2006 in spremembe) in Zakon o ukrepih za uravnoteženje 
javnih financ občin (ZUUJFO) (Ur. l. RS, št. 14/15). Izvrševanje sprejetih proračunov pa določa Zakon o izvrševanju 
poračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS, št. 75/19). 

 

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 in spremembe), 

- 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 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 pripravo proračunov občine za leti 2020 in 2021 (Ministrstvo za finance). 

 

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2020 smo upoštevali še: 
- določila sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 in spremembe), 
- določila sprejetega Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 

2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur. l., št. 75/19); 
- realizirane prihodke in odhodke v letu 2019; 
- prenos tistih investicij in programov v leto 2020, katerih predvidena dinamika izvedbe v letu 2019 se je zaradi 

različnih vzrokov spremenila in se nadaljuje v letu 2020; 
- zakonske obveznosti in nujne programe, ki se ne glede na višino prihodkov povečujejo; 
- vključitev deležev države za sofinanciranje investicij ter 
- finančne posledice zaradi epidemije COVID-19. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe) ter 17. in 104. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 
je Občinski svet Občine Radovljica na ____ redni seji dne _________ sprejel 

 

ODLOK 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 

Rebalans I 
 

1. člen 
(višina splošnega dela proračuna) 

 

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, št. 254/19; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen 
tako, da se glasi: 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

 

Skupina/Podskupina/Konto Predlog rebalansa I 
v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 20.107.130,88 

 TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 17.086.201,34 
70 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      14.339.636,00 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 11.248.036,00 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.711.000,00 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 380.600,00 
706 DRUGI DAVKI 0,00 

71 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 2.746.565,34 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  1.872.041,42 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 20.500,00 
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  90.200,00 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 55.023,92 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 708.800,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 1.627.213,60 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 260.700,00 
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 1.366.513,60 

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)    1.385.494,94 
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 760.171,67 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 625.323,27 

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) 21.495.545,60 

40 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 4.022.772,09 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.290.730,00 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 207.916,00 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  2.276.996,09 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 32.130,00 
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Skupina/Podskupina/Konto Predlog rebalansa I 
v EUR 

409 REZERVE 215.000,00 
41 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 9.084.713,70 

410 SUBVENCIJE 243.000,00 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 4.319.200,00 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 973.908,65 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  3.548.605,05 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 7.966.821,11 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 7.966.821,11 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 421.238,70 
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 227.700,00 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 193.538,70 

   
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -1.388.414,72 

   

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV  (750+751+752) 200,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 200,00 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  200,00 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 
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.) 200,00 

   

C.   RAČUN FINANCIRANJA  VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 1.906.082,00 
50 ZADOLŽEVANJE 1.906.082,00 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.906.082,00 

   
VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 855.317,90 

55 ODPLAČILA  DOLGA 855.317,90 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  855.317,90 

   
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = 

(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) -337.450,62 

X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 1.050.764,10 
XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 1.388.414,72 

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2018 560.897,35 

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2019 337.450,62 

 9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali + 
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2. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občin) 

 

V Odloku se spremeni 14. člen tako, da se glasi: 

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 2020 lahko 
zadolži do višine 1.906.082,00 EUR. 

 
3. člen 

(uveljavitev odloka) 
 

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne veljati naslednji dan po 
objavi. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Radovljica. 

 

 

Številka: ________________ 

Datum: _________________ 

 

 Ciril Globočnik 

 ŽUPAN 

 



PREDLOG REBALANSA I PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2020

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija

proračuna

2019

Sprejeti

proračun

Pedlog

rebalansa I

2020
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

Razlika

REB I - SP

2020
(4)=(3)-(2) (3)/(2)

Indeks
2020

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 20.107.130,8819.387.058,4718.161.195,02 110,7720.072,41 103,7

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.086.201,3417.459.900,7217.370.013,52 98,4-373.699,38 97,9

70 DAVČNI PRIHODKI 14.339.636,0013.660.605,7213.833.851,34 103,7679.030,28 105,0

700 Davki na dohodek in dobiček 11.248.036,0010.401.014,0010.401.014,00 108,1847.022,00 108,1

7000 Dohodnina 11.248.036,0010.401.014,0010.401.014,00 108,1847.022,00 108,1

703 Davki na premoženje 2.711.000,002.696.391,722.738.809,68 99,014.608,28 100,5

7030 Davki na nepremičnine 2.157.000,002.167.991,722.163.564,43 99,7-10.991,72 99,5

7031 Davki na premičnine 4.000,002.400,004.003,48 99,91.600,00 166,7

7032 Davki na dediščine in darila 70.000,0071.000,00137.442,22 50,9-1.000,00 98,6

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 480.000,00455.000,00433.799,55 110,725.000,00 105,5

704 Domači davki na blago in storitve 380.600,00563.200,00686.280,89 55,5-182.600,00 67,6

7044 Davki na posebne storitve 4.000,004.000,0010.046,56 39,80,00 100,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 376.600,00559.200,00676.234,33 55,7-182.600,00 67,4

706 Drugi davki in prispevki 0,000,007.746,77 0,00,00 ---

7060 Drugi davki in prispevki 0,000,007.746,77 0,00,00 ---

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.746.565,343.799.295,003.536.162,18 77,7-1.052.729,66 72,3

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.872.041,421.978.825,002.017.671,43 92,8-106.783,58 94,6

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 150.000,00151.500,0075.000,00 200,0-1.500,00 99,0

7102 Prihodki od obresti 2.000,001.100,004.317,22 46,3900,00 181,8

7103 Prihodki od premoženja 1.720.041,421.826.225,001.938.354,21 88,7-106.183,58 94,2
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija

proračuna

2019

Sprejeti

proračun

Pedlog

rebalansa I

2020
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

Razlika

REB I - SP

2020
(4)=(3)-(2) (3)/(2)

Indeks
2020

711 Takse in pristojbine 20.500,0020.000,0018.181,54 112,8500,00 102,5

7111 Upravne takse in pristojbine 20.500,0020.000,0018.181,54 112,8500,00 102,5

712 Globe in druge denarne kazni 90.200,0087.200,0092.131,30 97,93.000,00 103,4

7120 Globe in druge denarne kazni 90.200,0087.200,0092.131,30 97,93.000,00 103,4

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 55.023,9277.470,0086.197,38 63,8-22.446,08 71,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 55.023,9277.470,0086.197,38 63,8-22.446,08 71,0

714 Drugi nedavčni prihodki 708.800,001.635.800,001.321.980,53 53,6-927.000,00 43,3

7141 Drugi nedavčni prihodki 708.800,001.635.800,001.321.980,53 53,6-927.000,00 43,3

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.627.213,60319.530,00426.679,29 381,41.307.683,60 509,3

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 260.700,0050.000,0031.090,99 838,5210.700,00 521,4

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 258.300,0050.000,0028.700,00 900,0208.300,00 516,6

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 1.400,000,001.319,68 106,11.400,00 ---

7202 Prihodki od prodaje opreme 1.000,000,00971,31 103,01.000,00 ---

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0,000,00100,00 0,00,00 ---

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.366.513,60269.530,00395.588,30 345,41.096.983,60 507,0

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 5.000,005.000,000,00 ---0,00 100,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 1.256.983,60260.000,00391.060,52 321,4996.983,60 483,5

7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 104.530,004.530,004.527,78 2.308,6100.000,00 2.307,5

73 PREJETE DONACIJE 8.221,008.221,0010.205,00 80,60,00 100,0

730 Prejete donacije iz domačih virov 8.221,008.221,0010.205,00 80,60,00 100,0

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 8.221,008.221,0010.205,00 80,60,00 100,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.385.494,941.599.406,75354.297,21 391,1-213.911,81 86,6

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 760.171,67681.814,15313.282,19 242,778.357,52 111,5

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 729.171,67656.814,15282.473,34 258,172.357,52 111,0

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 31.000,0025.000,0030.808,85 100,66.000,00 124,0
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih 
držav

625.323,27917.592,6041.015,02 1.524,6-292.269,33 68,2

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne 
kmetijske in ribiške politike

14.454,460,0014.454,46 100,014.454,46 ---

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 121.969,590,001.280,00 9.528,9121.969,59 ---

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 488.899,22917.592,6025.280,56 1.933,9-428.693,38 53,3
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2020
(4)=(3)-(2) (3)/(2)

Indeks
2020

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 21.495.545,6019.558.041,5717.576.731,26 122,31.937.504,03 109,9

40 TEKOČI ODHODKI 4.022.772,093.677.489,423.345.675,56 120,2345.282,67 109,4

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.290.730,001.287.314,001.190.380,58 108,43.416,00 100,3

4000 Plače in dodatki 1.140.770,001.144.056,001.067.883,62 106,8-3.286,00 99,7

4001 Regres za letni dopust 40.502,0039.000,0038.051,20 106,41.502,00 103,9

4002 Povračila in nadomestila 63.828,0063.828,0056.451,64 113,10,00 100,0

4003 Sredstva za delovno uspešnost 20.800,0020.800,0012.071,88 172,30,00 100,0

4004 Sredstva za nadurno delo 18.000,0018.000,0014.045,32 128,20,00 100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.830,001.630,001.876,92 363,95.200,00 419,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 207.916,00207.916,00193.283,60 107,60,00 100,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 104.400,00104.400,0097.073,10 107,60,00 100,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 84.332,0084.332,0077.768,06 108,40,00 100,0

4012 Prispevek za zaposlovanje 714,00714,00603,35 118,30,00 100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.290,001.290,001.096,83 117,60,00 100,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 17.180,0017.180,0016.742,26 102,60,00 100,0

402 Izdatki za blago in storitve 2.276.996,091.946.229,421.752.833,26 129,9330.766,67 117,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 568.850,67544.556,81439.059,80 129,624.293,86 104,5

4021 Posebni material in storitve 96.603,0059.246,0089.157,07 108,437.357,00 163,1

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 510.872,18425.536,64366.546,37 139,485.335,54 120,1

4023 Prevozni stroški in storitve 67.682,8167.456,8257.763,03 117,2225,99 100,3

4024 Izdatki za službena potovanja 2.401,002.401,002.057,97 116,70,00 100,0

4025 Tekoče vzdrževanje 353.263,95220.401,42269.004,94 131,3132.862,53 160,3

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 75.222,9156.211,0163.515,23 118,419.011,90 133,8

4027 Kazni in odškodnine 0,000,00594,34 0,00,00 ---

4029 Drugi operativni odhodki 602.099,57570.419,72465.134,51 129,531.679,85 105,6
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2020

403 Plačila domačih obresti 32.130,0046.030,0037.735,20 85,2-13.900,00 69,8

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 32.100,0046.000,0037.591,93 85,4-13.900,00 69,8

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 30,0030,00143,27 20,90,00 100,0

409 Rezerve 215.000,00190.000,00171.442,92 125,425.000,00 113,2

4090 Splošna proračunska rezervacija 170.000,00145.000,00125.000,00 136,025.000,00 117,2

4093 Sredstva za posebne namene 45.000,0045.000,0046.442,92 96,90,00 100,0

41 TEKOČI TRANSFERI 9.084.713,708.902.253,458.688.250,08 104,6182.460,25 102,1

410 Subvencije 243.000,00235.000,00183.993,02 132,18.000,00 103,4

4100 Subvencije javnim podjetjem 78.000,0070.000,0054.278,22 143,78.000,00 111,4

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 165.000,00165.000,00129.714,80 127,20,00 100,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.319.200,004.082.700,004.023.603,55 107,4236.500,00 105,8

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 23.500,0023.500,0021.200,00 110,90,00 100,0

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 25.500,0025.500,0023.361,66 109,20,00 100,0

4117 Štipendije 3.500,003.500,001.800,00 194,40,00 100,0

4119 Drugi transferi posameznikom 4.266.700,004.030.200,003.977.241,89 107,3236.500,00 105,9

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 973.908,65973.912,00990.745,86 98,3-3,35 100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 973.908,65973.912,00990.745,86 98,3-3,35 100,0

413 Drugi tekoči domači transferi 3.548.605,053.610.641,453.489.907,65 101,7-62.036,40 98,3

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 120.000,00105.000,00104.363,88 115,015.000,00 114,3

4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.255.836,072.323.240,452.186.102,25 103,2-67.404,38 97,1

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.172.768,981.182.401,001.199.441,52 97,8-9.632,02 99,2
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.966.821,116.584.798,704.972.634,57 160,21.382.022,41 121,0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.966.821,116.584.798,704.972.634,57 160,21.382.022,41 121,0

4200 Nakup zgradb in prostorov 125.000,000,000,00 ---125.000,00 ---

4202 Nakup opreme 122.891,47137.952,0099.430,84 123,6-15.060,53 89,1

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 64.393,262.000,00154.102,49 41,862.393,26 3.219,7

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.362.569,742.544.103,001.504.651,16 90,6-1.181.533,26 53,6

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.799.387,572.987.998,052.461.858,97 195,01.811.389,52 160,6

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 359.949,50369.801,00406.729,01 88,5-9.851,50 97,3

4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000,002.000,003.660,18 54,60,00 100,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.130.629,57540.944,65342.201,92 330,4589.684,92 209,0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 421.238,70393.500,00570.171,05 73,927.738,70 107,1

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 227.700,00218.100,00242.000,00 94,19.600,00 104,4

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 222.700,00213.100,00242.000,00 92,09.600,00 104,5

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.000,005.000,000,00 ---0,00 100,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 193.538,70175.400,00328.171,05 59,018.138,70 110,3

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 193.538,70175.400,00328.171,05 59,018.138,70 110,3
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-170.983,10 -1.388.414,72584.463,76 ----1.217.431,62 812,0

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-126.053,10 -1.358.284,72617.881,74 ----1.232.231,621.077,6

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

4.880.157,85 3.978.715,555.336.087,88 74,6-901.442,30 81,5
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2020
(4)=(3)-(2) (3)/(2)

Indeks
2020

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

200,00200,0035.176,39 0,60,00 100,0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 200,00200,0035.176,39 0,60,00 100,0

750 Prejeta vračila danih posojil 200,00200,0012,39 1.614,20,00 100,0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 200,00200,0012,39 1.614,20,00 100,0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,000,0035.164,00 0,00,00 ---

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0,000,0035.164,00 0,00,00 ---

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

200,00 200,0035.176,39 0,60,00 100,0
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2020
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.906.082,001.312.101,000,00 ---593.981,00 145,3

50 ZADOLŽEVANJE 1.906.082,001.312.101,000,00 ---593.981,00 145,3

500 Domače zadolževanje 1.906.082,001.312.101,000,00 ---593.981,00 145,3

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.800.000,001.143.000,000,00 ---657.000,00 157,5

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 106.082,00169.101,000,00 ----63.019,00 62,7

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 855.317,901.141.317,90843.086,88 101,5-286.000,00 74,9

55 ODPLAČILA DOLGA 855.317,901.141.317,90843.086,88 101,5-286.000,00 74,9

550 Odplačila domačega dolga 855.317,901.141.317,90843.086,88 101,5-286.000,00 74,9

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 811.000,001.097.000,00810.714,32 100,0-286.000,00 73,9

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 44.317,9044.317,9032.372,56 136,90,00 100,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

0,00 -337.450,62-223.446,73 151,0-337.450,62 ---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 170.783,10 1.050.764,10-843.086,88 ---879.981,00 615,3

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 170.983,10 1.388.414,72-584.463,76 ---1.217.431,62 812,0

337.450,62XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA 
LETA

0,00560.897,35 337.450,62
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radovljica za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PREDLOG REBALANSA I PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2020

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

10 - OBČINSKI SVET

Realizacija

proračuna

2019

Sprejeti

proračun

2020

Predlog

rebalansa I

2020

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Razlika

REB - SP

2020

(4)=(3)-(2) (3)/(1)

Indeks

(Številka strani v obrazložitvah)

10 OBČINSKI SVET 200.416,60201.041,52201.252,61 99,7-624,92 99,6

139.990,0001 POLITIČNI SISTEM 139.990,00138.940,89 100,00,00 100,8

77.600,0040105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov 77.600,0065.912,26 100,00,00 117,7(112)

77.600,004029 Drugi operativni odhodki 77.600,0065.912,26 100,00,00 117,7

24.500,0040106 Materialni stroški sveta 24.500,0025.355,02 100,00,00 96,6(112)

17.200,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.200,0017.565,91 85,2-3.000,00 97,9

4.000,004021 Posebni material in storitve 4.000,004.897,10 100,00,00 81,7

3.300,004029 Drugi operativni odhodki 300,002.892,01 1.100,03.000,00 114,1

9.700,0040108 Financiranje političnih strank 9.700,009.700,00 100,00,00 100,0(112)

9.700,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.700,009.700,00 100,00,00 100,0

0,0040127 Stroški volilne kampanje 0,003.013,68 ---0,00 0,0

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,003.013,68 ---0,00 0,0

0,0040128 Stroški volitev - izvedba referenduma 0,0011.430,52 ---0,00 0,0

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00416,44 ---0,00 0,0

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,0011.014,08 ---0,00 0,0

6.350,0040139 Nagrade predsednikom sveta KS 6.350,006.336,72 100,00,00 100,2(112)

6.350,004029 Drugi operativni odhodki 6.350,006.336,72 100,00,00 100,2

3.360,0040141 Sredstva za delo članov OS - SDS 3.360,002.724,70 100,00,00 123,3(113)

785,254020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.060,00933,72 38,1-1.274,75 84,1

700,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700,00355,17 100,00,00 197,1

1.874,754202 Nakup opreme 600,001.435,81 312,51.274,75 130,6
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1.680,0040143 Sredstva za delo članov OS - SD 1.680,001.580,84 100,00,00 106,3(113)

1.060,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.380,000,00 76,8-320,00 ---

200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00129,00 ---200,00 155,0

120,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,0060,00 ---120,00 200,0

300,004202 Nakup opreme 300,001.391,84 100,00,00 21,6

1.680,0040144 Sredstva za delo članov OS - NSi 1.680,001.443,75 100,00,00 116,4(113)

1.169,284020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.380,0022,50 84,7-210,72 5.196,8

0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,0029,41 ---0,00 0,0

510,724202 Nakup opreme 300,001.391,84 170,2210,72 36,7

6.720,0040147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 6.720,004.194,45 100,00,00 160,2(113)

5.280,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.280,000,00 100,00,00 ---

240,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240,00191,88 100,00,00 125,1

1.200,004202 Nakup opreme 1.200,004.002,57 100,00,00 30,0

1.680,0040148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.680,001.514,01 100,00,00 111,0(114)

1.380,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.380,001.514,01 100,00,00 91,2

300,004202 Nakup opreme 300,000,00 100,00,00 ---

840,0040149 Sredstva za delo članov OS - LKS 2.520,002.029,98 33,3-1.680,00 41,4(114)

839,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.519,002.029,98 33,3-1.680,00 41,3

1,004202 Nakup opreme 1,000,00 100,00,00 ---

1.680,0040155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 1.680,001.515,72 100,00,00 110,8(114)

1.380,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.380,00819,80 100,00,00 168,3

300,004202 Nakup opreme 300,00695,92 100,00,00 43,1

1.680,0040157 Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 1.680,001.493,32 100,00,00 112,5(114)

1.380,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.380,0057,51 100,00,00 2.399,6

300,004202 Nakup opreme 300,001.435,81 100,00,00 20,9

840,0040158 Sredstva za delo članov OS - Levica 840,00695,92 100,00,00 120,7(115)

690,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 690,000,00 100,00,00 ---

150,004202 Nakup opreme 150,00695,92 100,00,00 21,6

840,0040159 Sredstva za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 0,000,00 ---840,00 ---(115)

1,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---1,00 ---

839,004202 Nakup opreme 0,000,00 ---839,00 ---
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840,0040160 Sredstva za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar 0,000,00 ---840,00 ---(115)

1,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---1,00 ---

839,004202 Nakup opreme 0,000,00 ---839,00 ---

7.000,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 7.000,006.177,91 100,00,00 113,3

7.000,0048226 Mednarodno sodelovanje 7.000,006.177,91 100,00,00 113,3(116)

5.400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.400,001.881,58 100,00,00 287,0

800,004021 Posebni material in storitve 800,003.211,98 100,00,00 24,9

0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00646,05 ---0,00 0,0

300,004024 Izdatki za službena potovanja 300,00438,30 100,00,00 68,5

500,004029 Drugi operativni odhodki 500,000,00 100,00,00 ---

11.900,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

12.400,0014.482,29 96,0-500,00 82,2

3.200,0040130 Priznanja in simboli občine Radovljica 3.200,007.890,64 100,00,00 40,6(118)

3.200,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.200,007.890,64 100,00,00 40,6

8.700,0040137 Uradne objave 9.200,006.591,65 94,6-500,00 132,0(118)

8.700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.200,006.591,65 94,6-500,00 132,0

41.526,6018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 41.651,5241.651,52 99,7-124,92 99,7

41.526,6040107 Občinski časopis 41.651,5241.651,52 99,7-124,92 99,7(119)

41.526,604020 Pisarniški in splošni material in storitve 41.651,5241.651,52 99,7-124,92 99,7
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20 NADZORNI ODBOR 10.000,0010.000,005.383,61 100,00,00 185,8

10.000,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.000,005.383,61 100,00,00 185,8

10.000,0040133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 10.000,005.383,61 100,00,00 185,8(120)

10.000,004029 Drugi operativni odhodki 10.000,005.383,61 100,00,00 185,8
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30 ŽUPAN 100.090,00100.090,0098.075,33 100,00,00 102,1

100.090,0001 POLITIČNI SISTEM 100.090,0098.075,33 100,00,00 102,1

46.740,0040100 Plača poklicnega funkcionarja 46.740,0046.661,06 100,00,00 100,2(122)

45.600,004000 Plače in dodatki 45.600,0045.568,06 100,00,00 100,1

800,004002 Povračila in nadomestila 800,00742,72 100,00,00 107,7

340,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 340,00350,28 100,00,00 97,1

8.050,0040101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 8.050,007.900,04 100,00,00 101,9(122)

4.400,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.400,004.342,57 100,00,00 101,3

3.570,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.570,003.478,94 100,00,00 102,6

30,004012 Prispevek za zaposlovanje 30,0029,46 100,00,00 101,8

50,004013 Prispevek za starševsko varstvo 50,0049,07 100,00,00 101,9

17.200,0040102 Stroški za pokroviteljstva občine 17.200,0017.861,04 100,00,00 96,3(122)

6.200,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.200,005.695,24 100,00,00 108,9

0,004021 Posebni material in storitve 0,00865,80 ---0,00 0,0

11.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,0011.300,00 100,00,00 97,4

14.200,0040103 Stroški reprezentance 14.200,0014.090,09 100,00,00 100,8(122)

10.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.850,0011.181,39 82,5-2.250,00 94,8

3.500,004021 Posebni material in storitve 1.100,002.908,70 318,22.400,00 120,3

100,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,000,00 40,0-150,00 ---

13.900,0040104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan 13.900,0011.563,10 100,00,00 120,2(123)

13.900,004029 Drugi operativni odhodki 13.900,0011.563,10 100,00,00 120,2
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5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 2.024.113,371.968.010,001.799.795,22 102,956.103,37 112,5

25.530,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 22.730,0021.247,56 112,32.800,00 120,2

9.530,0040131 Stroški plačilnega prometa 6.730,008.869,32 141,62.800,00 107,5(124)

9.500,004029 Drugi operativni odhodki 6.700,008.726,05 141,82.800,00 108,9

30,004035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 30,00143,27 100,00,00 20,9

16.000,0040153 Stroški delovanja javne blagajne 16.000,0012.378,24 100,00,00 129,3(125)

16.000,004029 Drugi operativni odhodki 16.000,0012.378,24 100,00,00 129,3

1.609.188,5306 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.568.230,001.402.747,66 102,640.958,53 114,7

1.086.724,0040121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 1.089.600,00998.619,70 99,7-2.876,00 108,8(126)

973.514,004000 Plače in dodatki 976.800,00905.075,94 99,7-3.286,00 107,6

53.800,004002 Povračila in nadomestila 53.800,0047.282,68 100,00,00 113,8

20.000,004003 Sredstva za delovno uspešnost 20.000,0011.471,15 100,00,00 174,4

17.000,004004 Sredstva za nadurno delo 17.000,0013.252,05 100,00,00 128,3

14.500,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 14.500,0014.090,20 100,00,00 102,9

7.910,004029 Drugi operativni odhodki 7.500,007.447,68 105,5410,00 106,2

41.830,0040122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine) 35.630,0034.835,29 117,46.200,00 120,1(126)

35.000,004001 Regres za letni dopust 34.000,0032.958,37 102,91.000,00 106,2

6.830,004009 Drugi izdatki zaposlenim 1.630,001.876,92 419,05.200,00 363,9

162.900,0040123 Prispevki delodajalca 162.900,00149.549,57 100,00,00 108,9(126)

89.200,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 89.200,0082.231,41 100,00,00 108,5

72.000,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 72.000,0065.878,13 100,00,00 109,3

600,004012 Prispevek za zaposlovanje 600,00510,88 100,00,00 117,4

1.100,004013 Prispevek za starševsko varstvo 1.100,00929,15 100,00,00 118,4

284.934,5340124 Materialni stroški občinske uprave 246.000,00199.478,88 115,838.934,53 142,8(126)

90.866,314020 Pisarniški in splošni material in storitve 84.700,0064.229,35 107,36.166,31 141,5

300,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 ---300,00 ---

59.299,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 74.299,0052.305,63 79,8-15.000,00 113,4

18.000,004023 Prevozni stroški in storitve 18.000,0013.765,31 100,00,00 130,8

2.101,004024 Izdatki za službena potovanja 2.101,001.120,26 100,00,00 187,6

73.015,904025 Tekoče vzdrževanje 36.800,0037.581,74 198,436.215,90 194,3

17.966,324026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.500,0014.002,87 133,14.466,32 128,3

23.386,004029 Drugi operativni odhodki 16.600,0016.473,72 140,96.786,00 142,0
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19.700,0040126 Plan nabave opreme 21.000,0016.297,48 93,8-1.300,00 120,9(127)

15.700,004202 Nakup opreme 17.000,0012.106,60 92,4-1.300,00 129,7

2.000,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00530,70 100,00,00 376,9

2.000,004207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000,003.660,18 100,00,00 54,6

8.100,0040132 Stroški notranje revizije in kontrole 8.100,000,00 100,00,00 ---(126)

8.100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.100,000,00 100,00,00 ---

5.000,0040134 Stroški varstva pri delu 5.000,003.966,74 100,00,00 126,1(127)

3.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.600,003.512,07 100,00,00 102,5

1.400,004021 Posebni material in storitve 1.400,00454,67 100,00,00 307,9

389.394,8407 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 377.050,00375.800,00 103,312.344,84 103,6

3.100,0040201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 3.100,003.100,00 100,00,00 100,0(129)

3.100,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.100,003.100,00 100,00,00 100,0

6.500,0040202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500,006.500,00 100,00,00 100,0(129)

6.500,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,006.500,00 100,00,00 100,0

72.344,8440301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ 70.000,0069.000,00 103,42.344,84 104,9(130)

72.344,844120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70.000,0069.000,00 103,42.344,84 104,9

77.750,0040302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 77.750,0077.000,00 100,00,00 101,0(130)

77.750,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 77.750,0077.000,00 100,00,00 101,0

17.000,0040303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 17.000,0035.500,00 100,00,00 47,9(130)

17.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.000,0035.500,00 100,00,00 47,9

31.200,0040304 Redno vzdrževanje vozil in opreme 30.000,0030.000,00 104,01.200,00 104,0(130)

31.200,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000,0030.000,00 104,01.200,00 104,0

40.000,0040305 Nakup gasilske opreme 30.000,0030.000,00 133,310.000,00 133,3(130)

40.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000,0030.000,00 133,310.000,00 133,3

108.000,0040306 Nakup gasilskih vozil 108.000,00110.000,00 100,00,00 98,2(130)

108.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 108.000,00110.000,00 100,00,00 98,2

8.000,0040307 Gasilska enota Občine Radovljica 8.000,008.000,00 100,00,00 100,0(131)

8.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,008.000,00 100,00,00 100,0
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5.500,0040315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 6.700,006.700,00 82,1-1.200,00 82,1(131)

5.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.700,006.700,00 82,1-1.200,00 82,1

20.000,0040317 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 20.000,000,00 100,00,00 ---(131)

20.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,000,00 100,00,00 ---
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5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 8.673.151,079.032.012,459.435.405,83 96,0-358.861,38 91,9

79.000,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 75.000,0055.525,11 105,34.000,00 142,3

79.000,0041003 Delež občine za javna dela 75.000,0055.525,11 105,34.000,00 142,3(133)

900,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 900,0061,00 100,00,00 1.475,4

0,004021 Posebni material in storitve 0,00112,62 ---0,00 0,0

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,0022,80 ---0,00 0,0

0,004023 Prevozni stroški in storitve 4.000,00296,67 0,0-4.000,00 0,0

78.000,004100 Subvencije javnim podjetjem 70.000,0054.278,22 111,48.000,00 143,7

100,004119 Drugi transferi posameznikom 100,00753,80 100,00,00 13,3

556.141,6814 GOSPODARSTVO 589.946,45595.404,74 94,3-33.804,77 93,4

25.500,0044707 Promocijske naloge 25.500,0025.252,46 100,00,00 101,0(134)

1.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,003.602,46 100,00,00 41,6

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,006.650,00 ---0,00 0,0

24.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 24.000,0015.000,00 100,00,00 160,0

36.000,0044708 Festival stare glasbe 36.000,0036.000,00 100,00,00 100,0(135)

36.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.000,0036.000,00 100,00,00 100,0

27.000,0044717 Sredstva za delovanje turističnih društev 25.000,0025.000,00 108,02.000,00 108,0(136)

27.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,0025.000,00 108,02.000,00 108,0

466.140,6844732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 501.945,45487.152,55 92,9-35.804,77 95,7(136)

464.140,684133 Tekoči transferi v javne zavode 499.945,45485.152,55 92,8-35.804,77 95,7

2.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,002.000,00 100,00,00 100,0

1.500,0044733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 1.500,001.999,99 100,00,00 75,0(136)

1.005,904020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---1.005,90 ---

0,004202 Nakup opreme 500,001.999,99 0,0-500,00 0,0

494,104205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,000,00 49,4-505,90 ---

1,0048271 Festival Avsenik 1,0019.999,74 100,00,00 0,0(137)

1,004021 Posebni material in storitve 1,0019.999,74 100,00,00 0,0
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217.900,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 195.900,001.632.720,04 111,222.000,00 13,4

120.000,0040701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage 105.000,00104.363,88 114,315.000,00 115,0(139)

120.000,004131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 105.000,00104.363,88 114,315.000,00 115,0

57.000,0040704 Mrliško ogledna služba 50.000,0056.734,21 114,07.000,00 100,5(139)

46.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 40.000,0045.975,20 115,06.000,00 100,1

11.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 10.000,0010.759,01 110,01.000,00 102,2

0,0040714 Zdravstveni dom Radovljica 0,001.430.189,68 ---0,00 0,0

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.569,00 ---0,00 0,0

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,001.404.495,18 ---0,00 0,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0024.125,50 ---0,00 0,0

25.900,0040715 Zdravstvena preventiva 25.900,0025.989,84 100,00,00 99,7(138)

400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 400,00489,84 100,00,00 81,7

25.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 25.500,0025.500,00 100,00,00 100,0

15.000,0040716 Projekt Oživimo srce 15.000,0015.442,43 100,00,00 97,1(138)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00419,34 ---0,00 0,0

8.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,009.617,18 100,00,00 83,2

7.000,004202 Nakup opreme 7.000,005.405,91 100,00,00 129,5

2.438.070,9018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.084.869,001.996.123,29 79,0-646.798,10 122,1

5.100,0041005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih 5.100,004.186,56 100,00,00 121,8(154)

5.100,004119 Drugi transferi posameznikom 5.100,004.186,56 100,00,00 121,8

5.500,0044822 Sofinanciranje veteranskih organizacij 5.500,005.500,00 100,00,00 100,0(148)

5.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,005.500,00 100,00,00 100,0

96.000,0046203 Športni park Radovljica 96.000,00106.844,82 100,00,00 89,9(150)

44.219,474020 Pisarniški in splošni material in storitve 56.000,0056.190,32 79,0-11.780,53 78,7

24.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 27.000,0023.344,75 88,9-3.000,00 102,8

4.000,004029 Drugi operativni odhodki 3.000,002.935,00 133,31.000,00 136,3

0,004202 Nakup opreme 5.000,002.053,26 0,0-5.000,00 0,0

5.803,214205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,008.141,62 116,1803,21 71,3

17.977,324208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0014.179,87 ---17.977,32 126,8
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3.400,0046207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 3.400,003.317,21 100,00,00 102,5(150)

422,254022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00370,94 105,622,25 113,8

1.477,754133 Tekoči transferi v javne zavode 1.500,001.477,39 98,5-22,25 100,0

1.500,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,001.468,88 100,00,00 102,1

373.301,2546213 Kopališče Radovljica 1.097.000,00125.866,57 34,0-723.698,75 296,6(150)

2.164,814020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---2.164,81 ---

94.835,194120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 97.000,0097.000,00 97,8-2.164,81 97,8

0,004202 Nakup opreme 0,003.505,52 ---0,00 0,0

246.871,444204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000.000,0011.284,78 24,7-753.128,56 2.187,7

566,514205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0011.904,67 ---566,51 4,8

28.863,304208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,002.171,60 ---28.863,30 1.329,1

26.200,0046216 Smučišče Kamna Gorica 26.200,0026.200,00 100,00,00 100,0(150)

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,005.938,93 ---0,00 0,0

8.877,264120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.200,0013.348,32 108,3677,26 66,5

0,004202 Nakup opreme 8.000,000,00 0,0-8.000,00 ---

17.322,744205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,006.912,75 173,27.322,74 250,6

3.300,0046219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 3.300,002.198,22 100,00,00 150,1(151)

2.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,002.198,22 100,00,00 91,0

1.300,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.300,000,00 100,00,00 ---

5.500,0046221 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 5.500,004.330,30 100,00,00 127,0(151)

2.999,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.999,001.830,30 100,00,00 163,9

2.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.500,002.500,00 100,00,00 100,0

1,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,000,00 100,00,00 ---

30.000,0046227 Kopališče Kropa 30.000,0032.500,00 100,00,00 92,3(151)

555,004029 Drugi operativni odhodki 555,001.102,53 100,00,00 50,3

17.445,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.945,0031.397,47 79,5-4.500,00 55,6

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.500,000,00 0,0-7.500,00 ---

12.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 ---12.000,00 ---

11.678,8346243 Športni park Vrbnje 2.950,0035.264,30 395,98.728,83 33,1(151)

450,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 450,00370,94 100,00,00 121,3

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.500,0030.130,54 0,0-2.500,00 0,0

11.228,834208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,004.762,82 ---11.228,83 235,8
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2.001,0046244 Dom Ljubno 2.501,006.432,35 80,0-500,00 31,1(152)

2.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,002.435,63 80,0-500,00 82,1

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,003.996,72 100,00,00 0,0

30.000,0046245 Ostali športni objekti in nakup opreme 30.000,009.490,89 100,00,00 316,1(152)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,000,00 100,00,00 ---

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.471,63 ---0,00 0,0

3.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.500,00 116,7500,00 100,0

12.000,004202 Nakup opreme 10.000,000,00 120,02.000,00 ---

12.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000,004.519,26 83,3-2.500,00 276,6

26.730,8246246 Nogometni center Lesce 19.000,0031.059,91 140,77.730,82 86,1(152)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00256,01 ---0,00 0,0

11.269,194120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.000,0013.741,30 80,5-2.730,81 82,0

15.461,634205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,0017.062,60 309,210.461,63 90,6

50.000,0046247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 50.000,0016.309,37 100,00,00 306,6(152)

1.830,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---1.830,00 ---

48.170,004202 Nakup opreme 50.000,000,00 96,3-1.830,00 ---

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,001.561,60 ---0,00 0,0

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,0014.747,77 ---0,00 0,0

0,0046250 Športne površine Kamna Gorica 0,0013.900,00 ---0,00 0,0

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,0013.900,00 ---0,00 0,0

15.000,0046251 Otroška igrišča 15.000,0010.436,25 100,00,00 143,7(153)

1.780,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,0060,00 89,0-220,00 2.966,7

5.220,004202 Nakup opreme 5.000,000,00 104,4220,00 ---

8.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.000,009.405,13 100,00,00 85,1

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00971,12 ---0,00 0,0

450,0046252 Športne površine Ljubno 450,00370,94 100,00,00 121,3(153)

449,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 449,00370,94 100,00,00 121,0

1,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,000,00 100,00,00 ---

0,0048118 Spodbude in nagrade 3.000,000,00 0,0-3.000,00 ---(153)

0,004119 Drugi transferi posameznikom 3.000,000,00 0,0-3.000,00 ---

420.000,0048126 Sofinanciranje programov športa 235.000,00243.232,00 178,7185.000,00 172,7(153)

420.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 235.000,00243.232,00 178,7185.000,00 172,7
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0,0048127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 185.000,00171.880,00 0,0-185.000,00 0,0(153)

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 185.000,00171.880,00 0,0-185.000,00 0,0

0,0048129 Urejanje tekaških prog 2.000,000,00 0,0-2.000,00 ---(154)

0,004025 Tekoče vzdrževanje 2.000,000,00 0,0-2.000,00 ---

12.850,0048228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala 12.850,0012.850,00 100,00,00 100,0(145)

12.850,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.850,0012.850,00 100,00,00 100,0

3.000,0048230 Zborniki in jubilejne edicije 3.000,002.156,71 100,00,00 139,1(144)

3.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,002.156,71 100,00,00 139,1

27.500,0048232 Vzdrževanje kulturnih domov 27.500,0034.391,22 100,00,00 80,0(146)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00128,06 ---0,00 0,0

15.000,004202 Nakup opreme 20.000,0011.978,04 75,0-5.000,00 125,2

7.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.500,0013.771,96 100,00,00 54,5

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,008.513,16 ---5.000,00 58,7

46.750,0048233 Grad Kamen 46.750,0049.703,89 100,00,00 94,1(141)

250,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250,00233,32 100,00,00 107,2

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00290,82 ---0,00 0,0

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.754,36 ---0,00 0,0

42.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 42.500,0045.293,42 100,00,00 93,8

300,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 300,000,00 100,00,00 ---

3.700,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.700,002.131,97 100,00,00 173,6

48.500,0048236 Graščina - Grad Radovljica 32.500,0020.552,07 149,216.000,00 236,0(141)

6.700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.000,005.196,18 95,7-300,00 128,9

13.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.500,0011.271,91 83,9-2.500,00 115,3

5.800,004025 Tekoče vzdrževanje 3.000,002.376,08 193,32.800,00 244,1

2.000,004029 Drugi operativni odhodki 2.000,001.707,90 100,00,00 117,1

5.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,000,00 100,00,00 ---

16.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 ---16.000,00 ---

2.000,0048237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2.000,0011.822,46 100,00,00 16,9(147)

2.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,0011.822,46 100,00,00 16,9

5.000,0048239 Glasbena tekmovanja 5.000,005.000,00 100,00,00 100,0(145)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00 100,00,00 100,0
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25.000,0048252 Kropa - Kovaški muzej 6.000,001.184,90 416,719.000,00 2.109,9(141)

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,001.184,90 ---0,00 0,0

25.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000,000,00 416,719.000,00 ---

130.000,0048255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 130.000,0029.934,97 100,00,00 434,3(147)

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.889,00 ---0,00 0,0

130.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 130.000,0026.594,17 100,00,00 488,8

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,001.451,80 ---0,00 0,0

1,0048272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1,000,00 100,00,00 ---(141)

1,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1,000,00 100,00,00 ---

1,0048274 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 1,000,00 100,00,00 ---(141)

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 100,00,00 ---

1,0048279 Večnamenski objekt Begunje 1,000,00 100,00,00 ---(147)

1,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,000,00 100,00,00 ---

617.700,0048294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 626.800,00591.639,65 98,6-9.100,00 104,4(144)

574.700,004133 Tekoči transferi v javne zavode 583.800,00548.639,65 98,4-9.100,00 104,8

43.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 43.000,0043.000,00 100,00,00 100,0

182.165,0048295 Muzeji radovljiške občine 168.215,00160.038,18 108,313.950,00 113,8(143)

157.065,004133 Tekoči transferi v javne zavode 153.115,00144.938,18 102,63.950,00 108,4

25.100,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 15.100,0015.100,00 166,210.000,00 166,2

46.500,0048297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 31.500,0047.708,80 147,615.000,00 97,5(142)

6.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.500,000,00 100,00,00 ---

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0017.708,80 ---0,00 0,0

15.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 ---15.000,00 ---

20.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,0030.000,00 100,00,00 66,7

5.000,004314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.000,000,00 100,00,00 ---

22.991,0048298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 11.900,0017.087,30 193,211.091,00 134,6(142)

9.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.399,000,00 264,85.601,00 ---

0,004021 Posebni material in storitve 0,00760,92 ---0,00 0,0

2.509,004025 Tekoče vzdrževanje 2.780,0010.485,42 90,3-271,00 23,9

3.991,004029 Drugi operativni odhodki 3.720,003.990,96 107,3271,00 100,0

2.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,001.850,00 100,00,00 108,1

1,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,000,00 100,00,00 ---

5.490,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 ---5.490,00 ---
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24.000,0048299 Javni sklad za kulturne dejavnosti 24.000,0024.000,00 100,00,00 100,0(145)

24.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 24.000,0024.000,00 100,00,00 100,0

70.000,0048300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 70.000,0071.897,03 100,00,00 97,4(146)

10.440,934020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.100,008.750,01 94,1-659,07 119,3

3.500,004021 Posebni material in storitve 3.399,007.115,16 103,0101,00 49,2

750,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00726,98 ---750,00 103,2

308,074029 Drugi operativni odhodki 500,00304,88 61,6-191,93 101,1

55.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 55.000,0055.000,00 100,00,00 100,0

1,004202 Nakup opreme 1,000,00 100,00,00 ---

3.350,0048301 Obletnice in promocijska gradiva 3.350,00406,00 100,00,00 825,1(146)

3.350,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.350,00406,00 100,00,00 825,1

11.000,0048304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 11.000,0011.000,00 100,00,00 100,0(148)

11.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,0011.000,00 100,00,00 100,0

15.600,0049274 Mladinski in študentski programi 15.600,0015.430,42 100,00,00 101,1(154)

4.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,003.830,42 100,00,00 104,4

11.600,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.600,0011.600,00 100,00,00 100,0

40.000,0049286 Mladinski center 40.000,0040.000,00 100,00,00 100,0(155)

40.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 40.000,0040.000,00 100,00,00 100,0

4.331.519,3219 IZOBRAŽEVANJE 4.108.280,004.171.853,40 105,4223.239,32 103,8

92.638,7049114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 35.000,0084.427,15 264,757.638,70 109,7(156)

0,004027 Kazni in odškodnine 0,00200,00 ---0,00 0,0

56.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000,0025.214,19 373,341.000,00 222,1

15.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,001.281,00 300,010.000,00 1.171,0

21.638,704323 Investicijski transferi javnim zavodom 15.000,0057.731,96 144,36.638,70 37,5

2.737.710,6249116 Vrtec Radovljica 2.504.130,002.415.981,77 109,3233.580,62 113,3(156)

2.930,624022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.000,001.054,48 41,9-4.069,38 277,9

5.350,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.200,00600,00 445,84.150,00 891,7

2.640.000,004119 Drugi transferi posameznikom 2.419.500,002.339.325,10 109,1220.500,00 112,9

79.430,004133 Tekoči transferi v javne zavode 66.430,0065.002,19 119,613.000,00 122,2

10.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0010.000,00 100,00,00 100,0

33



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Realizacija

proračuna

2019

Sprejeti

proračun

2020

Predlog

rebalansa I

2020

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Razlika

REB - SP

2020

(4)=(3)-(2) (3)/(1)

Indeks

(Številka strani v obrazložitvah)

330.000,0049117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 300.000,00312.056,88 110,030.000,00 105,8(157)

330.000,004119 Drugi transferi posameznikom 300.000,00312.056,88 110,030.000,00 105,8

60.000,0049118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev 45.000,0049.843,80 133,315.000,00 120,4(157)

60.000,004119 Drugi transferi posameznikom 45.000,0049.843,80 133,315.000,00 120,4

150.390,0049216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 150.390,00282.014,64 100,00,00 53,3(158)

74,044020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.952,00 ---74,04 3,8

1.472,494029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---1.472,49 ---

125.442,644133 Tekoči transferi v javne zavode 140.390,00117.662,82 89,4-14.947,36 106,6

13.400,834205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00120.607,39 ---13.400,83 11,1

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,005.152,80 ---0,00 0,0

10.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0036.639,63 100,00,00 27,3

142.500,0049226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 167.980,00146.538,51 84,8-25.480,00 97,2(158)

134.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 159.980,00126.877,70 84,1-25.480,00 106,0

8.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000,0019.660,81 100,00,00 40,7

227.700,0049238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 227.700,00211.075,19 100,00,00 107,9(159)

190.700,004133 Tekoči transferi v javne zavode 190.700,00192.115,19 100,00,00 99,3

25.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 25.000,000,00 100,00,00 ---

12.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.000,0018.960,00 100,00,00 63,3

45.480,0049248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 45.480,0062.630,70 100,00,00 72,6(159)

40.480,004133 Tekoči transferi v javne zavode 40.480,0035.590,70 100,00,00 113,7

5.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,0027.040,00 100,00,00 18,5

91.000,0049258 Glasbena šola Radovljica 97.000,0091.300,57 93,8-6.000,00 99,7(161)

86.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 92.000,0086.300,57 93,5-6.000,00 99,7

5.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,005.000,00 100,00,00 100,0

8.600,0049264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 8.600,006.415,57 100,00,00 134,1(164)

1.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.800,00670,90 100,00,00 268,3

200,004021 Posebni material in storitve 200,00677,98 100,00,00 29,5

100,004029 Drugi operativni odhodki 100,000,00 100,00,00 ---

6.500,004119 Drugi transferi posameznikom 6.500,005.066,69 100,00,00 128,3

7.600,0049268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600,007.599,99 100,00,00 100,0(159)

7.600,004133 Tekoči transferi v javne zavode 7.600,007.599,99 100,00,00 100,0
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61.600,0049270 Ljudska univerza Radovljica 61.600,0071.500,00 100,00,00 86,2(162)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,002.196,00 ---0,00 0,0

54.600,004133 Tekoči transferi v javne zavode 54.600,0052.304,00 100,00,00 104,4

7.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 7.000,0017.000,00 100,00,00 41,2

2.000,0049271 Tekmovanja in srečanja 2.000,002.000,00 100,00,00 100,0(160)

2.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,002.000,00 100,00,00 100,0

305.300,0049272 Šolski prevozi 383.300,00371.651,73 79,7-78.000,00 82,2(163)

5.300,004023 Prevozni stroški in storitve 5.300,002.913,77 100,00,00 181,9

300.000,004119 Drugi transferi posameznikom 378.000,00368.737,96 79,4-78.000,00 81,4

3.500,0049273 Štipendiranje študentov 3.500,001.800,00 100,00,00 194,4(164)

3.500,004117 Štipendije 3.500,001.800,00 100,00,00 194,4

6.630,3249275 Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom 7.000,005.397,90 94,7-369,68 122,8(160)

6.630,324135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 7.000,005.397,90 94,7-369,68 122,8

56.500,0049282 Investicije in obnova OŠ 60.000,0047.999,54 94,2-3.500,00 117,7(160)

5.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,000,00 25,0-15.000,00 ---

11.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500,000,00 766,710.000,00 ---

40.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 38.500,0047.999,54 103,91.500,00 83,3

2.369,6849285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 2.000,001.619,46 118,5369,68 146,3(161)

2.369,684135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.000,001.619,46 118,5369,68 146,3

1.050.519,1720 SOCIALNO VARSTVO 978.017,00983.779,25 107,472.502,17 106,8

25.500,0041002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 25.500,0023.766,07 100,00,00 107,3(170)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00404,41 ---0,00 0,0

25.500,004112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 25.500,0023.361,66 100,00,00 109,2

50.000,0041007 Družinski pomočnik 68.000,0042.075,58 73,5-18.000,00 118,8(167)

50.000,004119 Drugi transferi posameznikom 68.000,0042.075,58 73,5-18.000,00 118,8

530.000,0041008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 500.000,00505.309,37 106,030.000,00 104,9(168)

530.000,004119 Drugi transferi posameznikom 500.000,00505.309,37 106,030.000,00 104,9

255.642,0041009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 215.000,00251.635,89 118,940.642,00 101,6(168)

642,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---642,00 ---

255.000,004119 Drugi transferi posameznikom 215.000,00251.635,89 118,640.000,00 101,3
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6.163,0041013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 6.163,006.048,00 100,00,00 101,9(165)

6.163,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.163,006.048,00 100,00,00 101,9

14.520,1741015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK" 10.000,0014.370,28 145,24.520,17 101,0(170)

14.520,174120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0014.370,28 145,24.520,17 101,0

7.500,0041018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500,007.500,00 100,00,00 100,0(171)

7.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,007.500,00 100,00,00 100,0

2.003,0041020 Sofinanciranje materinskega doma 2.003,001.966,00 100,00,00 101,9(166)

2.003,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.003,001.966,00 100,00,00 101,9

5.000,0041022 Pogrebni stroški 3.000,004.173,35 166,72.000,00 119,8(170)

5.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.000,004.173,35 166,72.000,00 119,8

2.000,0041023 Odpravljanje ovir za invalide 2.000,000,00 100,00,00 ---(167)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,000,00 100,00,00 ---

84.400,0041024 Medgeneracijski center Radovljica 80.000,0065.978,00 105,54.400,00 127,9(169)

60.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 60.000,0060.000,00 100,00,00 100,0

24.400,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,005.978,00 122,04.400,00 408,2

27.900,0041025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, 
drugih socialnovarstvenih društev in organizacij

27.900,0031.053,11 100,00,00 89,9(172)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.292,00 ---0,00 0,0

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00373,60 ---0,00 0,0

0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,0092,90 ---0,00 0,0

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,001.394,61 ---0,00 0,0

27.900,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 27.900,0027.900,00 100,00,00 100,0

2.951,0041026 Reintegracijski center 2.951,002.896,00 100,00,00 101,9(171)

2.951,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.951,002.896,00 100,00,00 101,9

8.940,0041027 Prostofer 0,000,00 ---8.940,00 ---(169)

2.950,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---2.950,00 ---

410,004023 Prevozni stroški in storitve 0,000,00 ---410,00 ---

5.580,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,000,00 ---5.580,00 ---
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28.000,0049106 Darilo novorojenčkom občine 28.000,0027.007,60 100,00,00 103,7(166)

3.250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.500,004.825,39 72,2-1.250,00 67,4

1.250,004021 Posebni material in storitve 0,00982,21 ---1.250,00 127,3

23.500,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 23.500,0021.200,00 100,00,00 110,9

37



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Realizacija

proračuna

2019

Sprejeti

proračun

2020

Predlog

rebalansa I

2020

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Razlika

REB - SP

2020

(4)=(3)-(2) (3)/(1)

Indeks

(Številka strani v obrazložitvah)

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1.940.323,541.418.004,001.458.378,45 136,8522.319,54 133,1

395.900,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

261.696,00200.798,03 151,3134.204,00 197,2

66.500,0040125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 89.750,0060.797,86 74,1-23.250,00 109,4(174)

7.167,674020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.000,004.055,61 89,6-832,33 176,7

55.332,334022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 76.750,0053.034,20 72,1-21.417,67 104,3

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00761,74 100,00,00 131,3

3.000,004029 Drugi operativni odhodki 4.000,002.946,31 75,0-1.000,00 101,8

280.400,0044802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 115.800,0094.950,20 242,1164.600,00 295,3(174)

5.030,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.000,001.453,65 38,7-7.970,00 346,0

4.000,004021 Posebni material in storitve 0,003.964,33 ---4.000,00 100,9

910,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 350,00623,18 260,0560,00 146,0

3.950,004023 Prevozni stroški in storitve 4.150,003.224,11 95,2-200,00 122,5

13.060,004025 Tekoče vzdrževanje 12.500,0011.331,27 104,5560,00 115,3

10.000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.500,008.830,38 181,84.500,00 113,3

66.450,004029 Drugi operativni odhodki 71.300,0059.179,28 93,2-4.850,00 112,3

165.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.000,000,00 1.833,3156.000,00 ---

12.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,006.344,00 ---12.000,00 189,2

3.000,0044811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 10.000,007.840,61 30,0-7.000,00 38,3(174)

3.000,004025 Tekoče vzdrževanje 10.000,007.840,61 30,0-7.000,00 38,3

46.000,0044825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 46.146,0037.209,36 99,7-146,00 123,6(175)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00654,41 ---0,00 0,0

30.000,004021 Posebni material in storitve 26.146,0029.848,68 114,73.854,00 100,5

6.000,004029 Drugi operativni odhodki 10.000,005.852,27 60,0-4.000,00 102,5

10.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,00854,00 100,00,00 1.171,0

294.977,8006 LOKALNA SAMOUPRAVA 47.608,00212.445,48 619,6247.369,80 138,9

236.898,6544520 CLLD 10.708,00166.076,05 2.212,4226.190,65 142,6(176)

24.191,144020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.708,0011.787,83 225,913.483,14 205,2

610,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---610,00 ---

61.673,264203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00152.336,22 ---61.673,26 40,5

55.738,674204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---55.738,67 ---

71.643,584205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---71.643,58 ---

23.042,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,001.952,00 ---23.042,00 1.180,4
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6.100,0044521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 6.100,006.075,78 100,00,00 100,4(176)

6.100,004029 Drugi operativni odhodki 6.100,006.075,78 100,00,00 100,4

51.979,1544801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 30.800,0040.293,65 168,821.179,15 129,0(177)

7.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 900,007.516,56 833,36.600,00 99,8

7.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.900,006.649,23 127,11.600,00 112,8

11.429,154025 Tekoče vzdrževanje 14.000,0012.288,40 81,6-2.570,85 93,0

50,004029 Drugi operativni odhodki 0,0022,46 ---50,00 222,6

25.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,0013.116,39 250,015.000,00 190,6

500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00700,61 ---500,00 71,4

165.700,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 160.700,00176.139,34 103,15.000,00 94,1

8.000,0044514 Stroški azila za zapuščene živali 8.000,007.189,84 100,00,00 111,3(180)

8.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.000,007.189,84 100,00,00 111,3

40.000,0044516 Projekti LEADER programa 35.000,0029.475,96 114,35.000,00 135,7(179)

40.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 35.000,0029.475,96 114,35.000,00 135,7

40.000,0044517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 40.000,0038.754,25 100,00,00 103,2(179)

40.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.000,0038.754,25 100,00,00 103,2

15.000,0044518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 15.000,0012.992,89 100,00,00 115,5(179)

15.000,004025 Tekoče vzdrževanje 15.000,0012.992,89 100,00,00 115,5

62.700,0044821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 62.700,0087.726,40 100,00,00 71,5(179)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.586,00 ---0,00 0,0

52.700,004133 Tekoči transferi v javne zavode 52.700,0052.100,00 100,00,00 101,2

720,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---720,00 ---

9.280,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,0032.628,86 92,8-720,00 28,4

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,001.411,54 ---0,00 0,0

156.000,0014 GOSPODARSTVO 136.000,00109.695,27 114,720.000,00 142,2

60.000,0044810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 60.000,0053.167,90 100,00,00 112,9(182)

60.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 60.000,0053.167,90 100,00,00 112,9

39



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Realizacija

proračuna

2019

Sprejeti

proračun

2020

Predlog

rebalansa I

2020

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Razlika

REB - SP

2020

(4)=(3)-(2) (3)/(1)

Indeks

(Številka strani v obrazložitvah)

60.000,0044820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 40.000,0024.310,40 150,020.000,00 246,8(182)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,003.729,00 ---0,00 0,0

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,002.220,40 ---0,00 0,0

60.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40.000,0018.361,00 150,020.000,00 326,8

36.000,0044824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 36.000,0032.216,97 100,00,00 111,7(183)

32.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 32.000,0028.216,97 100,00,00 113,4

4.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00 100,00,00 100,0

765.645,7416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

661.000,00623.458,14 115,8104.645,74 122,8

426.645,7444812 Nakup in oprema zemljišč 322.000,00323.330,26 132,5104.645,74 132,0(187)

35.000,004021 Posebni material in storitve 10.000,004.997,49 350,025.000,00 700,4

0,004027 Kazni in odškodnine 0,00394,34 ---0,00 0,0

7.000,004029 Drugi operativni odhodki 7.000,003.573,67 100,00,00 195,9

125.000,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,000,00 ---125.000,00 ---

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,009.394,00 ---0,00 0,0

254.645,744206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 300.000,00299.366,52 84,9-45.354,26 85,1

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,005.604,24 100,00,00 89,2

45.000,0046102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 45.000,0046.442,92 100,00,00 96,9(185)

45.000,004093 Sredstva za posebne namene 45.000,0046.442,92 100,00,00 96,9

85.000,0046117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 85.000,0055.553,74 100,00,00 153,0(184)

85.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 85.000,0055.553,74 100,00,00 153,0

145.000,0046118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 145.000,00151.866,12 100,00,00 95,5(185)

130.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 120.000,00145.807,56 108,310.000,00 89,2

15.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 25.000,006.058,56 60,0-10.000,00 247,6

64.000,0046119 Drugi programi na stanovanjskem področju 64.000,0046.265,10 100,00,00 138,3(186)

9.559,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.559,002.795,17 100,00,00 342,0

500,004021 Posebni material in storitve 500,00177,39 100,00,00 281,9

3.900,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.900,006.553,92 100,00,00 59,5

13.041,004025 Tekoče vzdrževanje 13.041,0013.113,10 100,00,00 99,5

37.000,004029 Drugi operativni odhodki 37.000,0023.625,52 100,00,00 156,6
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90.000,0020 SOCIALNO VARSTVO 90.000,0098.250,26 100,00,00 91,6

90.000,0041001 Subvencije najemnin za stanovanja 90.000,0098.250,26 100,00,00 91,6(189)

90.000,004119 Drugi transferi posameznikom 90.000,0098.250,26 100,00,00 91,6

32.100,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 46.000,0037.591,93 69,8-13.900,00 85,4

32.100,0040129 Plačila obresti od najetega dolga 46.000,0037.591,93 69,8-13.900,00 85,4(190)

32.100,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 46.000,0037.591,93 69,8-13.900,00 85,4

40.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 15.000,000,00 266,725.000,00 ---

40.000,0044807 Splošna proračunska rezervacija 15.000,000,00 266,725.000,00 ---(191)

40.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 15.000,000,00 266,725.000,00 ---
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, 
PROSTOR IN INVESTICIJE

7.475.676,625.971.145,503.767.660,71 125,21.504.531,12 198,4

1,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1,000,00 100,00,00 ---

1,0044232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 1,000,00 100,00,00 ---(192)

1,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1,000,00 100,00,00 ---

2.000,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.000,001.988,65 100,00,00 100,6

2.000,0044804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 2.000,001.988,65 100,00,00 100,6(194)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,001.988,65 100,00,00 100,6

45.650,9411 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 42.300,0033.687,44 107,93.350,94 135,5

45.650,9444332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 42.300,0033.687,44 107,93.350,94 135,5(195)

45.650,944205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 42.300,0033.687,44 107,93.350,94 135,5

1.702.777,9312 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 985.016,00438.792,03 172,9717.761,93 388,1

1.702.777,9344694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 985.016,00438.792,03 172,9717.761,93 388,1(196)

8.009,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,009.807,43 ---8.009,00 81,7

6.015,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.500,007.991,00 171,92.515,00 75,3

1.252,544029 Drugi operativni odhodki 632,780,00 197,9619,76 ---

1.642.741,144205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 921.611,57419.425,31 178,3721.129,57 391,7

44.760,254208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 59.271,651.568,29 75,5-14.511,40 2.854,1

3.327.032,0513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.616.903,002.483.543,03 127,1710.129,05 134,0

100.000,0044302 Cestna razsvetljava 110.000,0094.093,08 90,9-10.000,00 106,3(203)

100.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 110.000,0094.093,08 90,9-10.000,00 106,3

63.300,0044303 Cestna oprema 55.000,0083.139,48 115,18.300,00 76,1(201)

54.398,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000,0077.551,44 136,014.398,00 70,1

8.902,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000,005.588,04 59,4-6.098,00 159,3

201.670,2244304 Letno vzdrževanje lokalnih cest v 9 KS 115.000,00160.329,51 175,486.670,22 125,8(198)

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,003.923,03 ---0,00 0,0

201.670,224135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 115.000,00156.406,48 175,486.670,22 128,9
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35.000,0044305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 9 KS 110.000,0053.965,97 31,8-75.000,00 64,9(198)

35.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 110.000,0053.965,97 31,8-75.000,00 64,9

8.500,0044314 Obeležba uličnih sistemov 10.000,0024.474,24 85,0-1.500,00 34,7(201)

8.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,0024.474,24 85,0-1.500,00 34,7

196.000,0044315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 141.000,00111.262,45 139,055.000,00 176,2(203)

56.821,144025 Tekoče vzdrževanje 40.000,0028.245,17 142,116.821,14 201,2

138.178,864205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100.000,0083.017,28 138,238.178,86 166,5

1.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,000,00 100,00,00 ---

21.500,0044345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 10.000,0033.943,89 215,011.500,00 63,3(202)

13.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000,006.655,85 135,03.500,00 202,8

8.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0027.288,04 ---8.000,00 29,3

1.438.624,3644689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 912.001,00796.591,96 157,7526.623,36 180,6(199)

2.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---2.000,00 ---

143.307,184204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100.000,000,00 143,343.307,18 ---

956.161,934205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 689.000,00738.787,21 138,8267.161,93 129,4

53.500,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 45.000,000,00 118,98.500,00 ---

283.655,254208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 78.001,0057.804,75 363,7205.654,25 490,7

93.001,0044690 Pločniki in hodniki za pešce 34.001,0028.583,82 273,559.000,00 325,4(200)

1,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,000,00 100,00,00 ---

82.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.000,0027.000,00 273,352.000,00 303,7

11.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.000,001.583,82 275,07.000,00 694,5

238.430,7244691 Kolesarske steze 200.000,00112.217,91 119,238.430,72 212,5(200)

161,044020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00286,02 ---161,04 56,3

24.400,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 ---24.400,00 ---

7.198,954029 Drugi operativni odhodki 0,005.199,17 ---7.198,95 138,5

137.662,214205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 195.000,007.037,50 70,6-57.337,79 1.956,1

29.137,264206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,0039.635,74 ---29.137,26 73,5

39.871,264208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,0060.059,48 797,434.871,26 66,4
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52.001,0044693 Urejanje mirujočega prometa 12.501,0023.176,29 416,039.500,00 224,4(202)

4.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.500,004.595,65 100,00,00 97,9

611,204025 Tekoče vzdrževanje 0,00361,61 ---611,20 169,0

1.860,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.000,001.853,86 93,0-140,00 100,3

11.028,804029 Drugi operativni odhodki 0,005.228,92 ---11.028,80 210,9

32.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.000,006.066,23 800,028.000,00 527,5

2.001,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.001,005.070,02 100,00,00 39,5

4.000,0044695 Vodenje banke cestnih podatkov 2.000,0011.776,05 200,02.000,00 34,0(202)

4.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,0011.776,05 200,02.000,00 34,0

684.800,0044698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 715.400,00719.293,14 95,7-30.600,00 95,2(198)

22.906,994025 Tekoče vzdrževanje 0,0047.811,90 ---22.906,99 47,9

1.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,000,00 ---1.000,00 ---

660.893,014135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 685.400,00671.481,24 96,4-24.506,99 98,4

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.000,000,00 0,0-25.000,00 ---

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,000,00 0,0-5.000,00 ---

190.204,7544699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 190.000,00230.695,24 100,1204,75 82,5(199)

190.204,754135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 190.000,00230.695,24 100,1204,75 82,5

1.292.323,8115 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.598.281,50235.867,95 80,9-305.957,69 547,9

0,0044114 Sanacijski program odvajanja odpadnih voda 0,001.159,73 ---0,00 0,0

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.159,73 ---0,00 0,0

5.100,0044123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100,002.239,22 100,00,00 227,8(205)

5.100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.500,002.239,22 145,71.600,00 227,8

0,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.600,000,00 0,0-1.600,00 ---

57.000,0044200 Zbirni center Radovljica 10.000,000,00 570,047.000,00 ---(205)

57.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 ---57.000,00 ---

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,000,00 0,0-10.000,00 ---
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1.210.223,8144227 Ravnanje z odpadno vodo 1.583.181,50227.556,10 76,4-372.957,69 531,8(206)

579,744020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---579,74 ---

50.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,000,00 ---50.000,00 ---

1.965,834029 Drugi operativni odhodki 6.365,501.304,69 30,9-4.399,67 150,7

766.532,814204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.294.101,0046.053,32 59,2-527.568,19 1.664,5

177.007,624205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 110.000,0056.299,28 160,967.007,62 314,4

21.365,504206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 18.500,0052.873,55 115,52.865,50 40,4

192.272,314208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 153.715,0071.025,26 125,138.557,31 270,7

20.000,0044235 Sanacija ekoloških otokov 0,004.912,90 ---20.000,00 407,1(205)

20.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,004.912,90 ---20.000,00 407,1

975.890,8916 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

596.644,00448.781,61 163,6379.246,89 217,5

65.300,0044201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte 91.300,0065.475,79 71,5-26.000,00 99,7(209)

300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00635,90 100,00,00 47,2

6.000,004021 Posebni material in storitve 6.000,003.937,20 100,00,00 152,4

59.000,004029 Drugi operativni odhodki 85.000,0060.902,69 69,4-26.000,00 96,9

60.000,0044202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni 
akti

35.000,0028.553,29 171,425.000,00 210,1(209)

60.000,004029 Drugi operativni odhodki 35.000,0028.553,29 171,425.000,00 210,1

38.040,0044203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 39.040,005.004,44 97,4-1.000,00 760,1(209)

38.040,004029 Drugi operativni odhodki 39.040,005.004,44 97,4-1.000,00 760,1

618.794,8944223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 270.751,00220.758,36 228,6348.043,89 280,3(210)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,000,00 100,00,00 ---

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,001.169,41 ---0,00 0,0

1.000,004029 Drugi operativni odhodki 1.000,000,00 100,00,00 ---

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0016.223,71 ---0,00 0,0

483.219,204205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 240.000,00184.601,99 201,3243.219,20 261,8

1.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.000,00953,20 100,00,00 104,9

128.575,694208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 23.751,0017.810,05 541,4104.824,69 721,9

6,0044228 Urejanje občinskih zemljišč 14.003,003.279,18 0,0-13.997,00 0,2(213)

1,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---1,00 ---

1,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1,000,00 100,00,00 ---

4,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.002,003.279,18 0,0-13.998,00 0,1
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

Realizacija

proračuna

2019

Sprejeti

proračun

2020

Predlog

rebalansa I

2020

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Razlika

REB - SP

2020

(4)=(3)-(2) (3)/(1)

Indeks

(Številka strani v obrazložitvah)

500,0044328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 8.000,000,00 6,3-7.500,00 ---(211)

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5.000,000,00 0,0-5.000,00 ---

500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000,000,00 16,7-2.500,00 ---

66.000,0044667 Pokopališče Begunje 20.500,004.845,84 322,045.500,00 1.362,0(211)

20.116,644204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,000,00 100,6116,64 ---

45.883,364208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 500,004.845,84 9.176,745.383,36 946,9

11.000,0044696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS 10.500,001.424,91 104,8500,00 772,0(208)

11.000,004029 Drugi operativni odhodki 10.500,001.424,91 104,8500,00 772,0

15.750,0044697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS 15.750,0011.812,50 100,00,00 133,3(208)

15.750,004029 Drugi operativni odhodki 15.750,0011.812,50 100,00,00 133,3

20.500,0044907 Vodenje katastra komunalnih naprav 16.800,0012.600,00 122,03.700,00 162,7(208)

20.500,004029 Drugi operativni odhodki 16.800,0012.600,00 122,03.700,00 162,7

65.000,0044909 Parkovne in hortikulturne ureditve 60.000,0064.942,87 108,35.000,00 100,1(211)

5.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 ---5.000,00 ---

60.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 60.000,0064.942,87 100,00,00 92,4

15.000,0044910 Praznična okrasitev naselij 15.000,0030.084,43 100,00,00 49,9(212)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,005.559,11 ---0,00 0,0

15.000,004029 Drugi operativni odhodki 15.000,0024.525,32 100,00,00 61,2

130.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 130.000,00125.000,00 100,00,00 104,0

130.000,0041011 Proračunska rezerva občine 130.000,00125.000,00 100,00,00 104,0(214)

130.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 130.000,00125.000,00 100,00,00 104,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6001 - KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE

Realizacija

proračuna

2019

Sprejeti

proračun

2020

Predlog

rebalansa I

2020

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Razlika

REB - SP

2020

(4)=(3)-(2) (3)/(1)

Indeks

(Številka strani v obrazložitvah)

6001 KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 40.552,7354.823,5593.693,53 74,0-14.270,82 43,3

24.090,3406 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.823,6619.973,13 143,27.266,68 120,6

24.090,3440109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 16.823,6619.973,13 143,27.266,68 120,6(217)

7.485,844020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.445,645.489,08 137,52.040,20 136,4

5.803,074022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.027,725.944,45 96,3-224,65 97,6

500,004023 Prevozni stroški in storitve 400,00224,90 125,0100,00 222,3

1.444,294025 Tekoče vzdrževanje 240,00218,62 601,81.204,29 660,6

362,144026 Poslovne najemnine in zakupnine 265,30303,45 136,596,84 119,3

7.995,004029 Drugi operativni odhodki 4.445,007.792,63 179,93.550,00 102,6

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---

2.500,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.698,2961.324,35 10,6-21.198,29 4,1

2.500,0044316 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 23.698,2961.324,35 10,6-21.198,29 4,1(219)

2.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.698,2961.324,35 10,6-21.198,29 4,1

10.500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

10.500,008.849,82 100,00,00 118,7

10.500,0064110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 10.500,008.849,82 100,00,00 118,7(222)

3.260,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 800,001.718,44 407,52.460,00 189,7

3.950,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.600,003.651,26 109,7350,00 108,2

390,004025 Tekoče vzdrževanje 1.000,000,00 39,0-610,00 ---

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 900,00900,00 0,0-900,00 0,0

1.400,004029 Drugi operativni odhodki 900,001.600,61 155,6500,00 87,5

1.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.300,00979,51 45,5-1.800,00 153,1

3.462,3918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.801,603.546,23 91,1-339,21 97,6

0,0064112 Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi 700,40357,61 0,0-700,40 0,0

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 285,4048,30 0,0-285,40 0,0

0,004023 Prevozni stroški in storitve 80,000,00 0,0-80,00 ---

0,004029 Drugi operativni odhodki 335,00309,31 0,0-335,00 0,0
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3.462,3964114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje 3.101,203.188,62 111,7361,19 108,6(227)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 110,0083,87 0,0-110,00 0,0

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300,000,00 0,0-300,00 ---

36,844023 Prevozni stroški in storitve 150,000,00 24,6-113,16 ---

0,004025 Tekoče vzdrževanje 144,360,00 0,0-144,36 ---

2.925,554029 Drugi operativni odhodki 2.396,843.104,75 122,1528,71 94,2

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/PP/K4

6002 - KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE

Realizacija

proračuna
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Sprejeti
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Indeks

(Številka strani v obrazložitvah)

6002 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 41.735,4446.144,1552.715,32 90,5-4.408,71 79,2

20.819,4006 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.299,8117.256,94 136,15.519,59 120,6

20.819,4040110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 15.299,8117.256,94 136,15.519,59 120,6(217)

7.320,244020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.692,852.357,74 198,23.627,39 310,5

9.150,714022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.570,0011.199,36 139,32.580,71 81,7

1.300,004025 Tekoče vzdrževanje 2.500,00371,01 52,0-1.200,00 350,4

2.533,454026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.521,963.322,35 100,511,49 76,3

15,004029 Drugi operativni odhodki 15,006,48 100,00,00 231,5

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---

7.483,9113 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.906,5931.135,30 31,3-16.422,68 24,0

7.483,9144317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 23.906,5931.135,30 31,3-16.422,68 24,0(219)

7.483,914205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.906,5931.135,30 31,3-16.422,68 24,0

10.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

6.500,004.239,41 153,93.500,00 235,9

10.000,0064120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 6.500,004.239,41 153,93.500,00 235,9(222)

592,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 592,00400,00 100,00,00 148,0

4.008,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.911,182.460,68 81,6-903,18 162,9

1.700,004025 Tekoče vzdrževanje 796,821.376,00 213,4903,18 123,6

200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 200,000,00 100,00,00 ---

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,002,73 ---0,00 0,0

3.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---3.500,00 ---

3.432,1318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 437,7583,67 784,02.994,38 4.102,0

3.000,0064121 Sofinanciranje drugih programov KS Brezje 0,000,00 ---3.000,00 ---(224)

3.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---3.000,00 ---

432,1364122 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Brezje 437,7583,67 98,7-5,62 516,5(227)

431,134020 Pisarniški in splošni material in storitve 437,7583,67 98,5-6,62 515,3

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---1,00 ---
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6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA
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6003 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 121.586,3531.546,3415.584,19 385,490.040,01 780,2

12.113,4006 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.189,587.394,86 108,3923,82 163,8

12.113,4040111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 11.189,587.394,86 108,3923,82 163,8(217)

6.646,674020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.138,115.351,10 72,7-2.491,44 124,2

427,004021 Posebni material in storitve 0,0044,76 ---427,00 954,0

1.463,824022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.767,48914,91 82,8-303,66 160,0

0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00469,74 ---0,00 0,0

1.500,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00321,91 ---1.500,00 466,0

374,914026 Poslovne najemnine in zakupnine 268,99284,73 139,4105,92 131,7

15,004029 Drugi operativni odhodki 15,007,71 100,00,00 194,6

1.186,004202 Nakup opreme 0,000,00 ---1.186,00 ---

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---

56.668,8513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 12.781,8215,81 443,443.887,03 ---

56.668,8544318 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 12.781,8215,81 443,443.887,03 ---(220)

56.668,854205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.781,8215,81 443,443.887,03 ---

9.500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

5.500,003.088,27 172,74.000,00 307,6

9.500,0064130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica 5.500,003.088,27 172,74.000,00 307,6(222)

290,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 290,00112,20 100,00,00 258,5

2.413,064022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.351,592.195,27 102,661,47 109,9

1.796,944025 Tekoče vzdrževanje 1.858,41780,80 96,7-61,47 230,1

1.000,004029 Drugi operativni odhodki 1.000,000,00 100,00,00 ---

4.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---4.000,00 ---

43.304,1018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.074,945.085,25 2.087,041.229,16 851,6

7.865,4364131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica 1.374,544.061,17 572,26.490,89 193,7(224)

1.956,814020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00718,52 ---1.956,81 272,3

2.728,294022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.174,542.372,64 232,31.553,75 115,0

1.586,324025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 ---1.586,32 ---

1.294,014029 Drugi operativni odhodki 200,00970,01 647,01.094,01 133,4

300,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---300,00 ---

50



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4
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35.438,6764132 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica 700,401.024,08 5.059,834.738,27 3.460,5(227)

838,674025 Tekoče vzdrževanje 700,401.024,08 119,7138,27 81,9

34.600,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---34.600,00 ---
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6004 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 44.105,1032.939,2229.938,53 133,911.165,88 147,3

7.202,7706 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.678,543.627,93 107,9524,23 198,5

7.202,7740112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 6.678,543.627,93 107,9524,23 198,5(217)

3.874,214020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.950,591.971,10 78,3-1.076,38 196,6

1.763,624022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.100,00563,46 160,3663,62 313,0

88,354023 Prevozni stroški in storitve 88,350,00 100,00,00 ---

229,604025 Tekoče vzdrževanje 229,6015,01 100,00,00 1.529,7

301,994026 Poslovne najemnine in zakupnine 295,00327,69 102,46,99 92,2

445,004029 Drugi operativni odhodki 15,00750,67 2.966,7430,00 59,3

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---

6.319,3613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 16.384,1415.998,05 38,6-10.064,78 39,5

6.319,3644319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 16.384,1415.998,05 38,6-10.064,78 39,5(220)

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,003.084,49 ---0,00 0,0

6.319,364205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16.384,1412.913,56 38,6-10.064,78 48,9

22.017,5516 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

5.000,004.488,76 440,417.017,55 490,5

22.017,5564140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 5.000,004.488,76 440,417.017,55 490,5(223)

1.497,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.577,00300,00 94,9-80,00 499,0

2.573,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.923,003.939,88 88,0-350,00 65,3

500,004025 Tekoče vzdrževanje 500,000,00 100,00,00 ---

2.430,004029 Drugi operativni odhodki 0,00248,88 ---2.430,00 976,4

15.017,554205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---15.017,55 ---

8.565,4218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.876,545.823,79 175,73.688,88 147,1

7.578,6564143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 4.176,145.139,66 181,53.402,51 147,5(225)

2.206,914020 Pisarniški in splošni material in storitve 206,911.380,45 1.066,62.000,00 159,9

25,004021 Posebni material in storitve 0,003,18 ---25,00 786,2

3.589,234022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.189,233.010,06 112,5400,00 119,2

952,514025 Tekoče vzdrževanje 780,00561,41 122,1172,51 169,7

305,004029 Drugi operativni odhodki 0,00184,56 ---305,00 165,3

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---
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986,7764145 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa 700,40684,13 140,9286,37 144,2(227)

985,774025 Tekoče vzdrževanje 700,40684,13 140,7285,37 144,1

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---1,00 ---
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6005 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 42.875,6037.629,0132.538,18 113,95.246,59 131,8

20.038,4906 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.692,7511.289,98 120,03.345,74 177,5

20.038,4940113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 16.692,7511.289,98 120,03.345,74 177,5(217)

6.393,204020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.271,504.759,44 121,31.121,70 134,3

4.671,134022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.847,682.678,19 121,4823,45 174,4

1.200,004023 Prevozni stroški in storitve 1.200,00547,68 100,00,00 219,1

4.437,024025 Tekoče vzdrževanje 5.075,572.224,70 87,4-638,55 199,4

1.244,144026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.235,001.034,57 100,79,14 120,3

93,004029 Drugi operativni odhodki 63,0045,40 147,630,00 204,9

2.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---2.000,00 ---

21.009,0113 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 19.509,1919.819,11 107,71.499,82 106,0

21.009,0144320 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 19.509,1919.819,11 107,71.499,82 106,0(220)

21.009,014205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.509,1919.819,11 107,71.499,82 106,0

1.828,1018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.427,071.429,09 128,1401,03 127,9

992,8364150 Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo 989,32989,08 100,43,51 100,4(225)

991,834022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 989,32989,08 100,32,51 100,3

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---1,00 ---

835,2764156 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lancovo 437,75440,01 190,8397,52 189,8(227)

834,274025 Tekoče vzdrževanje 437,75440,01 190,6396,52 189,6

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---1,00 ---
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

Realizacija

proračuna

2019

Sprejeti

proračun

2020

Predlog

rebalansa I

2020

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Razlika

REB - SP

2020

(4)=(3)-(2) (3)/(1)

Indeks

(Številka strani v obrazložitvah)

6006 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 138.380,8394.960,1878.243,28 145,743.420,65 176,9

36.191,6206 LOKALNA SAMOUPRAVA 40.548,4836.137,81 89,3-4.356,86 100,2

36.191,6240114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 40.548,4836.137,81 89,3-4.356,86 100,2(217)

5.555,184020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.067,8010.216,16 55,2-4.512,62 54,4

11.438,884022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.554,3510.362,26 119,71.884,53 110,4

150,004023 Prevozni stroški in storitve 1.650,00223,07 9,1-1.500,00 67,2

10.322,844025 Tekoče vzdrževanje 14.261,0610.639,19 72,4-3.938,22 97,0

1.527,964026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.343,001.179,54 113,8184,96 129,5

5.196,764029 Drugi operativni odhodki 3.672,273.517,59 141,51.524,49 147,7

2.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---2.000,00 ---

41.470,4813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 26.310,5024.000,56 157,615.159,98 172,8

41.470,4844321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 26.310,5024.000,56 157,615.159,98 172,8(220)

0,004202 Nakup opreme 0,00138,56 ---0,00 0,0

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00113,99 ---0,00 0,0

41.470,484205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 26.310,5023.748,01 157,615.159,98 174,6

22.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

22.000,0013.137,08 100,00,00 167,5

22.000,0064160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 22.000,0013.137,08 100,00,00 167,5(223)

10.410,604020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00822,00 2.082,19.910,60 1.266,5

5.284,964022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.700,004.936,61 112,5584,96 107,1

5.495,864025 Tekoče vzdrževanje 5.509,452.281,00 99,8-13,59 240,9

308,584029 Drugi operativni odhodki 1.820,002.198,43 17,0-1.511,42 14,0

0,004202 Nakup opreme 0,00176,82 ---0,00 0,0

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.470,552.722,22 5,3-8.970,55 18,4

38.718,7318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.101,204.967,83 634,632.617,53 779,4

14.583,7664161 Sofinanciranje drugih programov KS Lesce 0,000,00 ---14.583,76 ---(225)

14.583,764205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---14.583,76 ---
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

Realizacija

proračuna
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Sprejeti
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Predlog
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(1) (2) (3) (3)/(2)
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REB - SP
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(4)=(3)-(2) (3)/(1)

Indeks

(Številka strani v obrazložitvah)

24.134,9764163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce 6.101,204.967,83 395,618.033,77 485,8(227)

2.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 166,220,00 1.504,02.333,78 ---

800,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800,00615,39 100,00,00 130,0

800,004023 Prevozni stroški in storitve 330,850,00 241,8469,15 ---

10.034,974025 Tekoče vzdrževanje 4.804,134.352,44 208,95.230,84 230,6

10.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---10.000,00 ---
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

Realizacija

proračuna

2019

Sprejeti

proračun

2020

Predlog

rebalansa I

2020

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Razlika

REB - SP

2020

(4)=(3)-(2) (3)/(1)

Indeks

(Številka strani v obrazložitvah)

6007 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 41.073,1145.101,3232.816,17 91,1-4.028,21 125,2

10.956,1906 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.165,354.529,68 212,15.790,84 241,9

10.956,1940115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 5.165,354.529,68 212,15.790,84 241,9(217)

4.374,784020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.862,151.436,29 152,91.512,63 304,6

1.653,384022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 692,72977,43 238,7960,66 169,2

240,004023 Prevozni stroški in storitve 240,0035,33 100,00,00 679,3

900,004025 Tekoče vzdrževanje 124,46791,49 723,1775,54 113,7

925,044026 Poslovne najemnine in zakupnine 41,6987,56 2.218,9883,35 1.056,5

2.362,994029 Drugi operativni odhodki 1.204,331.201,58 196,21.158,66 196,7

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---

17.981,9513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 30.535,1719.797,38 58,9-12.553,22 90,8

17.981,9544322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 30.535,1719.797,38 58,9-12.553,22 90,8(220)

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00487,28 ---0,00 0,0

0,004202 Nakup opreme 0,00105,74 ---0,00 0,0

17.981,954205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.535,1719.204,36 58,9-12.553,22 93,6

8.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

8.000,006.251,22 100,00,00 128,0

4.620,0064170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 6.000,004.045,63 77,0-1.380,00 114,2(223)

1.555,414020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.000,00305,20 25,9-4.444,59 509,6

1.843,594022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,002.157,60 ---1.843,59 85,5

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00656,45 ---0,00 0,0

1.220,004029 Drugi operativni odhodki 0,00926,38 ---1.220,00 131,7

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---1,00 ---

3.380,0064171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 2.000,002.205,59 169,01.380,00 153,3(223)

547,824020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,0080,00 27,4-1.452,18 684,8

1.491,184022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,001.336,73 ---1.491,18 111,6

1.340,004029 Drugi operativni odhodki 0,00583,90 ---1.340,00 229,5

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00204,96 ---0,00 0,0

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---1,00 ---
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6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO
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4.134,9718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.400,802.237,89 295,22.734,17 184,8

4.134,9764175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Ljubno 1.400,802.237,89 295,22.734,17 184,8(227)

1.400,804020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.400,800,00 100,00,00 ---

2.234,174025 Tekoče vzdrževanje 0,002.237,89 ---2.234,17 99,8

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---
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6008 - KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE
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6008 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 36.646,7746.372,0042.018,60 79,0-9.725,23 87,2

15.820,9506 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.923,4410.224,24 132,73.897,51 154,7

15.820,9540116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 11.923,4410.224,24 132,73.897,51 154,7(217)

4.579,784020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.339,512.063,81 137,11.240,27 221,9

4.409,544022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.714,271.878,98 162,51.695,27 234,7

267,634023 Prevozni stroški in storitve 67,63235,26 395,7200,00 113,8

5.223,964025 Tekoče vzdrževanje 5.223,965.464,47 100,00,00 95,6

825,044026 Poslovne najemnine in zakupnine 563,07576,00 146,5261,97 143,2

15,004029 Drugi operativni odhodki 15,005,72 100,00,00 262,2

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 21.366,1722.942,03 0,0-21.366,17 0,0

0,0044323 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 21.366,1722.942,03 0,0-21.366,17 0,0(220)

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,0044,40 ---0,00 0,0

0,004202 Nakup opreme 0,00579,91 ---0,00 0,0

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 21.366,1722.317,72 0,0-21.366,17 0,0

13.200,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

7.700,003.983,11 171,45.500,00 331,4

13.200,0064180 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje 7.700,003.983,11 171,45.500,00 331,4(223)

2.900,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.200,000,00 69,1-1.300,00 ---

2.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.500,001.978,32 100,00,00 126,4

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00704,79 100,00,00 141,9

1.300,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,001.300,00 ---1.300,00 100,0

5.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---5.500,00 ---

7.625,8218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.382,394.869,22 141,72.243,43 156,6

4.735,9164181 Sofinanciranje drugih programov KS Mošnje 3.181,993.870,21 148,81.553,92 122,4(225)

3.979,124022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,003.345,61 ---3.979,12 118,9

256,794025 Tekoče vzdrževanje 3.181,99524,60 8,1-2.925,20 49,0

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---
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2.889,9164183 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje 2.200,40999,01 131,3689,51 289,3(227)

2.389,914025 Tekoče vzdrževanje 2.200,40999,01 108,6189,51 239,2

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---
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6009 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 1.674,4911.147,001.321,44 15,0-9.472,51 126,7

1.674,4906 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.776,301.321,44 44,3-2.101,81 126,7

1.674,4940117 Sredstva za delovanje - KS Otok 3.776,301.321,44 44,3-2.101,81 126,7(217)

1.468,494020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.442,301.146,05 42,7-1.973,81 128,1

200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 329,00174,43 60,8-129,00 114,7

5,004029 Drugi operativni odhodki 5,000,96 100,00,00 520,8

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---1,00 ---

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.370,700,00 0,0-7.370,70 ---

0,0044324 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 7.370,700,00 0,0-7.370,70 ---(220)

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.370,700,00 0,0-7.370,70 ---
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6010 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNART
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6010 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 25.853,0133.202,8122.456,97 77,9-7.349,80 115,1

6.858,0706 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.060,017.319,49 85,1-1.201,94 93,7

6.858,0740118 Sredstva za delovanje - KS Podnart 8.060,017.319,49 85,1-1.201,94 93,7(217)

1.398,204020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.165,901.347,93 44,2-1.767,70 103,7

3.019,804022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.698,112.930,68 111,9321,69 103,0

1.071,274025 Tekoče vzdrževanje 1.566,001.039,49 68,4-494,73 103,1

843,804026 Poslovne najemnine in zakupnine 605,001.997,28 139,5238,80 42,3

25,004029 Drugi operativni odhodki 25,004,11 100,00,00 608,3

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---

167,2013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 16.327,588.918,90 1,0-16.160,38 1,9

167,2044325 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 16.327,588.918,90 1,0-16.160,38 1,9(220)

167,204205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16.327,588.918,90 1,0-16.160,38 1,9

6.250,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

6.250,002.127,74 100,00,00 293,7

6.250,0064200 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart 6.250,002.127,74 100,00,00 293,7(223)

830,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 830,000,00 100,00,00 ---

2.479,224022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.300,002.127,74 107,8179,22 116,5

2.440,784025 Tekoče vzdrževanje 3.120,000,00 78,2-679,22 ---

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---

12.577,7418 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.565,224.090,84 490,310.012,52 307,5

367,5664201 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart 437,75150,00 84,0-70,19 245,0(227)

366,564025 Tekoče vzdrževanje 437,75150,00 83,7-71,19 244,4

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---1,00 ---

12.210,1864204 Sofinanciranje drugih programov KS Podnart 2.127,473.940,84 573,910.082,71 309,8(225)

0,004021 Posebni material in storitve 0,00878,40 ---0,00 0,0

1.766,184022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.127,472.098,64 83,0-361,29 84,2

244,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00963,80 ---244,00 25,3

10.200,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---10.200,00 ---
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6011 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA 78.852,4470.426,1253.257,30 112,08.426,32 148,1

27.031,7106 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.456,9814.246,50 132,16.574,73 189,7

27.031,7140119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica 20.456,9814.246,50 132,16.574,73 189,7(218)

14.279,214020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.702,6111.765,90 85,5-2.423,40 121,4

10.347,954022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.902,611.662,46 543,98.445,34 622,5

1.690,764025 Tekoče vzdrževanje 1.690,76633,22 100,00,00 267,0

183,794026 Poslovne najemnine in zakupnine 131,00178,91 140,352,79 102,7

30,004029 Drugi operativni odhodki 30,006,01 100,00,00 499,2

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---

38.470,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 45.280,7929.438,84 85,0-6.810,79 130,7

38.470,0044326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 45.280,7929.438,84 85,0-6.810,79 130,7(220)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00780,00 ---0,00 0,0

0,004021 Posebni material in storitve 0,001.040,00 ---0,00 0,0

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00983,71 ---0,00 0,0

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00916,62 ---0,00 0,0

38.470,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 45.280,7925.718,51 85,0-6.810,79 149,6

13.350,7318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.688,359.571,96 284,88.662,38 139,5

13.350,7364211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica 4.688,359.571,96 284,88.662,38 139,5(227)

1.261,124020 Pisarniški in splošni material in storitve 709,631.127,14 177,7551,49 111,9

150,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150,0059,59 100,00,00 251,7

11.439,614025 Tekoče vzdrževanje 3.828,728.385,23 298,87.610,89 136,4

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6012 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA

Realizacija

proračuna

2019

Sprejeti

proračun

2020

Predlog

rebalansa I

2020

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Razlika

REB - SP

2020

(4)=(3)-(2) (3)/(1)

Indeks

(Številka strani v obrazložitvah)

6012 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA 38.836,5327.396,4028.076,85 141,811.440,13 138,3

8.958,8306 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.515,666.482,41 105,2443,17 138,2

8.958,8340120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava 8.515,666.482,41 105,2443,17 138,2(217)

4.556,094020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.634,623.526,96 80,9-1.078,53 129,2

1.440,424022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.279,37917,24 112,6161,05 157,0

29,994023 Prevozni stroški in storitve 29,9924,03 100,00,00 124,8

0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00470,00 ---0,00 0,0

1.523,004025 Tekoče vzdrževanje 680,68627,13 223,8842,32 242,9

859,334026 Poslovne najemnine in zakupnine 841,00872,30 102,218,33 98,5

50,004029 Drugi operativni odhodki 50,0044,75 100,00,00 111,7

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---500,00 ---

5.131,3613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 14.742,9918.933,31 34,8-9.611,63 27,1

5.131,3644327 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 14.742,9918.933,31 34,8-9.611,63 27,1(220)

0,004202 Nakup opreme 0,00308,05 ---0,00 0,0

5.131,364205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.742,9918.625,26 34,8-9.611,63 27,6

3.700,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

3.700,002.661,13 100,00,00 139,0

3.700,0064220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava 3.700,002.661,13 100,00,00 139,0(223)

100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0027,65 ---100,00 361,7

2.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.900,001.336,89 69,0-900,00 149,6

900,004025 Tekoče vzdrževanje 800,00900,06 112,5100,00 100,0

700,004029 Drugi operativni odhodki 0,00396,53 ---700,00 176,5

21.046,3418 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 437,750,00 4.807,820.608,59 ---

20.775,6464219 Sofinanciranje drugih programov KS Srednja Dobrava 0,000,00 ---20.775,64 ---(225)

20.775,644205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---20.775,64 ---

270,7064226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava 437,750,00 61,8-167,05 ---(227)

269,704025 Tekoče vzdrževanje 437,750,00 61,6-168,05 ---

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---1,00 ---
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71 - REŽIJSKI OBRAT

Realizacija

proračuna
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(1) (2) (3) (3)/(2)
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Indeks

(Številka strani v obrazložitvah)

71 REŽIJSKI OBRAT 223.042,00134.000,00143.500,76 166,589.042,00 155,4

196.561,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

107.540,00118.580,93 182,889.021,00 165,8

56.575,0076001 Materialni stroški - tržna dejavnost 69.480,0049.149,11 81,4-12.905,00 115,1(229)

5.625,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.180,004.424,06 42,7-7.555,00 127,2

1.750,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.650,00946,06 106,1100,00 185,0

30.000,004023 Prevozni stroški in storitve 24.750,0031.759,25 121,25.250,00 94,5

100,004025 Tekoče vzdrževanje 100,000,00 100,00,00 ---

5.100,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.000,003.811,33 51,0-4.900,00 133,8

14.000,004029 Drugi operativni odhodki 19.800,008.208,41 70,7-5.800,00 170,6

12.781,0076002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.760,0012.217,61 100,221,00 104,6(229)

9.578,004000 Plače in dodatki 9.578,009.220,52 100,00,00 103,9

471,004001 Regres za letni dopust 450,00443,32 104,721,00 106,2

1.014,004002 Povračila in nadomestila 1.014,00894,20 100,00,00 113,4

850,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 850,00816,00 100,00,00 104,2

681,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 681,00653,72 100,00,00 104,2

7,004012 Prispevek za zaposlovanje 7,005,56 100,00,00 125,9

10,004013 Prispevek za starševsko varstvo 10,009,19 100,00,00 108,8

170,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 170,00175,10 100,00,00 97,1

127.205,0076003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 25.300,0057.214,21 502,8101.905,00 222,3(229)

25.000,004025 Tekoče vzdrževanje 2.900,0024.380,24 862,122.100,00 102,5

6.500,004202 Nakup opreme 6.500,0030.882,34 100,00,00 21,1

85.205,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.400,001.951,63 819,374.805,00 4.365,8

10.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.500,000,00 190,95.000,00 ---

26.481,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 26.460,0024.919,83 100,121,00 106,3

13.700,0075001 Materialni stroški - javna služba 13.700,0012.702,04 100,00,00 107,9(230)

3.550,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.900,003.341,83 122,4650,00 106,2

7.600,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.700,007.027,72 98,7-100,00 108,1

450,004023 Prevozni stroški in storitve 500,00326,38 90,0-50,00 137,9

2.100,004029 Drugi operativni odhodki 2.600,002.006,11 80,8-500,00 104,7
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71 - REŽIJSKI OBRAT

Realizacija
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(Številka strani v obrazložitvah)

12.781,0075002 Strošek dela - javna služba 12.760,0012.217,79 100,221,00 104,6(231)

9.578,004000 Plače in dodatki 9.578,009.220,50 100,00,00 103,9

471,004001 Regres za letni dopust 450,00443,31 104,721,00 106,3

1.014,004002 Povračila in nadomestila 1.014,00894,19 100,00,00 113,4

850,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 850,00816,04 100,00,00 104,2

681,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 681,00653,76 100,00,00 104,2

7,004012 Prispevek za zaposlovanje 7,005,55 100,00,00 126,1

10,004013 Prispevek za starševsko varstvo 10,009,24 100,00,00 108,2

170,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 170,00175,20 100,00,00 97,0
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83 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO
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2020

(4)=(3)-(2) (3)/(1)
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83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN 
RADOVLJICA IN NAKLO

196.560,00192.050,00184.618,38 102,44.510,00 106,5

196.560,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 192.050,00184.618,38 102,44.510,00 106,5

134.750,0083000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 134.290,00129.110,80 100,3460,00 104,4(233)

102.500,004000 Plače in dodatki 102.500,0098.798,60 100,00,00 103,8

4.560,004001 Regres za letni dopust 4.100,004.206,20 111,2460,00 108,4

7.200,004002 Povračila in nadomestila 7.200,006.637,85 100,00,00 108,5

800,004003 Sredstva za delovno uspešnost 800,00600,73 100,00,00 133,2

1.000,004004 Sredstva za nadurno delo 1.000,00793,27 100,00,00 126,1

9.100,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.100,008.867,08 100,00,00 102,6

7.400,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.400,007.103,51 100,00,00 104,2

70,004012 Prispevek za zaposlovanje 70,0051,90 100,00,00 134,9

120,004013 Prispevek za starševsko varstvo 120,00100,18 100,00,00 119,8

2.000,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.000,001.951,48 100,00,00 102,5

56.310,0083200 Materialni stroški 52.260,0036.367,19 107,84.050,00 154,8(233)

9.140,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.190,005.502,62 81,7-2.050,00 166,1

5.700,004021 Posebni material in storitve 5.700,002.278,76 100,00,00 250,1

13.930,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.100,008.364,88 172,05.830,00 166,5

5.510,004023 Prevozni stroški in storitve 6.520,002.251,60 84,5-1.010,00 244,7

4.270,004025 Tekoče vzdrževanje 3.450,004.337,59 123,8820,00 98,4

11.750,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 11.300,0012.606,80 104,0450,00 93,2

6.010,004029 Drugi operativni odhodki 6.000,001.024,94 100,210,00 586,4

5.500,0083300 Nabava vozil in opreme za redarje 5.500,0019.140,39 100,00,00 28,7(234)

5.500,004202 Nakup opreme 5.500,0019.140,39 100,00,00 28,7
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5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
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5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 855.317,901.141.317,90843.086,88 74,9-286.000,00 101,5

855.317,9022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.141.317,90843.086,88 74,9-286.000,00 101,5

855.317,9044352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 1.141.317,90843.086,88 74,9-286.000,00 101,5(235)

811.000,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 1.097.000,00810.714,32 73,9-286.000,00 100,0

44.317,905503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 44.317,9032.372,56 100,00,00 136,9
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PREDLOG REBALANSA I  PRORAČUNA ZA LETO 2020
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020-2023

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

10 OBČINSKI SVET 6.614 0 0 0 0

 01 POLITIČNI SISTEM 6.614 0 0 0 0

0101 Politični sistem 6.614 0 0 0 0

01019001 Dejavnost občinskega sveta 6.614 0 0 0 0

010002 1.200 0 0 0 031.12.202001.01.2020Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika(236)

1.200 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

010004 1 0 0 0 031.12.202001.01.2020Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS(236)

1 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

010005 300 0 0 0 031.12.202001.01.2020Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD(236)

300 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

010006 1.875 0 0 0 031.12.202001.01.2020Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS(236)

1.875 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

010008 511 0 0 0 031.12.202001.01.2020Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si(236)

511 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

010009 300 0 0 0 031.12.202001.01.2020Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica(237)

300 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

010015 300 0 0 0 031.12.202001.01.2020Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo(237)

300 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

010017 300 0 0 0 031.12.202001.01.2020Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca(237)

300 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

010018 150 0 0 0 031.12.202001.01.2020Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica(237)

150 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

010019 839 0 0 0 031.12.202001.01.2020Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih(238)

839 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

010020 839 0 0 0 031.12.202001.01.2020Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar(238)

839 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 247.900 307.200 707.200 207.200 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.700 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 19.700 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 19.700 0 0 0 0

013001 19.700 0 0 0 031.12.202001.01.2020Plan nabave opreme - občinska uprava(241)

19.700 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 228.200 307.200 707.200 207.200 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 228.200 307.200 707.200 207.200 0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.500 6.500 6.500 6.500 0

022002 6.500 6.500 6.500 6.500 031.12.202301.01.2020Nakup opreme za enote zaščite in reševanja(241)

6.500 6.500 6.500 6.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 221.700 300.700 700.700 200.700 0

032002 17.000 19.000 19.000 19.000 031.12.202301.01.2020Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov(241)

17.000 19.000 19.000 19.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

032003 31.200 30.000 30.000 30.000 031.12.202301.01.2020Redno vzdrževanje vozil in opreme(242)

31.200 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

032004 40.000 30.000 30.000 30.000 031.12.202301.01.2020Nakup gasilske opreme(242)

40.000 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

032005 108.000 115.000 115.000 115.000 031.12.202301.01.2020Nakup gasilskih vozil(242)

108.000 115.000 115.000 115.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

032010 5.500 6.700 6.700 6.700 031.12.202301.01.2020Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa(242)

5.500 6.700 6.700 6.700 0PV - Lastna proračunska sredstva

032013 20.000 100.000 500.000 0 031.12.202201.01.2020Sofinanciranje regijskega reševalnega centra(242)

20.000 100.000 500.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1.090.647 3.341.461 4.467.942 3.887.940 0

 14 GOSPODARSTVO 2.494 9.000 9.000 9.000 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 2.494 9.000 9.000 9.000 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 2.494 9.000 9.000 9.000 0

044000 2.000 2.000 2.000 2.000 031.12.202301.01.2020JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme(255)

2.000 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

047008 494 7.000 7.000 7.000 031.12.202301.01.2020Turistična infrastruktura in znamenitosti(255)

494 7.000 7.000 7.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.000 7.000 7.000 7.000 0

1702 Primarno zdravstvo 7.000 7.000 7.000 7.000 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 7.000 7.000 7.000 7.000 0

072005 7.000 7.000 7.000 7.000 031.12.202301.01.2020Projekt Oživimo srce(263)

7.000 7.000 7.000 7.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 812.213 1.707.461 1.822.942 2.692.940 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 163.093 362.901 470.401 360.401 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 137.993 347.801 455.301 345.301 0

080033 1 1 1 1 031.12.202301.01.2020Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah(263)

1 1 1 1 0PV - Lastna proračunska sredstva

080035 1 5.000 5.000 5.000 031.12.202301.01.2020Obnova vaškega jedra Kamne Gorice(263)

1 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082007 21.000 20.000 20.000 10.000 031.12.202301.01.2020Graščina - Grad Radovljica(264)

21.000 20.000 20.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082011 25.000 200.000 200.000 100.000 031.12.202301.01.2020Kropa - Kovaški muzej(264)

25.000 200.000 200.000 100.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082020 46.500 92.800 200.300 200.300 031.12.202301.01.2020Celovita revitalizacija gradu Kamen(264)

46.500 92.800 200.300 200.300 0PV - Lastna proračunska sredstva

082048 40.000 25.000 25.000 25.000 031.12.202301.01.2020Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine(264)

40.000 25.000 25.000 25.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082049 5.491 5.000 5.000 5.000 031.12.202301.01.2020Spomeniki, grobišča, spominska obeležja(264)

5.491 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

18029002 Premična kulturna dediščina 25.100 15.100 15.100 15.100 0

082047 25.100 15.100 15.100 15.100 031.12.202301.01.2020Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme(265)

25.100 15.100 15.100 15.100 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1803 Programi v kulturi 202.502 101.001 181.001 181.001 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 43.000 43.000 43.000 43.000 0

082012 43.000 43.000 43.000 43.000 031.12.202301.01.2020Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme(265)

43.000 43.000 43.000 43.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

18039003 Ljubiteljska kultura 1 1 1 1 0

082052 1 1 1 1 031.12.202301.01.2020Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev(265)

1 1 1 1 0PV - Lastna proračunska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 159.501 58.000 138.000 138.000 0

082008 2.000 8.000 8.000 8.000 031.12.202301.01.2020Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(265)

2.000 8.000 8.000 8.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082010 5.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202301.01.2020Ureditev Kulturnega doma Lancovo(265)

5.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082015 130.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba(265)

130.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

082034 1 20.000 100.000 100.000 031.12.202301.01.2020Večnamenski objekt Begunje(266)

1 20.000 100.000 100.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082055 15.000 20.000 20.000 20.000 031.12.202301.01.2020Ureditev kulturnega doma Kropa(266)

15.000 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082056 7.500 5.000 5.000 5.000 031.12.202301.01.2020Ureditev kulturnega doma Mošnje(266)

7.500 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 446.618 1.243.559 1.171.540 2.151.538 0

18059001 Programi športa 446.618 1.243.559 1.171.540 2.151.538 0

081003 23.781 62.500 100.719 105.000 031.12.202301.01.2020Športni park Radovljica(267)

23.781 62.500 100.719 105.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

081004 15.462 2.000 2.000 538 031.12.202301.01.2020Nogometni center Lesce(267)

15.462 2.000 2.000 538 0PV - Lastna proračunska sredstva

081005 1.500 1.500 1.500 1.500 031.12.202301.01.2020Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce(267)

1.500 1.500 1.500 1.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

081008 17.323 18.677 18.000 18.000 031.12.202301.01.2020Smučišče Kamna Gorica(267)

17.323 18.677 18.000 18.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

081011 1.300 1.300 1.300 1.300 031.12.202301.01.2020Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica(268)

1.300 1.300 1.300 1.300 0PV - Lastna proračunska sredstva

081012 1 46.000 35.000 1.005.000 031.12.202301.01.2020Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica(268)

1 46.000 35.000 1.005.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

081015 12.000 45.500 50.000 40.000 031.12.202301.01.2020Kopališče Kropa(268)

12.000 45.500 50.000 40.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

081030 1 5.000 5.000 5.000 031.12.202301.01.2020Dom Ljubno(268)

1 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

081031 11.229 2.000 2.000 2.000 031.12.202301.01.2020Športni park Vrbnje(268)

11.229 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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081033 24.500 41.300 31.500 31.500 031.12.202301.01.2020Ostali športni objekti in nakup opreme(269)

24.500 41.300 31.500 31.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

081034 276.301 1.000.000 906.520 923.699 031.12.202301.01.2020Kopališče Radovljica(269)

32.480 500.000 500.000 500.000 0PV - Transfer iz državnega proračuna
243.821 500.000 406.520 423.699 0PV - Lastna proračunska sredstva

081035 50.000 1 0 0 031.12.202101.01.2020Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica(269)

50.000 1 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

081039 13.220 17.780 18.000 18.000 031.12.202301.01.2020Otroška igrišča(269)

13.220 17.780 18.000 18.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

081040 1 1 1 1 031.12.202301.01.2020Športne površine Ljubno(269)

1 1 1 1 0PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 244.540 1.218.000 2.229.000 1.174.000 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 102.639 116.000 753.000 519.000 0

19029001 Vrtci 102.639 116.000 753.000 519.000 0

091001 10.000 10.000 10.000 10.000 031.12.202301.01.2020Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(270)

10.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

091015 87.639 46.000 46.000 46.000 031.12.202301.01.2020Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo(270)

87.639 46.000 46.000 46.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

091018 5.000 60.000 697.000 463.000 031.12.202301.01.2020Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica(270)

5.000 60.000 697.000 463.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 134.901 1.085.000 1.469.000 648.000 0

19039001 Osnovno šolstvo 129.901 1.080.000 1.464.000 643.000 0

091004 23.401 169.500 478.500 10.000 031.12.202301.01.2020OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje(271)

23.401 169.500 478.500 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

091005 8.000 8.000 8.000 8.000 031.12.202301.01.2020OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje(271)

8.000 8.000 8.000 8.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

091006 12.000 12.000 27.000 520.000 031.12.202301.01.2020OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje(271)

12.000 12.000 27.000 520.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

091007 5.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202301.01.2020OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje(271)

5.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

091010 56.500 90.000 90.000 90.000 031.12.202301.01.2020Investicije v obnovo OŠ(271)

56.500 90.000 90.000 90.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

091023 25.000 795.500 855.500 10.000 031.12.202301.01.2020Podružnična šola Mošnje(271)

25.000 795.500 855.500 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

19039002 Glasbeno šolstvo 5.000 5.000 5.000 5.000 0

091008 5.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202301.01.2020Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(272)

5.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1905 Drugi izobraževalni programi 7.000 17.000 7.000 7.000 0

19059001 Izobraževanje odraslih 7.000 17.000 7.000 7.000 0

095001 7.000 17.000 7.000 7.000 031.12.202301.01.2020Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(272)

7.000 17.000 7.000 7.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 20 SOCIALNO VARSTVO 24.400 400.000 400.000 5.000 0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 24.400 400.000 400.000 5.000 0

20049003 Socialno varstvo starih 24.400 400.000 400.000 5.000 0

107004 24.400 400.000 400.000 5.000 031.12.202301.01.2020Medgeneracijski center Radovljica(272)

24.400 400.000 400.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1.392.674 926.700 876.700 876.700 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 226.000 120.000 70.000 70.000 0

0403 Druge skupne administrativne službe 226.000 120.000 70.000 70.000 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 226.000 120.000 70.000 70.000 0

013002 3.000 10.000 10.000 10.000 031.12.202301.01.2020Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13(238)

3.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

013004 43.500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Poslovna stavba - Kopališka 10 Radovljica(238)

43.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

013010 46.000 50.000 50.000 50.000 031.12.202301.01.2020Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin(238)

46.000 50.000 50.000 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

013012 100.000 50.000 0 0 031.12.202101.01.2020Letališče Lesce(239)

100.000 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

013015 33.500 10.000 10.000 10.000 031.12.202301.01.2020Upravljanje občinskega premoženja(239)

33.500 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 263.328 40.000 40.000 40.000 0

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 236.899 0 0 0 0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 236.899 0 0 0 0

042020 10.708 0 0 0 031.12.202001.01.2020Semenjalnica(243)

9.102 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
1.606 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

042023 40.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020Hitro s kolesom(243)

34.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
6.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

042024 28.579 0 0 0 031.12.202001.01.2020Počakaj na bus(243)

17.822 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
10.758 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

042026 157.611 0 0 0 031.12.202001.01.2020Arhitektura gorenjskih vasi(244)

58.556 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
99.055 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0603 Dejavnost občinske uprave 26.429 40.000 40.000 40.000 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 26.429 40.000 40.000 40.000 0

013005 26.429 40.000 40.000 40.000 031.12.202301.01.2020Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov(241)

26.429 40.000 40.000 40.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

75



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 150.700 145.700 145.700 145.700 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 142.700 137.700 137.700 137.700 0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 142.700 137.700 137.700 137.700 0

042009 62.700 62.700 62.700 62.700 031.12.202301.01.2020Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske(242)

62.700 62.700 62.700 62.700 0PV - Lastna proračunska sredstva

042123 40.000 40.000 40.000 40.000 031.12.202301.01.2020Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu(244)

40.000 40.000 40.000 40.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

042131 40.000 35.000 35.000 35.000 031.12.202301.01.2020Narava nas uči(244)

40.000 35.000 35.000 35.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 8.000 8.000 8.000 8.000 0

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 8.000 8.000 8.000 8.000 0

042008 8.000 8.000 8.000 8.000 031.12.202301.01.2020Stroški azila za zapuščene živali(244)

8.000 8.000 8.000 8.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 96.000 76.000 76.000 76.000 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 96.000 76.000 76.000 76.000 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 96.000 76.000 76.000 76.000 0

041004 60.000 40.000 40.000 40.000 031.12.202301.01.2020Priprava projektnih dokumentacij za razpise(255)

60.000 40.000 40.000 40.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

041005 36.000 36.000 36.000 36.000 031.12.202301.01.2020Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu(255)

36.000 36.000 36.000 36.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 656.646 545.000 545.000 545.000 0

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 230.000 265.000 265.000 265.000 0

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 85.000 85.000 85.000 85.000 0

061012 85.000 85.000 85.000 85.000 031.12.202301.01.2020Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine(261)

85.000 85.000 85.000 85.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 145.000 180.000 180.000 180.000 0

061010 145.000 180.000 180.000 180.000 031.12.202301.01.2020Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj(261)

145.000 180.000 180.000 180.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 426.646 280.000 280.000 280.000 0

16069002 Nakup zemljišč 426.646 280.000 280.000 280.000 0

013003 426.646 280.000 280.000 280.000 031.12.202301.01.2020Nakup in oprema zemljišč(263)

426.646 280.000 280.000 280.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE 5.837.411 9.443.879 8.439.175 7.922.419 515.001

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 45.651 42.300 42.300 42.300 0

1104 Gozdarstvo 45.651 42.300 42.300 42.300 0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 45.651 42.300 42.300 42.300 0

042010 45.651 42.300 42.300 42.300 031.12.202301.01.2020Tekoče vzdrževanje gozdnih cest(244)

42.300 37.300 37.300 37.300 0PV - Transfer iz državnega proračuna
3.351 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1.702.778 26.501 119.000 23.500 0

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1.702.778 26.501 119.000 23.500 0

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 1.702.778 26.501 119.000 23.500 0

065004 70.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica(245)

70.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

065007 1.607.777 0 0 0 031.12.202001.01.2020Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica(245)

597.946 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
1.009.831 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

065009 1 10.000 102.500 7.000 031.12.202301.01.2020Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica(245)

1 10.000 102.500 7.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

065014 0 1 0 0 031.12.202101.01.2020Lesno predelovalni center

0 1 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

065015 25.000 16.500 16.500 16.500 031.12.202301.01.2020Novelacija lokalnega energetskega koncepta(245)

25.000 16.500 16.500 16.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.111.357 4.618.607 4.234.748 5.056.011 515.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.111.357 4.618.607 4.234.748 5.056.011 515.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.770.056 4.110.993 3.723.135 4.546.400 515.000

045002 162.500 1 1 512.500 031.12.202301.01.2020Cesta za Verigo(245)

162.500 1 1 512.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

045015 93.000 31.000 85.000 85.000 031.12.202301.01.2020Ureditev hodnikov za pešce(246)

93.000 31.000 85.000 85.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045016 1 1 66.000 154.000 031.12.202301.01.2020Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje(246)

1 1 66.000 154.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045065 0 58.000 0 0 031.12.202101.01.2020Pločnik na Posavcu

0 58.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045066 1 1 102.500 0 031.12.202201.01.2020Pločnik v Podnartu(248)

1 1 102.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045077 0 5.000 102.500 102.500 031.12.202301.01.2020Cesta svobode III. in IV. faza

0 5.000 102.500 102.500 0PV - Lastna proračunska sredstva
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045078 5.490 1 1 360.000 031.12.202301.01.2020Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici(248)

5.490 1 1 360.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045160 295.200 276.500 276.500 276.500 031.12.202301.01.2020Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja(248)

295.200 276.500 276.500 276.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

045161 37.200 29.400 29.400 29.400 031.12.202301.01.2020Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez(248)

37.200 29.400 29.400 29.400 0PV - Lastna proračunska sredstva

045166 0 0 0 380.000 031.12.202301.01.2020Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže

0 0 0 380.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045167 55.000 25.000 25.000 25.000 031.12.202301.01.2020Sanacija mostov in rak(248)

55.000 25.000 25.000 25.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045168 0 1 92.000 127.000 031.12.202301.01.2020Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici

0 1 92.000 127.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045169 116.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava(249)

116.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045171 0 1 0 0 031.12.202101.01.2020Rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah

0 1 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045181 8.906 1 164.000 0 031.12.202201.01.2020Rekonstrukcija Ljubljanske ceste(249)

8.906 1 164.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045186 0 1 8.000 305.000 031.12.202301.01.2020Cesta Lesce - Hlebce - Begunje

0 1 8.000 305.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045187 7.979 1 1 758.500 031.12.202301.01.2020Cesta Spar - Filipič(249)

7.979 1 1 758.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

045188 0 335.000 335.000 335.000 031.12.202301.01.2020Program sanacije lokalnih cest

0 335.000 335.000 335.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045189 0 1 410.000 0 031.12.202201.01.2020Cesta - Gorenjska cesta

0 1 410.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045192 0 5.000 20.000 0 031.12.202201.01.2021Cesta - Alpska cesta v Lescah

0 5.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045194 89.454 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oporni zid - Gubčeva ulica(249)

89.454 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045196 0 0 0 512.500 031.12.202301.01.2023Cesta - Kranjska cesta

0 0 0 512.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

045213 201.231 999.582 989.132 0 031.12.202201.01.2020Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji(250)

201.231 824.252 401.171 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 175.330 587.961 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045300 23.346 10.000 10.000 10.000 031.12.202301.01.2020Promet v naselju Zgoša - Begunje(250)

23.346 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045314 30.952 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije - KS Begunje(250)

30.952 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045315 10.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije - KS Brezje(250)

10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045320 20.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije - KS Ljubno(251)

20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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045321 17.799 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije - KS Mošnje(251)

17.799 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045322 25.700 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije - KS Otok(251)

25.700 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045323 32.348 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije - KS Podnart(251)

32.348 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045324 20.145 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije - KS Radovljica(251)

20.145 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

055100 445.000 2.275.500 537.100 0 031.12.202201.01.2020Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture(252)

445.000 2.275.500 537.100 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

065013 23.973 1 410.000 512.500 515.00031.12.202401.01.2020Rekonstrukcija Savske ceste(253)

23.973 1 410.000 512.500 515.000PV - Lastna proračunska sredstva

082009 48.830 31.000 31.000 31.000 031.12.202301.01.2020Kropa - Trško jedro(264)

48.830 31.000 31.000 31.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082054 1 30.000 30.000 30.000 031.12.202301.01.2020Kamna Gorica - trško jedro(264)

1 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029003 Urejanje cestnega prometa 145.301 346.614 350.613 348.611 0

045009 48.000 72.611 236.611 72.611 031.12.202301.01.2020Ureditev parkirišč v občini Radovljica(253)

48.000 72.611 236.611 72.611 0PV - Lastna proračunska sredstva

045012 4.000 4.000 4.000 4.000 031.12.202301.01.2020Odstranitev ovir za invalide(253)

4.000 4.000 4.000 4.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045054 8.500 5.000 5.000 5.000 031.12.202301.01.2020Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija(254)

8.500 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045074 27.800 25.000 25.000 25.000 031.12.202301.01.2020Cestna oprema(254)

27.800 25.000 25.000 25.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045159 35.500 30.000 30.000 30.000 031.12.202301.01.2020Urbana oprema(254)

35.500 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045174 0 1 1 25.000 031.12.202301.01.2020Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici

0 1 1 25.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045177 0 165.000 0 0 031.12.202101.01.2021Ureditev parkirišča pri OŠ Lipnica

0 165.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045178 0 1 5.000 61.000 031.12.202301.01.2020Ureditev parkirišča Cankarjeva ulica

0 1 5.000 61.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045179 0 1 1 25.000 031.12.202301.01.2020Ureditev parkirišča P&R Lesce - Lidl

0 1 1 25.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045309 1 25.000 20.000 20.000 031.12.202301.01.2020Parkirna hiša Grajski park(254)

1 25.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045310 0 0 5.000 61.000 031.12.202301.01.2022Parkirišče v Kropi ob gasilskem domu

0 0 5.000 61.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045312 21.500 20.000 20.000 20.000 031.12.202301.01.2020Ulična oprema Linhartovega trga(254)

21.500 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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13029004 Cestna razsvetljava 196.000 161.000 161.000 161.000 0

064002 196.000 161.000 161.000 161.000 031.12.202301.01.2020Investicije v cestno razsvetljavo po KS(254)

196.000 161.000 161.000 161.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.292.324 3.443.461 2.686.118 1.232.100 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.292.324 3.443.461 2.686.118 1.232.100 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 82.100 30.101 82.101 60.100 0

052013 0 1 1 15.000 031.12.202301.01.2021Zbirni center v Lipniški dolini

0 1 1 15.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

053001 5.100 5.100 5.100 5.100 031.12.202301.01.2020Sanacija divjih odlagališč odpadkov(256)

5.100 5.100 5.100 5.100 0PV - Lastna proračunska sredstva

053003 20.000 15.000 15.000 15.000 031.12.202301.01.2020Sanacija ekoloških otokov(256)

20.000 15.000 15.000 15.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

053004 57.000 10.000 62.000 25.000 031.12.202301.01.2020Zbirni center Radovljica(256)

57.000 10.000 62.000 25.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.210.224 3.413.360 2.604.017 1.172.000 0

052001 136.203 1.590.000 1.570.000 305.000 031.12.202301.01.2020ČN Radovljica(256)

136.203 1.590.000 1.570.000 305.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

052012 96.200 65.000 65.000 65.000 031.12.202301.01.2020Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih(256)

96.200 65.000 65.000 65.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

052024 815.569 1.283.359 550.016 0 031.12.202201.01.2020Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Radovljica(257)

561.291 957.001 248.774 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
254.278 326.358 301.241 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

052030 1.750 148.500 143.500 146.500 031.12.202301.01.2020Primarna kanalizacija Kamna Gorica(257)

1.750 148.500 143.500 146.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

052033 1 15.000 25.000 525.000 031.12.202301.01.2020Kanalizacija in ČN Posavec(257)

1 15.000 25.000 525.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

052055 0 181.000 120.000 0 031.12.202201.01.2020Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica

0 181.000 120.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

052062 1 1 1 0 031.12.202201.01.2020Primarna kanalizacija v KS Podnart(257)

1 1 1 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

052066 30.000 30.000 30.000 30.000 031.12.202301.01.2020Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte(258)

30.000 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

052067 10.500 50.500 50.500 50.500 031.12.202301.01.2020Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica(258)

10.500 50.500 50.500 50.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

052080 120.000 50.000 50.000 50.000 031.12.202301.01.2020Izgradnja meteorne kanalizacije(251)

120.000 50.000 50.000 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 685.301 1.313.010 1.357.009 1.568.508 1

1603 Komunalna dejavnost 685.295 903.004 947.003 1.023.502 1

16039001 Oskrba z vodo 618.795 742.004 837.003 808.502 1

063006 75.000 80.000 80.000 80.000 031.12.202301.01.2020Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih(258)

75.000 80.000 80.000 80.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

063011 102.000 287.000 282.000 0 031.12.202201.01.2020Vodovod v KS Lancovo(258)

102.000 287.000 282.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063016 0 1 1 1 131.12.202401.01.2020Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna

0 1 1 1 1PV - Lastna proračunska sredstva

063034 0 1 1 89.500 031.12.202301.01.2020Vodovod Šercerjeva ulica Radovljica

0 1 1 89.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

063040 1 1 1 1 031.12.202301.01.2020Primarni vodovod v KS Podnart(258)

1 1 1 1 0PV - Lastna proračunska sredstva

063041 20.000 20.000 20.000 20.000 031.12.202301.01.2020Sanacija vodnih zajetij(259)

20.000 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

063043 14.481 85.000 80.000 0 031.12.202201.01.2020Primarni vodovod Kamna Gorica(259)

14.481 85.000 80.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063044 4.002 60.000 55.000 0 031.12.202201.01.2020Sekundarni vodovod Kamna Gorica(259)

4.002 60.000 55.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063046 0 1 5.000 41.000 031.12.202301.01.2020Primarni vodovod Begunje

0 1 5.000 41.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

063053 282.611 210.000 295.000 260.000 031.12.202301.01.2020Vodovod v naselju Dobravica(259)

282.611 210.000 295.000 260.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

063061 6.700 0 0 0 031.12.202001.01.2020Vodovod Gubčeva ulica(259)

6.700 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063062 0 0 20.000 102.500 031.12.202301.01.2020Vodovod Lesce pod Golfom jug

0 0 20.000 102.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

063063 0 0 0 215.500 031.12.202301.01.2020Vodovod Spar - Filipič

0 0 0 215.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

063065 114.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020Vodovod Prezrenje - Sp. Dobrava(260)

114.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 66.500 161.000 110.000 215.000 0

049012 500 8.000 8.000 113.000 031.12.202301.01.2020Pokopališka dejavnost in mrliške vežice(261)

500 8.000 8.000 113.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

049017 66.000 153.000 102.000 102.000 031.12.202301.01.2020Pokopališče Begunje(261)

66.000 153.000 102.000 102.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 6 410.006 410.006 545.006 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 6 410.006 410.006 545.006 0

052014 0 1 1 1 031.12.202301.01.2020Komunalna oprema - OPPN za turistično območje MIVKA

0 1 1 1 0PV - Lastna proračunska sredstva
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052015 1 410.000 410.000 520.000 031.12.202301.01.2020Komunalna oprema LN ČN sever(262)

1 410.000 410.000 520.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

052034 1 1 1 1 031.12.202301.01.2020Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza(262)

1 1 1 1 0PV - Lastna proračunska sredstva

052037 1 1 1 1 031.12.202301.01.2020Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet(262)

1 1 1 1 0PV - Lastna proračunska sredstva

052040 1 0 0 0 031.12.202001.01.2020Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica(262)

1 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

052073 1 1 1 1 031.12.202301.01.2020Komunalna opreme OPPN Trata(262)

1 1 1 1 0PV - Lastna proračunska sredstva

052081 0 0 0 25.000 031.12.202301.01.2023Komunalna oprema - OPPN Zapuže

0 0 0 25.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

052082 0 1 1 1 031.12.202301.01.2021Prenova komunalne opreme v naselju "Dahau"

0 1 1 1 0PV - Lastna proračunska sredstva

052083 1 1 1 1 031.12.202301.01.2020Komunalna oprema TNC Lesce(263)

1 1 1 1 0PV - Lastna proračunska sredstva
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6001 KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 14.000 35.298 35.298 35.298 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 500 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 500 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 500 0 0 0 0

060006 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oprema za redno delovanje - KS Begunje(240)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.500 23.698 23.698 23.698 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.500 23.698 23.698 23.698 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.500 23.698 23.698 23.698 0

045035 2.500 23.698 23.698 23.698 031.12.202301.01.2020Komunalne ceste in objekti - KS Begunje(246)

2.500 23.698 23.698 23.698 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.500 11.600 11.600 11.600 0

1603 Komunalna dejavnost 10.500 11.600 11.600 11.600 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.500 11.600 11.600 11.600 0

049001 10.500 11.600 11.600 11.600 031.12.202301.01.2020Investicije v pokopališča - KS Begunje(260)

10.500 11.600 11.600 11.600 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 500 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 500 0 0 0 0

18059001 Programi športa 500 0 0 0 0

081050 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v otroška igrišča - KS Begunje(269)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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6002 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 14.485 23.906 23.906 23.906 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 500 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 500 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 500 0 0 0 0

060007 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oprema za redno delovanje - KS Brezje(240)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.484 23.906 23.906 23.906 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 7.484 23.906 23.906 23.906 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 7.484 23.906 23.906 23.906 0

045036 7.484 23.906 23.906 23.906 031.12.202301.01.2020Komunalne ceste in objekti - KS Brezje(246)

7.484 23.906 23.906 23.906 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.500 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 3.500 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.500 0 0 0 0

049002 3.500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v pokopališča - KS Brezje(260)

3.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.001 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 3.000 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 3.000 0 0 0 0

082058 3.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v kulturne domove - KS Brezje(266)

3.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1 0 0 0 0

18059001 Programi športa 1 0 0 0 0

081051 1 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v otroška igrišča - KS Brezje(270)

1 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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6003 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 96.069 12.781 12.781 12.781 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 500 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 500 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 500 0 0 0 0

060008 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oprema za redno delovanje - KS Kamna Gorica(240)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 56.669 12.781 12.781 12.781 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 56.669 12.781 12.781 12.781 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 56.669 12.781 12.781 12.781 0

045037 56.669 12.781 12.781 12.781 031.12.202301.01.2020Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica(246)

56.669 12.781 12.781 12.781 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.000 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 4.000 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.000 0 0 0 0

049003 4.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica(260)

4.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 34.900 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 300 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 300 0 0 0 0

082059 300 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v kulturne domove - KS Kamna Gorica(267)

300 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 34.600 0 0 0 0

18059001 Programi športa 34.600 0 0 0 0

081052 34.600 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica(270)

34.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

6004 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 22.338 16.384 16.384 16.384 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 500 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 500 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 500 0 0 0 0

060001 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oprema za redno delovanje - KS Kropa(239)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.319 16.384 16.384 16.384 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 6.319 16.384 16.384 16.384 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 6.319 16.384 16.384 16.384 0

045038 6.319 16.384 16.384 16.384 031.12.202301.01.2020Komunalne ceste in objekti - KS Kropa(246)

6.319 16.384 16.384 16.384 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 15.018 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 15.018 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.018 0 0 0 0

049004 15.018 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v pokopališča - KS Kropa(260)

15.018 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 501 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 500 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 500 0 0 0 0

082043 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v kulturne domove - KS Kropa(266)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1 0 0 0 0

18059001 Programi športa 1 0 0 0 0

081010 1 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v otroška igrišča - KS Kropa(268)

1 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

6005 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 23.011 24.509 24.509 24.509 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.000 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.000 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.000 0 0 0 0

060009 2.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oprema za redno delovanje - KS Lancovo(240)

2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 21.009 24.509 24.509 24.509 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 21.009 24.509 24.509 24.509 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 21.009 24.509 24.509 24.509 0

045039 21.009 24.509 24.509 24.509 031.12.202301.01.2020Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo(247)

21.009 24.509 24.509 24.509 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 1 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 1 0 0 0 0

082060 1 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v kulturne domove - KS Lancovo(267)

1 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1 0 0 0 0

18059001 Programi športa 1 0 0 0 0

081016 1 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v otroška igrišča - KS Lancovo(268)

1 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

6006 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 68.554 31.310 31.310 31.310 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.000 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.000 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.000 0 0 0 0

060002 2.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oprema za redno delovanje - KS Lesce(239)

2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 41.470 31.310 31.310 31.310 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 41.470 31.310 31.310 31.310 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 41.470 31.310 31.310 31.310 0

045040 41.470 31.310 31.310 31.310 031.12.202301.01.2020Komunalne ceste in objekti - KS Lesce(247)

41.470 31.310 31.310 31.310 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 500 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 500 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 500 0 0 0 0

049005 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v pokopališča - KS Lesce(260)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 24.584 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 14.584 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 14.584 0 0 0 0

082061 14.584 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v kulturne domove - KS Lesce(267)

14.584 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 10.000 0 0 0 0

18059001 Programi športa 10.000 0 0 0 0

081025 10.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v otroška igrišča - KS Lesce(268)

10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

88



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

6007 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 26.982 38.535 38.535 38.535 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 500 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 500 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 500 0 0 0 0

060010 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oprema za redno delovanje - KS Ljubno(240)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 17.982 30.535 30.535 30.535 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 17.982 30.535 30.535 30.535 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 17.982 30.535 30.535 30.535 0

045041 17.982 30.535 30.535 30.535 031.12.202301.01.2020Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno(247)

17.982 30.535 30.535 30.535 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.000 8.000 8.000 8.000 0

1603 Komunalna dejavnost 8.000 8.000 8.000 8.000 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.000 8.000 8.000 8.000 0

049006 4.620 6.000 6.000 6.000 031.12.202301.01.2020Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno(260)

4.620 6.000 6.000 6.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

049007 3.380 2.000 2.000 2.000 031.12.202301.01.2020Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče(260)

3.380 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 500 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 500 0 0 0 0

18059001 Programi športa 500 0 0 0 0

081053 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno(270)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

89



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

6008 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 14.700 28.366 28.366 28.366 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 500 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 500 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 500 0 0 0 0

060004 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oprema za redno delovanje - KS Mošnje(239)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 21.366 21.366 21.366 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 0 21.366 21.366 21.366 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 21.366 21.366 21.366 0

045042 0 21.366 21.366 21.366 031.12.202301.01.2020Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje(247)

0 21.366 21.366 21.366 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.200 7.000 7.000 7.000 0

1603 Komunalna dejavnost 13.200 7.000 7.000 7.000 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.200 7.000 7.000 7.000 0

049008 13.200 7.000 7.000 7.000 031.12.202301.01.2020Investicije v pokopališča - KS Mošnje(260)

13.200 7.000 7.000 7.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.000 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 500 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 500 0 0 0 0

082031 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v kulturne domove - KS Mošnje(266)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 500 0 0 0 0

18059001 Programi športa 500 0 0 0 0

081054 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje(270)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

6009 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 1 7.370 7.370 7.370 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1 0 0 0 0

060011 1 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oprema za redno delovanje - KS Otok(240)

1 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 7.370 7.370 7.370 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 0 7.370 7.370 7.370 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 7.370 7.370 7.370 0

045043 0 7.370 7.370 7.370 031.12.202301.01.2020Komunalne ceste in objekti - KS Otok(247)

0 7.370 7.370 7.370 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

6010 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 11.368 16.327 16.327 16.327 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 500 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 500 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 500 0 0 0 0

060012 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oprema za redno delovanje - KS Podnart(240)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 167 16.327 16.327 16.327 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 167 16.327 16.327 16.327 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 167 16.327 16.327 16.327 0

045044 167 16.327 16.327 16.327 031.12.202301.01.2020Komunalne ceste in objekti - KS Podnart(247)

167 16.327 16.327 16.327 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 500 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 500 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 500 0 0 0 0

049009 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v pokopališča - KS Podnart(261)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.201 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 10.200 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 10.200 0 0 0 0

082057 10.200 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v kulturne domove - KS Podnart(266)

10.200 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1 0 0 0 0

18059001 Programi športa 1 0 0 0 0

081056 1 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v otroška igrišča - KS Podnart(270)

1 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

6011 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA 39.470 45.280 45.280 45.280 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 500 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 500 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 500 0 0 0 0

060005 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oprema za redno delovanje - KS Radovljica(239)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 38.470 45.280 45.280 45.280 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 38.470 45.280 45.280 45.280 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 38.470 45.280 45.280 45.280 0

045045 38.470 45.280 45.280 45.280 031.12.202301.01.2020Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica(247)

38.470 45.280 45.280 45.280 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 500 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 500 0 0 0 0

18059001 Programi športa 500 0 0 0 0

081041 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica(269)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

6012 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA 30.108 18.242 18.242 18.242 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 500 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 500 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 500 0 0 0 0

060013 500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Oprema za redno delovanje - KS Srednja Dobrava(240)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.131 14.742 14.742 14.742 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 5.131 14.742 14.742 14.742 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.131 14.742 14.742 14.742 0

045046 5.131 14.742 14.742 14.742 031.12.202301.01.2020Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava(247)

5.131 14.742 14.742 14.742 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.700 3.500 3.500 3.500 0

1603 Komunalna dejavnost 3.700 3.500 3.500 3.500 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.700 3.500 3.500 3.500 0

049010 3.700 3.500 3.500 3.500 031.12.202301.01.2020Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava(261)

3.700 3.500 3.500 3.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 20.777 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 20.776 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 20.776 0 0 0 0

082018 20.776 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v kulturne domove - KS Srednja Dobrava(266)

20.776 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1 0 0 0 0

18059001 Programi športa 1 0 0 0 0

081020 1 0 0 0 031.12.202001.01.2020Investicije v otroška igrišča - KS Srednja Dobrava(268)

1 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023

Začetek
financiranja

Konec
financiranja(Številka strani v obrazložitvah)

71 REŽIJSKI OBRAT 127.205 25.300 25.300 25.300 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 119.205 11.800 11.800 11.800 0

0403 Druge skupne administrativne službe 119.205 11.800 11.800 11.800 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 119.205 11.800 11.800 11.800 0

040001 119.205 11.800 11.800 11.800 031.12.202301.01.2020Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča(239)

119.205 11.800 11.800 11.800 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.000 13.500 13.500 13.500 0

1304 Letalski promet in infrastruktura 8.000 13.500 13.500 13.500 0

13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb 8.000 13.500 13.500 13.500 0

040002 8.000 13.500 13.500 13.500 031.12.202301.01.2020Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev(255)

8.000 13.500 13.500 13.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 5.500 0 0 0 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.500 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 5.500 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 5.500 0 0 0 0

013018 5.500 0 0 0 031.12.202001.01.2020Nabava vozil in opreme za redarje(241)

5.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

9.069.036 14.342.848 14.814.625 13.217.867 515.001Skupaj NRP:

Povzetek virov:
7.514.309 12.024.296 13.627.380 12.680.567 515.001PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

1.554.727 2.318.553 1.187.245 537.300 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

9.069.036 14.342.848 14.814.625 13.217.867 515.001Skupaj PV - Proračunski viri

95



96 

IV - TABELA KS 
     

ODHODKI 

    

PRIHODKI redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 
dejavnost 

KS BEGUNJE 

1 
proračun 

3.-7. člen 37.124,74 6.190,34 29.051,89 0,00 1.882,51   
2 8. člen 0,00           
3 prenos 2019 9.279,88 4.300,00 4.400,00 0,00 579,88   
4 drugi prihodki KS 14.600,00 13.600,00 0,00 0,00 1.000,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 10.500,00         10.500,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ  71.504,62 24.090,34 33.451,89 0,00 3.462,39 10.500,00 
          

KS BREZJE 

1 
proračun 

3.-7. člen 11.977,12 2.561,08 8.983,91 0,00 432,13   
2 8. člen 18.662,22 3.662,22 8.500,00 3.000,00 0,00 3.500,00 
3 prenos 2019 5.186,10 5.186,10 0,00 0,00 0,00   
4 drugi prihodki KS 9.410,00 9.410,00 0,00 0,00 0,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 6.500,00         6.500,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ  51.735,44 20.819,40 17.483,91 3.000,00 432,13 10.000,00 
          

KS KAMNA GORICA 

1 

proračun 

3.-7. člen 7.665,67 1.603,40 5.105,37 502,42 454,48   
2 8. člen 16.963,01 4.000,00 10.600,00 2.363,01 0,00   
  koncesija 30.000,00   30.000,00 0,00 0,00   

3 prenos 2019 54.947,67 0,00 10.963,48 5.000,00 34.984,19 4.000,00 
4 drugi prihodki KS 6.510,00 6.510,00 0,00 0,00 0,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 5.500,00         5.500,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ  121.586,34 12.113,40 56.668,85 7.865,43 35.438,67 9.500,00 
          

KS KROPA 

1 
proračun 

3.-7. člen 10.427,55 2.542,77 6.319,36 1.078,65 486,77   
2 8. člen 23.084,33 3.500,00 0,00 6.500,00 500,00 12.584,33 
3 prenos 2019 4.433,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4.433,22 
4 drugi prihodki KS 1.160,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 5.000,00         5.000,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ  44.105,10 7.202,77 6.319,36 7.578,65 986,77 22.017,55 
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ODHODKI 

    

PRIHODKI redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 
dejavnost 

KS LANCOVO 

1 
proračun 

3.-7. člen 19.766,82 2.859,38 15.579,33 992,83 335,27   
2 8. člen 10.429,68 4.500,00 5.429,68 0,00 500,00   
3 prenos 2019 4.679,11 4.679,11 0,00 0,00 0,00   
4 drugi prihodki KS 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 0,00         0,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ  42.875,61 20.038,49 21.009,01 992,83 835,27 0,00 
          

KS LESCE 

1 
proračun 

3.-7. člen 41.187,06 9.191,62 30.860,48 0,00 1.134,97   
2 8. člen 0,00           
3 prenos 2019 39.583,76 10.000,00 0,00 14.583,76 15.000,00   
4 drugi prihodki KS 35.610,00 17.000,00 10.610,00 0,00 8.000,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 22.000,00         22.000,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ  138.380,82 36.191,62 41.470,48 14.583,76 24.134,97 22.000,00 
          

KS LJUBNO 

1 
proračun 

3.-7. člen 12.533,07 2.956,19 8.441,92 0,00 1.134,97   
2 8. člen 26.354,93 8.000,00 15.354,93 0,00 3.000,00   
3 prenos 2019 14.185,10 0,00 14.185,10 0,00 0,00   
4 drugi prihodki KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 8.000,00         8.000,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ  61.073,10 10.956,19 37.981,95 0,00 4.134,97 8.000,00 
          

KS MOŠNJE 

1 
proračun 

3.-7. člen 7.308,81 1.451,63 4.731,36 735,91 389,91   
2 8. člen 23.983,41 3.415,81 13.067,60 1.000,00 1.000,00 5.500,00 
3 prenos 2019 5.397,51 3.897,51 0,00 1.500,00 0,00   
4 drugi prihodki KS 10.056,00 7.056,00 0,00 1.500,00 1.500,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 7.700,00         7.700,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ  54.445,73 15.820,95 17.798,96 4.735,91 2.889,91 13.200,00 
          

KS OTOK 

1 
proračun 

3.-7. člen 3.815,25 674,49 3.140,75 0,00 0,00   
2 8. člen 9.601,54 0,00 9.601,54 0,00 0,00   
3 prenos 2019 13.957,92 1.000,00 12.957,92 0,00 0,00   
4 drugi prihodki KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 0,00         0,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ  27.374,71 1.674,49 25.700,21 0,00 0,00 0,00 
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ODHODKI 

    

PRIHODKI redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 
dejavnost 

KS PODNART 

1 
proračun 

3.-7. člen 17.353,39 2.754,71 13.020,93 1.210,18 367,56   
2 8. člen 14.283,36 1.283,36 13.000,00 0,00 0,00   
3 prenos 2019 18.494,61 1.000,00 6.494,61 11.000,00 0,00   
4 drugi prihodki KS 1.820,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 6.250,00         6.250,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ  58.201,36 6.858,07 32.515,54 12.210,18 367,56 6.250,00 
          

KS RADOVLJICA 

1 

proračun 

3.-7. člen 50.049,62 17.805,56 30.093,34 0,00 2.150,73   
2 8. člen 0,00           
3 2. odst. 2. člena  12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00   
4 prenos 2019 24.521,60 0,00 16.521,60 0,00 8.000,00   
5 drugi prihodki KS 12.426,15 9.226,15 0,00 0,00 3.200,00   
6 prihodki pokopališka dejavnost 0,00         0,00 

7 = 1 do 6 SKUPAJ  98.997,37 27.031,71 58.614,94 0,00 13.350,73 0,00 
          

KS SREDNJA 
DOBRAVA 

1 
proračun 

3.-7. člen 6.790,90 1.388,83 5.131,36 0,00 270,70   
2 8. člen 18.637,53 4.000,00 0,00 14.637,53 0,00   
3 prenos 2019 6.138,11 0,00 0,00 6.138,11 0,00   
4 drugi prihodki KS 3.570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 3.700,00         3.700,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ  38.836,53 8.958,83 5.131,36 20.775,64 270,70 3.700,00 
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V - REZERVNI SKLAD IN SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE 
PU PK PP NRP Konto Opis Realizacija 

2019 

Sprejeti 
proračun 

2020 

Predloga 
rebalansa I 

2020 

Razlika 
9 - 8 

Indeks 
9:8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
90         PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE 64.902,26 130.000,00 265.380,87 135.380,87 204,14 
90         PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE 64.902,26 130.000,00 265.380,87 135.380,87 204,14 
  23       INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 64.902,26 130.000,00 265.380,87 135.380,87 204,14 

  2302       
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 64.902,26 130.000,00 265.380,87 135.380,87 204,14 

  23029002       Posebni programi pomoči v primerih nesreč 64.902,26 130.000,00 265.380,87 135.380,87 204,14 

    44818     
Proračunska rezerva za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih nesreč 64.902,26 130.000,00 265.380,87 135.380,87 204,14 

      109001   
Proračunska rezerva za fin. izdatkov za odpravo posl. 
naravnih nesreč 64.902,26 130.000,00 265.380,87 135.380,87 204,14 

        402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 - 
        402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material 0,00 0,00 31.100,00 31.100,00 - 
        402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 - 
        420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 - 
        420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 57.000,00 54.900,00 -2.100,00 96,32 
        420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 36.593,40 60.000,00 82.080,87 22.080,87 136,80 
        420801 Investicijski nadzor 153,72 3.000,00 13.300,00 10.300,00 443,33 
        420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 28.155,14 10.000,00 55.000,00 45.000,00 550,00 
91         REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE 40.824,11 45.000,00 134.855,71 89.855,71 299,68 
91         REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE 40.824,11 45.000,00 134.855,71 89.855,71 299,68 

  16       
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 40.824,11 45.000,00 134.855,71 89.855,71 299,68 

  1605       Spodbujanje stanovanjske gradnje 40.824,11 45.000,00 134.855,71 89.855,71 299,68 
  16059003       Drugi programi na stanovanjskem področju 40.824,11 45.000,00 134.855,71 89.855,71 299,68 
    41110     Rezervni sklad za stanovanjske namene 40.824,11 45.000,00 134.855,71 89.855,71 299,68 
      061001   Rezervni sklad za stanovanjske namene 40.824,11 45.000,00 134.855,71 89.855,71 299,68 
        420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.824,11 45.000,00 134.855,71 89.855,71 299,68 
            105.726,37 175.000,00 400.236,58 225.236,58 228,71 
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3. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA 
DELA REBALANSA I 
PRORAČUNA 2020 

 

A. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 
Z rebalansom proračuna 2020 se zvišujejo prihodki glede na sprejeti proračun 2020. Načrtovani proračun za leto 2020 
je predvidel prihodke v višini 20,699 milijona EUR, predlagani rebalans proračuna 2020 pa jih zvišuje na 22,013 
milijona EUR, predvsem zaradi višjega zadolževanja, višje dohodnine in višjih prihodkov iz naslova prodaje 
občinskega premoženja, nižji pa bodo prihodki iz naslova sofinanciranja kopališča Radovljica in transferni prihodki iz 
državnega proračuna. 

Tabela 1: Občina za pokrivanje svojih nalog načrtuje naslednje prihodke: 

Konto Opis Realizacija 
2019 

Sprejeti 
proračun 

2020 

Predlog 
rebalansa I 

2020 
Razlika Delež Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 8=5:4 
50 Zadolževanje 0,00 1.312.101,00 1.906.082,00 593.981,00 8,66% 145,27 
70 Davčni prihodki 13.833.851,34 13.660.605,72 14.339.636,00 679.030,28 65,14% 104,97 
71 Nedavčni prihodki 3.536.162,18 3.799.295,00 2.746.565,34 -1.052.729,66 12,48% 72,29 
72 Kapitalski prihodki 426.679,29 319.530,00 1.627.213,60 1.307.683,60 7,39% 509,25 
73 Prejete donacije 10.205,00 8.221,00 8.221,00 0,00 0,04% 100,00 
74 Transferni prihodki 354.297,21 1.599.406,75 1.385.494,94 -213.911,81 6,29% 86,63 

75 
Prejeta vračila danih 
posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 

35.176,39 200,00 200,00 0,00 0,00% 100,00 

 
SKUPAJ 18.196.371,41 20.699.359,47 22.013.412,88 1.314.053,41 100% 106,35 

 

Slika 1: Struktura prihodkov v letu 2020 
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70 DAVČNI PRIHODKI 14.339.636 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 11.248.036 € 

Med davke na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 
11.248.036 EUR. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. 
Prihodki iz naslova dohodnine - odstopljeni vir občinam - se povečujejo, upoštevajoč sprejet Zakon o zagotovitvi 
dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE, Ur. l., št. 61/20, z dne 
30.04.2020), kjer je v 32. členu določeno, da se znesek, ki je bil določen v ZIPRS2021 za leto 2020 v višini 589,11 
EUR, nadomesti z zneskom 623,96 EUR. 

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v 
občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 6 let, deleža prebivalcev od 6 do 15 let, deleža prebivalcev od 65 
do 75 let, deleža prebivalcev starejših od 75 let, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine 
za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje 
primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za 
financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % 
vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se 
razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje 
primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in 
prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev 
za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v 
posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more 
financirati svoje primerne porabe. Občina Radovljica v letu 2020 po teh kriterijih ni upravičena do finančne izravnave. 

 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.711.000 € 

Davki na premoženje predstavljajo: 
- davek na nepremičnine (konto 7030), in sicer davek na nepremičnine (davek od premoženja), nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in fizičnih oseb ter prihodki iz naslova zamudnih obresti v višini 
2.157.000,00 EUR, 

- davki na premičnine (konto 7031), in sicer davek od premoženja na posest plovnih v višini 4.000,00 EUR, 
- davki na dediščine in darila skupaj z zamudnimi obrestmi (konto 7032) v višini 70.000,00 EUR, 
- davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033), ki ga sestavljata davek na promet 

nepremičnin od pravnih oseb in fizičnih oseb v višini 480.000,00 EUR. 

Prihodki so ocenjeni glede na realizacijo preteklega leta. 

 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 380.600 € 

Domači davki na blago in storitve so: 
- davki na posebne storitve (konto 7044) kamor spada davek na dobitke od iger na srečo v višini 4.000,00 EUR, 
- drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), kamor so uvrščene: 

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, za plačevanje te pristojbine so zavezanci lastniki gozdov 
(16.000,00 EUR), 

- občinske takse za taksam zavezane predmete od pravnih oseb (100,00 EUR), 
- občinske takse za taksam zavezane predmete od fizičnih oseb in zasebnikov (500,00 EUR), 
- prihodek iz naslova republiške takse za obremenjevanja odpadnih voda (komunalne in industrijske 

odpadne vode) (210.000,00 EUR) in 
- turistična taksa, katere zavezanci so osebe in podjetja, ki sprejemajo turiste na prenočevanje in so v 

skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma so dolžni pobirati takso za prenočevanje v občini 
(150.000,00 EUR). 
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.746.565 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA 1.872.041 € 

Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja sestavljajo: 
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100), kjer so 

upoštevane prejete dividende iz naslova finančnih naložb in drugi prihodki v skupni višini 150.000,00 EUR, 
- prihodki od obresti (konto 7102) v višini 2.000,00 EUR, 
- prihodki od premoženja (konto 7103) v višini 1.720.041,42 EUR, kamor spadajo: 

- prihodki iz naslova koncesijskih dajatev (podeljene koncesije za vodno pravico, podeljene koncesije in 
koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo) v skupni višini 220.000,00 EUR, 

- prihodki za kmetijska zemljišča v višini 10.000,00 EUR, 
- prihodki za poslovne prostore v višini 36.800,00 EUR, 
- prihodki za stanovanja in garaže v višini 200.000,00 EUR, 
- prihodki iz drugih najemnin v višini 22.000,00 EUR, 
- prihodki od najemnin za CČN Radovljica v višini 285.873,09 EUR, 
- prihodki od najemnin komunalne infrastrukture (vodovodno in kanalizacijsko omrežje, druge najemnine 

od ravnanja z odpadki in obnovljivih virov energije) v skupni višini 678.377,18 EUR, 
- drugi prihodki od premoženja, kamor spadajo plačani obratovalni stroški s strani najemnikov poslovnih 

prostorov, katerih stavbe upravlja Občina Radovljica, to so Gorenjska cesta 18, Gorenjska cesta 19A 
(Linhartova dvorana Radovljica), skupni prostori v Graščini, poslovni prostor Cankarjeva 1, Kranjska 13 
in Mrakova hiša, ki so planirani so v višini 50.000,00 EUR, 

- sredstva krajevnih skupnosti v višini 171.991,15 EUR in 
- režijskega obrata ALC v višini 45.000,00 EUR.  

Prihodki so ocenjeni glede na realizacijo preteklega leta in predvidenega znižanja zaradi posledic epidemije COVID-19. 

 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 20.500 € 

Prihodki od upravnih taks in pristojbin sestavljajo vplačane upravne takse od pravnih in fizičnih oseb v skupni višini 
20.500,00 EUR. 

Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije preteklega leta. 

 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 90.200 € 

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova: 
- odškodnin in nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jo plačujejo zavezanci na podlagi odločb 

(načrtovana postavka je v višini 5.000,00 EUR) in 
- glob za prekrške, drugih glob in denarnih kazni ter odvzema premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska 

in povprečnine ter drugi stroški na podlagi Zakona o prekrških v višini 85.200,00 EUR. 

Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije preteklega leta. 

 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 55.024 € 

Prihodki od prodaje blaga in storitev vključujejo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja režijski 
obrat ALC v višini 55.023,92 EUR. 

Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije preteklega leta in predvidenega znižanja zaradi posledic epidemije COVID-
19. 
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714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 708.800 € 

Med drugimi nedavčnimi prihodki so ocenjeni : 

1. prihodki komunalnega prispevka, in sicer tistega, ki ga vplačujejo zavezanci po odločbah v višini 350.000,00 EUR, 

2. prihodki komunalnega prispevka, ki ga plačujejo zavezanci na podlagi pogodb o opremljanju stavbnih zemljišč: 
- komunalni prispevek - Langusova ulica v višini 11.500,00 EUR, 
- komunalni prispevek – Dolina v višini 40.000,00 EUR, 
- komunalni prispevek - OLN Brezje v višini 20.000,00 EUR, 
- komunalni prispevek - Pokopališče Begunje v višini 26.000,00 EUR; 

3. prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v višini 90.000,00 EUR, med 
katere spadajo prihodki iz naslova socialnega varstva; na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu 
predvidevamo prihodke upravičencev do družinskega pomočnika, 

4. v to skupino spadajo tudi drugi nepredvideni prihodki v višini 171.200,00 EUR, 

5. planirani zneski vključujejo tudi sredstva krajevnih skupnosti v višini 100,00 EUR. 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.627.214 € 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 260.700 € 

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti v Radovljici. 

 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV1.366.514 € 

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so planirane prodaje zemljišč v skladu z letnim načrtom 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem: prodaje kmetijskih zemljišč v višini 5.000,00 EUR, stavbnih zemljišč v 
višini 1.256.983,60 EUR in prodaje stavbne pravice letališča v višini 100.000,00 EUR. V to skupino prihodkov spadajo 
tudi prihodki režijskega obrata ALC od prodaje proizvodov in storitve v višini 4.530,00 EUR. 

Dokument Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radovljica za leto 2020 je sestavljen v skladu z 
Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

 

73 PREJETE DONACIJE 8.221 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 8.221 € 

Med prejete donacije planirano donacije pri krajevnih skupnostih v višini 6.221,00 EUR in proračun v višini 
2.000,00 EUR. 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.385.495 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ760.172 € 

V to skupino spadajo prihodki iz: 
1. državnega proračuna, med katere načrtujemo prihodke iz naslednjih virov: 

- Ministrstvo za kmetijstvo - gozdne ceste v višini 17.400,00 EUR, 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 23. člen ZFO v višini 212.164,00 EUR; prihodek je določen 

skladno z zakonom, namen porabe na odhodkovni strani bo določen, ko bo objavljen poziv za predložitev 
porabe sredstev, 

- Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti - sofinanciranje vojnih grobišč v višini 
12.000,00 EUR, 

- Ministrstvo za infrastrukturo - sofinanciranje energetske sanacije Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica v 
višini 57.867,29 EUR, 

- Fundacija za šport za Kopališče Radovljica v višini 32.480,00 EUR 
- Ministrstvo za infrastrukturo - sofinanciranje kolesarskih povezav v občini v višini 40.246,14 EUR, 
- Povračilo stroškov iz državnega proračuna zaradi epidemije COVID-19 v višini 200.000,00 EUR, 
- Ministrstvo za obrambo - požarna taksa v višini 45.000,00 EUR, 
- Ministrstvo za infrastrukturo sofinancira subvencije najemnin za stanovanja v višini 19.083,88 EUR, 

Ministrstvo vsako leto s sklepom določi višino sofinanciranja subvencij tržnih najemnin, zato je ta prihodek 
ocenjen glede na leto 2019, 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - ocenjen prihodek iz naslova sofinanciranja 
družinskega pomočnika v višini 25.000,00 EUR, 

- sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva s strani Ministrstva za javno upravo v višini 
67.930,36 EUR na podlagi 26. člena ZFO. 

2. občinskih proračunov, kjer načrtujemo prejeta sredstva s strani Občine Naklo za sofinanciranje Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva v višini 31.000,00 EUR. 

 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EU 625.323 € 

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada načrtujemo sredstva od: 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje programov CLLD v višini 

136.424,05 EUR, 
- Ministrstvo za infrastrukturo sofinanciranja energetske sanacije Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica v višini 

327.914,64 EUR in 
- Ministrstvo za infrastrukturo za sofinanciranje kolesarskih povezav v občini v višini 160.984,58 EUR. 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 200 € 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 200 € 

Pod prejeta vračila danih posojil so planirana vračila posojilojemalcev iz naslova danih stanovanjskih kreditov. 
Planirani prihodek predstavlja zamudna plačila posojil, saj se je iztekla odplačilna doba danih kreditov. Načrtujemo 
prihodke v višini 200,00 EUR. 
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B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 
Zagotavljanje zakonskih obveznosti vedno bolj obremenjuje občinske proračune. Zakonodaja na tem področju ostaja 
sicer nespremenjena, slabša pa se socialni položaj prebivalstva, kar ima za posledico večje obremenitve za javna 
sredstva. Iz leta v leto se povečujejo sredstva na proračunskih postavkah, ki so namenjena socialni varnosti občanov, 
predšolski vzgoji in izobraževanju in pokrivanju materialnih (obratovalnih) stroškov, ... 

 

Izhodišča, ki so veljala pri sestavi odhodkovne strani in uravnoteženosti proračuna, 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. 

 

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekočo porabo (to so tekoči odhodki in tekoči transferi) v 
višini 13.107.485,79 EUR ali 58,64% rebalansa proračuna 2020 in investicijsko porabo (to so investicijski odhodki, 
investicijski transferi in odhodki za odplačilo dolga)v višini 9.243.377,71 EUR ali 41,36 % rebalansa proračuna 2020. 

 

Tabela 2: Odhodki razdeljeni po ekonomski klasifikaciji: 

Konto Opis 
Realizacija 

2019 

Sprejeti 
proračun 

2020 

Predlog 
rebalansa I 

2020 
Razlika Delež Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 8=5:4 
40 TEKOČI ODHODKI 3.345.675,56 3.677.489,42 4.022.772,09 345.282,67 18,00% 109,39 
41 TEKOČI TRANSFERI 8.688.250,08 8.902.253,45 9.084.713,70 182.460,25 40,65% 102,05 

42 
INVESTICIJSKI 
ODHODKI 4.972.634,57 6.584.798,70 7.966.821,11 1.382.022,41 35,64% 120,99 

43 
INVESTICIJSKI 
TRANSFERI 570.171,05 393.500,00 421.238,70 27.738,70 1,88% 107,05 

55 ODPLAČILA DOLGA 843.086,88 1.141.317,90 855.317,90 -286.000,00 3,83% 74,94 

 
SKUPAJ 18.419.818,14 20.699.359,47 22.350.863,50 1.651.510,03 100% 107,98 

 

Slika 2: Razmerje med tekočo in investicijsko potrošnjo 

Realizacija 2019 Sprejeti proračun 2020 Predlog rebalansa I 2020

65,33% 60,77% 58,64% 

34,67% 39,23% 41,36% 

Razmerje med tekočo in investicijsko porabo 

Tekoča potrošnja Investicijska potrošnja
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Tabela 3: Odhodki razdeljeni po programski klasifikaciji v letu 2020: 

PK Opis Realizacija 2019 Sprejeti proračun 
2020 

Predlog 
rebalansa I 2020 Razlika Delež Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 8=5:4 

01 POLITIČNI SISTEM 237.016,22 240.080,00 240.080,00 0,00 1,07% 100,00 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 26.631,17 32.731,00 35.531,00 2.800,00 0,16% 108,55 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 6.177,91 7.000,00 7.000,00 0,00 0,03% 100,00 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 333.861,25 381.636,00 604.361,00 222.725,00 2,70% 158,36 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.964.535,76 1.999.478,56 2.318.963,59 319.485,03 10,38% 115,98 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 375.800,00 377.050,00 389.394,84 12.344,84 1,74% 103,27 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.988,65 2.000,00 2.000,00 0,00 0,01% 100,00 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 55.525,11 75.000,00 79.000,00 4.000,00 0,35% 105,33 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 209.826,78 203.000,00 211.350,94 8.350,94 0,95% 104,11 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 438.792,03 985.016,00 1.702.777,93 717.761,93 7,62% 172,87 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.735.866,67 2.875.116,93 3.524.234,17 649.117,24 15,77% 122,58 

14 GOSPODARSTVO 705.100,01 725.946,45 712.141,68 -13.804,77 3,19% 98,10 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 235.867,95 1.598.281,50 1.292.323,81 -305.957,69 5,78% 80,86 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.121.066,29 1.332.794,00 1.846.704,18 513.910,18 8,26% 138,56 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.632.720,04 195.900,00 217.900,00 22.000,00 0,97% 111,23 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.079.480,58 3.159.714,13 2.637.643,97 -522.070,16 11,80% 83,48 

19 IZOBRAŽEVANJE 4.171.853,40 4.108.280,00 4.331.519,32 223.239,32 19,38% 105,43 

20 SOCIALNO VARSTVO 1.082.029,51 1.068.017,00 1.140.519,17 72.502,17 5,10% 106,79 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 880.678,81 1.187.317,90 887.417,90 -299.900,00 3,97% 74,74 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 125.000,00 145.000,00 170.000,00 25.000,00 0,76% 117,24 

 
SKUPAJ 18.419.818,14 20.699.359,47 22.350.863,50 1.651.504,03 100% 107,98 

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov določa, da občine uporabljajo 21 področij proračunske porabe od 23 
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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. 

 

Tabela 4: Odhodki razdeljeni po institucionalni klasifikaciji v letu 2020: 

PU Opis Realizacija 
2019 

Sprejeti 
proračun 

2020 

Predlog 
rebalansa I 

2020 
Razlika Delež Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 8=5:4 
10 OBČINSKI SVET 201.252,61 201.041,52 200.416,60 -624,92 0,90% 99,69 
20 NADZORNI ODBOR 5.383,61 10.000,00 10.000,00 0,00 0,04% 100,00 
30 ŽUPAN 98.075,33 100.090,00 100.090,00 0,00 0,45% 100,00 
50 OBČINSKA UPRAVA 17.304.327,09 19.530.489,85 20.968.582,50 1.438.092,65 93,82% 107,36 
60 KRAJEVNE SKUPNOSTI 482.660,36 531.688,10 652.172,40 120.484,30 2,92% 122,66 
71 REŽIJSKI OBRAT 143.500,76 134.000,00 223.042,00 89.042,00 1,00% 166,45 

83 

MEDOBČINSKI 
INŠPEKTORAT IN 
REDARSTVO OBČIN 
RADOVLJICA IN NAKLO 

184.618,38 192.050,00 196.560,00 4.510,00 0,88% 102,35 

 
SKUPAJ 18.419.818,14 20.699.359,47 22.350.863,50 1.651.504,03 100% 107,98 

 

 

40 TEKOČI ODHODKI 4.022.772 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH 1.290.730 € 

V okviru sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, 
povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske 
uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri 
neposrednih proračunskih uporabnikih smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo, ki določa povečanje plač glede na 
leto 2019, in sicer od 1.1.2020 dalje. Pri načrtovanju regresa za letni dopust pa smo v izračunih upoštevali višino 
minimalne plače, ki je določena za leto 2020. Prav tako so izdatki za prevoz in prehrano planirani v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 207.916 € 

Sredstva planiramo za pokrivanje obveznosti delodajalca za socialno varnost iz naslova prispevkov za socialno varnost 
(pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za 
starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. 

 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.276.996 € 

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za izdatke za blago in storitve, so planirana za plačilo dobavljenega blaga in 
opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivanje izdatkov, ki so namenjeni operativnemu 
delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material 
in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih 
stroškov in storitev, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila poslovnih najemnin in zakupnin, 
plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov, ki se financirajo iz 
proračuna. 
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403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 32.130 € 

Sredstva so namenjena za plačilo obresti za najete dolgoročne in likvidnostne kredite pri poslovnih bankah v državi in 
plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (negativne obresti). 

 

409 REZERVE 215.000 € 

Sredstva so namenjena za predvideno oblikovanje sredstev rezerv v stalno proračunsko rezervo (130.000,00 EUR), ki se 
namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Drugi del sredstev pa je namenjen oblikovanju rezervnega sklada za stanovanjske namene na podlagi Stanovanjskega 
zakona (45.000,00 EUR). 

Znotraj teh sredstev je tudi upoštevana splošna proračunska rezervacija (40.000,00 EUR). 

 

41 TEKOČI TRANSFERI 9.084.714 € 

410 SUBVENCIJE 243.000 € 

V proračunu so namenjena sredstva za izplačilo subvencij javnim podjetjem ter gospodarstvu in fizičnim osebam, kar 
vključuje subvencioniranje javnih del, kmetijstva, gospodarstva in individualne stanovanjske gradnje na podlagi javnih 
razpisov in sprejetih pravilnikov. 

 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 4.319.200 € 

Med transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovana plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali 
nadomestilo za posebne vrste izdatkov. 
Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz: 

- transferov posameznikom in gospodinjstvom (darila za novorojenčke); 
- transferov za zagotavljanje socialne varnosti (enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne 

ogroženosti); 
- štipendij ter 
- drugih transferov posameznikom društvom in organizacijam (razlika med ceno programov in plačilom staršev 

za otroke v vrtcu in za pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne 
oddelke vrtca, oskrba občanov v socialnih zavodih in na domu, šolski prevozi, sofinanciranje predšolske 
vzgoje izven občine, subvencije najemnin za stanovanja, družinski pomočnik, ...). 

 

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 973.909 € 

Ta podskupina kontov pomeni javnofinančne odhodke, predstavljajo pa transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. 
Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (športna, kulturna, humanitarna, invalidska, 
veteranska, ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni 
sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. 

V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam in stroški volilne kampanje. 
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413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 3.548.605 € 

V to podskupino načrtujemo: 
- transfere v sklade socialnega zavarovanja za zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage; 
- tekoče transfere v javne zavode kot so Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Javni zavod Turizem in kultura 

Radovljica, vse osnovne šole in glasbena šola, Vrtec Radovljica, Muzeji radovljiške občine, Medgeneracijski 
center Radovljica, Ljudska univerza Radovljica, Čebelarski razvojni center Gorenjske in ostali zavodi; sredstva 
so namenjena za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve; 

- tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki za letno in zimsko vzdrževanje 
krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na javnih površinah v krajevnih skupnostih, za parkovne in hortikulturne 
ureditve, mrliško ogledno službo in drugih izvajalcev javnih služb. 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.966.821 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 7.966.821 € 

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in gradnjo osnovnih sredstev, kamor spadajo nakup 
prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko 
vzdrževanje in obnove, sredstva za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja ter študije o 
izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 421.239 € 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO 
PRORAČUNSKI UPORABNIKI 227.700 € 

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, načrtujemo transfere 
neprofitnim organizacijam in ustanovam (gasilska društva za investicijsko vzdrževanje domov, nakup opreme in vozil 
za opravljanje dejavnosti) in investicijske transfere posameznikom in zasebnikom za vzdrževanje in zaščito nepremične 
kulturne dediščine. 

 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 193.539 € 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za vzdrževanje in obnovo objektov in poslovnih 
prostorov s katerimi upravljajo javni zavodi. 

 

 

50 ZADOLŽEVANJE 1.906.082 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.906.082 € 

Z rebalansom za proračunsko leto 2020 planiramo zadolžitev občine v višini 1.800.000,00 EUR. Sredstva kredita bodo 
namenska, in sicer za izvajanje investicij v proračunu. Znesek 106.082,00 EUR pa je v proračun vključen kot povratna 
sredstva za eno od planiranih investicij na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. 
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55 ODPLAČILA DOLGA 855.318 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 855.318 € 

Sredstva so planirana za odplačilo glavnic po obstoječih dolgoročnih kreditnih pogodbah sklenjenih pri poslovnih 
bankah in pri državnem proračunu, ki so z rebalansom nižja, saj se v letu 2019 nismo dodatno zadolžili in posledično 
nimamo v letu 2020 dodatnega plačila glavnic. 
 
 
 

C. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA 
V rebalansu proračuna za leto 2020 načrtujemo 20.107.130,88 EUR prihodkov in 21.495.545,60 EUR odhodkov. 

Za uravnoteženje proračuna je treba k planiranim prihodkom za leto 2020 prišteti: 
- prejeto vračilo danih posojil v višini 200,00 EUR, 
- planiran najem dolgoročnega kredita v višini 1.906.082,00 EUR, ker bo izvedba nujnih večjih načrtovanih 

investicij kljub varčevanju pri tekočih in transfernih odhodkih in pridobitvi nepovratnih sredstev v letu 2020 
možna le ob zadolžitvi občine in 

- prenos razlike med prihodki in odhodki iz leta 2019 v višini 337.450,62 EUR 
 

K planiranim odhodkom je treba prišteti znesek odplačil kreditov bankam v višini 855.317,90 EUR. 

 

Tabela 5: Prikaz uravnoteženja spremembe proračuna za leto 2020: 

Bilance 
Sprejeti proračun 2020 Proračun 2020 - rebalans I 

Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki 

A. Bilanca prihodkov in 
odhodkov 19.387.058,47 € 19.558.041,57 € 20.107.130,88 € 21.495.545,60 € 

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

C. Račun financiranja 1.312.101,00 € 1.141.317,90 € 1.906.082,00 € 855.317,90 € 

 
Prenos razlike med 
prihodki in odhodki iz leta 
2019 

0,00 € 0,00 € 337.450,62 € 0,00 € 

 SKUPAJ 20.699.359,47 € 20.699.359,47 € 22.350.863,50 € 22.350.863,50 € 

 

Pripravila: 

Maja Stanojević 

Vodja Referata za finance in proračun 

 

 Ciril Globočnik l.r. 

 ŽUPAN 
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4. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA 
DELA REBALANSA I PRORAČUNA 
2020 

 

A. -  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -  

10 OBČINSKI SVET 200.417 € 

01 POLITIČNI SISTEM 139.990 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost zakonodajnih in izvršilnih organov lokalne skupnosti (občinskega sveta, 
župana, podžupana). 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kakovostno izvajanje dela občinskih funkcionarjev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0101 - Politični sistem 

0101 Politični sistem 139.990 € 

Opis glavnega programa 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost institucij političnega sistema lokalne skupnosti: občinskega sveta, 
župana, podžupana. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so oblikovanje, sprejemanje in uresničevanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v 
učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, sprejemanje in izvajanje novih predpisov glede na zakonske 
obveznosti lokalne skupnosti. Župan s pomočjo podžupana v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine 
Radovljica, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah oz. izvaja naloge in 
pooblastila v okviru zakonodaje. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavna cilja sta izvajanje in spremljanje izvajanja programa proračunskih in drugih nalog. Bistveno merilo doseganja 
zastavljenih ciljev je realizacija proračuna (zaključni račun) in vsakoletnega okvirnega plana sej občinskega sveta. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 139.990 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške sej občinskega sveta in delovnih teles, materialne stroške, financiranje političnih strank, 
stroške za zagotavljanje pogojev za delo svetnikov in nagrade predsednikom svetov krajevnih skupnosti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon 
o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o 
financiranju političnih strank, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Proračun občine za posamezno leto, Statut 
Občine Radovljica, Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov 
krajevnih skupnosti in Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine 
Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so uresničevanje določil statuta in poslovnika, sprejemanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine 
in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, sprejemanje novih predpisov glede na zakonske obveznosti 
lokalne skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je spremljanje izvajanja programa proračunskih in drugih nalog v sodelovanju z županom in občinsko upravo 
s kazalcem realizacije proračuna (zaključni račun) in okvirnega plana sej občinskega sveta. 

40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov 77.600 € 

Sredstva so namenjena za izplačilo plačil za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, članov delovnih teles 
občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, izplačilo sejnin članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih 
ustanovi ali imenuje občinski svet, nadzorni odbor v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov 
krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/12, 165/12). 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za sejnine in nagrade za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, delovnih teles, drugih odborov in komisij so 
planirana sredstva ob predpostavki, da bo njihova višina zadoščala za kritje sej občinskega sveta in delovnih teles glede 
na predviden plan dela občinskega sveta. 

40106 Materialni stroški sveta 24.500 € 

Proračunska postavka je namenjena stroškom fotokopiranja in vezave gradiv za seje občinskega sveta, stroškom 
spletnega prenosa sej in drugim stroškom, povezanim z izvedbo sej, izdatkom za izvedbo slovesnosti ob državnih in 
občinskih praznikih, katerih (so)organizatorka je Občina Radovljica (kulturni program, tehnična izvedba, stroški 
reprezentance in protokola) ter priložnostnih protokolarnih dogodkov občinskega sveta.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na porabo v zadnjih dveh letih. Program prazničnih slovesnosti bo načrtovan 
upoštevajoč vladne ukrepe in druge omejitve za zajezitev širjenja okužb s COVID-19. 

40108 Financiranje političnih strank 9.700 € 

Politične stranke se financirajo na podlagi Zakona o političnih strankah in sprejetega sklepa občinskega sveta. Vrednost 
proračunske postavke ostaja na ravni preteklega leta in se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V predlogu proračuna so za financiranje političnih strank zagotovljena sredstva, ki jih ima občina opredeljene po 
predpisih, ki urejajo financiranje občin, in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. 

40139 Nagrade predsednikom sveta KS 6.350 € 

Nagrade predsednikom KS se izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predstavnikov svetov krajevnih 
skupnosti (DN UO, št. 157/12, 165/12).   
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Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V proračunu občine se po pravilniku določijo finančna sredstva za nagrade za opravljanje funkcije predsednikov svetov 
krajevnih skupnosti, in sicer v letni vrednosti 15,60% mesečne bruto plače župana brez dodatka za delovno dobo in 
ostalih dodatkov v skladu z zakonom. 

40141 Sredstva za delo članov OS - SDS 3.360 € 

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih 
pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom 
porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 010006 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 
70 EUR bruto mesečno na člana. 

40143 Sredstva za delo članov OS - SD 1.680 € 

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih 
pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom 
porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 010005 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SD 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 
70 EUR bruto mesečno na člana. 

40144 Sredstva za delo članov OS - NSi 1.680 € 

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih 
pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom 
porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 010008 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 
70 EUR bruto mesečno na člana. 

40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 6.720 € 

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih 
pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom 
porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 010002 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 
70 EUR bruto mesečno na člana. 

40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.680 € 

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih 
pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom 
porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 010009 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 
70 EUR bruto mesečno na člana. 

40149 Sredstva za delo članov OS - LKS 840 € 

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih 
pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom 
porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.  

Vrednost proračunske postavke se spreminja, upoštevajoč spremembo števila članov svetniške skupine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 010004 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 
70 EUR bruto mesečno na člana. 

40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 1.680 € 

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih 
pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom 
porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 010015 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 
70 EUR bruto mesečno na člana. 

40157 Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 1.680 € 

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih 
pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom 
porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 010018 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 
70 EUR bruto mesečno na člana. 

40158 Sredstva za delo članov OS - Levica 840 € 

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih 
pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom 
porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 010018 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 
70 EUR bruto mesečno na člana. 

40159 Sredstva za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 840 € 

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih 
pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom 
porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.  

Postavka je oblikovana na novo, upoštevajoč spremembo statusa samostojnega člana občinskega sveta.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 010019 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 
70 EUR bruto mesečno na člana. 

40160 Sredstva za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar 840 € 

Člani občinskega sveta so na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14-UPB) upravičeni do finančnih sredstev za zagotavljanje materialnih 
pogojev in povračilo stroškov, ki nastanejo z delom svetniških skupin in samostojnih svetnikov. V skladu s pravilnikom 
porabo predlagajo vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta.  

Postavka je oblikovana na novo, upoštevajoč spremembo statusa samostojne članice občinskega sveta.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 010020 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 
70 EUR bruto mesečno na člana. 
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03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 7.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema mednarodno sodelovanje predvsem z občinami, s katerimi je Občina Radovljica podpisala listine o 
prijateljstvu. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj sodelovanja z občinami je krepitev in obogatitev medsebojnega sodelovanja, partnerskih in prijateljskih 
odnosov med narodi Evrope ter njihovega medsebojnega spoštovanja in razumevanja. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 7.000 € 

Opis glavnega programa 

Naveden pri področju 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Navedeni pri področju 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Navedeni pri podprogramu 03029002 Mednarodno sodelovanje občin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 7.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema predvsem sodelovanje z občinami, s katerimi so na podlagi sklepov občinskega sveta podpisane 
listine o prijateljstvu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Listina prijateljstva med Občino Radovljica in Občino Sondrio, Listina o prijateljstvu med Občino Radovljica, 
Republika Slovenija, in Občino Ivančice, Češka republika, Listina o prijateljstvu med Občino Radovljica, Republika 
Slovenija, in Občino Svilajnac, Republika Srbija. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj so skupni projekti sodelovanja na različnih področjih in z različnimi ciljnimi skupinami. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izvedba enega skupnega projekta s partnerskimi občinami z izhodišči: povratni in izmenjalni stiki 
predstavnikov organov, organizacij ter prebivalcev z namenom, da se bodo spoznavali in sodelovali na gospodarskem, 
turističnem, kulturnem in športnem področju, izmenjavali izkušnje, primere dobre prakse ter se tako seznanjali s 
prijateljsko deželo in njeno kulturo. Kazalec je realizacija okvirnega letnega programa sodelovanja. 

48226 Mednarodno sodelovanje 7.000 € 

Sredstva so namenjena predvsem izdatkom za izvedbo programa sodelovanja s partnerskima občinama Ivančice in 
Svilajnac. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Okvirni letni program sodelovanja bo pripravljen ob upoštevanju razpoložljivih sredstev. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 11.900 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh 
oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 
porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot 
temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter 
izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- ravnanje s premoženjem v lasti občine, 
- zagotavljanje uradnih objav, 
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0403 - Druge skupne administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 11.900 € 

Opis glavnega programa 

Podprogram zajema uradne objave občine in njenih organov, občinska priznanja in simbole ter gospodarno ravnanje s 
premoženjem v lasti občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske 
uprave, priznanj in simbolov občine ter skrb za občinsko premoženje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- pravočasna objava občinskih predpisov, razpisov, javnih natečajev, informacij za občane in drugih uradnih 

objav, 
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih, 
- upravljanje z občinskim premoženjem.  

Kazalca: 
- pravočasne in ustrezne uradne objave,  
- vzdrževani poslovni prostori. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 11.900 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema izdatke za občinska priznanja in simbole ter obvezno objavo predpisov in drugih uradnih objav 
Občine Radovljica, praviloma v Uradnih objavah Deželnih novic 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Radovljica, Odlok o priznanjih Občine Radovljica in Odlok o časopisu Občine Radovljica. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske 
uprave in ustrezno izvajanje občinskih odlokov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so, da so objave občinskih predpisov, razpisov, javnih natečajev, informacij za občane in drugih uradnih objav 
pravočasne in ustrezne, kar se preverja sprotno ob samih objavah, ustrezno izvajanje občinskih odlokov o priznanjih in 
simbolih ter primerna uporaba državnih in drugih simbolov. 
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40130 Priznanja in simboli občine Radovljica 3.200 € 

Sredstva so namenjena za nakup priznanj ob občinskih praznikih (Odlok o priznanjih Občine Radovljica, DN UO, št. 
3/2000 in 99/2008), nakup občinskih, državnih in drugih zastav za potrebe občine, stroške njihove namestitve ter 
oblikovanje in nakup občinskih simbolov za protokolarne in promocijske namene. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na porabo oz. potrebe v zadnjih dveh letih. 

40137 Uradne objave 8.700 € 

Skladno s Statutom Občine Radovljica morajo biti odloki in drugi predpisi občine objavljeni v Uradnih objavah 
Deželnih novic. Objavljajo se tudi drugi akti, za katere tako določa področna zakonodaja. Uradne objave kot prilogo 
Deželnih novic pripravlja izbrani izvajalec izdajateljskih opravil Gorenjski glas, kateremu ustrezna besedila posreduje 
občinska uprava. Objave, kot so javni razpisi, so lahko objavljene tudi na rednih straneh Deželnih novic, izjemoma pa 
so posamezne objave, na primer javni natečaji, objavljene v drugih medijih. 

Vrednost proračunske postavke se znižuje, upoštevajoč znižanje stopnje DDV. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na porabo v preteklih letih ob upoštevanju pogodbene cene izvajalca 
izdajateljskih opravil Gorenjskega glasa, izbranega na javnem razpisu. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 41.527 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije in druge posebne skupine) ter izdajanje občinskega časopisa. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje na področju kulture in športa, 
- ohranjati in spodbujati izvajanje programov na področju kulture, športa in mladinske dejavnosti, 
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
1803 - Programi v kulturi 
1804 - Podpora posebnim skupinam 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

1803 Programi v kulturi 41.527 € 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotoviti pogoje za razvoj knjižničarske dejavnosti, 
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov, 
- ohranjati dejavnost ljubiteljske kulture, 
- zagotavljati ustrezne infrastrukturne pogoje na področju kulture, 
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohranjanje in povečevanje knjižničarske dejavnosti, 
- ohranjanje umetniških programov, 
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- dodelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture, 
- izdajanje občinskega časopisa v skladu z odlokom. 

Kazalci: 
- število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu, 
- število članov in uporabnikov knjižnice, 
- število izposojenega knjižničnega gradiva, 
- število obiskovalcev Linhartove dvorane, 
- letno poročilo o izdajanju občinskega časopisa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 41.527 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje izdajanje občinskega časopisa Deželne novice, pripravo, tehnično izvedbo in distribucijo 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Statut Občine Radovljica in Odlok o časopisu Občine Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je izdajanje časopisa, ki z uredniško politiko v skladu z odlokom in programsko zasnovo zagotavlja obveščanje o 
delu občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in zvez, katerih ustanovitelj ali 
soustanovitelj je Občina Radovljica, ter poročanje o aktualnih društvenih, gospodarskih, političnih, socialnih, okoljskih, 
športnih in drugih dogajanjih v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letno izvajanje ciljev spremlja Časopisni svet na podlagi poročila odgovornega urednika: vsako leto je načrtovan izid 
16 številk Deželnih novic, vsebinsko skladnih z odlokom o časopisu in sprejeto programsko zasnovo. 

40107 Občinski časopis 41.527 € 

Občina Radovljica izdaja informativen časopis Deželne novice na podlagi Odloka o časopisu Občine Radovljica (DN 
UO, št. 76/07, 240/18). Časopis na podlagi sklepa občinskega sveta (DN UO, št. 110/09) izhaja mesečno, v mesecih 
marec, junij, september in december pa dvakrat mesečno, upoštevajoč predlog Časopisnega sveta. 

Vrednost proračunske postavke se spreminja, upoštevajoč znižanje stopnje DDV in pogodbeno ceno za številko 
časopisa na podlagi javnega naročila, izvedenega konec leta 2019. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlagani znesek zajema izid in distribucijo 16-ih številk časopisa, ob upoštevanju pogodbene cene izvajalca 
izdajateljskih opravil Gorenjskega glasa, izbranega na javnem razpisu. 
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20 NADZORNI ODBOR 10.000 € 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Veljavna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
0203 - Fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor 10.000 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in 
priporočili za izboljšanje poslovanja. Število izvedenih nadzorov in priporočila na podlagi opravljenih nadzorov 
poslovanja uporabnikov javnih sredstev sprejme nadzorni odbor. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 10.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, povezane z 
dejavnostjo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V 
okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje 
namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Statut Občine Radovljica, Pravilnik 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles občinskega sveta Občine 
Radovljica ter predstavnikov svetov krajevnih skupnosti, Poslovnik o delu nadzornega odbora in Letni načrt nadzorov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine 
čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine, ter s tem prispeva k 
učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih nadzorov po letnem načrtu. 
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40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 10.000 € 

Sredstva so planirana za izplačilo sej nadzornega odbora in planiranih nadzorov na podlagi letnega programa nadzorov. 
V letu 2020 je planiranih 6 sej nadzornega odbora in 7 nadzorov. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov 
občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predstavnikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 
157/12, 165/12). 

 

 

 

 

 

 

 

30 ŽUPAN 100.090 € 

01 POLITIČNI SISTEM 100.090 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost zakonodajnih in izvršilnih organov na območju lokalne skupnosti 
(občinskega sveta, župana, podžupana). 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kakovostno izvajanje dela občinskih funkcionarjev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0101 - Politični sistem 

0101 Politični sistem 100.090 € 

Opis glavnega programa 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost institucij političnega sistema na območju lokalne skupnosti: občinskega 
sveta, župana, podžupana. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so oblikovanje, sprejemanje in uresničevanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v 
učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, sprejemanje in izvajanje novih predpisov glede na zakonske 
obveznosti lokalne skupnosti. Župan s pomočjo podžupana v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine 
Radovljica, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah oz. izvaja naloge in 
pooblastila v okviru zakonodaje. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavna cilja sta izvajanje in spremljanje izvajanja programa proračunskih in drugih nalog. Bistveno merilo doseganja 
zastavljenih ciljev je realizacija proračuna (zaključni račun) in vsakoletnega okvirnega plana sej občinskega sveta. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
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01019003 Dejavnost župana in podžupanov 100.090 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije in izdatke za 
pokroviteljstvo javnih prireditev ter izdatke za reprezentanco župana kot organa občine in občinske uprave ter 
protokolarne izdatke. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon 
o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o 
sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, 
ki jih sprejme funkcionar, Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril, Odlok o 
proračunu občine za posamezno leto, Statut Občine Radovljica, Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica, Odlok 
o priznanjih Občine Radovljica, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine 
in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izvajanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z 
javnimi sredstvi ter v zagotavljanje kakovostnih upravnih storitev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnovna naloga župana je, da skupaj z občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori in komisijami ter občinsko upravo 
sprotno izvaja in spremlja izvajanje programa proračunskih in drugih nalog. Bistveno merilo doseganja zastavljenih 
ciljev bo realizacija proračuna (zaključni račun) in izvajanje okvirnega vsebinskega plana sej občinskega sveta. 

40100 Plača poklicnega funkcionarja 46.740 € 

Sredstva za plačo občinskega funkcionarja se zagotavlja v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu z veljavno zakonodajo, ki določa plače občinskih funkcionarjev, se župan Občine Radovljica uvrsti v 53. 
plačni razred, glede na število prebivalcev in poklicno opravljanje funkcije. 

40101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 8.050 € 

Sredstva za prispevke občinskega funkcionarja se zagotavlja v skladu z določbami Zakona o prispevkih za socialno 
varnost. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu z veljavno zakonodajo se obračunajo prispevki za socialno varnost poklicnega funkcionarja. Sredstva so 
planirana v višini potrebni za izplačilo plač. 

40102 Stroški za pokroviteljstva občine 17.200 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe javnih prireditev in drugih javnih dogodkov neprofitnega značaja, ki jih 
organizirajo društva ali posamezniki in ne ustrezajo razpisnim merilom in pogojem drugih usmerjenih javnih razpisov 
občine. Občina na ta način preko javnega razpisa ali s sodelovanjem pri njihovi organizaciji sofinancira javne 
prireditve, ki so namenjene občanom ali jih vključujejo. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v primerljivi višini kot v preteklih letih. 
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40103 Stroški reprezentance 14.200 € 

Sredstva so namenjena za stroške reprezentance župana kot občinskega organa in občinske uprave. Vključujejo tudi 
izdatke za protokolarna in promocijska darila, za različna protokolarna srečanja, sprejeme, spominske in druge 
svečanosti, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupinam.   

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. . 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v primerljivi višini kot v preteklih letih. 

40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan 13.900 € 

Sredstva za izplačilo plačila podžupana se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu 
plač v javnem sektorju ter Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in 
delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predstavnikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/12, 
165/12). 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na tej proračunski postavki je planiran znesek za izplačilo plačil podžupanu, ki to funkcijo opravlja nepoklicno. Za 
nepoklicno opravljanje funkcije pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na 
delovno dobo. Plačni razred podžupana v skladu s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer se 
upošteva obseg podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana je določen plačni razred v razponu od 38. 
do 45. plačnega razreda. S sklepom župana je podžupan uvrščen v 41. plačni razred. 
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5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE 
ZADEVE 2.024.113 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25.530 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
0203 - Fiskalni nadzor 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 25.530 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in 
kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. Strošek je vezan na finančne 
transakcije. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 25.530 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev, kapitalskih deležev, 
stroške plačilnega prometa in stroške javne blagajne. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o finančni upravi in 
Sklepa občinskega sveta o organiziranju in začetku delovanja javne blagajne. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa in zagotavljanje rednega plačila obveznosti do občine. 

40131 Stroški plačilnega prometa 9.530 € 

Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja plačilni promet za občine. 

Glede na realizacijo preteklega leta se ta postavka z rebalansom zvišuje zaradi višjih stroškov nočnega depozita pri 
poslovni banki. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški provizije so obračunani v skladu s Pravilnikom o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov 
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS 109/10), ki določa, da UJP zaračunava storitev 
razporejanja dajatev, kar pomeni za občine 0,05% od zneska razporejenih dajatev, to je prihodkov. Stroški provizije 
predstavljajo tudi plačila v breme podračuna, ki se zaračunavajo od števila obdelanih nalogov. V tem sklopu načrtujemo 
tudi plačila provizije poslovni banki za vezavo sredstev čez noč v skladu s podpisano pogodbo. 

40153 Stroški delovanja javne blagajne 16.000 € 

Na podlagi sklepa občinskega sveta o organiziranju in začetku delovanja javne blagajne je v proračunskem letu 2014 
pričela delovati javna blagajna. Uveden je postopen pristop javnih zavodov in ostalih podjetij v sistem javne blagajne. 

Vrednost proračunske postavke ostaja na ravni preteklega leta in se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjena pogodba z izvajalcem storitev. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.609.189 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov 
na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne 
samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter 
izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih 
sredstev. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0603 - Dejavnost občinske uprave 

0603 Dejavnost občinske uprave 1.609.189 € 

Opis glavnega programa 

Glavni podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06039001 - Administracija občinske uprave 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 1.589.489 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške občinske uprave. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu 
osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem 
redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o 
varstvu okolja, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Odloki občin ustanoviteljic. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške 
tako, da je izvajanje vseh storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje 
občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim kot zagotavljanja prostorskih pogojev za delo, ustrezne 
opremljenosti in postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 1.086.724 € 

Za delovanje občinske uprave se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi. Sredstva se povišujejo na 
podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, dne 
7.12.2018. 

Vrednost proračunske postavke se znižuje iz naslova daljših bolniških odsotnosti zaposlenih. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za izplačilo plač delavcev, prehrane in prevoza z dela in na delo so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi. 

40122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine) 41.830 € 

Sredstva so namenjena za izplačilo regresa delavcem, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ter odpravnine v skladu z 
veljavno zakonodajo. Sredstva se povišujejo na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, dne 7.12.2018. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom spreminja iz naslova višjega regresa in stroška predvidene odpravnine 
ob upokojitvi delavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za izplačilo drugih osebnih prejemkov je Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter 
pogodbe o zaposlitvi. 

40123 Prispevki delodajalca 162.900 € 

S te postavke se plačujejo zakonsko opredeljeni prispevki na izplačane plače. Sredstva se povišujejo na podlagi 
Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, dne 7.12.2018. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu z veljavno zakonodajo se obračunajo prispevki za socialno varnost zaposlenih. 

40124 Materialni stroški občinske uprave 284.935 € 

Za nemoteno delovanje občinska uprava potrebuje predvidena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, kamor 
sodijo vse vrste porabe energentov za poslovne prostore, ki jih uporabljajo organi občine, pisarniški material in storitve 
za delovanje občinske uprave, telefonske, poštne ter internetne storitve, vzdrževanje ostale programske opreme, 
varovanje poslovnih prostorov, vzdrževanje in tekoča poraba za prevozna sredstva, objave v medijih, strokovna 
literatura in izobraževanje ter ostali stroški. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje zaradi 
podražitve naročnin (Ius Info), oglaševalskih storitev in najema ter vzdrževanja komunikacijske in programske opreme. 
Potrebno je urediti vhod v občinsko stavbo, renovirati vhodna vrata in urediti sanitarije v občinski stavbi. Zaradi daljših 
odsotnosti z dela nekaterih zaposlenih se občutno povečujejo sredstva za delo po podjemnih pogodbah in za delo preko 
študentskega servisa. 



127 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena sredstva se zagotavljajo zaradi nemotenega delovanja občinske uprave in ostalih organov. 

40132 Stroški notranje revizije in kontrole 8.100 € 

V skladu z zakonodajo morajo občine izvajati notranjo kontrolo ter notranjo revizijo. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za izvajanje notranje revizijske službe je v Zakonu o javnih financah. 

40134 Stroški varstva pri delu 5.000 € 

S temi sredstvi bomo zagotovili zakonsko določene obveznosti delodajalca glede zdravstvenih pregledov za zaposlene 
ter varstva pri delu, nakup osebne varovalne opreme in izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 19.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje: 
- tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, 
- plačilo najemnin za upravne prostore, 
- investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,  
- investicije v upravne prostore, 
- nakup opreme in nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna in Zakon o javnem naročanju. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
- ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin, 
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, 
- zavarovanje premoženja.  

Kazalca: 
- zvišanje vrednosti nepremičnin, 
- zadovoljstvo strank. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava, 
- dobava električne energije in energije za ogrevanje, 
- dobava vode in odvoz odpadkov, 
- varovanje stavbe.  

Kazalca: 
- zvišanje vrednosti nepremičnin, 
- zadovoljstvo strank. 
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40126 Plan nabave opreme 19.700 € 

Namen in cilj je nabava ustrezne opreme. V letu 2020 načrtujemo posodobitev pisarniške opreme ter strojne in licenčne 
programske računalniške opreme, ki je potrebna za delo strokovnih služb občinske uprave. Vrednost proračunske 
postavke se z rebalansom proračuna nekoliko zmanjšuje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013001 - Plan nabave opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na potrebe in skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 389.395 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob 
naravnih in drugih nesrečah. To področje zato zajema aktivnosti, ki se nanašajo na zagotavljanje delovanja enot zaščite, 
reševanja in pomoči, njihovega opremljanja in usposabljanja ter zagotavljanje pripravljenosti za njihov odziv v primeru 
nesreč, prav tako pa se mora zagotavljati nadaljnji razvoj in nadgrajevanje sistema skladno z dejanskimi potrebami. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Občinski program varnosti. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usposabljanje in opremljanje enot, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči, njihova 
racionalizacija skladno z dejanskimi potrebami, ki so opredeljene v načrtih zaščite in reševanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 389.395 € 

Opis glavnega programa 

Civilna zaščita in protipožarna varnost zajema sredstva za izvedbo programov varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter programov varstva pred požarom. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Usposabljanje in opremljanje enot, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči, skladno s predpisi in merili ter 
letnimi programi. Racionalizacija enot in sistema zaščite in reševanja glede na analizo uporabe le-teh ter smotrnejša 
uporaba aktivnih enot v smislu pokrivanja širšega področja nalog. Izvajanje vaj zaščite in reševanja, z namenom 
preverjanja pripravljenosti in usposobljenosti skladno z letnimi načrti, se izvede vsaj na vsaki dve leti in vključuje vse 
enote. Prav tako se mora zagotoviti redna letna usposabljanja in preverjanja enot glede na sprejete programe enot in 
njihove obveznosti v sistemu. Zagotoviti je potrebno sredstva za ukrepe ob večjih naravnih in drugih nesrečah ter za 
sanacijo posledic, predvsem z namenom preprečevanja nadaljnje škode in ogrožanja življenj in premoženja. Potrebno je 
posodobiti ocene ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja ter s tem celotnega sistema. Usposobitev štaba CZ in 
izboljšanje njegove učinkovitosti. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje letnih programov enot zaščite, reševanja in pomoči. Izdelava in posodobitev ocene ogroženosti in načrtov 
zaščite in reševanja. Racionalizacija sistema in enot. Kazalec uspešnosti bo uspešno prilagajanje načrtov zaščite in 
reševanja dejanskim potrebam v občini, glede na njeno ogroženost in uporabnost načrtovanih ukrepov. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
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07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih 9.600 € 

Opis podprograma 

Program zajema stroške za usposabljanje in opremljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja, 
opremljanja ter druge stroške, vezane na delovanje štaba in enot ob izrednih dogodkih, ter zagotavljanja nujnih sredstev 
in ukrepov ob nesrečah. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeljuje odgovornost države, regije in lokalnih skupnosti za 
preprečevanje, odpravo posledic nesreč in pravočasno ter ustrezno ukrepanje ob nesrečah. 

Cilj je, da v čim večji meri preprečujemo nastanke nesreč s preventivnimi ukrepi, s katerimi blažimo tudi posledice 
nesreč, ob nastanku nesreč pa moramo zagotoviti ustrezen odziv in ukrepanje enot. 

Kazalci bodo vidni ob pravočasnem, strokovnem in kvalitetnem posredovanju enot, kar bo dokaz njihove 
usposobljenosti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Razvijanje osebne in vzajemne zaščite. 
- Izdelovanje načrtov zaščite in reševanja. 
- Organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot ter njihova racionalizacija. 
- Samostojno vodenje in usklajevanje zaščite, reševanja in pomoči. 

40201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 3.100 € 

Zagotavljanje sredstev za redno delovanje enot in štaba civilne zaščite. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 

40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500 € 

Zagotavljanje sredstev za nakup opreme za enote zaščite in reševanja ter opreme za preprečevanje škode in ukrepanje 
ob nesrečah. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 022002 - Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 

07039002 Protipožarna varnost 379.795 € 

Opis podprograma 

Program zajema celoten program protipožarne varnosti, s čimer se zagotavlja delovanje javne gasilske službe, kamor 
sodi 13 gasilskih društev in gasilska zveza, ki ima nalogo koordinacije in zagotavljanje delovanja ter enotnega razvoja, 
hkrati pa opravlja tudi strokovne naloge za področje zaščite in reševanja, vključno z načrtovanjem in vodenjem sil 
zaščite in reševanja. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in Zakon o 
gasilstvu in Zakon o lokalni samoupravi. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so zagotovitev delovanja javne gasilske službe, njenega stalnega usposabljanja, opremljanja ter 
posodabljanja v skladu s predpisi in standardi ter racionalizacija enot. 

Glavni kazalci uspešnosti bodo uspešno ukrepanje enot, kar bo kazalo na dobro usposobljenost in pravilno načrtovanje 
in razvoj enot. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Zagotavljanje delovanja enot in realizacija sprejetih programov usposabljanja in opremljanja. 
- Racionalizacija enot in opredelitev nalog. 
- Uspešno ukrepanje in pravočasen odziv ob nesrečah. 

40301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ 72.345 € 

Zagotavljajo se sredstva za redno delovanje gasilske zveze, kamor so šteti vsi režijski stroški javne gasilske službe in 
strokovnih nalog zaščite in reševanja občine. S tem se pokrivajo plače zaposlenih, najemnine prostorov, stroški 
tekmovanj, dela komisij in njihovih programov ter ostale aktivnosti gasilske zveze. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko povečuje zaradi zagotovitve sredstev za plače 
zaposlenih za povečan obseg dela v času epidemije COVID-19. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se zagotavljajo na podlagi sklenjenih pogodb in sprejetih sklepov Gasilske zveze. 

40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 77.750 € 

Zagotavljajo se sredstva za pokrivanje osnovnih stroškov delovanj gasilskih enot, kamor sodijo zavarovanja, 
usposabljanja, nadomestila plač za odsotnosti z dela ter ostali stroški za redno delovanje gasilskih enot. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se zagotavljajo na podlagi zakonskih obveznosti občine, skladno s sprejetim planom Gasilske zveze. 

40303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 17.000 € 

Zagotavljajo se sredstva za nujna vzdrževanja gasilskih objektov. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 032003 - Redno vzdrževanje vozil in opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena skladno s planom Gasilske zveze in glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 

40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme 31.200 € 

Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje vseh vozil in opreme gasilskih enot. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko povečuje in je usklajena z Gasilsko zvezo 
Radovljica. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 032003 - Redno vzdrževanje vozil in opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena skladno s planom Gasilske zveze in glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 

40305 Nakup gasilske opreme 40.000 € 

Plan opremljanja gasilskih enot je, skladno s sprejeto kategorizacijo posameznega društva, sprejela Gasilska zveza 
Radovljica. Zagotavljajo se sredstva za opremljanje gasilskih enot, skladno z minimalnimi merili določenimi v Uredbi o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
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Zaradi izrabljenosti osebne zaščitne opreme za gasilce se vrednost proračunske postavke z rebalansom proračuna 
povečuje in je usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 032004 - Nakup gasilske opreme 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena skladno s planom Gasilske zveze in glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 

40306 Nakup gasilskih vozil 108.000 € 

Sredstva za nakup vozil za gasilske enote se zagotavljajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter planom nabave vozil, sprejetim na Gasilski zvezi Radovljica. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP – 032005 - Nakup gasilskih vozil 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena skladno s planom Gasilske zveze in glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 

40307 Gasilska enota Občine Radovljica 8.000 € 

Zagotavljajo se sredstva za opremljanje in usposabljanje gasilskih enot za potrebe izvajanja dodatnih nalog, prevzetih v 
sistemu zaščite in reševanja. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v višini ocene vrednosti tekočega delovanja in opremljanja enot, skladno z letnimi programi in 
opredelitvami v načrtih. 

40315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 5.500 € 

S sredstvi se plačujejo obveznosti PGD Podnart iz naslova stavbne pravice in stroški rezervnega sklada za etažno 
lastnino PGD Kropa, ker sredstva, ki jih društvi pridobita za redno delovanje, ne zadostujeta za pokritje teh stroškov. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko zmanjšuje in je usklajena z Gasilsko zvezo 
Radovljica. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 032010 - Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocenjena višina stroškov, ki ju društvi pokrivata na podlagi sklenjenih pogodb. 

40317 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 20.000 € 

Za izvedbo projekta Regijsko reševalni center so v letu 2020 predvidena sredstva za pridobitev projektne 
dokumentacije. Regijsko reševalni center bo v skupnem kompleksu predvidoma združeval policijsko postajo, gasilce, 
civilno zaščito, nujno medicinsko pomoč, gorsko reševalno službo in rdeči križ. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NPR - 032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 
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5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI 8.673.151 €  

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 79.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih 
delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zmanjševanje deleža brezposelnih oseb v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 79.000 € 

Opis glavnega programa 

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 
brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega 
proračuna. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj: zmanjševanje števila brezposelnih 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: povečati zaposlenost na območju občine. 

Kazalec: delež brezposelnosti v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
10039001 - Povečanje zaposljivosti 

10039001 Povečanje zaposljivosti 79.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe - javna dela. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Proračun Občine Radovljica 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: povečati zaposlenost na območju občine. 

Kazalec: delež brezposelnosti v občini. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: zagotoviti sofinanciranje odobrenih programov javnih del. 

Kazalca: 
- število zaposlenih preko programa javnih del, 
- delež brezposelnosti v občini. 
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41003 Delež občine za javna dela 79.000 € 

Interes občine je podpora izvajanju programov vključevanja brezposelnih oseb na trg dela tudi preko programa javnih 
del. Javni razpis za izbor programov javnih del vsako leto razpiše Zavod RS za zaposlovanje. Udeležencem programa 
javnih del krije del plače Zavod za zaposlovanje, del pa občina kot naročnik.  

Občina je dolžna zagotavljati delo v splošno korist v okviru nalog iz svojih pristojnosti in zagotavljati izvajalce sankcij 
za njegovo izvrševanje. Vključujejo se posamezniki, ki namesto plačila prekrška opravljajo delo v splošno javno korist. 
Stroške programa mora občina založiti, potem pa dobi povrnjene iz državnega proračuna. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, saj je Občina Radovljica kot naročnik javnih del, 
glede na povprečno stopnjo brezposelnosti v občini in na podlagi Pravilnika o spremembi Pravilnika o izboru in 
sofinanciranju programov javnih del, v letu 2020 obvezana zagotoviti 70 odstotkov plače javnih delavcev (v preteklem 
letu je bil ta delež 45%). 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so predvidena glede na pričakovane potrebe. 

14 GOSPODARSTVO 556.142 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje porabe zajema 
aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter razvojnim 
projektom in programom. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, 
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,  
- razvoj lokalne turistične infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 556.142 € 

Opis glavnega programa 

Občina v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer z 
namenom doseči: 

- večjo prepoznavnost občine Radovljica kot turističnega območja,  
- razvoj, oblikovanje in trženje novih, inovativnih, integralnih turističnih produktov in njihovo vključevanje v 

regionalne in nacionalne integralne turistične proizvode,  
- izkoriščanje obstoječih turističnih potencialov ter intenzivnejše vključevanje naravnih vrednot in kulturne 

dediščine v turistično ponudbo,  
- upoštevanje načel trajnostnega razvoja pri razvoju turizma.  

Za izvajanje strategije razvoja turizma ter upravljanje in trženje turistične infrastrukture je Občina Radovljica ustanovila 
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- z razvojem turizma kot delovno intenzivne panoge občina prispeva k zmanjševanju brezposelnosti, 

izboljševanju življenjskega standarda občanov in občank, povečuje družbeno blaginjo ter pospešuje lokalni in 
regionalni razvoj,  

- občina z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja pripomore k ohranjanju naravne in kulturne dediščine in 
odgovorne rabe prostora,  

- medsebojno sodelovanje in povezovanje zasebnega (gospodarstvo, društva) in javnega sektorja (država, 
lokalna skupnost) po načelih javno-zasebnega partnerstva,  

- ustvarjanje sinergije v povezavi z drugimi gospodarskimi panogami,  
- aktivno sodelovanje in povezovanje turističnih ponudnikov zasebnega sektorja (ponudnikov turističnih storitev 

in turističnih društev) pri skupnem razvoju, oblikovanju in trženju novih, inovativnih, integralnih turističnih 
produktov ter pri njihovemu vključevanju v regionalne in nacionalne integralne turistične proizvode. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- uvajanje novih turističnih produktov,  
- povečanje števila turističnih nočitev in prihodov turistov,  
- vzdrževanje in nadgradnja enotnega informacijsko-komunikacijskega sistema za področje turizma,  
- dvig kakovostne ravni turistične ponudbe.  

Kazalci: 
- število turističnih nočitev in prihodov turistov,  
- prihodek od turistične takse,  
- število nočitvenih zmogljivosti,  
- število novih turističnih produktov,  
- obisk turistično-informativnih centrov,  
- obisk turističnih spletnih strani. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
14039001 - Promocija občine 
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 25.500 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu namenjamo sredstva za promocijo občine Radovljica v delu, ki ga ne izvaja Javni zavod Turizem 
in kultura Radovljica. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Proračun Občine Radovljica in Strategija razvoja turizma v Občini Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je doseči prepoznavnost in privlačnost destinacije v Sloveniji in v tujini. 

Kazalci: 
- število turističnih nočitev in prihodov turistov,  
- prihodek od turistične takse,  
- število novih turističnih produktov,  
- obisk turistično-informativnih centrov,  
- obisk turističnih spletnih strani. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- implementacija dopolnjenega in novega promocijskega gradiva (tiskano gradivo, foto gradivo, material v 

elektronski obliki), 
- učinkovita predstavitev občine Radovljica s sodobnimi tehnologijami, 
- učinkovita predstavitev občine Radovljica na turističnih dogodkih,  
- uspešno povezovanje in sodelovanje turističnih deležnikov v občini in regiji,  
- uvrstitev občine Radovljica na najvišja mesta v različnih ocenjevanjih in akcijah s področja turizma.  

Kazalci: 
- število turističnih nočitev in prihodov turistov,  
- prihodek od turistične takse,  
- število novih turističnih produktov,  
- obisk turistično-informativnih centrov,  
- obisk turističnih spletnih strani. 

44707 Promocijske naloge 25.500 € 

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov promocijskih nalog, ki se financirajo neposredno s strani občine, pri čemer 
se večji del nalog izvaja v sodelovanju z drugimi javnimi zavodi in institucijami (Združenje Julijske Alpe, Združenje 
zgodovinskih mest). 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na predvidene potrebe. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 530.642 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu namenjamo sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. Podprogram vključuje naslednje 
vsebine: sofinanciranje programa turističnih društev, sofinanciranje delovanja Javnega zavoda za turizem in kulturo 
Radovljica in turistično-informacijskih centrov, sofinanciranje turističnih prireditev, ki ohranjajo kulturno dediščino ter 
skrb za razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih 
znamenitosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Proračun Občine Radovljica in Strategija razvoja turizma v Občini Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so: 

- vzpostaviti prepoznavnost občine Radovljica kot atraktivne turistične destinacije z raznovrstno in kakovostno 
turistično ponudbo,  

- razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja občanov občine 
Radovljica in ki bo privlačna za domače in tuje obiskovalce,  

- vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih s turizmom 
povezanih dejavnosti, 

- v razvoj in promocijo vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom,  
- ustrezna povezanost turizma na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,  
- popularizacija področja turizma med lokalnim prebivalstvom.  

Kazalci: 
- število turističnih nočitev in prihodov turistov,  
- prihodek od turistične takse,  
- število novih turističnih produktov,  
- obisk turistično-informativnih centrov,  
- obisk turističnih spletnih strani. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- ustrezna vključitev, povezanost in sodelovanje ponudnikov turističnih storitev in ostalega turističnega 

podpornega okolja na lokalni in regionalni ravni,  
- vzdrževanje in nadgradnja sodobnega informacijsko-komunikacijskega sistema za področje turizma (spletne 

strani, turistična signalizacija…),  
- dvig kakovosti obstoječih turističnih produktov in uvajanje novih produktov.  

Kazalci: 
- število ponudnikov namestitvenih zmogljivosti,  
- število novih turističnih produktov,  
- število prijavljenih turističnih društev in njihovih programov na javni razpis. 

44708 Festival stare glasbe 36.000 € 

Sredstva se namenijo za organizacijo in izvedbo 38. Festivala Radovljica, ki bo potekal v avgustu 2020 v Graščini 
Radovljica in na drugih prizoriščih. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 
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44717 Sredstva za delovanje turističnih društev 27.000 € 

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programov turističnih društev in bodo na javnem razpisu za leto 2020 
razdeljena za izvajanje naslednjih programov: 

- organizacija in izvedba prireditev, namenjenih turistom, ki jih organizirajo turistična društva,  
- programi razvoja in vzdrževanje ter urejanje videza kraja (na primer javne zasaditve),  
- programi ohranjanja in oživljanja naravne in kulturne dediščine, 
- programi, ki razvijajo celovite turistične produkte občine, 
- programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in 

turizma, 
- programi, ki nudijo druge storitve, ki se v občini Radovljica brezplačno nudijo turistom, 
- programi turistično-informacijske dejavnosti. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom nekoliko povečuje iz razloga, da so prijavitelji prijavili več programov 
kot v minulih letih. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na izvedene programe v preteklih letih ter v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 466.141 € 

Sredstva se namenijo za delovanje Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica v letu 2020, in sicer za: 
- izplačilo plač, prispevkov in premij za zaposlene - 196.900,00 EUR,  
- neprogramske materialne stroške (stroški študentskega dela, telefona, interneta, elektrike, ogrevanja, čiščenja, 

varovanja, pisarniškega materiala, vzdrževanja Mrakove hiše, stroški računovodskih storitev, stroški članarin, 
kotizacij, bančnih storitev, poštnih storitev, reprezentance, stroški zavarovalnih premij...); za stroške izvajanja 
programov na področju turizma: to so vsi stroški, povezani s sejemskimi nastopi (npr. najemi stojnic, 
animacije, dnevnice, nastanitve); nadaljevanje in razvoj projekta turističnega avtobusa Hop on Hop off; stroški 
oglaševanja v specializiranih tujih revijah in katalogih; stroški tiskanega promocijsko informativnega gradiva; 
stroški uvedbe sodobnih elektronskih poti promocije; sofinanciranje tradicionalnih prireditev (Venerina pot na 
Gradu Kamen, Venerina pot na Pustem gradu, Langusovi dnevi, Dnevi večno mladih fantov, Srečanje pihalnih 
orkestrov, stroški organizacije, koordinacije in izvedbe ostalih prireditev v okviru Turizma in kulture 
Radovljica (Festival čokolade, Glasbeni četrtki na Linhartovem trgu, božično-novoletne prireditve, bolšjak, 
Okusi Radol'ce...), stroški lastne udeležbe pri pridobivanju nepovratnih sredstev in za stroške izvajanja 
programov na področju kulture: npr. spodbude za pridobivanje nove publike in novih uporabnikov, stroški 
kakovostnega umetniškega programa v povezavi s turizmom, sredstva za neprofitne najemnine in drugo - v 
skupni višini 288.100,00 EUR. 

Sredstva na NRP v višini 2.000,00 EUR se bodo namenila za nakup tehnične opreme in za investicijsko-vzdrževalna 
dela na Mrakovi hiši. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom spreminja, in sicer se zmanjšujejo predvidena sredstva za programe in 
materialne stroške (predvsem na račun odpovedi Festivala čokolade 2020 in nekaterih drugih programov), ob tem se 
zaradi izpada prihodkov iz tržne dejavnosti in napredovanj nekoliko povečujejo sredstva za plače, prispevke in premije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 044000 - JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program dela Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica za leto 2020. 

44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 1.500 € 

Sredstva se namenijo za nakup in ureditev turistične infrastrukture glede na najnujnejše potrebe (investicijsko 
vzdrževanje in nakup urbane in turistično-informacijske opreme, npr. odri, table, zastave...). 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP 047008 - Turistična infrastruktura in znamenitosti 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti. 
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48271 Festival Avsenik 1 € 

Postavka je namenjena Festivalu Avsenik, ki poteka vsake dve leti. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V letu 2020 se postavka vodi evidenčno. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 217.900 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zdravstvenega varstva zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške 
dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj občine na področju zdravstvenega varstva je zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z 
zdravstvenimi storitvami na primarni ravni 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 40.900 € 

Opis glavnega programa 

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja 
prebivalstva in promocijo zdravja. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izvajati preventivne dejavnosti s področij primarnega zdravstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: ohraniti pogoje in možnosti za izvajanje preventivnih programov. 

Kazalec: izvedeni preventivni programi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja40.900 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa 
obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja: 
- izvajanje preventivne dejavnosti s področij primarnega zdravstva, 
- čim večje vključevanje posameznikov v preventivne programe. 

Kazalec: izvedeni preventivni programi. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: izvajanje preventivnih programov s področij primarnega zdravstva. 

Kazalca: 
- izvedeni preventivni programi, 
- število udeležencev preventivnih programov. 

40715 Zdravstvena preventiva 25.900 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju preventivnih programov, ki jih izvaja ZD Radovljica, in sicer zdravstveno 
vzgojno delo, ki ga izvajajo patronažne medicinske sestre po krajevnih skupnostih, ter delo kineziologa. Patronažne 
medicinske sestre po krajevnih skupnostih izvajajo predavanja s področja zdravstvene preventive oz. promocije zdravja, 
poleg tega pa izvajajo tudi meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola. Delo kineziologa vključuje testiranje 
zaposlenih in usmerjeno vadbo glede na sposobnosti delavca in obremenitve pri delu, kar pripomore k celostni 
obravnavi delavcev. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana skladno s predlogom ZD Radovljica. 

40716 Projekt Oživimo srce 15.000 € 

Cilj projekta je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine Radovljica. Sredstva na postavki so 
namenjena dokupu opreme za izvedbo izobraževanj prvih posredovalcev in laikov, za nakup opreme prvih 
posredovalcev ter za izvedbo izobraževanj za laike. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 072005 - Projekt Oživimo srce 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana glede na predvidene potrebe in v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 177.000 € 

Opis glavnega programa 

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročna cilja: 
- ohranjati pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva, 
- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letna izvedbena cilja: 
- financiranje prispevka za zdravstveno zavarovanje upravičencem, 
- financiranje mrliško ogledne službe. 

Kazalca: 
- število zavarovanih oseb, 
- število mrliških ogledov in obdukcij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 - Mrliško ogledna služba 
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17079001 Nujno zdravstveno varstvo 120.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje oseb, ki imajo stalno prebivališče v občini Radovljica 
in nimajo dohodkov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o 
zdravstveni dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov s 
ciljem, da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan. 

Kazalec: število zavarovancev, ki jim Občina Radovljica krije zdravstveno zavarovanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oz. brez drugih 
virov dohodkov. 

Kazalec: število zavarovancev, ki jim Občina Radovljica krije zdravstveno zavarovanje. 

40701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage 120.000 € 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez prihodkov oz. brez 
druge zavarovalne podlage v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonom o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Nalogo ugotavljanja upravičenosti do te pravice v skladu z zakonodajo od leta 
2012 izvajajo centri za socialno delo. Poraba sredstev je odvisna od števila upravičencev do te pravice in višine premije, 
ki jo določa ZZZS. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, saj se zaradi epidemije COVID-19 predvideva 
večje število brezposelnih oseb, ki ne bodo zdravstveno zavarovane na drugi zavarovalni podlagi. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V letu 2020 so sredstva za osnovno zdravstveno zavarovanje planirana glede na predvidene potrebe. 

17079002 Mrliško ogledna služba 57.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega 
oglednika, eventuelne obdukcije in stroške tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz na obdukcijo). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in Zakon o 
nalezljivih boleznih. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: ohraniti pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe. 

Kazalec: število opravljenih mrliških pregledov in število obdukcij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe. 

Kazalec: število opravljenih mrliških pregledov in število obdukcij. 

40704 Mrliško ogledna služba 57.000 € 

Sredstva so v skladu z zakonodajo namenjena kritju stroškov zdravniških-mrliških pregledov, ki se opravijo ob smrti, za 
obdukcije ter prevoze na obdukcije. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje glede na realizacijo v letu 2019. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na ravni iz leta 2019. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.438.071 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije in druge posebne skupine) ter izdajanje občinskega časopisa 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- ohranjati in izboljševati infrastrukturne pogoje na področju kulture in športa, 
- ohranjati in spodbujati izvajanje programov na področju kulture, športa in mladinskih dejavnosti, 
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
1803 - Programi v kulturi 
1804 - Podpora posebnim skupinam 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 371.908 € 

Opis glavnega programa 

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin, z 
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture ter s skrbjo za kulturno dediščino. Program 
vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohraniti nepremično in premično kulturno dediščino. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letna izvedbena cilja: 
- vzdrževati objekte kulturne dediščine, 
- zagotavljati pogoje za delovanje JZ Muzeji radovljiške občine. 

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
18029002 - Premična kulturna dediščina 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 189.743 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Nepremična kulturna dediščina so združene naslednje vsebine: izdelava strokovnih podlag za 
zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih 
zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitev 
spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zaščita in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine. 

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: vzdrževati in ohranjati objekte kulturne dediščine. 

Kazalec: vzdrževani objekti kulturne dediščine. 

48233 Grad Kamen 46.750 € 

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi nujnih vzdrževalnih del ter pokrivanju tekočih stroškov na gradu Kamen. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082020 - Celovita revitalizacija gradu Kamen 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana glede na proračunske zmožnosti. 

48236 Graščina - Grad Radovljica 48.500 € 

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, 
čiščenje, servis dvigala, hišniška opravila,...) ter tekočega in investicijskega vzdrževanja objekta graščine. 

Vrednost proračunske postavke se povečuje za namen izdelave arhitekturnega posnetka celotnega objekta graščine. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082007 - Graščina - Grad Radovljica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana glede na predvideno višino obratovalnih stroškov in v skladu s proračunskimi 
zmožnostmi. 

48252 Kropa - Kovaški muzej 25.000 € 

V Klinarjevi hiši v Kropi se nahaja Kovaški muzej. Namen investicije je celovita obnova objekta (obnova strehe in 
ostrešja, obnova severnega dela prve in druge etaže, ureditev sistema ogrevanja, rekonstrukcija servisnega objekta, ...). 

Vrednost proračunske postavke se povečuje za namen pridobitve projektne dokumentacije za celovito obnovo objekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082011 - Kropa - Kovaški muzej 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1 € 

Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah je bilo razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Za pokritje 
arheološkega najdišča je pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 080033 - Arheološko najdišče villarustica v Mošnjah 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projekt se glede na proračunske zmožnosti ohranja evidenčno. 

48274 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 1 € 

Namen je postopna celovita ureditev vaškega jedra Kamne Gorice. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 080035 - Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Postavka se do zaključka ureditve kanalizacijskega sistema ohranja evidenčno. 

48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 46.500 € 

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov kulturne dediščine ter izdelavi strokovnih podlag za zaščito 
kulturnih spomenikov. V letu 2020 je predviden javni razpis za sofinanciranje obnove cerkva (20.000,00 EUR) ter 
znamenj oz. kapelic (5.000,00 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se povečuje za namen pridobitve projektne dokumentacije za sanacijo terena ter obnovo 
Plečnikovih paviljonov v Begunjah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082048 - Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 22.991 € 

Na postavki so predvidena sredstva za obnovo in vzdrževanje obstoječih spomenikov in grobišč, in sicer: 
- za vzdrževanje spomenikov NOB lokalnega pomena, ki ga vsako leto izvajajo veteranske organizacije preko 

razpisa (2.000,00 EUR), 
- za tekoče vzdrževanje vojnih grobišč državnega pomena (6.500,00 EUR), pri čemer pristojno ministrstvo 

celotni znesek povrne in je zato vključen tudi na prihodkovni strani proračuna, 
- za vzdrževanje drugih grobišč in spomenikov (9.000,00 EUR) 
- za pripravo projektne dokumentacijo za obnovo vojnih grobišč v Begunjah (5.490,00 EUR), ki jo financira 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje za namen obnove spomenika na vojnem grobišču 
na Ovsišah, za obnovo Tomanovega spomenika v Kamni Gorici ter za pripravo projektne dokumentacije za obnovo 
vojnih grobišč v Begunjah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082049 - Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

18029002 Premična kulturna dediščina 182.165 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma premična kulturna dediščina so združene naslednje vsebine: odkup premične kulturne dediščine, 
dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti ter arhivski programi in projekti 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o zavodih. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zagotavljanje pogojev za ohranjanje muzejskih zbirk. 

Kazalca: 
- dodatno urejene površine za izvajanje dejavnosti muzejev in galerij, 
- število obiskovalcev v Muzejih radovljiške občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: zagotoviti pogoje za delovanje JZ Muzeji radovljiške občine. 

Kazalec: število obiskovalcev v Muzejih radovljiške občine. 
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48295 Muzeji radovljiške občine 182.165 € 

Občina Radovljica je ustanovitelj javnega zavoda Muzeji radovljiške občine (MRO). Organizacijske enote MRO so: 
Mestni muzej Radovljica, Čebelarski muzej, Kovaški muzej Kropa, Galerija Šivčeva hiša Radovljica ter Muzej talcev v 
Begunjah. Iz proračuna občine se javnemu zavodu zagotavljajo sredstva za: 

- splošne stroške delovanja: 20.000,00 EUR, 
- stroške dela (plače): 90.365,00 EUR, 
- programske stroške: 46.700,00 (vključeni redni programski stroški ter stroški projektov LAS) ter  
- nakup opreme, odkup muzejskih predmetov in investicijsko vzdrževalna dela (25.100,00 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se povečuje predvsem za potrebe Kovaškega muzeja v Kropi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082047 - Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi predvidenih rednih potreb, posredovanih s strani javnega zavoda, in v 
skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

1803 Programi v kulturi 895.401 € 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižnično dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko 
kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotoviti pogoje za razvoj knjižnične dejavnosti, 
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov, 
- ohranjati in širiti dejavnost ljubiteljske kulture, 
- zagotavljati ustrezne infrastrukturne pogoje na področju kulture, 
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohranjanje in povečevanje knjižnične dejavnosti, 
- ohranjanje umetniških programov, 
- dodelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture, 
- izdajanje občinskega časopisa v skladu z odlokom. 

Kazalci: 
- število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu, 
- število članov in uporabnikov knjižnice, 
- število izposojenega knjižničnega gradiva, 
- število prireditev v Linhartovi dvorani, 
- število obiskovalcev prireditev v Linhartovi dvorani, 
- letno poročilo o izdajanju občinskega časopisa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
18039002 - Umetniški programi 
18039003 - Ljubiteljska kultura 
18039005 - Drugi programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 620.700 € 

Opis podprograma 

Knjižničarstvo in založništvo vključuje dejavnost knjižnice, nakup knjig, druge programe v knjižnici, izdajanje knjig, 
zbornikov ipd. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Uredba o osnovnih 
storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o osrednjih 
območnih knjižnicah, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. 



144 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zagotoviti čim večjemu številu občanov dostop do knjižničnega gradiva ter razvoj knjižnične 
dejavnosti. 

Kazalec: število članov in uporabnikov knjižnice. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: ohraniti pogoje za delovanje JZ Knjižnica A. T. Linharta Radovljica. 

Kazalca: 
- število članov in uporabnikov knjižnice, 
- število izposojenega gradiva. 

48230 Zborniki in jubilejne edicije 3.000 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju izdajanja zbornične literature, jubilejnih edicij in druge literature. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev ostaja na ravni preteklih let. 

48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 617.700 € 

Občina Radovljica je soustanovitelj JZ Knjižnica A. T. Linharta, splošne knjižnice, katere temeljno poslanstvo je 
zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva ter zagotavljanje dostopa do le tega kot tudi 
elektronskih informacij in opravljanje drugih nalog po predpisih o knjižničarstvu. Iz proračuna občine se javnemu 
zavodu zagotavljajo sredstva za naslednje namene: 

- splošni stroški delovanja: 131.000,00 EUR, 
- stroški dela (plače): 443.700,00 EUR,  
- torkovi večeri: 2.100,00 EUR,  
- nakup knjig: 41.000,00 EUR in 
- zamenjava dotrajane računalniške opreme: 2.000,00 EUR. 

Vrednost proračunske postavke se skladno s predlogom javnega zavoda delno zmanjšuje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082012 - Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi predvidenih potreb, posredovanih s strani javnega zavoda, in v skladu s 
proračunskimi zmožnostmi. 

18039002 Umetniški programi 5.000 € 

Opis podprograma 

Umetniški programi vključujejo dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov ter kulturne programe 
samostojnih kulturnih izvajalcev. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o zavodih. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: ohraniti in bogatiti pestrost programov na področju umetniških programov. 

Kazalca: 
- število prireditev v Linhartovi dvorani, 
- število obiskovalcev prireditev v Linhartovi dvorani 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: ohraniti in bogatiti pestrost programov na področju umetniških programov. 



145 

 

Kazalca: 
- število prireditev v Linhartovi dvorani, 
- število obiskovalcev prireditev v Linhartovi dvorani. 

48239 Glasbena tekmovanja 5.000 € 

Sredstva na postavki so namenjena organizaciji in izvedbi mednarodnega klavirskega tekmovanja za mlade glasbenike. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

18039003 Ljubiteljska kultura 110.200 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - 
Območna izpostava Radovljica, programe kulturnih društev in kulturne projekte. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, Zakon o društvih in Zakon o nevladnih organizacijah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: širjenje dejavnosti ljubiteljske kulture. 

Kazalca: 
- število projektov Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
- število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
- izvedba javnega razpisa za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Kazalca: 
- število projektov Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
- število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu. 

48228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala 12.850 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja občinske godbe na pihala. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana na ravni preteklih let. 

48299 Javni sklad za kulturne dejavnosti 24.000 € 

Skladno z Aktom o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti občina javnemu skladu 
zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov in projektov, ki jih izvaja območna izpostava, brezplačne prostore za 
delo območne izpostave ter njihovo vzdrževanje, sredstva za kritje materialnih stroškov ter dodatno opremo za 
delovanje območne izpostave. Iz proračuna občine se območni izpostavi Radovljica v letu 2020 zagotavljajo sredstva za 
naslednje namene: 

- materialni stroški: 3.000,00 EUR in 
- programi in projekti: 21.000,00 EUR.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana na ravni zadnjih let in glede na proračunske zmožnosti. 

48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 70.000 € 

Občina Radovljica sofinancira programe kulturnih društev in kulturne projekte. Kulturnim društvom bodo sredstva za 
izvedbo letnih programov in kulturne projekte dodeljena na podlagi javnega razpisa. Sredstva na postavki so namenjena 
tudi financiranju kulturnih projektov, ki potekajo v soorganizaciji Občine Radovljica, ter izvajanju galerijske dejavnosti 
občine (galerija AVLA). 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082052 - Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi dosedanje realizacije, predvidenih potreb in glede na proračunske 
zmožnosti. Število kulturnih programov in projektov v občini se povečuje, posledično naraščajo tudi potrebe po 
dodatnih sredstvih. 

48301 Obletnice in promocijska gradiva 3.350 € 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju dogodkov ob obletnicah kulturnikov, kulturnih društev in organizacij 
ter za pripravo plakatov, letakov, transparentov in objav ob kulturnih projektih. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana na ravni preteklih let. 

18039005 Drugi programi v kulturi 159.501 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih 
kulturnih zavodov ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih in Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zagotoviti ustrezne prostore za ohranjanje in razvoj dejavnosti v kulturi. 

Kazalec: kulturni objekti, ki se načrtujejo, gradijo ali se v njih izvajajo večja investicijsko vzdrževalna dela. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: vzdrževanje objektov, ki so namenjeni kulturni dejavnosti. 

Kazalec: kulturni objekti, ki se načrtujejo, gradijo ali se v njih izvajajo večja investicijsko vzdrževalna dela. 

48232 Vzdrževanje kulturnih domov 27.500 € 

Postavka je namenjena vzdrževanju kulturnih domov. V letu 2020 so sredstva namenjena: 
- za nakup opreme v Kulturnem doma Lancovo,  
- za nakup opreme in izdelavo projekta požarne varnosti v Kulturnem domu Kropa, 
- za investicijsko vzdrževalna dela v Kulturnem domu Mošnje. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082010 - Ureditev Kulturnega doma Lancovo 
NRP - 082055 - Ureditev Kulturnega doma Kropa 
NRP - 082056 - Ureditev Kulturnega doma Mošnje 
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48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2.000 € 

Sredstva so predvidena za izvedbo tekočih in investicijsko vzdrževalnih del ter nakup opreme, ki so potrebni za 
nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti Linhartove dvorane. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082008 - Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 

48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 130.000 € 

Sredstva na postavki so predvidena za primere odprave napak v garancijski dobi v skladu s sklenjeno pogodbo 
(uveljavljanju garancije) na objektu nove knjižnice. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082015 - Knjižnica A.T. Linharta - zgradba 

48279 Večnamenski objekt Begunje 1 € 

Postavka je namenjena ureditvi večnamenskega objekta v Begunjah. V proračunu za leto 2020 se postavka vodi 
evidenčno. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082034 - Večnamenski objekt Begunje 

1804 Podpora posebnim skupinam 16.500 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjanje in razvijanje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje veteranskih organizacij in društev upokojencev. 

Kazalec: število prijavljenih organizacij in društev na javnem razpisu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18049001 - Programi veteranskih organizacij 
18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

18049001 Programi veteranskih organizacij 5.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za delovanje veteranskih organizacij in vzdrževanje spomenikov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: pomoč pri delovanju veteranskih organizacij, ki izvajajo tudi naloge vzdrževanja spomenikov.  

Kazalec: število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje veteranskih organizacij.  

Kazalec: število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis. 
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44822 Sofinanciranje veteranskih organizacij 5.500 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev in organizacijam in se 
vsako leto dodelijo na podlagi javnega razpisa. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na dosedanjo realizacijo in razpoložljiva sredstva v proračunu. 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 11.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih društev. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Proračun Občine Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: spodbujanje programov društev upokojencev. 

Kazalec: število društev, prijavljenih na razpis. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje programov društev upokojencev. 

Kazalec: število društev, prijavljenih na razpis. 

48304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 11.000 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov upokojenskih društev in se vsako leto dodelijo na podlagi javnega 
razpisa. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na dosedanjo realizacijo in razpoložljiva sredstva v proračunu. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.154.262 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju športne dejavnosti ter 
sredstva za upravljanje, urejanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter gradnjo novih športnih objektov. Znotraj tega 
programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje programov za mladino. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- vsem občanom in občankam zagotoviti možnost za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi 
športnimi in rekreacijskimi dejavnostmi v varnem in zdravem okolju,  

- otrokom in mladim zagotoviti kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in 
rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga,  

- razvijati moralne in etične vrednote športa, občanom dati možnost napredovanja na športnem področju in 
možnost javnega priznanja njihovih dosežkov na področju,  

- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva,  
- podpirati družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni 

udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot, 
- razvijati in spodbujati programe mladih in programe za mlade. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- povečati delež športno aktivnih in redno športno aktivnih občanov in občank občine Radovljica,  
- povečati delež vsakodnevno športno dejavnih otrok in mladine,  
- obdržati oziroma povečati delež vrhunskih športnikov,  
- povečati število in kakovost športnih površin,  
- zagotoviti vzdrževanje športnih objektov, 
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- zagotoviti finančno in strokovno podporo pri razvijanju programov za mladino. 

Kazalci: 
- število otrok, mladostnikov in odraslih, ki so vključeni v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez,  
- število invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa,  
- število vrhunskih športnikov v občini Radovljica,  
- število izvedenih športnih prireditev,  
- število prijavljenih mladinskih organizacij za sofinanciranje mladinskih programov, 
- število prijavljenih programov mladinskih organizacij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18059001 - Programi športa 
18059002 - Programi za mladino 

18059001 Programi športa 1.093.562 € 

Opis podprograma 
Za realizacijo programa na področju športa se zagotavljajo sredstva za: 
- izvajanje programov s področja športa in razvoj športnih dejavnosti,  
- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov športa z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športne 

infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni program športa, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakon o društvih, Odlok o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so: 

- z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno 
kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu,  

- povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom,  
- povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme,  
- povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije,  
- povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti,  
- povečati število registriranih in vrhunskih športnikov,  
- organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa,  
- zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z 

zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture,  
- zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih 

športnikov,  
- zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij.  

Kazalci: 
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu,  
- število in raven organiziranih športnih prireditev,  
- število vključenih v izobraževanje in usposabljanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- z zagotovljenimi sredstvi za športno vzgojo v izobraževalnem sistemu ohraniti standard na tem področju,  
- povečati število otrok in mladih ter odraslih, ki se organizirano ali v prostem času ukvarjajo s športom,  
- najmanj ohraniti oziroma povečati že pridobljene standarde na področju kakovostnega in vrhunskega športa,  
- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,  
- optimizirati zasedenost športnih objektov,  
- z večjim poudarkom vzdrževanju športnih objektov izboljšati stanje športnih objektov.  

Kazalci: 
- število vključenih v organizirane športne aktivnosti,  
- rezultati na področju kakovostnega in vrhunskega športa,  
- dodatne površine v kvadratnih metrih za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,  
- obnovljene površine v kvadratnih metrih za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti. 
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46203 Športni park Radovljica 96.000 € 

Sredstva v višini 79.000,00 EUR se namenijo za pokrivanje obratovalnih stroškov (energenti, komunalne storitve, 
upravljanje, ...), stroškov tekočih in nujnih vzdrževalnih del v novem in starem delu Športnega parka Radovljica, za 
stroške upravljanja in vzdrževanja prostorov občine v novem poslovnem objektu v športnem parku, za pokrivanje 
stroškov nepredvidenih vzdrževalnih del in odprave posledic vandalizma ter za pokrivanje stroškov ureditve in 
obratovanja drsališča v športnem parku. 

Sredstva na NRP v višini 17.000,00 EUR se predvidijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela (ograje, mreže, urbana 
in športna oprema...), za nakup nove opreme in za nujne investicijsko-vzdrževalne storitve in material. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja, se pa glede na predvidene stroške sredstva iz 
tekočega vzdrževanja delno prerazporedijo na NRP in med konti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081003 - Športni park Radovljica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja je načrtovana glede na dejanske stroške 
v preteklih letih in povišanje cen energentov. 

46207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 3.400 € 

Sredstva se namenijo za kritje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja igrišča (stroški za vodo in komunalne 
storitve, čiščenje, urejanje, košnjo trave, ostala vzdrževalna dela...). 

Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme in za investicijsko vzdrževanje igrišča. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081005 - Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih in predvidene potrebe. 

46213 Kopališče Radovljica 373.301 € 

Sredstva v višini 97.000,00 EUR se namenijo za pokrivanje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja Kopališča 
Radovljica (energenti, voda, storitve).  

Sredstva na NRP v višini 1.000.000 EUR se namenijo za izvedbo dela 1. faze celovite rekonstrukcije Kopališča 
Radovljica.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna pomembno zmanjšuje, in sicer zaradi preklica javnega 
razpisa ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobitev nepovratnih sredstev, zaradi katerega izvedba 
investicije ni mogoča v predvidenem obsegu. Glede na realizacijo investicije pa se preostala sredstva tudi delno 
prerazporedijo med konti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081034 - Kopališče Radovljica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev za kritje obratovalnih stroškov je načrtovana glede na proračunske zmožnosti in povišanje cen 
energentov. 

46216 Smučišče Kamna Gorica 26.200 € 

Sredstva v višini 8.200,00 EUR se namenijo za pokrivanje stroškov vzdrževanja in obratovanja smučišča Kamna 
Gorica, in sicer za stroške ureditve smučišča (elektrika, voda, servis in material za teptalni stroj in drugo opremo, 
strojna dela), stroške tehničnega pregleda (pridobitev dovoljenja za obratovanje), stroške dela (obvezni zdravstveni 
pregledi, nadzornik, reševalec). 

Sredstva na NRP v višini 18.000,00 EUR se namenijo za najbolj nujna investicijsko-vzdrževalna dela, ki so tudi pogoj 
za pridobitev obratovalnega dovoljenja in delovanje smučišča. 
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Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja, se pa glede na realizacijo delno prerazporedijo 
sredstva med konti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081015 - Smučišče Kamna Gorica 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina stroškov za tekoče vzdrževanje je predvidena glede na preteklo realizacijo in povišanje cen energentov. 

46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 3.300 € 

Sredstva se namenijo za urejanje in vzdrževanje športnega parka pri OŠ Staneta Žagarja Lipnica (košnja trave, urejanje 
površin, čiščenje...) in za zavarovanje športnega parka, pri čemer je visoka predvsem premija za zavarovanje pred 
poplavami.  

Sredstva na NRP se namenijo za nakup športne in urbane opreme in za investicijsko vzdrževanje športnih površin. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081011 - Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih in predvidene potrebe. 

46221 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 5.500 € 

Sredstva se namenijo za obratovanje in tekoče vzdrževanje Atletskega parka v Radovljici, in sicer predvsem za urejanje, 
nadzor in vzdrževanje atletskega parka (košnja trave, urejanje površin, čiščenje, nabava materiala in opreme za 
vzdrževanje...) ter za stroške vode (namakalni sistem) in komunalnih storitev (najem premičnih sanitarij). 

NRP se v letu 2020 ohranja evidenčno, pri čemer sta skladno z razpoložljivimi sredstvi v prihodnjih letih predvidena 
nakup manjkajoče opreme stadiona in ureditev servisnega objekta. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081012 - Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev za obratovanje in tekoče vzdrževanje je predvidena glede na preteklo realizacijo in predvidene potrebe. 

46227 Kopališče Kropa 30.000 € 

Sredstva v višini 22.500,00 EUR se namenijo za tekoče obratovanje in vzdrževanje kopališča Kropa, in sicer predvsem 
za stroške energentov (elektrika, voda), komunalnih storitev in vzdrževalnih del (košnja, čiščenje), za stroške materiala 
(npr. kemikalije), stroške inšpekcijskih pregledov in za stroške dela (recepcija, reševalec). 

Sredstva na NRP v višini 7.500,00 EUR so predvidena za nujna investicijsko-vzdrževalna dela na objektu. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja, se pa glede na predvidene stroške delno 
prerazporedijo sredstva med konti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081015 - Kopališče Kropa 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev za obratovanje in tekoče vzdrževanje je načrtovana na podlagi pretekle realizacije in povišanje cen 
energentov. 

46243 Športni park Vrbnje 11.679 € 

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje športnega parka Vrbnje-Gorica (najem sanitarne kabine). 

Sredstva na NRP v višini 2.500,00 EUR se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela in material.  
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Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje zaradi prenosa obveznosti iz naslova priprave 
načrtov in projektne dokumentacije iz minulega leta ter plačila komunalnega prispevka za gradnjo objekta v športnem 
parku Vrbnje, iz tega razloga se delno prerazporedijo tudi sredstva med konti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081031 - Športni park Vrbnje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana glede na splošne cene podobnih storitev. 

46244 Dom Ljubno 2.001 € 

Sredstva se namenijo za obratovanje in tekoče vzdrževanje Doma Ljubno (stroški energentov).  

NRP se v letu 2020 ohrani evidenčno. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna nekoliko zmanjšuje glede na predvidene potrebe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081030 - Dom Ljubno 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva za tekoče vzdrževanje so predvidena glede na potrebe v preteklih letih in skladno z razpoložljivimi sredstvi v 
proračunu. 

46245 Ostali športni objekti in nakup opreme 30.000 € 

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje različnih športnih objektov v občini.  

Sredstva na NRP se namenijo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za nakup materiala in opreme za različne 
športne objekte v občini. Iz tega naslova je med drugim predvidena zamenjava kosov dotrajane športne opreme na 
različnih igriščih v občini, s sredstvi iz te postavke se pokrivajo tudi stroški prijav na razpise za pridobitev nepovratnih 
sredstev za obnove in novogradnje športnih objektov in drugi nepredvideni stroški na različnih športnih objektih v 
občini (kot npr. odprava posledic vandalizma, poškodbe napeljav, nujna popravila za zagotovitev varnosti...) - glede na 
najnujnejše potrebe. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja, se pa glede na predvidene potrebe nekoliko 
prerazporedijo sredstva med konti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081033 - Ostali športni objekti in nakup opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

46246 Nogometni center Lesce 26.731 € 

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje in upravljanje Nogometnega centra Lesce, in sicer predvsem za stroške 
vode in komunalnih storitev, stroške vzdrževanja travnate podlage, čiščenje in urejanje okolice in pripadajočih 
objektov.  

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko vzdrževala dela in material. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje zaradi prenosa dela plačila investicijskega 
vzdrževanja iz preteklega leta in glede na predvidene potrebe, delno se sredstva tudi prerazporedijo med konti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081004 - Nogometni center Lesce 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na preteklo realizacijo. 

46247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 50.000 € 

Sredstva na NRP se namenijo za nakup dela opreme športne dvorane v OŠ Staneta Žagarja Lipnica po dokončani 
prenovi, za katero so pridobljena nepovratna sredstva. 
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Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja, glede na realizacijo pa se delno prerazporedijo 
sredstva med konti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081035 - Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

46251 Otroška igrišča 15.000 € 

Sredstva se namenijo za vsakoletni pregled stanja otroških igrišč v občini s strani pooblaščenih institucij. 

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela za izpolnjevanje varnostnih standardov 
(predvsem namestitev ustreznih podlag) ter za nakup nove opreme igrišč. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja, glede na realizacijo pa se delno prerazporedijo 
sredstva med konti. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana glede na preteklo realizacijo. 

46252 Športne površine Ljubno 450 € 

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje objekta (najem sanitarne kabine).  

NRP se v letu 2020 ohrani evidenčno. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081040 - Športne površine Ljubno 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana glede na splošne cene podobnih storitev. 

48118 Spodbude in nagrade 0 € 

Sredstva se namenijo za nagrade udeležencem olimpijskih iger v Tokiu. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zmanjšuje, sredstva se zaradi odpovedi prireditve v celoti namenijo za 
druge potrebe. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije na tej proračunski postavki. 

48126 Sofinanciranje programov športa 420.000 € 

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programov športnih društev, ki so nosilci javnih programov na področju športa, 
in za zagotavljanje pogojev za izvedbo programov. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, v skladu s 
Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 108/2009 in spremembe).  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna pomembno povečuje iz razloga, da se na to proračunsko 
postavko v celoti prenesejo sredstva iz proračunske postavke 48127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v 
športu (skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

48127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 0 € 

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu, ki jih izvajajo športna društva, ki so 
nosilci javnih programov na področju športa in za zagotavljanje pogojev za izvedbo programov. Sredstva se dodelijo na 
osnovi javnega razpisa, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, 
št. 108/2009 in spremembe). 
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Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna pomembno zmanjšuje iz razloga, da se sredstva s te 
proračunske postavke v celoti prenesejo na proračunsko postavko 48126 Sofinanciranje programov športa (skladno z 
Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

48129 Urejanje tekaških prog 0 € 

Sredstva se namenijo za večkratno ureditev tekaških prog na različnih lokacijah v občini Radovljica. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna pomembno zmanjšuje, saj se sredstva glede na vremenske 
razmere, ki niso omogočile realizacije, v celoti namenijo za druge potrebe. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na realizacijo v preteklih letih. 

18059002 Programi za mladino 60.700 € 

Opis podprograma 

Programi za mladino vključujejo naslednje vsebine: sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij, ki delajo z mladimi 
(klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki, zasebni zavodi ipd.), sofinanciranje programov 
preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami. Ključne naloge teh programov so izvajanje dejavnosti z 
mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje, Zakon o javnem 
interesu v mladinskem sektorju, Zakon o mladinskih svetih, Strategija za mlade občine Radovljica za obdobje 2016-
2021 in Zakon o nevladnih organizacijah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zagotoviti pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade.Kazalec: število prijavljenih programov za 
mlade na javnem razpisu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letna izvedbena cilja: 
- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov in projektov za mlade, 
- ohraniti možnost letovanja otrokom z zdravstveno in socialno indikacijo. 

Kazalca: 
- število prijavljenih programov za mlade na javnem razpisu, 
- število otrok z zdravstveno in socialno indikacijo, ki so letovali v zdravstveni koloniji. 

41005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih 5.100 € 

Občina sofinancira stroške socialno zdravstvenega letovanja otrok. Otroci se vključujejo v letovanja z zdravstveno 
indikacijo, ki jih organizirajo izvajalci, izbrani pri ZZZS (v 2019 je bilo izbrano Društvo prijateljev mladine Škofja 
Loka) in v oblike letovanj, ki jih organizira CSD. Pri določitvi prispevka staršev za letovanje sodeluje Center za 
socialno delo Gorenjska, enota Radovljica, ki oblikuje prispevek glede na dohodkovno lestvico, razliko do polne cene 
pa pokriva občina.   

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev se ohranja na ravni preteklih let, ki je zadoščala glede na dejanske potrebe. 

49274 Mladinski in študentski programi 15.600 € 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju dejavnosti društev in organizacij, ki delajo z mladimi (klubi 
študentov, organizacije mladih idr.), sofinanciranju programov preživljanja prostega časa mladih med počitnicami, 
sofinanciranju prireditev in drugih programov za mlade. Namen je zagotoviti del sredstev izvajalcem programov in 
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projektov za mlade in s tem omogočiti možnosti za koristen način preživljanja prostega časa. Sredstva se dodelijo na 
podlagi javnega razpisa. Del sredstev na tej postavki se nameni za druge operativne stroške (stroški prevozov na 
aktivnosti za mlade, promocijski stroški in stroški obveščanja...). 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na vsebino in število izvedenih programov in projektov mladinskih organizacij v 
preteklih letih. 

49286 Mladinski center 40.000 € 

S sredstvi na tej postavki se zagotavljajo vsebinski, kadrovski, finančni in prostorski pogoji za izvajanje programov ter 
nadaljnji razvoj in delovanje KamRe, mladinskega centra občine Radovljica. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana glede na proračunske možnosti. 

19 IZOBRAŽEVANJE 4.331.519 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Pogoje, način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Radovljica na področjih 
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega 
glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih, ureja Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko 
vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci ter registrirani varuhi predšolskih otrok, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo 
javne in zasebne osnovne šole, osnovna šola s prilagojenim programom ter osnovno glasbeno izobraževanje javne in 
zasebne glasbene šole. Izobraževanje odraslih je za naše občane organizirano na Ljudski univerzi Radovljica. V okviru 
tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in 
prispevajo k njenemu razvoju. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- izboljšati prostorske in materialne pogoje za izvajanje izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, 

- ohraniti programe izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost občanov, 
- ohraniti oz. razširiti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih programov, 
- spodbujanje dodiplomskega in podiplomskega študija. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
1905 - Drugi izobraževalni programi 
1906 - Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.220.349 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev ter drugih oblik varstva in vzgoje 
predšolskih otrok. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljati varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letna izvedbena cilja: 
- zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, 
- subvencioniranje plačila predšolske vzgoje. 
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Kazalec: število vključenih otrok v vrtec. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19029001 - Vrtci 

19029001 Vrtci 3.220.349 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev ter registriranih varuhov predšolskih otrok. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 

Kazalec: število vključenih otrok v vrtce. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- izvedba nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del v Vrtcu Radovljica, 
- plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa in  
- sofinanciranje registriranega varuha predšolskih otrok. 

Kazalec: 
- število vključenih otrok v vrtce. 

49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 92.639 € 

Na postavki so načrtovana sredstva za izboljšanje prostorskih pogojev za predšolsko vzgojo in zamenjavo dotrajane 
opreme po enotah vrtca glede na potrebe ter pripravo dokumentacije, vezane na ureditev prostorov vrtca v Radovljici. 

Vrednost proračunske postavke se povečuje za namen izvedbe celovite sanacije vodovodnih instalacij v vrtcu Posavec 
ter za pridobitev projektne dokumentacije za obnovo vrtca Kamna Gorica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 091015 - Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 
NRP - 091018 - Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica 

49116 Vrtec Radovljica 2.737.711 € 

Iz proračuna občine se Vrtcu Radovljica zagotavljajo sredstva: 
- v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev v višini 2,389.500,00 EUR, 
- za pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca (zaradi 

oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok v višini 30.000,00 EUR, spremljevalec gibalno oviranega 
otroka, vključno z zagotavljanjem sredstev za nadomeščanje bolniške odsotnosti, v višini 33.000,00 EUR, 
dodatna strokovna pomoč v višini 26.430,00 EUR), 

- za pokrivanje stroškov sodnih postopkov v višini 5.000,00 EUR, 
- sredstva za eko vrtove po enotah vrtca in zobozdravstveno preventivo v višini 2.000,00 EUR, 
- za pokrivanje stroškov uporabe prostorov PGD Brezje za potrebe vrtca na Brezjah v višini 1.200,00 EUR, 
- stroške porabe kuriv in stroškov ogrevanja po letnem obračunu upravljavca kogeneracije v Vrtcu Lesce v višini 

7.000,00 EUR ter 
- sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v višini 10.000,00 EUR, ki jih Vrtec Radovljica tekom 

leta porabi glede na nujne potrebe. 

Vrednost proračunske postavke se povečuje na podlagi višjih cen programov vrtca ter zaradi vključitve dodatnega 
spremljevalca otrok s posebnimi potrebami.  
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Na tej postavki se bodo vodili tudi zahtevki Vrtca Radovljica za povračilo izpada sredstev zaradi oprostitve plačil 
staršev v času zaprtja vrtcev zaradi epidemije COVID-19, za katere pa se v skladu z veljavno zakonodajo predvideva 
kritje iz državnega proračuna in je zato vključeno tudi na prihodkovni strani proračuna (ocena 200.000,00 EUR). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 091001 - Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena glede na predlog vrtca, ob upoštevanju predvidenega števila oddelkov, cen 
programov ter dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca. 

49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 330.000 € 

Občina na podlagi Zakona o vrtcih zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike v ceni programa v vrtcih izven občine in 
zasebnih vrtcih ter sofinanciranje registriranih varuhov predšolskih otrok. Občina krije razliko med ceno programov 
vrtcev ter prispevkom staršev v skladu z odločbo o višini plačila vrtca. Na tej postavki so zagotovljena sredstva za 
pokrivanje razlike v ceni programov vrtcev za otroke, ki obiskujejo zasebna vrtca v Radovljici - Waldorfski in 
Montessori vrtec ter javne in zasebne vrtce izven občine Radovljica, katerih starš (vlagatelj za znižano plačilo vrtca) 
ima z otrokom stalno prebivališče v občini Radovljica, ter sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s 
posebnimi potrebami, ki so vključeni v te vrtce. Registriranemu varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva v višini 
20% cene programa, v katerega bi bil vključen otrok, če bi bil sprejet v vrtec (v primeru, da otrok ni sprejet v javni vrtec 
in je uvrščen za čakalno listo). 

Vrednost proračunske postavke se povečuje predvsem na podlagi višjih cen programov vrtcev. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so predvidena glede na realizacijo v letu 2019 in upoštevajoč višje cene programov vrtcev. 

49118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev 60.000 € 

Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 55/2017) mora občina ločeno voditi podatke o obsegu 
sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. Na podlagi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vrtca Radovljica in 
dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev (DN UO, št. 214/2016, 233/2017 in GG 60/18), starši otrok, za 
katere je Občina Radovljica dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo dodatne ugodnosti - rezervacijo 
zaradi odsotnosti otroka enkrat v šolskem letu ali znižanje plačila v času strnjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi 
zdravstvenih razlogov. 

Vrednost proračunske postavke se povečuje v skladu z višjo realizacijo v preteklem letu ter zaradi višjih cen programov 
vrtcev. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana glede na realizacijo v letu 2019 in upoštevajoč višje cene vrtcev. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 732.170 € 

Opis glavnega programa 

V okviru programa so zagotovljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti javnih in zasebnih osnovnih šol, dejavnosti 
osnovne šole s prilagojenim programom in dejavnosti javnih in zasebnih glasbenih šol. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročna cilja: 
- zagotavljati sredstva za izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa, 
- zagotavljati sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, 
- omogočiti izvedbo različnih dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa z 

dodatnimi programi, 
- tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov. 

Kazalec: število učencev v osnovnih in glasbenih šolah. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19039001 - Osnovno šolstvo 
19039002 - Glasbeno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo 638.800 € 

Opis podprograma 
Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine Radovljica izvaja v štirih osnovnih šolah (OŠ A. T. Linharta 
Radovljica, OŠ F. S. Finžgarja Lesce, OŠ Staneta Žagarja Lipnica in OŠ Antona Janše Radovljica). Finančne 
obveznosti lokalne skupnosti do javnih osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. Sredstva se zagotavljajo za: 
- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole,  
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnih osnovnih šol,  
- dodatne dejavnosti osnovne šole in  
- investicije za javne osnovne šole. 

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do zasebnih šol so opredeljene v 86. členu Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja šolstva. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva.  

Kazalec: število učencev v osnovnih šolah. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, 
- investicijsko vzdrževanje javnih osnovnih šol, 
- kritje stroškov dodatnih programov za učence. 

Kazalec: število učencev v osnovnih šolah. 

49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 150.390 € 
V proračunu se za Osnovno šolo F. S. Finžgarja Lesce namenjajo sredstva za: 

- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v 
višini 123.200,00 EUR,  

- programe za učence (4.450,00 EUR) in sofinanciranje obogatenega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku 
angleščine v zadnji triadi (5.350,00 EUR), 

- nadstandardno zaposlitev (7.390,00 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (10.000,00 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja, so se pa glede na potrebe prerazporedila 
sredstva med konti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 091004 - OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena glede na predlog šole, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti. 

49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 142.500 € 

V proračunu se za Osnovno šolo Staneta Žagarja Lipnica namenjajo sredstva za: 
- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v 

višini 108.400,00 EUR, 
- programe učencev (2.700,00 EUR) in sofinanciranje obogatenega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku 

angleščine v zadnji triadi (4.400,00 EUR), 
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- nadstandardno zaposlitev (44.480,00 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (8.000,00 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se zmanjšuje zaradi predvidenih nižjih materialnih stroškov in zmanjšanih potreb po 
nadstandardni zaposlitvi (samo ena kombinacija na PŠ Ovsiše). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 091005 - OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena glede na predlog šole, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti. 

49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 227.700 € 

V proračunu se za Osnovno šolo A. T. Linharta Radovljica namenjajo sredstva za: 
- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v 

višini 154.125,00 EUR, 
- programe učencev (6.075,00 EUR) in sofinanciranje obogatenega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku 

angleščine v zadnji triadi (11.000,00 EUR), 
- nadstandardno zaposlitev (19.500,00 EUR),  
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (12.000,00 EUR) ter načrte in drugo projektno 

dokumentacijo, vezano na zagotovitev potrebnih dodatnih prostorov na podružnični šoli v Mošnjah 
(25.000,00 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 091006 - OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje 
NRP - 091023 - Podružnična šola Mošnje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena glede na predlog šole, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti. 

49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 45.480 € 

V proračunu se za Osnovno šolo Antona Janše namenjajo sredstva za: 
- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v 

višini 23.270,00 EUR, 
- programe učencev (1.000,00 EUR), 
- nadstandardno zaposlitev (16.210,00 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (5.000,00 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 091007 - OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena glede na predlog šole, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti. 

49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600 € 

Občina Radovljica sofinancira program učenja plavanja otrok v drugem in tretjem razredu osnovne šole. Osnovna šola 
mora namreč v skladu z učnim načrtom za športno vzgojo v drugem ali tretjem razredu organizirati dvajseturni tečaj 
učenja plavanja. S tem se razbremeni prispevek staršev za izvedbo tega programa. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih. 
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49271 Tekmovanja in srečanja 2.000 € 

Osnovne šole in glasbena šola vsako leto sodelujejo na raznih tekmovanjih in srečanjih na občinskem, medobčinskem in 
republiškem nivoju, nekatera tekmovanja organizirajo, krepi pa se tudi povezovanje osnovnih šol z drugimi šolami v 
evropskem prostoru. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih. 

49275 Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom 6.630 € 

V skladu s 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zasebni osnovni šoli, ki izvaja 
javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja, pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, ob 
izpolnjevanju zakonskih pogojev, v višini 85% sredstev, ki bi se jih za izvajanje programa zagotovilo javni šoli. 
Predvideno je sofinanciranje ene zasebne osnovne šole, ki jo obiskujejo učenci iz naše občine, in sicer Waldorfske šole 
Ljubljana OE Waldorfska šola Radovljica, ki program od 1.9.2016 izvaja v Naklem. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom delno zmanjšuje v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju v letu 
2020. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zasebna osnovna šola na podlagi zakona uveljavlja pravico do sredstev iz proračuna lokalne skupnosti v višini 85% 
sredstev, ki bi se jih za izvajanje programa zagotovilo javni šoli. Višina sredstev na postavki je odvisna od števila 
učencev, ki obiskujejo v zasebno šolo. 

49282 Investicije in obnova OŠ 56.500 € 

Lokalna skupnost v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja 
sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter investicije za osnovne in glasbeno šolo. Zaradi starosti 
šol so potrebna vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. Delovanje na tem področju bo še naprej usmerjeno v 
obnavljanje in posodabljanje šol.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna delno zmanjšuje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 091010 - Investicije v obnovo OŠ 

19039002 Glasbeno šolstvo 93.370 € 

Opis podprograma 

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v javnih in zasebnih glasbenih šolah. Občani občine Radovljica obiskujejo 
Glasbeno šolo Radovljica in trenutno eno zasebno glasbeno šolo DO RE MI. Glasbena šola Radovljica je javna 
glasbena šola in opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok po programu za glasbene šole, 
na območju občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do javne glasbene šole so 
opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. DO RE MI, zasebni zavod, izvaja 
glasbeno izobraževanje po programu Glasbena vzgoja po Edgar Willemsu, ki mu je Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje priznal javno veljavnost programa. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli in Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zagotavljati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev in 
predšolskih otrok. 

Kazalec: število učencev, ki obiskujejo glasbene šole. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
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- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov javnih in zasebnih glasbenih 
šol, 

- investicijsko vzdrževanje javne glasbene šole, 
- kritje nadomestila stroškov delavcev javnih in zasebnih glasbenih šol v skladu s kolektivno pogodbo. 

Kazalec: število učencev, ki obiskujejo glasbene šole. 

49258 Glasbena šola Radovljica 91.000 € 
Glasbena šola Radovljica v okviru svojih programov s področja osnovnega glasbenega izobraževanja deluje na 
območju, ki obsega občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. V proračunu se za Glasbeno šolo Radovljica 
namenjajo sredstva za: 
- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, čiščenje...) v višini 45.000,00 EUR,  
- regres za prehrano in prevoz zaposlenih (47.000,00 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (5.000,00 EUR).  

Sredstva za nadomestilo stroškov prevoza in prehrane zaposlenih zagotavljajo tudi občine Bled, Bohinj in Gorje, in 
sicer glede na število učencev, ki prihajajo z območja posamezne občine. 

Vrednost proračunske postavke se zmanjšuje zaradi nižjih stroškov dela v času epidemije COVID-19. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 091008 - Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena glede na predlog šole, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti. 

49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 2.370 € 

V skladu s 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zasebni glasbeni šoli, ki izvaja 
javno veljavni program osnovnega glasbenega izobraževanja, pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, ob 
izpolnjevanju zakonskih pogojev, v višini 85% sredstev, ki bi se jih za izvajanje programa zagotovilo javni šoli. 
Predvideno je sofinanciranje ene zasebne glasbene šole, ki jo obiskujejo učenci iz naše občine, in sicer Glasbeni center 
DO RE MI z Bleda. 

Vrednost proračunske postavke se usklajuje s podpisano pogodbo o sofinanciranju programa zasebne glasbene šole v 
letu 2020. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zasebna glasbena šola na podlagi zakona uveljavlja pravico do sredstev iz proračuna lokalne skupnosti v višini 85% 
sredstev, ki bi se jih za izvajanje programa zagotovilo javni šoli. Višina sredstev na postavki je odvisna od števila 
učencev, ki obiskujejo v zasebno šolo. 

1905 Drugi izobraževalni programi 61.600 € 

Opis glavnega programa 

Med druge izobraževalne programe spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja, ki se izvajajo preko 
Ljudske univerze Radovljica. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj: zvišanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: povečanje izobrazbene ravni odraslih. 

Kazalec: število odraslih, ki so vključeni v izobraževalne programe. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19059001 - Izobraževanje odraslih 
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19059001 Izobraževanje odraslih 61.600 € 

Opis podprograma 

Izobraževanje odraslih se izvaja preko Ljudske univerze Radovljica. Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze 
Radovljica izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva in je podrobneje opredeljeno v Zakonu o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja ter v Zakonu o izobraževanju odraslih. V Zakonu o izobraževanju odraslih je v zvezi s 
sofinanciranjem dejavnosti izobraževanja odraslih s strani lokalne skupnosti opredeljeno, da lokalna skupnost, 
ustanoviteljica organizacije za izobraževanje odraslih, zagotavlja sredstva za investicije, za kritje neprogramskih stalnih 
stroškov, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega 
izobraževanja, in za izvedbo programov, ki jih sprejme lokalna skupnost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o izobraževanju odraslih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanja različnih oblik in možnosti za 
usposabljanje odraslih. 

Kazalec: število odraslih, ki so vključeni v izobraževalne programe. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: zviševanje izobrazbene ravni odraslih. 

Kazalec: število odraslih, ki so vključeni v izobraževalne programe. 

49270 Ljudska univerza Radovljica 61.600 € 
V proračunu se za Ljudsko univerzo Radovljica (LUR) namenjajo sredstva za: 

- kritje neprogramskih stalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, čiščenje, komunalne storitve...) v višini 
22.100,00 EUR,  

- sofinanciranje programov (32.500,00 EUR), in sicer za projekt PUMO - projektno učenje za mlajše odrasle 
7.500,00 EUR, Univerzo za tretje življenjsko obdobje 12.500,00 EUR, projekt Erasmus+ 3.500,00 EUR, 
sofinanciranje srednješolskih programov 4.000,00 EUR in program Mladi in podjetništvo 5.000,00 EUR) ter 

- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (7.000,00 EUR). 

LUR za program PUMO del sredstev pridobiva preko Zavoda za zaposlovanje, pristojnih ministrstev in iz Evropskega 
socialnega sklada, program pa sofinancirajo tudi druge gorenjske občine preko razpisov. Univerza za tretje življenjsko 
obdobje je namenjena izobraževanju upokojencev in se izvaja preko tečajev in delavnic. Projekt Erasmus+ je naslednik 
programov Grundtvig in Mladi v akciji in je sofinanciran preko Evropskega sklada za izobraževanje in je namenjen 
mednarodnim projektom z drugimi evropskimi državami. Program Mladi in podjetništvo pa je namenjen mladim 
iskalcem zaposlitve, pri izvedbi pa sodelujejo tudi lokalna podjetja in podjetniki. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 095001 - Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana glede na predlog Ljudske univerze ob upoštevanju proračunskih zmožnosti. 

1906 Pomoči šolajočim 317.400 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavlja sredstva za: 
- kritje prevoznih stroškov učencem, 
- dodeljevanje kadrovskih štipendij in študijskih pomoči, 
- dodeljevanje nagrad odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, 
- spodbujanje dodiplomskega in podiplomskega študija, 
- preko nagrajevanja odličnih osnovnošolcev, dijakov in študentov spodbujati njihovo nadaljnje izobraževanje. 



163 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje brezplačnih šolskih prevozov za učence v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, 
- dodelitev štipendij in študijskih pomoči preko javnega razpisa, 
- podelitev nagrad odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom. 

Kazalci: 
- število učencev, ki se jim zagotavljajo šolski prevozi, 
- število občanov, ki jim je dodeljena štipendija ali denarna nagrada, 
- število osnovnošolcev, dijakov in študentov, ki so prejeli nagrado. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
19069003 - Štipendije 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 305.300 € 

Opis podprograma 

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za brezplačne prevoze učencev v skladu s 56. členom Zakona o osnovni 
šoli. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: omogočiti učencem brezplačen prevoz do osnovne šole oz. do vzgojnoizobraževalnega zavoda v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

Kazalec: število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega šolskega prevoza. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: omogočiti učencem brezplačen prevoz do osnovne šole oz. do vzgojnoizobraževalnega zavoda v 
skladu z veljavno zakonodajo. 

Kazalec: število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega šolskega prevoza. 

49272 Šolski prevozi 305.300 € 

Občina v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja sredstva za brezplačne prevoze učencev osnovnih šol in učencev 
osnovne šole s prilagojenim programom preko na javnem razpisu izbranega izvajalca in s šolskimi kombiji, povračila 
stroškov prevoza učencem, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, v višini, ki bi jim 
pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo, ter za prevoze otrok s posebnimi 
potrebami, katerim je bila izdana odločba o usmeritvi.  

Vrednost proračunske postavke se zmanjšuje zaradi zaprtja šol in neizvajanja šolskih prevozov v času epidemije 
COVID-19. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot za leto 2019. 

19069003 Štipendije 12.100 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom ter sredstva 
za sofinanciranje kadrovskih štipendij in druge oblike pomoči, ki potekajo preko javnega poziva. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Proračun Občine Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: spodbujati nadaljnje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje. 
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Kazalec: število podeljenih štipendij in drugih pomoči v obliki sofinanciranja študija. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: izvedba javnega poziva za sofinanciranje dodiplomskega ali podiplomskega izobraževanja. 

Kazalec: število podeljenih štipendij in drugih pomoči v obliki sofinanciranja študija. 

49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 8.600 € 

Ob zaključku osnovnošolskega šolanja nagrajujemo s praktičnim ali knjižnim darilom učence, ki so v času šolanja vsa 
leta dosegali nadpovprečen učni uspeh. Ob občinskem prazniku, 5. avgustu, na osnovi javnega poziva nagrajujemo 
odlične dijake in zlate maturante s praktičnim ali knjižnim darilom in z denarno nagrado, namenjeno nadaljnjemu 
izobraževanju. Ob občinskem prazniku, 11. decembru, na osnovi javnega poziva nagrajujemo izjemno uspešne študente 
s praktičnim ali knjižnim darilom in z denarno nagrado, namenjeno nadaljnjemu izobraževanju.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih. 

49273 Štipendiranje študentov 3.500 € 

Interes občine je izvajanje aktivnosti na področju štipendiranja in s tem omogočiti mladim boljše možnosti pri 
izobraževanju in tudi za njihovo kasnejše vključevanje v trg dela. Občina vsako leto objavi javni poziv delodajalcem za 
sofinanciranje kadrovskih štipendij, predviden je razpis za denarne nagrade izjemnim študentom ter odličnim dijakom, 
ki se izobražujejo v srednjih poklicnih ali srednjih strokovnih programih. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 1.050.519 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so 
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: otrok in mladostnikov, družin, starejših občanov in invalidov, 
materialno in socialno ogroženih oseb, oseb s težavami v duševnem zdravju, telesno in duševno prizadetih oseb in 
zasvojenih oseb. Večino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določajo Zakon o socialnem varstvu, 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, številni drugi podzakonski akti in pravilniki s 
socialnovarstvenega področja in Zakon o lokalni samoupravi, ki občinam nalagajo skrb za socialno ogrožene, invalide, 
ostarele, nevladne in invalidske organizacije s področja socialnega varstva. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- zagotavljanje dviga kvalitete življenja vseh skupin prebivalstva, 
- uvajanje novih socialno varstvenih programov za posamezne ciljne skupine, 
- razvoj strokovnih oblik pomoči, 
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2002 - Varstvo otrok in družine 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
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2002 Varstvo otrok in družine 36.166 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za sofinanciranje programov za preprečevanje in reševanje socialnih stisk 
družine na lokalnem nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, 
žrtev nasilja v družini in ga izvaja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja. Občina želi posredno 
prispevati tudi k dvigu rodnosti v občini ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma 
zagotavlja sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa varne hiše, materinskega doma in 
spodbujanje rodnosti v občini. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letna izvedbena cilja: 
- ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin, 
- spodbujanje rodnosti z zagotavljanjem sredstev za enkratne pomoči staršem ob rojstvu otrok. 

Kazalci: 
- število vključenih v program Varne hiše Gorenjska, 
- število vključenih v program Materinskega doma Gorenjska, 
- število podeljenih pomoči za novorojence. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 36.166 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje varne hiše, materinskega doma ter za pomoč staršem ob 
rojstvu otrok. Do enkratne pomoči ob rojstvu otroka je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od 
staršev stalno prebivališče v občini Radovljica in je državljan Republike Slovenije. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o pomoči za novorojene otroke v občini Radovljica, Pogodba o sofinanciranju 
programa Varna hiša Gorenjske in Pogodba o sofinanciranju programa Materinski dom Gorenjske. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja: 
- ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja socialno šibkejših družin, 
- spodbujanje rodnosti. 

Kazalci: 
- število vključenih v dejavnost Varne hiše Gorenjska, 
- število vključenih v dejavnost Materinskega doma Gorenjska, 
- število podeljenih pomoči za novorojence. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji: 
- zagotoviti sredstva za izvajanje dejavnosti varne hiše, 
- zagotoviti sredstva za izvajanje dejavnosti materinskega doma, 
- podpora staršem ob rojstvu otroka. 

Kazalci: 
- število vključenih v dejavnost Varne hiše Gorenjska, 
- število vključenih v dejavnost Materinskega doma Gorenjska, 
- število podeljenih pomoči za novorojence. 
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41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 6.163 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za pomoč ženskam in 
otrokom žrtvam nasilja. Program Varne hiše je namenjen ženskam, žrtvam katerekoli oblike nasilja (psihičnega, 
fizičnega, ekonomskega ali spolnega), ki se želijo, same ali z otroki, umakniti v varen prostor. Program Varna hiša 
deluje od leta 2003 in ob namestitvi nudi strokovno podporo in pomoč pri reševanju stisk povezanih z nasiljem v 
družini. Financiranje je zagotovljeno z letno pogodbo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s 
pogodbo o sofinanciranju 18-ih gorenjskih občin ter z donacijami. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana glede na predlog izvajalca dejavnosti, ki ostaja približno na ravni preteklih let. 

41020 Sofinanciranje materinskega doma 2.003 € 

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja je v letu 2011 s sodelovanjem vseh gorenjskih občin vzpostavilo 
delovanje Materinskega doma Gorenjske. Program je namenjen ženskam z otroki in nosečnicam, ki so se znašle v 
socialni in materialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene reševati svojo situacijo. Sredstva na 
postavki so namenjena pokrivanju sorazmernega dela materialnih stroškov društva za izvedbo dejavnosti materinskega 
doma v skladu z vsakoletno pogodbo. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana glede na predlog izvajalca dejavnosti, ki ostaja približno na ravni preteklih let. 

49106 Darilo novorojenčkom občine 28.000 € 

Enkratna pomoč je namenjena družini novorojenega otroka, občana občine Radovljica, kot denarna pomoč ob rojstvu 
otroka. Enkratna denarna pomoč se dodeli v obliki vrednostnega bona za nakup potrebščin in oblačil za otroke, staršem 
pa se izroči tudi knjiga s čestitko. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.014.353 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov pri centru za socialno delo, programe 
za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim 
ranljivim skupinam.  

Skladno z Zakonom o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo: 
- pravice družinskega pomočnika, 
- pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec 

oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen, 
- pomoč pri uporabi stanovanja (subvencije najemnine), 
- stroški storitev v splošnih in socialno-varstvenih zavodih ter v stanovanjskih skupnostih, kadar je upravičenec 

oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, 
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami in 

sofinanciranje njihovih programov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- izboljšanje kvalitete življenja,  
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva,  
- razvoj strokovnih oblik pomoči,  
- oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, 
oseb, ki preživljajo nasilje,oseb s težavami v duševnem zdravju, starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase. 

Kazalec: število oseb, ki so deležne pomoči oz. so vključene v programe socialnega varstva. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
20049002 - Socialno varstvo invalidov 
20049003 - Socialno varstvo starih 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049002 Socialno varstvo invalidov 52.000 € 

Opis podprograma 

V okviru socialnega varstva invalidov občina zagotavlja sredstva za izvajanje pravice do izbire družinskega pomočnika, 
ki je bil uveden z zakonom leta 2004 in ima pomembno vlogo pri ohranjanju kakovostnega življenja invalidnih oseb v 
domačem okolju ter preko javnega razpisa prispeva sredstva k nakupu invalidskih pripomočkov in naprav 
posameznikom, društvom in organizacijam. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
- invalidnim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, zagotavljati 

kakovostno oskrbo v domačem okolju in s tem povečati kakovost njihovega življenja, 
- zagotavljati finančno pomoč pri odpravljanju ovir za invalide, pri nakupu invalidskih pripomočkov in naprav. 

Kazalca: 
- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe, 
- število invalidov posameznikov, društev ali invalidskih organizacij, ki so se prijavila na razpis. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- zagotoviti sredstva za financiranje družinskih pomočnikov v skladu z veljavno zakonodajo, 
- zagotoviti sredstva za pomoč pri odpravljanju ovir za invalide, za nakup invalidskih pripomočkov in naprav. 

Kazalca: število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe, število invalidov posameznikov, društev ali 
invalidskih organizacij, ki so se prijavila na razpis. 

41007 Družinski pomočnik 50.000 € 

Naloga se financira v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi 
pomoč in oskrbo, ki jo potrebuje, v domačem okolju. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s 
težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je lahko le oseba, ki se je z namenom, da bi postala družinski 
pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima 
isto stalno prebivališče kot invalidna oseba oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe. O priznanju pravice do 
družinskega pomočnika odloči Center za socialno delo. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zmanjša glede na predvideno število družinskih pomočnikov v letu 
2020 in na višino porabljenih sredstev v letu 2019. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Potrebna sredstva za realizacijo naloge so odvisna od višine minimalnega dohodka, ki ga družinski pomočniki 
prejemajo, števila družinskih pomočnikov in ali so zaposleni za polni delovni čas ali manj. V letu 2019 se je število 
družinskih pomočnikov nekoliko zmanjšalo; končna realizacija v posameznem letu pa je odvisna od števila odločb o 
priznanju do te pravice, ki jo priznava v skladu z zakonodajo Center za socialno delo. Občina Radovljica je v decembru 
2019 financirala 4 družinske pomočnike. 
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41023 Odpravljanje ovir za invalide 2.000 € 

Občina si prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja invalidov, odpravljanje oviranosti in večjo vključenost invalidov 
v družbo. Sredstva na postavki so namenjena odpravljanju ovir za invalide, za invalidske pripomočke in naprave v 
skladu z javnim razpisom, na katerega se lahko prijavijo posamezniki ter društva in invalidske organizacije. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višino sredstev ohranjamo na ravni preteklih let. 

20049003 Socialno varstvo starih 878.982 € 

Opis podprograma 

Zakonodaja na področju socialnega varstva opredeljuje, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev 
institucionalnega varstva, kadar so upravičenci delno ali v celoti oproščeni plačila oskrbnine, pomoč družini na domu, 
razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino, in sodelovanje z nevladnimi organizacijami ter sofinanciranje 
njihovih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in Zakon 
o nevladnih organizacijah, Zakon o društvih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic 
uporabnikov. 

Kazalec: 
- število občanov, vključenih v institucionalno varstvo, 
- število občanov, uporabnikov pomoči na domu,  
- število občanov, vključenih v programe medgeneracijskega centra. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov in s tem izboljšati 
kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. 

Kazalec: število občanov, vključenih v storitve socialnega varstva starih. 

41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 530.000 € 

Naloga se financira v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Postavka zajema financiranje dela oskrbnih stroškov 
občanov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, v primeru, ko oskrbovančevi 
prejemki in premoženje ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov oskrbnine in ko oskrbovanec nima svojcev, ki bi bili 
dolžni in sposobni to razliko kriti.  

Upravičenost do oprostitve pri plačilu dela oskrbnine ugotavlja z odločbo Center za socialno delo Gorenjska, enota 
Radovljica; občine smo na osnovi teh odločb doplačniki računov za oskrbo občanov v socialnovarstvenih zavodih in 
stanovanjskih skupnostih. Cene storitev zavodom in stanovanjskim skupnostim potrjuje Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zvišuje, saj se zvišujejo cene oskrbe v socialno varstvenih 
zavodih. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na postavki povprečno letno zagotavljamo sredstva za plačilo ali doplačilo oskrbe približno za 70 občanov. Višina 
sofinanciranja, oz. doplačila občine je vedno odvisna od dohodkov občanov, ki so vključeni v zavodsko oskrbo in 
plačilne sposobnosti njihovih svojcev. 
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41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 255.642 € 

Skladno z Zakonom o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu. Pomoč na 
domu obsega oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu 
lahko nadomesti institucionalno varstvo. Na območju občine Radovljica javno službo izvajanja storitev pomoči na 
domu - socialna oskrba opravlja Dom dr. Janka Benedika Radovljica. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zvišuje v skladu z realizacijo v letu 2019 in v skladu z 
višjimi stroški izvajanja storitve pomoči na domu. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Občina skladno z sklepom občinskega sveta zagotavlja 80% subvencijo cene programov pomoči na domu - socialna 
oskrba; storitev je v letu 2019 v povprečju mesečno koristilo 76 uporabnikov iz naše občine. 

41024 Medgeneracijski center Radovljica 84.400 € 

Občina razvija socialnovarstvene programe, namenjene medgeneracijskemu sodelovanju, zagotavljanju kakovostnega 
staranja in solidarnemu sožitju generacij v občini in v ta namen zagotavlja pogoje za delovanje medgeneracijskega 
centra. Programe medgeneracijskega centra izvaja za to področje usposobljeni izvajalec Ljudska univerza Radovljica. 
Načrtovana sredstva se bodo porabila za izvajanje različnih programov in delavnic. 

Sredstva na NRP se bodo namenila za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo bivše knjižnice, v kateri je 
predvidena ureditev medgeneracijskega centra. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna delno zviša, in sicer z namenom pokritja stroškov za 
izdelavo projektne dokumentacije za spremembo namembnosti in ureditev medgeneracijskega centra v prostorih bivše 
knjižnice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 107004 - Medgeneracijski center Radovljica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi in predlogom Ljudske univerze Radovljica. 

41027 Prostofer 8.940 € 

Občina Radovljica je v septembru 2019 začela z izvajanjem projekta Prostofer. Projekt je namenjen starejšim občanom 
brez lastnega prevoza in omogoča brezplačne prevoze do zdravstvenih in drugih javnih ustanov, v trgovino in druge 
lokacije. V ta namen je Občina Radovljica za prevoze zagotovila električno vozilo, vozniki pa so starejši občani, ki 
prevoze opravljajo prostovoljno.  

Namen projekta je izboljšanje mobilnosti starejših in povečanje socialne vključenosti starejših na splošno, pa tudi 
krepitev zavesti o prostovoljstvu in medsebojni pomoči med občani. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene potrebe. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 30.500 € 

Opis podprograma 

V občini Radovljica nudimo pomoč občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti. V okviru 
podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške v primerih, 
ko je občina naročnik pokopa. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so kot dopolnilni program, ki je pomemben za 
občino, v podprogram vključene tudi enkratne denarne pomoči. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev, Odlok o denarni pomoči v Občini Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja: 
- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini, 



170 

 

- v čim večji meri zagotavljati denarno socialno pomoč glede na potrebe občanov. 

Kazalca: 
- stopnja brezposelnosti, 
- število oseb, katerim je bila dodeljena enkratna denarna pomoč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji: 
- na podlagi izdanih odločb dodeljevanje sredstev socialno ogroženim osebam, 
- kritje pogrebnih stroškov za pokojnike, za katere ni naročnika pogreba. 

Kazalci: 
- število prejemnikov enkratne denarne pomoči, 
- število pokopov, kjer je naročnik občina. 

41002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 25.500 € 

Sredstva za enkratne denarne pomoči so namenjena občanom, ki so se zaradi okoliščin, na katere sami niso mogli 
vplivati, znašli v trenutni materialni stiski (izguba zaposlitve, dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini ipd.). 
Enkratne občinske denarne socialne pomoči dodeljuje z odločbo Center za socialno delo Gorenjska, enota Radovljica, v 
skladu z Odlokom o denarni socialni pomoči v Občini Radovljica, ki ga je sprejel občinski svet v aprilu 2012. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na predvidene potrebe, višino sredstev ohranjamo na ravni preteklih let. 

41022 Pogrebni stroški 5.000 € 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti določa, da je občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče, 
dolžna prijaviti pokop, če naročnika pogreba ni. V primeru, da kraja zadnjega stalnega bivališča pokojnika ni mogoče 
ugotoviti, pokop prijavi občina, v kateri je imel pokojnik zadnje začasno bivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega 
začasnega bivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla, oz. je bila najdena. Če naročnika pogreba ni, mora 
stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, in sicer zaradi višjih stroškov osnovnega pogreba 
ter zaradi večjega števila pogrebov, za katere ni drugega naročnika. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana na osnovi realizacije v letu 2019. Končna realizacija pa je odvisna od števila pogrebov, katerih 
naročnik je občina. 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 17.471 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje programov, namenjenih rehabilitaciji odvisnikov in preventivi na 
področju odvisnosti od nedovoljenih substanc. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja: 
- zagotoviti možnost rehabilitacije odvisnikom od drog in s tem zagotoviti dvig kakovosti življenja in 

enakopravno vključevanje v družbo ranljivejšim občanom, 
- zmanjšati uporabo oz. zlorabo drog ter drugih oblik zasvojenosti, zlasti med mladimi. 

Kazalca: 
- število oseb, ki so se vključile v programe komune, 
- število oseb, ki so se vključile v program Reintegracijskega centra. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj: omogočiti delovanje programov za delo z zasvojenimi in rehabilitacije odvisnikov od droge. 

Kazalci: izveden program komune Skupnost Žarek in izveden program Reintegracijskega centra. 

41015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK" 14.520 € 

V letu 2006 je Društvo za delo z mladimi v stiski ŽAREK začelo z delom v komuni Skupnost ŽAREK, ki sprejema v 
rehabilitacijo mlade, zasvojene z drogami z območja Zgornje Gorenjske. Dejavnost komune poleg občin Zgornje 
Gorenjske sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, donatorji in uporabniki. 

Vrednost proračunske postavke se je s prerazporeditvijo povečala v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju za 
leto 2020. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju. Višina sofinanciranja predstavlja sorazmerni 
delež, ki pripade na občino Radovljica glede na delež prebivalstva. 

41026 Reintegracijski center 2.951 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Reintegracijskega centra, ki ga izvaja Center za socialno delo 
Gorenjska, enota Kranj, od leta 2008 dalje. Občina Radovljica program Reintegracijskega centra sofinancira od leta 
2016 dalje s pogodbo; delež sofinanciranja se določa na predlog izvajalca in za leto 2020 znaša 2.951,00 EUR. Program 
sofinancirajo vse gorenjske občine in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana glede na predlog razdelilnika za vse gorenjske občine, ki ga je pripravil izvajalec 
programa Reintegracijskega centra, Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 35.400 € 

Opis podprograma 

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oziroma 
finančna, izobrazbena, zaposlitvena ipd.) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je npr. zaposlitev) pogosto v 
izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja ali drugih 
okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. 
Občina Radovljica pomaga čim večjemu številu društev in organizacij s tega področja, da lažje izvajajo svoje programe 
in s tem olajšujejo vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiski. Teh storitev in programov, ki so za posamezna 
socialnohumanitarna društva in invalidske organizacije vitalnega pomena, ne zagotavlja nobena druga javna institucija. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o nevladnih organizacijah in Zakon o Rdečem križu Slovenije. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: preko sofinanciranja socialno varstvenih programov zagotavljati možnosti za reševanje socialnih stisk 
in zmanjševanje socialnih razlik ter na ta način izboljšati kakovost življenja ranljivih skupin prebivalcev. 

Kazalec: število društev, ki izvajajo socialne humanitarne in invalidske programe oz. delujejo na tem področju in so se 
prijavila na javni razpis. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letna cilja: 
- zagotoviti sredstva za sofinanciranje izvajanja programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin, 
- izvedba razpisa za sofinanciranje programov socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij v občini.  

Kazalec: število društev, ki izvajajo socialne humanitarne in invalidske programe oz. delujejo na tem področju in so se 
prijavila na javni razpis. 
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41018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500 € 

Neprofitna in nevladna organizacija ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje preko enote ŠENTGOR 
Radovljica za območje zgornje-gorenjskih občin izvaja programe psihosocialne rehabilitacije in podpore ljudem s 
težavami v duševnem zdravju ter njihovim svojcem. Poslanstvo združenja ŠENT je tudi ustvarjanje delovnih mest za 
težje zaposljive brezposelne osebe. Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju najemnine za poslovne prostore v 
Radovljici (stavba Telekoma), v katerih ŠENTGOR izvaja svojo dejavnost. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev se ohranja na ravni preteklih let. 

41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih 
socialnovarstvenih društev in organizacij 27.900 € 

Sredstva se zagotavljajo na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Nacionalnega programa socialnega varstva. 
Namenjena so sofinanciranju izvajanja programov humanitarnih, invalidskih, dobrodelnih in sorodnih društev, drugih 
socialnovarstvenih društev in organizacij, ki pripravljajo programe preprečevanja, razreševanja in odpravljanja socialnih 
stisk, programe, usmerjene v zmanjšanje socialne izključenosti starejših, mladih brezposelnih, oseb s posebnimi 
potrebami, programe za rehabilitacijo zasvojenih in drugih socialno šibkejših skupin prebivalstva, programe za 
kvalitetnejše življenje družine in podporo družini idr. na podlagi pogojev vsakoletnega javnega razpisa za to področje.  

Iz sredstev na tej postavki občina skladno z Zakonom o Rdečem križu Slovenije sofinancira tudi delovanje območne 
organizacije Rdečega križa Slovenije in njene specifične programe lokalnega pomena. 

Sredstva na postavki bodo v letu 2020 porabljena za naslednje namene: 
- za delovanje in programe območne organizacije Rdečega križa: 13.900,00 EUR 
- za delovanje ter programe socialno humanitarnih in invalidskih organizacij in društev preko javnega razpisa: 

14.000,00 EUR. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev se ohranja na nivoju preteklih let. 
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5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO 1.940.324 €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 395.900 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh 
oblasti. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 
porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot 
temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter 
izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- ravnanje s premoženjem v lasti občine, 
- zagotavljanje uradnih objav, 
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0403 - Druge skupne administrativne služb 

0403 Druge skupne administrativne službe 395.900 € 

Opis glavnega programa 

Podprogram zajema uradne objave občine in njenih organov, občinska priznanja in simbole ter gospodarno ravnanje s 
premoženjem v lasti občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske 
uprave, priznanj in simbolov občine ter skrb za občinsko premoženje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- pravočasna objava občinskih predpisov, razpisov, javnih natečajev, informacij za občane in drugih uradnih 

objav, 
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih, 
- upravljanje z občinskim premoženjem. 

Kazalca: 
- število pravočasnih in ustreznih uradnih objav,  
- število vzdrževanih poslovnih prostorov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 395.900 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v 
lasti občine in investicije v poslovne prostore v lasti občine. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
- skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v lasti Občine Radovljica, 
- prenova in obnova poslovnega fonda, 
- zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori. 

Kazalec: število vzdrževanih poslovnih prostorov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: tekoče in investicijsko vzdrževati stvarno premoženje po programu vzdrževanja.  

Kazalca: 
- odstotek investicijsko ter tekoče obnovljenih poslovnih prostorov glede na letni plan vzdrževanja, 
- izvedba predvidenih ukrepov, zbiranje najemnin idr.. 

40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 66.500 € 

Občina Radovljica sama upravlja z nekaterimi svojimi poslovnimi prostori in zgradbami. Za pokrivanje teh stroškov so 
potrebna sredstva. Večji del teh stroškov zaračunamo najemnikom poslovnih prostorov in se odražajo na prihodkovni 
strani proračuna. Glavnino teh stroškov predstavlja poraba električne energije, komunalne storitve in ogrevanje.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna glede na oceno potreb zmanjšuje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na oceni realizacije leta 2019 in na oceni potreb. 

44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 280.400 € 

Na tej postavki planiramo stroške, povezane z upravljanjem občinskega premoženja. Med te stroške spadajo splošni 
stroški, povezani z upravljanjem premoženja, kot so stroški raznih cenitev, notarske storitve, plačilo davka od prodaje 
nepremičnin, odvetniške storitve, povezane z občinskim premoženjem, geodetske meritve, zavarovanje občinskega 
premoženja, stroški urejanja občinskih gozdov in kmetijskih zemljišč. Na postavki namenjamo sredstva tudi za rušenje 
objekta Kopališka 10 v Radovljici, nadaljevanje obnove letališke infrastrukture na Letališču Lesce in za investicijsko 
vzdrževanje občinskega premoženja. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna občutno povečuje. Na novo so predvidena sredstva za 
rušitev izpraznjene in dotrajane poslovne stavbe na Kopališki 10, za zamenjavo strehe na planinskem domu na Goški 
Ravni in za potrebe ureditve letališke infrastrukture ob hangarju na letališču v Lescah, kar pa je povezano tudi s 
prihodkovno stranjo proračuna. Zagotovitev sredstev bo omogočila gospodarnejše ravnanje z občinskim premoženjem. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013004 - Poslovna stavba - Kopališka 10 Radovljica 
NRP - 013012 - Letališče Lesce 
NRP - 013015 - Upravljanje občinskega premoženja 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni potrebnih sredstev temeljijo na realizaciji splošnih stroškov v letu 2019 in na oceni investicijskih vlaganj, 
potrebnih za izvedbo načrtovanih aktivnosti. 

44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 3.000 € 

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov na Kranjski 13.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zmanjšuje - zamenjava vhodnih vrat in oken na skupnem 
hodniku v poslovni stavbi na Kranjski 13 je bila namreč izvedena že v letu 2019, v  letu 2020 je načrtovan še nakup in 
montaža zunanjih žaluzij. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013002 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na oceni potrebnih vlaganj. 

44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 46.000 € 

Sredstva so namenjena za zemljiško knjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica in bodo porabljena za 
odmere cestnega sveta, izdelavo elaboratov ureditve etažne lastnine in sklepanje nepremičninskih poslov za večjo 
urejenost nepremičnin v lasti Občine Radovljica. Kjer občina ni lastnik v celoti, bo ureditev etažne lastnine 
sofinancirana s strani solastnikov objekta. Del sredstev na postavki je namenjenih tudi odmeri in prenosu funkcionalnih 
zemljišč pri večstanovanjskih objektih na etažne lastnike objektov. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zaokrožuje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013010 - Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na podlagi ocene stroškov, ki so povezani z navedeno aktivnostjo. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 294.978 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov 
na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne 
samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter 
izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih 
sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni 
0603 - Dejavnost občinske uprave 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 242.999 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in 
programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog 
ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi 
proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju. 

Kazalci: število skupnih srečanj ter izvedenih akcij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 242.999 € 

Opis podprograma 

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena 
območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega 
območja oz. regije. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v 
programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, 
Strategija LAS Gorenjska košarica in Pogodba o sofinanciranju vodenja, delovanja, upravljanja LAS Gorenjska 
košarica v programskem obdobju 2014-2020. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: 
- zagotavljanje trajnostnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture, 
- razvoj gospodarstva, 
- razvoj človeških virov, 
- krepitev identitete regije, 
- razvoj podeželja. 

Kazalci: 
- projekti iz dogovora regij, 
- projekti iz dogovora Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 
- projekti v skladu iz dogovora regij, 
- projekti iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014 - 2020. 

Kazalci: 
- število odobrenih projektov iz dogovora regij, 
- število odobrenih projektov iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 

2014-2020. 

44520 CLLD 236.899 € 

Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje programa razvoja podeželja (po novem CLLD, nekdanji LEADER), in 
sicer projektov CLLD, ki smo jih skupaj z gorenjskimi občinami prijavili na poziv LAS Gorenjska košarica in za katere 
smo, s strani Ministrstva za kmetijstvo, prejeli Odločbe o pravici do sredstev: Semenjalnica, Hitro s kolesom, Počakaj 
na bus, Arhitektura gorenjskih vasi. 

Izvedba projektov je vezana tudi na dinamiko izvajanja projektov v partnerskih občinah. Zaradi nekaterih dolgotrajnih 
postopkov (npr. izvedba skupnega javnega naročila), se določene aktivnosti niso izvedle v preteklem letu, zato sredstva 
iz preteklega leta prenašamo v letošnje leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
- NRP - 042020 - Semenjalnica 
- NRP - 042023 - Hitro s kolesom 
- NRP - 042024 - Počakaj na bus  
- NRP - 042026 - Arhitektura gorenjskih vasi 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi oddanih vlog Ministrstvu za kmetijstvo - Agenciji Republike Slovenija za kmetijske trge 
in razvoj podeželja in na podlagi izdanih Odločb o pravici do sredstev istega ministrstva. 

44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 6.100 € 

Sredstva so namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, ki jo za članice LAS izvaja 
Razvojna agencija BSC iz Kranja. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom ne spreminja. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana v višini deleža za našo občino, ki smo ga dolžni sofinancirati skladno z vsakoletno 
pogodbo. 

0603 Dejavnost občinske uprave 51.979 € 

Opis glavnega programa 

Glavni podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 51.979 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje: 
- tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, 
- plačilo najemnin za upravne prostore, 
- investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, 
- investicije v upravne prostore, 
- nakup opreme in nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna in Zakon o javnem naročanju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
- ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin, 
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,  
- zavarovanje premoženja. 

Kazalca: 
- zvišanje vrednosti nepremičnin, 
- zadovoljstvo strank. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava,  
- dobava električne energije in energije za ogrevanje, 
- dobava vode in odvoz odpadkov, 
- varovanje stavbe. 

Kazalca: 
- zvišanje vrednosti nepremičnin, 
- zadovoljstvo strank. 

44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 51.979 € 

Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina Radovljica. S postavke se 
plačujejo obratovalni stroški praznih enot, kot so npr. stroški energije, komunalnih storitev, dimnikarskih storitev, 
telekomunikacij, urejanje zelenih površin, stroški rednih pregledov dvigal ter drugi stroški. Na postavki namenjamo 
sredstva tudi tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov. 
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Vrednost proračunske postavke se glede na sprejet proračun povečuje za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013005 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na podlagi ocene realizacije v letu 2019 in na oceni potreb. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 165.700 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in 
gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot 
privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja radovljiške občine. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 157.700 € 

Opis glavnega programa 

Občina Radovljica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva za intervencije za kmetijstvo, 
gozdarstvo in razvoj podeželja, ki spadajo v okvir t. i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih 
pomoči. Dodeljuje se jih lahko pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Radovljica. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in 
bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: realizacija projektov in programov v skladu z vsebinskim in časovnim planom.  

Kazalci: število projektov in programov ter izveden razpis. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 157.700 € 

Opis podprograma 
Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij: 

- spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove osnovne kmetijske proizvodnje, 
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju, 
- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja, 
- sofinanciranje investicij za delo v gozdu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: realizacija programov in projektov v skladu z vsebinskim in časovnim planom. 
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Kazalca: število projektov in programov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: izvedba javnega razpisa za razdelitev sredstev in razdelitev sredstev za posamezne projekte in programe. 

Kazalec: število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja. 

44516 Projekti LEADER programa 40.000 € 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izvajanje projekta Narava nas uči, in sicer za delovanje učnega 
vrta ob Osnovni šoli A. T. Linharta v Radovljici. 

Sredstva se z rebalansom proračuna povečujejo za nakup čebel in vzdrževanje vrta (ograje, obrobe, ureditev notranjosti 
rastlinjaka...). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 042131 - Narava nas uči 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva za vzdrževanje so ocenjena na podlagi realizacije v letu 2019 in na podlagi potreb. 

44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 40.000 € 

Sredstva na postavki so namenjena pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini 
Radovljica in bodo dodeljena na podlagi in z nameni javnega razpisa. Proračunska postavka vključuje sredstva za nakup 
opreme za delo v gozdu, sredstva za nakup nove kmetijske opreme, za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in 
za delovanje društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Razpis je bil objavljen februarja. Rok za oddajo vlog je 
zaradi epidemije COVID-19 podaljšan do 5. junija 2020. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 042123 - Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so ocenjena v enaki višini kot v letu 2019. 

44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 15.000 € 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje že izdelanih tematskih poti na območju občine 
Radovljica. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na podlagi ocene potreb po vzdrževanju. 

44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 62.700 € 

V letu 2012 je bil zgrajen čebelarski center, s katerim upravlja Ljudska univerza v Radovljici. Glavnina sredstev na 
postavki je namenjena za pokrije stroškov upravnika in izvedbo programov v centru. Na postavki so namenjena tudi 
sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta, ki ga ne pokrijejo uporabniki. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 042009 - Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je določena na osnovi realizacije v letu 2019 in na osnovi potreb. 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 8.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je 
naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali. 

Kazalca: 
- najem dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali,  
- število oskrbljenih zapuščenih živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in žival 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 8.000 € 

Opis podprograma 

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, 
ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na vsakih 800 registriranih psov v občini mora le-ta 
zagotoviti eno mesto v zavetišču. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter 
pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. 

Kazalec: število oskrbljenih zapuščenih živali v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilja: 
- zagotoviti dve mesti v zavetišču za zapuščene živali, 
- zagotoviti oskrbo vseh evidentiranih zapuščenih živali iz območja občine. 

Kazalca: 
- zagotovljeni dve mesti v zavetišču, 
- število oskrbljenih živali. 

44514 Stroški azila za zapuščene živali 8.000 € 

Proračunska postavka zajema sredstva za rezervacijo dveh boksov za pse, za mesečno oskrbo najdenih živali in sredstva 
za sterilizacijo zapuščenih mačk. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 042008 - Stroški azila za zapuščene živali 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije v letu 2019 in na podlagi podpisane pogodbe z Zavetiščem Ljubljana na 
Gmajnici. 
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14 GOSPODARSTVO 156.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje porabe zajema 
aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter razvojnim 
projektom in programom. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, 
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,  
- razvoj lokalne turistične infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 156.000 € 

Opis glavnega programa 

Občina Radovljica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in 
sicer za: 

- pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t. i. državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje 
pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja 
gospodarstva v občini Radovljica ter 

- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, 
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: uspešno izvedeni projekti. 

Kazalec: 
- število izvedenih podjetniških investicij in programov, 
- število prejemnikov državnih pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 156.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva, in sicer: 
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva in 
- promocija podjetništva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s 

tem spodbujanje zaposlenosti, 
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva. 

Kazalca: 
- število izvedenih podjetniških investicij in programov, 
- število prejemnikov državnih pomoči. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilja: 
- ustrezno podporno okolje za podjetnike,  
- uspešno izveden razpis za spodbujanje malega gospodarstva. 

Kazalca: 
- število prejemnikov pomoči, 
- doseženi cilji postavljeni z razpisom (št. novih delovnih mest, ohranjanje trgovin na podeželju, nove 

investicije,...). 

44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 60.000 € 

Proračunska postavka zagotavlja sofinanciranje programov in projektov, ki se izvajajo preko razvojnih agencij. Tako se 
sredstva namenjajo za: 

- sofinanciranje nalog v javnem interesu (tehnična pomoč občinam), 
- koordinacijo županov občin Zgornje Gorenjske, ki jo izvaja RAGOR, 
- izvajanje podjetniškega krožka v osnovni šoli, ki ga izvaja RAGOR, 
- izvedbo projekta Podjetniška kavica, ki ga izvaja RAGOR, 
- izvajanje projekta Uporabna zelišča in Domače jedi Dežele, ki ju izvaja RAGOR, 
- vzpostavitev preventivnih programov na področju krepitve duševnega zdravja (projekt ANIMA SANA), 

projekt koordinira RAGOR, 
- vzdrževanje baze podatkov hišnih imen,   
- izvedbo projekta StartUPS - coworking center in 
- izvedbo projektov Social SEEDS in Alpe adria Karavanke v katere je občina Radovljica vključena preko 

razvojne agencije BSC iz Kranja. 

Sofinanciranje nalog v javnem interesu določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Sofinanciranje 
nalog v javnem interesu sofinancira država in vse občine Gorenjske po ključu. Nalogo regionalne razvojne agencije 
zadolžene za to področje izvaja Razvojna agencija BSC iz Kranja. BSC izvaja mednarodni projekt Social SEEDS, 
katerega rezultat bo analiza stanja na področju socialnega podjetništva in na podlagi tega razvoj konkretnih akcijskih 
načrtov in planov za področja socialnega podjetništva, priprava regijskih akcijskih načrtov in regijskih strategij 
vključenih partnerjev. BSC izvaja tudi projekt Alpe adria Karavanke, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V - A Slovenija - Avstrija.  Glavni namen projekta je 
razvoj turistične ponudbe na čezmejnem območju Karavank. V občini Radovljica se bodo v okviru projekta označile 
pohodne in kolesarske poti. 

Ostale dejavnosti, ki se financirajo v okviru te proračunske postavke izvaja Razvojna agencija RAGOR. Aktivnosti 
mesečne koordinacije županov izvaja za vse občine Zgornje Gorenjske, ki te dejavnosti tudi sofinancirajo. RAGOR za 
vse občine Zgornje Gorenjske izvaja projekt Podjetniška kavica, v okviru katerega se odvijajo izobraževanja in 
delavnice za podjetnike. RAGOR je izvajalec podjetniškega krožka v Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica. Prav tako 
RAGOR, kot nadgradnjo učnega biodinamičnega vrta, izvaja izobraževanja za odrasle na temo uporabnih zelišč in 
priprave jedi iz lokalno pridelane hrane ter koordinira projekt vzpostavitve preventivnih programov na področju 
krepitve duševnega zdravja (projekt ANIMA SANA). Na postavki namenjamo sredstva še za vzdrževanje baze starih 
hišnih imen v občini. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana v višini stroškov programa za leto 2020 s strani Razvojne agencije BSC iz Kranja in 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 

44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 60.000 € 

Na postavki so zajeta sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki omogočajo črpanje 
evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna in za pripravo druge dokumentacije za razpise. 

Z rebalansom proračuna se povečujejo sredstva za pripravo razvojnega programa občine za prihodnje razvojno obdobje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 041004 - Priprava projektnih dokumentacij za razpise 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so ocenjena na podlagi ocene potreb in pričakovanih razpisov za nepovratna sredstva. 
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44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 36.000 € 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programa e-Vem točke (registracija novih podjetij), ki ga izvaja 
Območna obrtna zbornica Radovljica in za dodeljevanje spodbud gospodarstvu na podlagi javnega razpisa. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 041005 - Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so določena na osnovi ocene potreb. 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 765.646 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se 
nanaša na prostorsko planiranje, vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v 
skladu z določili zakonodaje. Pri tem se upošteva prioritete izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na 
tem področju ter iskanje ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi. Postopno vzpostavljamo, redno vzdržujemo in 
razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje in na podlagi 
medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Regionalni razvojni program Gorenjske 2014 - 2020 in Občinski razvojni program. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je spodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje 
pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter ustvarjanje 
prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 339.000 € 

Opis glavnega programa 

Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in za druge programe na 
stanovanjskem področju. 
Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje: 

- izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa občine,  
- vzdrževanje stanovanj v lasti občine in skupnih prostorov in na ta način povečanje bivalnega standarda s 

posodabljanjem stanovanjskih enot, povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih 
prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanjega izgleda stanovanjskih 
stavb. 

- dodeljevanje spodbud za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in 
- spodbujanje prenove stanovanjskih objektov registriranih kot objekti kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po petletnem planu vzdrževanja ter izgradnja novih 
stanovanjskih enot v skladu s Stanovanjskim programom občine in v okviru proračunskih zmožnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.  
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Kazalec, na podlagi katerega bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je delež realizacije navedenega plana 
investicijskega vzdrževanja. S samo izvedbo investicij se preprečuje propadanje obstoječega fonda stanovanj in poveča 
tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji 
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 85.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje podporo individualni stanovanjski gradnji: podpore fizičnim osebam za individualno 
stanovanjsko gradnjo (subvencioniranje obrestne mere). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon s podzakonskimi predpisi in Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini 
Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja sta pomoč fizičnim osebam pri reševanju stanovanjskega vprašanja in vzdrževanje stanovanjskih 
objektov kulturne dediščine. 

Kazalniki: 
- število kreditojemalcev oz. odobrenih kreditov, 
- število obnovljenih stanovanjskih objektov, ki so spomeniško zaščiteni. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letna izvedbena cilja sta pomoč fizičnim osebam pri reševanju stanovanjskega vprašanja in vzdrževanje stanovanjskih 
objektov kulturne dediščine. 

Kazalniki: 
- število kreditojemalcev oz. odobrenih kreditov, 
- število obnovljenih stanovanjskih objektov, ki so spomeniško zaščiteni. 

46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 85.000 € 

Sredstva so namenjena za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stanovanjskih in poslovno stanovanjskih stavb, 
ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica. Sredstva se dodeljujejo na podlagi 
javnih razpisov. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 061012 - Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so predlagana v enaki višini kot za leto 2019. 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 145.000 € 

Opis podprograma 

V okvir podprograma sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj ter nakup, gradnja in vzdrževanje 
bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon s podzakonskimi akti. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala 
v trajni lasti, ter izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj 
in zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. 

46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 145.000 € 

Sredstva vključujejo stroške vzdrževanja stanovanj v skladu s stanovanjskim programom občine za leto 2020 in 
programom vzdrževanja stanovanj za leto 2020. Sredstva bodo porabljena za večje obnove stanovanj in skupnih delov, 
kjer ni rezervnega sklada, saj se običajno po izpraznitvi stanovanja glede na potrebe in pred vselitvijo novega najemnika 
izvede tudi večja obnova stanovanja. Porabo sredstev načrtujemo tudi za obnovo streh in fasad na objektih, ki so v 
večinski lasti občine in za katere se ne vodi rezervnega sklada. Na postavki planiramo še sredstva za pridobitev 
projektnih dokumentacij za obnove. Zagotavljamo tudi finančna sredstva za vzdrževalna dela notranjosti stanovanj: 
obnove kopalnic in inštalacijskega omrežja, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, vgradnjo kalorimetrov, 
zamenjavo peči… in za intervencijska vzdrževalna dela. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 061010 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocene vrednosti temeljijo na oceni potrebnih vzdrževalnih del v neprofitnih stanovanjih v skladu s stanovanjskim 
programom. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 109.000 € 

Opis podprograma 

V okvir podprograma sodijo: prenos kupnin za prodana stanovanja po SZ–91 na Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije in Slovensko odškodninsko družbo, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, 
zavarovanje, upravljanje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon s podzakonskimi akti. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja: 
- ohranjanje kvalitete stanovanj in 
- prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD.  

 

Kazalec: vzdrževan stanovanjski fond Občine Radovljica, s čimer ohranjamo njegovo vrednost. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letna izvedbena cilja: 
- ustrezno zavarovana in  
- primerno vzdrževana stanovanja.  

Kazalec: obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega vzdrževanja stanovanj. 

46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 45.000 € 

Oblikovanje rezervnega sklada je obvezno po stanovanjskem zakonu. Poleg obveznega vplačila v rezervni sklad se 
lastniki stanovanj v posameznih večstanovanjskih stavbah glede na predvidene večje obnove skupnih delov lahko 
odločijo za dodatna vplačila. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije v letu 2019 in oceni potreb. 

46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 64.000 € 

Na postavki so zajeta sredstva za stroške upravljanja in zavarovanja stanovanj, stroške prodaje nepremičnin (stroški 
objav in notarskih storitev) in stroške vpisa stanovanj v zemljiško knjigo (izdelava elaborata etažne lastnine, stroški 
predloga za vpis lastninske pravice, stroški pridobitve ustrezne dokumentacije in geodetskih storitev). Lastnik 
stanovanja subsidiarno odgovarja za pokritje obratovalnih stroškov najemnikov. Ker se socialna situacija slabša, je tudi 
neplačnikov obratovalnih stroškov vedno več, zato na tej postavki planiramo tudi sredstva za pokritje obratovalnih 
stroškov neplačnikov. Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov praznih stanovanj.  

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije v letu 2019 in oceni potreb. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna 426.646 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (parcelacije, odmere) ter nakupe zemljišč in 
opremljanje stavbnih zemljišč. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Radovljica) za namen gradnje poslovnih in 
drugih objektov (posamezna zemljišča),  

- gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, 
služnost, oddaja v najem), 

- gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča),  
- pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim) 
- opremljanje stavbnih zemljišč. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilja: 
- realizacija letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je 

potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna 
naloga, zaradi česar je izredno težko natančno predvideti stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov, 

- priprava stavbnih zemljišč za gradnjo. 

Kazalci: 
- število zaključenih postopkov, 
- število pridobljenih zemljišč za izvedbo razvojnih projektov, 
- obseg na novo opremljenih zemljišč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16069002 - Nakup zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 426.646 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč v primeru, ko nakup še ni povezan s konkretnim 
projektom. Velik del nakupov nakupov predstavljajo nakupi zemljišč zaradi premoženjsko pravnega urejanja obstoječih 
občinskih javnih cest, ki še niso v lasti Občine Radovljica. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev 
nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi 
podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi 
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podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Sprejeti 
izvedbeni prostorski akti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: ureditev premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim 
premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji). 

Kazalec: število izvedenih nakupov zemljišč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letna izvedbena cilja: 
- zagotovitev pogojev za nakup zemljišč in 
- odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja. 

Letni kazalec: število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja, skladno z letnim načrtom pridobivanja. 

44812 Nakup in oprema zemljišč 426.646 € 

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za nakupe zemljišč za izvedbo gradenj posameznih infrastrukturnih objektov, 
stanovanjsko gradnjo in poslovno dejavnost, za nakupe zemljišč, kjer občina lahko uveljavlja predkupno pravico, in za 
potrebe urejanja premoženjsko pravnih razmerij na obstoječih infrastrukturnih objektih (npr. urejanje lastništva cest). 
Podroben plan nakupov zemljišč je razviden iz letnega načrta pridobivanja premoženja, ki je sestavni del Letnega načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje zaradi plačila geodetskih storitev potrebnih pri 
nakupih nepremičnin, ki so bila naročena v lanskem letu in  izvedena letos. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013003 - Nakup in oprema zemljišč 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so določena glede na že podpisane pogodbe za nakup zemljišč in na podlagi ocenjene vrednosti zemljišč, ki so 
predvidena za odkup v skladu z načrtom v letu 2020, ki je priloga proračuna. 

 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 90.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so 
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev 
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Večino nalog, ki jih izvajamo na področju 
socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki občinam nalagata skrb za 
socialno ogrožene, invalide in ostarele 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razvojni program občine Radovljica do leta 2020 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh skupin prebivalstva, 
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, 
- razvoj strokovnih oblik pomoči, 
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2002 - Varstvo otrok in družine2004 - Izvajanje programov socialnega varstv 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 90.000 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe 
v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim 
ranljivim skupinam. Skladno z Zakonom o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo: 

- pravice družinskega pomočnika, 
- pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec 

oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen, 
- pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina), 
- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen 

plačila, 
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih 
oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, 
oseb, ki preživljajo nasilje, starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase.Kazalec: število oseb, ki so deležne pomoči oz. so 
vključene v programe socialnega varstva 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
20049002 - Socialno varstvo invalidov20049003 - Socialno varstvo starih20049004 - Socialno varstvo materialno 
ogroženih20049005 - Socialno varstvo zasvojenih20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupi 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 90.000 € 

Opis podprograma 

V občini Radovljica želimo nuditi pomoč občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti. V okviru 
podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno 
ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so 
kot dopolnilni program, ki je pomemben za občino, v podprogram vključene tudi enkratne denarne pomoči 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
- Stanovanjski zakon (SZ - 1A) 

Zakon o socialnem varstvu- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev- Odlok o denarni pomoči v Občini 
Radovljica- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemni 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja: 
- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini, 
- v čim večji meri zagotavljati denarno socialno pomoč glede na potrebe občanov. 
- Kazalca: 
- stopnja brezposelnosti, 
- število materialno ogroženih oseb v občini 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji: 
- subvencioniranje najemnin materialno ogroženim na podlagi izdanih odločb, 
- na podlagi izdanih odločb dodeljevanje sredstev socialno ogroženim osebam, 
- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-

teh ne morejo poravnati po veljavni zakonodaji. 
- Kazalca: 
- število upravičencev do subvencionirane najemnine, 
- število prejemnikov enkratne denarne pomoči 
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41001 Subvencije najemnin za stanovanja 90.000 € 

V skladu s Stanovanjskim zakonom občina subvencionira najemnino za stanovanje občanom, ki ne dosegajo 
predpisanega dohodkovnega cenzusa. Subvencija najemnine lahko znaša do 80% celotne najemnine, odvisno od 
dohodka posameznega najemnika oz. njegove družine. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na oceni potreb. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 32.100 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti 
iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj: zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2201 - Servisiranje javnega dolg 

2201 Servisiranje javnega dolga 32.100 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje razvojnih projektov, vključenih 
v proračun, ter upravljanje z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga, 
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, 
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju, 
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 32.100 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov 
zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, ter obresti od 
kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: financiranje izvrševanja proračuna Občine Radovljica.  

Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je poplačilo vseh obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti 
občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala 
kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.  

Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti. 

40129 Plačila obresti od najetega dolga 32.100 € 

Občina Radovljica plačuje obresti za najete kredite. 

Ker se občina v letu 2019 ni zadolžila, se vrednost proračunske postavke z rebalansom znižuje za načrtovano višino 
odplačil obresti v letu 2020. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za izračune temeljijo na podpisanih kreditnih pogodbah v preteklih letih. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 40.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske 
ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so 
namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročna cilja sta nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter zagotavljanje sredstev za intervencije v 
primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2303 - Splošna proračunska rezervacija 

2303 Splošna proračunska rezervacija 40.000 € 

Opis glavnega programa 

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v 
proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila 
zagotovljena v zadostnem obsegu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni 
bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do 
višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 40.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni 
bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do 
višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 

44807 Splošna proračunska rezervacija 40.000 € 

Splošna proračunska rezervacija je predvidena za financiranje nalog, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo možno 
predvideti in nalog, katerih izvedba bo presegla planirano višino stroškov. 

Vrednost proračunske postavke se  glede na velike investicije, ki so v letu 2020 vključene v proračun, z rebalansom 
povečuje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana glede na proračunske možnosti in določila ZJF. 
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN 
INVESTICIJE 7.475.677 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Veljavna zakonodaja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in 
kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. Strošek je vezan na finančne 
transakcije. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politik 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev 
ter stroške plačilnega prometa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih in Zakon o finančni upravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa in zagotavljanje rednega plačila obveznosti do občine. 

44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 1 € 

V postopku sprejemanja proračunov za leti 2019 in 2020, je bilo dogovorjeno: »da se v letu 2019 pripravi preveritev 
cen komunalnih storitev in predlaga morebitno subvencioniranje najemnin. V kolikor bi bilo tedaj ugotovljeno in 
potrjeno subvencioniranje najemnin, se bodo v letu 2020 sredstva za subvencioniranje zagotovila z rebalansom 
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proračuna.« Preveritev cen je bila izvedena in občinskemu svetu je predložen v obravnavo nov elaborat o uskladitvi cen 
komunalnih storitev. Po predloženem elaboratu se cene pri čiščenju odpadnih voda nekoliko znižajo, na področju 
ravnanju z odpadki (obdelava odpadkov) pa nekoliko zvišajo. Skupno se cene uskladijo za minimalni znesek saj je bilo 
pri pripravi elaboratov upoštevano izhodišče, da bo občina neodvisno od tega finančno posredovala pri najbolj 
izpostavljenih vprašanjih na področju javno gospodarskih služb. Tako se bo iz proračuna delno financiral odvoz 
odpadne embalaže in po potrebi še prevzem odpadnega blata iz ČN. Skupno se za pokritje teh stroškov z rebalansom 
proračuna zagotavlja 107.000,00 €. Vrednost te proračunske postavke se zato z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Postavka ostaja evidenčna. Dodatni obrazložitvi v zvezi s tem vprašanjem sta dodani še pri NRP 053 004 Zbirni center 
in NRP 052 021 ČN Radovljica. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so določena z državno uredbo. 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v 
občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje in nacionalnega programa varnosti in posamičnih 
programov na področju prometne vzgoje. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa in posamični občinski programi s tega področja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dvig prometno varnostne in kulture ter izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja. Načrtovanje izvedbe, 
vzdrževanja in nadzora v prometu. Z ustrezno vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne - slabe načine vedenja v 
prometu. Zmanjšati število prometnih nesreč. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini za zagotovitev izvajanja programov za dodatno 
izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje 
preventivnih aktivnosti na tem področju. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim večja prometna varnost, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in ozaveščenost vseh udeležencev v 
prometu. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsako leto vključiti v aktivnosti učence osnovnih šol in otroke v vrtcih ter druge skupine udeležencev v prometu (pešci, 
kolesarji, mladi vozniki ....). 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
08029001 - Prometna varnost 

08029001 Prometna varnost 2.000 € 

Opis podprograma 

V podprogramu so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar 
pomeni predvsem obveščanje in ozaveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh 
udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje 
predlogov za izboljšanje prometne varnosti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi s podzakonskimi akti, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Nacionalni 
program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2022 in posamični občinski programi iz tega 
področja. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti 
tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na 
kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. 

Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev, in čim manj 
prometnih nezgod. 

Kazalca sta: 
- vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in 
- sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in 
dijaki in kritične skupine udeležencev cestnega prometa. 

Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje 
preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v 
cestnem prometu. 

44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 2.000 € 

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nabavo opreme za 
označitev poti in opreme za povečanje vidnosti šolarjev v prometu (odsevniki, rutice...). 

Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva zagotavljajo izvajanje le osnovnih aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 45.651 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in 
gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot 
privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja radovljiške občine. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1104 - Gozdarstvo 

1104 Gozdarstvo 45.651 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z 
načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročna cilja sta: 
- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in 
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proizvodnih funkcij in 
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje 

gozdnih prometnic - gozdne ceste). 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest. Uspešnost zastavljenega cilja se bo 
ugotavljala na podlagi števila urejenih odsekov gozdnih cest. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 45.651 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih s podzakonskimi akti in Program razvoja gozdov v Sloveniji. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 85 km gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z 
gozdnogospodarskimi načrti. Kazalec je število urejenih cest. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 40 % gozdnih cest, odvisno od 
zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. V občini so sicer najprometnejše 
gozdne ceste: Lipnica - Bodlajka, Poljška planina in cesta na Dobrčo. 

Kazalec: obseg vzdrževanja gozdnih cest. 

44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 45.651 € 

Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest. Prioriteta obnove se določi na osnovi poškodovanosti posamezne 
gozdne ceste. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna praktično ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 042010 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva ostajajo na ravni preteklega leta. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 1.702.778 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom in oskrbe z obnovljivimi 
viri energije. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje pridobivanja in distribucije energetskih surovin, na 
podlagi katerih so pripravljeni podprogrami in postavke proračuna, so opredeljeni v področni zakonodaji, predvsem v 
Energetskem zakonu, Zakonu o gospodarskih javnih službah ter na lokalni ravni v dokumentu Lokalnega energetskega 
koncepta Občine Radovljica. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje emisij v okolje. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energij 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1.702.778 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje izdatke za energetsko sanacijo javnih objektov in izrabo obnovljivih virov energije na 
območju občine Radovljica, ob čemer posredno zagotavljamo tudi informiranje in ozaveščanje javnosti na tem 
področju. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje emisij v okolje. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z namenskimi sredstvi za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov se bodo izboljšali bivalni pogoji, poraba 
energije se bo zmanjšala, izboljšal se bo tudi zunanji videz objektov v občini Radovljica. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energij 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 1.702.778 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma so investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, 
vključuje tudi stroške delovanja energetsko svetovalne pisarne in izvajanje neprekinjenega procesa dodeljevanja 
finančnih in drugih spodbud za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v skladu z 
veljavnim lokalnim energetskem konceptom občine. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti in Lokalni energetski koncept občine Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je energetska sanacija javnih objektov ter informiranje in ozaveščanje javnosti o področju 
učinkovite rabe energije in obnovljivih virih energije. 

Kazalce za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev podprograma predstavljajo prihranki 
energije. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma je sanacija stavb v okviru vsakoletnega obsega finančnih sredstev ter informiranje in 
ozaveščanje javnosti o prednostih, stroških in rezultatih izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije ali obnovljivih virih 
energije, tudi na osnovi morebitnih energetskih pregledov stavb.  

Kazalec uspešnosti zastavljenega cilja se bo ugotavljal na podlagi obsega porabe sredstev glede na planirano vrednost, 
pri čemer se bo upoštevalo, da je ta obseg odvisen od števila vlog, podanih na podlagi interesa uporabnikov javnih stavb 
(šol, vrtcev, objekti KS, ...). 

44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 1.702.778 € 

Sredstva namenjena energetski sanaciji javnih objektov v letu 2020 so namenjena za nadaljevanje sanacije in obnove 
Osnovne šole Staneta Žagarja v Lipnici, obnovo strojne opreme in inštalacij v Osnovni šoli A.T. Linharta v Radovljici 
in stroške za energetsko knjigovodstvo, storitev energetskega upravljavca ter izvajanje izobraževalnih in organizacijskih 
ukrepov, predvidenih z LEK. 

Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, povečuje predvsem zaradi zagotavlja dodatnih sredstev 
za energetsko sanacijo in obnovo Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, ki niso bila porabljena v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 065004 - Energetska sanacija Osnovne šole A.T. Linhart Radovljica 
NRP - 065007 - Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 
NRP - 065009 - Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica  
NRP - 065015 - Novelacija lokalnega energetskega koncepta 



197 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so določena na podlagi podpisanih pogodb in izdelanih elaboratov in projektne dokumentacije, ki so bili 
podlaga za prijavo za črpanje nepovratnih sredstev oz. za pripravo finančne dokumentacije za izvedbo investicij. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 3.327.032 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture ter obsega upravljanje, tekoče in 
investicijsko vzdrževanje ter gradnjo občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije in Občinski razvojni program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročna cilja sta gradnja in ohranjanje cestne in prometne infrastrukture. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.327.032 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. Zagotovitev 
prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in pripadajočo prometno signalizacijo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: 
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja, 
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, 
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 
- izboljšanje voznih pogojev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja 
na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilj na nivoju podprogramov je redno vzdrževanje občinskih cest, kar pomeni, 
da se z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa v zimskih razmerah ter zagotovi 
osnovni standard vzdrževanja cest v letnem obdobju.   

Kazalci: 
- površine kategoriziranih občinskih cest,  
- dolžina pločnikov,  
- število javnih parkirnih mest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13029003 - Urejanje cestnega prometa 
13029004 - Cestna razsvetljava 
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.111.675 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in 
tekoče vzdrževanje javnih poti, trgov ter parkov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
infrastrukture in opreme (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica, Pravilnik o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah in Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih 
javnih služb. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.Kazalci: urejena cestna 
infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilja letnega izvajanja podprograma sta: 
- zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest,  
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa.  

Kazalec: 
- obseg vzdrževanja cest in drugih javnih površin.  

V letu 2020, se tako kot v prejšnjih letih, sredstva rednega vzdrževanja delijo na redno vzdrževanje lokalnih cest in 
krajevnih cest ter javnih površin, kar v praksi pomeni, da se za vzdrževanje lokalnih cest, ki so v bistveno slabšem 
stanju kot javne poti, zagotavlja lasten vir sredstev, ki ga ne bo možno več prerazporejati za vzdrževanje cest na nižjem 
nivoju. 

44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest v 9 KS 201.670 € 

V okviru te postavke se izvaja letno vzdrževanje lokalnih cest v devetih krajevnih skupnostih v občini. To so ceste, ki 
so kategorizirane najvišje v občini in praviloma medsebojno povezujejo več naselij. Na podlagi Odloka o gospodarskih 
javnih službah v občini Radovljica in Odloka o občinskih cestah vzdrževanje od leta 2020 dalje izvaja javno podjetje 
Komunala Radovljica d.o.o.. 

Obsega sredstev za letno vzdrževanje lokalnih cest se, glede na sprejeti proračun zvišuje za višino vzdrževalnih del 
opravljenih v mesecu decembru 2019, izvedenih s strani pogodbenega vzdrževalca v letu 2019 in prerazporejenih 
sredstev namenjenih za zimsko vzdrževanje v devetih krajevnih skupnostih v občini. Vrednost proračunske postavke se 
z rebalansom proračuna zvišuje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih letih in sklenjenih pogodbah. 

44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 9 KS 35.000 € 

V okviru te postavke se izvaja zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 9 krajevnih skupnostih. Lokalne ceste so ceste 
najvišje kategorizacije in praviloma medsebojno povezujejo več naselij. Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih 
službah v občini Radovljica in Odloka o občinskih cestah vzdrževanje od leta 2020 dalje izvaja javno podjetje 
Komunala Radovljica d.o.o.. 

Višina planiranih sredstev za zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 9 krajevnih skupnostih se, glede na sprejeti proračun 
znižuje zaradi prerazporeditve neporabljenih sredstev na proračunsko postavko za zagotavljanje letnega vzdrževanja 
lokalnih cest v 9 krajevnih skupnostih. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih letih in sklenjenih pogodbah. 
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44698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 684.800 € 

V okviru te postavke se izvaja letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest in javnih površin (parkirišča, trgi, zelene 
površine...) v vseh krajevnih skupnostih občine. Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, 
Odloka o občinskih cestah, Odloka o urejanju zelenih površin v naselju Občine Radovljica in Odloka o urejanju in 
čiščenju javnih površin v Občini Radovljica je izvajalec vzdrževanja javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o.. 
Manjši del sredstev je namenjen za tekoča vzdrževanja, ki jih izvaja občina samostojno. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih letih in sklenjenih pogodbah. 

44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 190.205 € 

V okviru te postavke se izvaja zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v krajevnih skupnostih Radovljica, Lesce in 
Begunje. To so ceste, najvišje kategorije v občini in praviloma medsebojno povezujejo več naselij. Vzdrževanje po 
Odloku o občinskih cestah izvaja javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o.. Višina sredstev za zimsko in letno 
vzdrževanje lokalnih cest v 3 krajevnih skupnostih na postavki se v letu 2020 ohranja praktično na enakem nivoju kot v 
letu 2019. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna malenkostno povečuje. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih letih in sklenjenih pogodbah. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.770.056 € 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vključuje investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest, pločnikov in 
hodnikov za pešce, vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez ter izdelavo projektne dokumentacije ter za premoženjsko 
pravno urejanje zemljišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica, Pravilnik o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah in Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih 
javnih služb. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: 
- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, 
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema in 
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji letnega izvajanja podprograma so: 
- prenova in obnova stare prometne infrastrukture, 
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, 
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, 
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest, 
- sanacije podpornih in opornih zidov. 

Kazalca: 
- število obnovljenih in novozgrajenih cest,  
- cestnih objektov in drugih javnih površin. 
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44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.438.624 € 

Ta postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za gradnjo novih cestnih odsekov in za izvajanje rekonstrukcij 
obstoječih cest. Prav tako se na tej postavki zagotavlja sredstva za večja vzdrževalna dela, ki presegajo redno 
vzdrževanje cest. 

Vrednost postavke se z rebalansom povečuje, saj so v letu 2020 predvidene naslednje večje investicije; gradnja javnega 
parkirišča na območju Ceste za Verigo, sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava, sanacija cest ob gradnji kanalizacije in 
obnovi vodovoda na Lancovem, sanacija cest ob obnovi vodovoda na Ovsišah, gradnja navezovalnih cest do novih 
podvozov pod železniško progo, nadomestnih javnih poti in priključnih cest ob sočasni ukinitvi nivojskih prehodov čez 
železniško progo ter gradnja novega nadvoza čez železniško progo v Radovljici, nadaljevanje obnove Gubčeve ulice in 
obnova rak in trga pred gostilno Kovač v Kropi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045002 - Cesta za Verigo 
NRP - 045016 - Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje 
NRP - 045078 - Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 
NRP - 045160 - Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 
NRP - 045167 - Sanacija mostov in rak 
NRP - 045169 - Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava 
NRP - 045181 - Rekonstrukcija Ljubljanske ceste   
NRP - 045187 - Cesta Spar - Filipič 
NRP - 045194 - Oporni zid - Gubčeva ulica 
NRP - 045300 - Promet v naselju Zgoša - Begunje 
NRP - 045314 - Investicije - KS Begunje 
NRP - 045315 - Investicije - KS Brezje 
NRP - 045320 - Investicije - KS Ljubno 
NRP - 045321 - Investicije - KS Mošnje 
NRP - 045322 - Investicije - KS Otok 
NRP - 045323 - Investicije - KS Podnart 
NRP - 045324 - Investicije - KS Radovljica 
NRP - 055100 - Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture 
NRP - 065013 - Rekonstrukcija Savske ceste 
NRP - 082009 - Kropa - Trško jedro 
NRP - 082054 - Kamna Gorica - Trško jedro 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za izračun stroškov temeljijo na podlagi pridobljene dokumentacije in na oceni potreb za izvedbo investicij. 

44690 Pločniki in hodniki za pešce 93.001 € 

Sredstva na postavki so namenjena izgradnji pločnikov in hodnikov za pešce v občini. 

V letu 2020 je predvidena ureditev prehoda za pešce čez državno cesto v Begunjah, ureditev severnega pločnika na 
Ulici Staneta Žagarja, ureditev pločnika pri lekarni v Kropi in nadaljevanje izvedbe 2. faze pešpoti Lesce – Hlebce, zato 
se vrednost proračunske postavke z rebalansom proračuna povečuje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045015 - Ureditev hodnikov za pešce 
NRP - 045066 - Pločnik v Podnartu 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za izračun stroškov temeljijo na podlagi pridobljene dokumentacije in na oceni potreb za izvedbo investicij. 

44691 Kolesarske steze 238.431 € 

Sredstva na tej postavki so namenjena novogradnjam in vzdrževanju kolesarskih stez v občini. V sklopu izvedbe 
projekta "Gradnja kolesarskih povezav Radovljice z zalednimi naselji", je predvidena gradnja kolesarskih površin ob 
sočasni prenovi cestne in komunalne infrastrukture na Železniški ulici v Lescah in gradnja kolesarskih površin na 
odseku regionalne ceste od rondoja z Gorenjsko cesto do rondoja z Boštjanovo ulico, kjer sta predvidena dva preboja 
skozi železniški nadvoz ob državni cesti, za ločeno vodenje pešcev in kolesarjev. Gradnja preboja skozi železniški 
nadvoz bosta potekala sočasno z investicijo nadgradnje železniške proge, ki jo bo izvajala Direkcija RS za 
infrastrukturo, zato se vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045161 - Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 
NRP - 045213 - Gradnja kolesarskih povezav v občini 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za izračun stroškov temeljijo na podlagi pridobljene dokumentacije in na oceni potreb za izvedbo investicij. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 149.301 € 

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa obsega postavitev nove prometne signalizacije, upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, 
avtobusnih postajališč, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica, Pravilnik o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah in Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih 
javnih služb. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne 
varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja 
kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko 
vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, 
neprometnih znakov in obvestilnih mest. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji letnega izvajanja podprograma so: 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest. 

Kazalca: 
- število vzdrževane prometne in ostale signalizacije, parkirišč in postajališč, 
- število nove prometne in ostale signalizacije, parkirišč in postajališč. 

44303 Cestna oprema 63.300 € 

Sredstva s postavke se porabljajo za nakup prometne signalizacije in urbane opreme v občini. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. Dodatna sredstva se namenja za izdelavo 
elaboratov prometne ureditve, za nakup dodatne urbane opreme ter izvedbo Kovaškega šmarna 2020, ki zajema 
zamenjavo obstoječih dotrajanih uličnih svetilk s kovaškimi avtorskimi svetilkami na območju Grajskega parka v 
Radovljici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045074 - Cestna oprema 
NRP - 045159 - Urbana oprema 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Tekoče cene proizvajalcev prometne opreme in signalizacije. 

44314 Obeležba uličnih sistemov 8.500 € 

Sredstva na postavki se namenjajo za nadaljevanje urejanja kažipotne signalizacije v naselju Radovljica in Lesce. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zmanjšuje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045054 - Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Tekoče cene proizvajalcev obvestilne in druge signalizacije. 

44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 21.500 € 

Sredstva so namenjena vzdrževanje opreme in kamnitega tlaka na Linhartovem trgu ter upravljanje in vzdrževanje 
sistema za fizično omejitev dostopa na Linhartov trg. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, in sicer se dodatna sredstva namenjajo za sanacijo 
tlaka na Linhartovem trgu (območje pri lekarniškem muzeju). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045312 - Ulična oprema Linhartovega trga 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi prejetih predračunov za izvedbo potrebnih del ter sklenjene pogodbe za vzdrževanje in 
upravljanje sistema dostopa na Linhartov trg. 

44693 Urejanje mirujočega prometa 52.001 € 

Sredstva so namenjena za ureditev in vzdrževanje javnih parkirišč v občini Radovljica ter spremljanje in dopolnjevanje 
parkirnih režimov na javnih parkiriščih glede na potrebe in obremenjenost. Glavne investicije so namenjene za obnovo 
parkirišča na območju ALC Lesce, izvajanje nalog na obstoječih javnih parkiriščih ter tehnično podporo pri uveljavitvi 
novega odloka o mirujočem prometu v občini Radovljica. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045009 - Ureditev parkirišč v občini Radovljica 
NRP - 045012 - Odstranitev ovir za invalide 

NRP - 045309-  Parkirna hiša Grajski park 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljene projektne dokumentacije in na podlagi ocene stroškov za izvedbo podobnih 
investicij. 

44695 Vodenje banke cestnih podatkov 4.000 € 

Sredstva so namenjena urejanju banke cestnih podatkov in pripravi letnega poročila za Direkcijo RS za infrastrukturo. 
Načrtovan je tudi zakup in najem modula BCP za potrebe arhiviranja cestnih podatkov v občinski spletni GIS portal. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški evidenc in letnih poročil iz preteklih let. 

13029004 Cestna razsvetljava 296.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje 
cestne razsvetljave. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica, Odlok o 
občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica, Pravilnik o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah in Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih 
javnih služb. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja sta: 
- prilagoditev objektov in naprav cestne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja okolja in 
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji letnega izvajanja podprograma so: 

- zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami,  
- posodabljanje cestne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi in 
- izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.  

Kazalca: 
- število zamenjanih sijalk in vzdrževanih drogov cestne razsvetljave in  
- poraba električne energije (kWh), obseg novozgrajene cestne razsvetljave. 

44302 Cestna razsvetljava 100.000 € 

Sredstva so namenjena plačilu električne energije za potrebe cestne razsvetljave v občini. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zmanjšuje, glede na realizirano višino stroškov za električno 
energijo v letu 2019. Poraba električne energije se zmanjšuje, kar je posledica zamenjave obstoječih sijalk z 
varčnejšimi. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Cene dobaviteljev elektrike. 

44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 196.000 € 

Sredstva so namenjena vzdrževanju in novogradnji cestne razsvetljave v občini. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje, dodatna sredstva se namenjajo za 
ureditev/prestavitev cestne razsvetljave na območjih, kjer Elektro Gorenjska d.d. izvaja kabliranje vodov in so obstoječe 
svetilke nameščene na elektro drogovih (Ovsiše, Sp. Lancovo, Poljšica, Begunje) ter za ureditev razsvetljave na 
Gubčevi ulici v Radovljici, Ovsišah in Sp. Lancovem v sklopu obnove ceste in komunalne infrastrukture. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 064002 - Investicije v cestno razsvetljavo po KS 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predračuni izvajalcev ter obsega del, ki je vezan na Elektro Gorenjska in redna zamenjava dotrajane cestne razsvetljave. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.292.324 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge za varstvo in izboljšanje stanja okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za 
trajnostni razvoj in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Okoljska politika Evropske unije, Občinski razvojni program in 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za občino Radovljica. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so: 
- izboljšanje stanja okolja, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, 
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij, 
- ureditev regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij, 
- zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov in 
- uvajanje mehansko-biološke obdelave komunalnih odpadkov. 



204 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.292.324 € 

Opis glavnega programa 

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja 
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Izvajala se bo kontrola in nadzor nad posegi v okolje, 
obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev okolja, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo 
naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov 
varstva okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja,  
- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, 
- trajnostna raba naravnih virov, 
- zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, 
- izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
- povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje in 
- opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.  

Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, 
spodbujali se bodo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in 
plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči 
čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisij, standardi kakovosti 
okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so: 
- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, 
- ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, 
- izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
- opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 

Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje 
obremenjevanje okolja, ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. 

Kazalci so: 
- standardi kakovosti okolja, 
- opozorilne in kritične vrednosti, 
- merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna 

območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 82.100 € 

Opis podprograma 

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na 
okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, obdelavo, predelavo in odstranjevanje 
odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za 
predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, obdelava, predelava in odstranjevanje odpadkov 
morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno 
obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom 
ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, 
zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema 
ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k 



205 

 

zmanjševanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti na odlagališču Mala Mežakla, skladnost z zakonodajo in predpisi, 
zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Tehnični 
pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Radovljica in Odlok o lokalnih gospodarskih javnih 
službah v Občini Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo obdelave mešanih komunalnih odpadkov in predelave ločeno zbranih 
komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na 
odlagališču, zmanjšanje deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje črnih odlagališč. V celotnem 
sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo 
v sistemu. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za 
odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki 
urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti za nadaljevanje uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje 
ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelavo in ponovno uporabo 
odpadkov.  

Kazalci: 
- delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov, 
- manjše količine odpadkov, 
- količina ločenih odpadkov in 
- število divjih odlagališč. 

44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100 € 

Sredstva na postavki so namenjena sanaciji divjih odlagališč v občini. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 053001 - Sanacija divjih odlagališč odpadkov 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obseg in cene storitev v preteklem letu. 

44200 Zbirni center Radovljica 57.000 € 

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje in širitev zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov v Radovljici. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. Predvidena sredstva so namenjena za interventne 
odvoze mešane odpadne embalaže. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 053004 - Zbirni center Radovljica 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za izračun stroškov temeljijo na podlagi ocene potreb za izvedbo investicije. 

44235 Sanacija ekoloških otokov 20.000 € 

Na postavki so sredstva namenjena ureditvi in obnovi ekoloških otokov. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje zaradi ureditve treh ekoloških otokov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 053003 - Sanacija ekoloških otokov 



206 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obseg in cene storitev na že izvedenih ekoloških otokih. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.210.224 € 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v 
obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Radovljica. S 
storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za 
gospodarstvo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih vod za občino Radovljica, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Radovljica in Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete 
življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvaliteti 
življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih 
voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.  

Kazalec: delež gospodinjstev priključenih na centralno čistilno napravo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letna cilja podpograma sta doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode ter dograditev centralne čistilne naprave Radovljica.  

Kazalca: število obnovljenih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter delež priključenih populacijskih enot na 
kanalizacijski sistem. 

44227 Ravnanje z odpadno vodo 1.210.224 € 

S postavke se po posameznih NRP-jih namenjajo sredstva za obnovo in novogradnjo kanalizacijskega omrežja v občini, 
z namenom doseganja ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in 
priklopom tega omrežja na čistilne naprave, se ustrezno obremeni čistilno napravo in posledično dosega cilje 
postavljene z operativnimi programi. Največjo investicijo v letu 2020 predstavlja pričetek gradnje kanalizacije v naselju 
Sp. Lancovo. V tem letu se sredstva namenjajo še za izdelavo projektne dokumentacije in za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za 1. fazo kanalizacije v Kamni Gorici ter za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo CČN 
Radovljica. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zmanjša, zaradi spremembe dinamike črpanja nepovratnih 
sredstev pri gradnji kanalizacije Lancovo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 052001 - ČN Radovljica 
NRP - 052012 - Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 
NRP - 052024 - Primarna kanalizacija Spodnje Lancovo 
NRP - 052030 - Primarna kanalizacija Kamna Gorica 
NRP - 052033 - Kanalizacija in ČN Posavec  
NRP - 052062 - Primarna kanalizacija v KS Podnart  
NRP - 052066 - Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte 
NRP - 052067 - Vzdrževanje ČN 
NRP - 052080 - Izgradnja meteorne kanalizacije 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na sklenjenih pogodbah iz preteklih let ter na že izdelanih projektantskih predračunih oz. popisih 
del. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 975.891 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se 
nanaša na prostorsko planiranje, vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v 
skladu z določili zakonodaje. Pri tem se upošteva prioritete izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na 
tem področju ter iskanje ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi. Postopno vzpostavljamo, redno vzdržujemo in 
razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje in na podlagi 
medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Regionalni razvojni program Gorenjske 2014 - 2020 in Občinski razvojni program. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je spodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje 
pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter ustvarjanje 
prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
1603 - Komunalna dejavnost 
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 210.590 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. V tem okviru občina Radovljica 
vodi postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob 
upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju 
ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, postopno vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski 
sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh 
udeležencev v prostoru. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Občinski razvojni program. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je spodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje pogojev za skladen in celovit 
razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito 
gospodarjenje z nepremičninami. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 47.250 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je vzpostavitev in ažuriranje evidence na področju stavbnih zemljišč, objektov in komunalne ter 
cestne infrastrukture. Poslanstvo predmetnega podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in 
razvoj informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom in varstvo okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, 
ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenem komuniciranju. Ključne naloge so pridobitev 
potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Gradbeni 
zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o spremembah in 
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dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin in Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih 
enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja sta ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev 
sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna.  

Kazalca sta: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani podatki. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega 
sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov 
in podatkovnih baz.  

Kazalca sta: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani podatki. Pri tem je potrebno upoštevati 
morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe 
urgentnih ukrepov. 

44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS 11.000 € 

S te postavke se namenja sredstva za poplačilo obveznosti izvajalcu za vodenje analitičnih evidenc javne gospodarske 
službe. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna bistveno ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški vodenja evidenc in letnih poročil iz preteklih let. 

44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS 15.750 € 

S te postavke so sredstva namenjena poplačilu pogodbenih obveznosti javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o. 
za izdajo pogojev in soglasij s področja javne gospodarske službe. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški storitev in letnih poročil iz preteklih let. 

44907 Vodenje katastra komunalnih naprav 20.500 € 

Sredstva so namenjena za poplačilo pogodbenih obveznosti izvajalcu Komunala Radovljica, d.o.o., ki vodi evidenco 
komunalne infrastrukture v občini. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna bistveno ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški storitev in letnih poročil iz preteklih let. 

16029003 Prostorsko načrtovanje 163.340 € 

Opis podprograma 

Poslanstvo prostorskega načrtovanja je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejemanja strateških in izvedbenih 
prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge 
Referata za okolje in prostor so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih 
sprememb in dopolnitev v skladu z določili predvsem prostorske in gradbene zakonodaje in drugih predpisov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti 
podzakonski akti in sprejeti strateški in izvedbeni prostorski akti Občine Radovljica. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov 
kot tudi izvedba sprejemljivih prejetih pobud za začetek postopka. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila 
uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov. Pri tem 
je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako s strokovnega kot organizacijskega 
vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, 
izvajalci in lastniki zemljišč. Zato je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega 
projekta. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izvedba načrtovanih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov skladno z okvirnim 
vsebinskim planom sej Občinskega sveta Občine Radovljica v tekočem letu. 

44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte 65.300 € 

V letu 2020 se na tej postavki planirajo sredstva za pripravo geodetskih podlag, področnih strokovnih podlag, 
urbanističnih zasnov in drugih ustreznih urbanističnih podlag, skladno z veljavnimi prostorskimi akti oziroma novimi, 
ki so v pripravi, razvojnim programom občine ter vsakoletnim programa dela Občinskega sveta. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zmanjšuje, sredstva se prerazporejajo na postavko 
Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorsko izvedbeni akti. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na oceni programa dela za leto 2020. 

44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti60.000 € 

Sredstva na tej postavki so v letu 2020 namenjena za novelacije veljavnih izvedbenih aktov (ZN - zazidalni načrti, OLN 
- občinski lokacijski načrti, OPPN - občinski podrobni prostorski načrti) oziroma pripravo na sprejem novih občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) v skladu s prostorskim načrtom oziroma prostorskim redom, razvojnim 
programom občine in letnim programom dela občinskega sveta. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za 
postopke lokacijskih preveritev. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na oceni vrednosti programa dela za leto 2020. 

44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 38.040 € 

Na tej postavki v letu 2020 planiramo nadaljevanje postopka prvih sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega 
razvoja občine z urbanistično zasnovo Radovljica - Lesce. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna bistveno ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na oceni možne izvedbe programa dela za leto 2020. 

1603 Komunalna dejavnost 765.295 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, 
sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Radovljica. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer: 
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem 

obstoječih, 



210 

 

- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, 
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16039001 - Oskrba z vodo 
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  
16039003 - Objekti za rekreacijo  
16039004 - Praznično urejanje naselij 

16039001 Oskrba z vodo 618.795 € 

Opis podprograma 

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. 
Večji del sredstev je zato namenjen investicijam in pripravi dokumentacije. S storitvami javne službe se zagotavlja 
oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za 
oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh 
poselitvenih območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih 
območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna 
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti 
občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s 
pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog s tega področja. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih 
javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o 
preizkušanju hidrantnih omrežjih in Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Radovljica.  

Kazalec: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov ter na novo priključenih 
objektov na vodovodno omrežje. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja 
glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode. 

44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 618.795 € 

S te postavke se sredstva namenjajo za vzdrževanje obstoječih in gradnjo novih vodovodnih omrežij. Največji 
predvideni investiciji sta izgradnja vodovoda v naselju Dobravica in obnova vodovoda na cesti Prezrenje - Sp. Dobrava. 
Zaradi izvedbe teh dveh investicij se zagotavlja skoraj 330.000,00 EUR dodatnih sredstev. Ponovno sta spet aktivirana 
NRP -ja  063044 - Sekundarni vodovod Kamna Gorica in 063061 - Vodovod Gubčeva ulica. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 063006 - Urejanje premoženjsko pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih 
NRP - 063011 - Vodovod v KS Lancovo  
NRP - 063040 - Primarni vodovod v KS Podnart  
NRP - 063041 - Sanacija vodnih zajetij  
NRP - 063043 - Primarni vodovod Kamna Gorica 
NRP - 063044 - Sekundarni vodovod Kamna Gorica 
NRP - 063053 - Vodovod v naselju Dobravica  
NRP - 063061 - Vodovod Gubčeva ulica 
NRP - 063065 - Vodovod Prezrenje - Sp. Dobrava 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projektna dokumentacija s popisi del in cene izvajalcev v preteklem letu. 
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 66.500 € 

Opis podprograma 

Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar 
izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. Občina Radovljica izvaja storitev 
preko javnega podjetja Komunala Radovljica, d.o.o., na območju krajevnih skupnosti pa praviloma preko krajevnih 
skupnosti. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah in Odlok o načinu in pogojih 
izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v 
občini Radovljica. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja sta zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter 
zagotavljanje razvoj obstoječih pokopališč. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in 
infrastrukture. Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture. 

44328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 500 € 

Urejanje in upravljanje pokopališč. 

Vrednost proračunske postavke se zniža saj ne bomo izvajali pomembnejših del v zvezi z ureditvijo pokopališč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

049012 - Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocene potrebnih stroškov, ki so posledica sprejema Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. 

44667 Pokopališče Begunje 66.000 € 

Izgradnja novega pokopališča v Begunjah. V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pridobitev 
gradbenega dovoljenja s plačilom komunalnega prispevka. V letu 2020 je predvidena tudi izvedba komunalnih 
priključkov za potrebe novega pokopališča. 

Vrednost proračunske postavke se bistveno spreminja, ker bo v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja potrebno 
plačati komunalni prispevek. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 049017 - Pokopališče Begunje 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projektantska ocena stroškov izvedbe komunalnih priključkov. 

16039003 Objekti za rekreacijo 65.000 € 

Opis podprograma 

V dejavnost podprograma Objekti za rekreacijo spadajo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, kot so: 
zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o prostorskem načrtovanju in Zakon o urejanju prostora. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Obseg urejenih zelenih površin, obseg urejenih parkovnih površin, število dreves, ki so deležna ustrezne oskrbe in nege. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z rebalansom proračuna se obseg planiranih sredstev bistveno ne spreminja. 

44909 Parkovne in hortikulturne ureditve 65.000 € 

V okviru te postavke se zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje zelenic, parkovne in hortikulturne ureditve ter dreves 
po vseh KS. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna bistveno ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodbene obveznosti in cene izvajalcev. 

16039004 Praznično urejanje naselij 15.000 € 

Opis podprograma 

V dejavnost podprograma Praznično urejanje naselij spadajo aktivnosti povezane z novoletno in prazničnimi 
okrasitvami naselij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o varstvu okolja in Zakon o gospodarskih javnih 
službah. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je vsakoletno zagotoviti novoletno in praznične okrasitve naselij. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je zagotovitvi praznično okrasitev v mesecu decembru in zagotovitvi izobešanje zastav med prazniki. 

44910 Praznična okrasitev naselij 15.000 € 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za novoletno in praznične okrasitve naselij v občini Radovljica. 

Vrednost proračunske postavke se ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP - 44910 - Praznična okrasitev naselij 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodbena vrednost izvajalca vzdrževanja javne razsvetljave, v delu, ki se nanaša na novoletno okrasitev. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna 6 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (parcelacije, odmere) ter nakupe zemljišč in 
opremljanje stavbnih zemljišč. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Radovljica) za namen gradnje poslovnih in 
drugih objektov (posamezna zemljišča),  

- gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, 
služnost, oddaja v najem), 

- gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča),  
- pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim) 
- opremljanje stavbnih zemljišč. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilja: 
- realizacija letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je 
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potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna 
naloga, zaradi česar je izredno težko natančno alocirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov in 

- priprava stavbnih zemljišč za gradnjo. 

Kazalci: 
- število zaključenih postopkov, 
- število pridobljenih zemljišč za izvedbo razvojnih projektov in 
- obseg na novo opremljenih zemljišč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 6 € 

Opis podprograma 

Zemljišča se s komunalno opremo opremljajo na podlagi programa opremljanja in sprejetega prostorsko izvedbenega 
akta. S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne opreme, podrobneje določijo roki 
gradnje komunalne opreme s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji in finančna konstrukcija 
opremljanja. V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: 
ceste, pločniki, hodniki za pešce, varne šolske poti in kolesarske steze ter poti, vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, 
javna razsvetljava, center za ravnanje z odpadki, odlagališče odpadkov, eko-otoki in javne površine (parkirišča, 
zelenice, trgi, igrišča). 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih 
financah, Zakon o javnem naročanju, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Pravilnik o merilih za 
odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, Odlok o komunalnem prispevku v 
občini Radovljica in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je terminsko usklajeno slediti Načrtu razvojnih programov občine Radovljica.  

Kazalci doseganja zastavljenih ciljev so površine letno opremljenih stavbnih zemljišč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Merilo so površine letno opremljenih stavbnih zemljišč. 

44228 Urejanje občinskih zemljišč 6 € 

S postavke se namenjajo sredstva za komunalno opremo zemljišč v občini. Komunalno opremo običajno financirajo 
tudi lastniki zemljišč, zato je ta postavka povezana tudi s prihodkovno stranjo proračuna. Zaradi pomanjkanja sredstev v 
letu 2020 niso predvidena večja vlaganja v komunalno opremljanje zemljišč. Vrednost proračunske postavke se 
spremeni, ker so vsi NRP-ji na tej postavki evidenčni. Zaradi nove zakonodaje še ni jasno kako bomo komunalno 
opremljali posamezna območja urejanja. Način urejanja moramo še doreči z možnimi investitorji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 052015 - Komunalna oprema - LN ČN sever 
NRP - 052034 - Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza 
NRP - 052037 - Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet 
NRP - 052040 - Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja SZ Kamna Gorica 
NRP - 052073 - Komunalna oprema - OPPN Trata 
NRP - 052083 - Komunalna oprema - TNC Lesce 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjene pogodbe o opremljanju in programi opremljanja. 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 130.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske 
ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so 
namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročna cilja sta nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter zagotavljanje sredstev za intervencije v 
primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč. 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 130.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročen cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev 
posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je 
realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj 
doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob 
pojavu naravnih nesreč. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
23029001 - Rezerva občine 

23029001 Rezerva občine 130.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o 
javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do 
višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in 
zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina 
namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev 
posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.  
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Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za 
odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih 
sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. 

41011 Proračunska rezerva občine 130.000 € 

Proračunska rezerva občine se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP - 41011 - Proračunska rezerva občine 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so ocenjena na podlagi Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ki določata 
obvezno oblikovanje proračunske rezerve za ta namen. 
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60 - KRAJEVNE SKUPNOSTI 
Višina sredstev po krajevnih skupnostih se z rebalansom I za leto 2020 spreminja zaradi sprejetja novega Odloka o 
kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica in na račun vključenih presežkov iz 
preteklega obdobja.  
 
Z novim Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica so določeni kriteriji in 
merila za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica iz sredstev, ki so določena v proračunu občine, in sicer 
za naslednje namene: redno delovanje krajevnih skupnosti, sredstva za investicije, sredstva za vzdrževanje kulturnih 
domov in sredstva za vzdrževanje otroških igrišč. 
 
Osnova za določitev kriterijev in meril za delitev sredstev za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica je 
Strokovna podlaga za delitev sredstev za delovanje krajevnih skupnosti, ki jo je izdelalo podjetje IPSUM, d.o.o. iz 
Domžal, št. 144/20, februar 2020. Obseg cestne in druge javne infrastrukture v krajevnih skupnostih je določen na 
osnovi Banke cestnih podatkov, Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica (DN UO, št. 254/19) in 
ostalih evidenc druge javne infrastrukture v občini Radovljica. Ocena stroškov za vzdrževanje cestne in druge javne 
infrastrukture je izvedena na osnovi stroškov in izkustvenih normativov za vzdrževanje cestne in druge komunalne 
infrastrukture iz Elaborata. 
 
Krajevne skupnosti so, na podlagi podanih izhodišč iz Odloka, ki predstavljajo višino sredstev po 3.-7. členu in višino 
sredstev po 8. členu, za katerega namen porabe določajo krajevne skupnosti samostojno, prenosov oziroma presežkov iz 
preteklega obdobja ter ocenjenih lastnih sredstev, izoblikovale finančni plan za leto 2020 po posameznih proračunskih 
postavkah. Odraz razporejanja sredstev in finančnih planov so prikazani indeksi med rebalansom I 2020 in sprejetim 
proračunom 2020. V skupnem seštevku se na vseh proračunskih postavkah sredstva z rebalansom I 2020 povečujejo. 
 
Skladno z dogovorom s posamezno krajevno skupnostjo, so sredstva za izvedbo določenih investicij sestavni del 
proračuna oddelka, pristojnega za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Za izvedbo teh investicij skrbi občinska 
uprava – oddelek, pristojen za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.  
 
Predlagane spremembe so razvidne iz preglednic v nadaljevanju.  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov 
na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. 

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo 
svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih 
sredstev. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti krajevnih skupnosti. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov in tudi članov sveta krajevnih skupnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj je realizacija programa krajevnih skupnosti. 

Kazalec: stopnja realizacije programa krajevnih skupnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevnih skupnostih. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica, Statut 
Občine Radovljica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje 
pri opravljanju javnih zadev v občini. 

Kazalec: stopnja realizacije programa krajevnih skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji krajevnih skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev, 
po planu dela KS za leto 2020 ter sama učinkovitost izvedbe plana. 

Kazalec: stopnja realizacije programa krajevnih skupnosti. 

40109 - 40120 Sredstva za delovanje 

Proračunska postavka zajema sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti. Ta sredstva se namenjajo za opravljanje 
administrativnih nalog krajevnih skupnosti, za pokrivanje stroškov upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov, za 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, reprezentanco ter druge materialne stroške. 

Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sprejeti 
proračun 2020 

Rebalans I 
2020 Indeks 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BEGUNJE 

40109 - Sredstva za delovanje KS 
Begunje 16.823,66 24.090,34 143,19 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BREZJE 

40110 - Sredstva za delovanje KS 
Brezje 15.299,81 20.819,40 136,08 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KAMNA GORICA 

40111 - Sredstva za delovanje KS 
Kamna Gorica 11.189,58 12.113,40 108,26 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KROPA 

40112 - Sredstva za delovanje KS 
Kropa 6.678,54 7.202,77 107,85 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 

40113 - Sredstva za delovanje KS 
Lancovo 16.692,75 20.038,49 120,04 

KRAJEVNA SKUPNOST  
LESCE 

40114 - Sredstva za delovanje KS 
Lesce 40.548,48 36.191,62 89,26 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LJUBNO 

40115 - Sredstva za delovanje KS 
Ljubno 5.165,35 10.956,19 212,11 

KRAJEVNA SKUPNOST 
MOŠNJE 

40116 - Sredstva za delovanje KS 
Mošnje 11.923,44 15.820,95 132,69 
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Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sprejeti 
proračun 2020 

Rebalans I 
2020 Indeks 

KRAJEVNA SKUPNOST   
OTOK 

40117 - Sredstva za delovanje KS 
Otok 3.776,30 1.674,49 44,34 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

40118 - Sredstva za delovanje KS 
Podnart 8.060,01 6.858,07 85,09 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 

40119 - Sredstva za delovanje KS 
Radovljica 20.456,98 27.031,71 132,14 

KRAJEVNA SKUPNOST 
SREDNJA DOBRAVA 

40120 - Sredstva za delovanje KS 
Srednja Dobrava 8.515,66 8.958,83 105,20 

SKUPAJ 165.130,56 191.756,26 116,12 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje letalske infrastrukture in obsega opravljanje 
nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne letalske 
infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije in Občinski razvojni program. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročna cilja sta gradnja in ohranjanje cestne in letalske infrastrukture. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1302 - Cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. Zagotovitev 
prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in pripadajočo prometno signalizacijo. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: 
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja, 
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, 
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 
- izboljšanje voznih pogojev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja 
na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest.  

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti 
primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 
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Kazalci: 
- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km, 
- dolžina pločnikov brez con za pešce, 
- število javnih parkirnih mest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

V okviru podprograma krajevne skupnosti izvajajo večja vzdrževalna dela na javni infrastrukturi, ki jo imajo v uporabi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o cestah, Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah v 
občini Radovljica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica in Drugi 
izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: 
- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, 
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, 
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja: ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. 

Kazalci: 
- urejena cestna infrastruktura, 
- prevoznost cest in 
- varnost prometa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj: zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost 
cest in varnost prometa.  

Kazalec: obseg vzdrževanja cest in drugih javnih površin. 

44316 - 44327 Komunalne ceste in objekti 
Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo investicij. Krajevne skupnosti Begunje, Brezje, Ljubno, Mošnje, 
Otok, Podnart in Radovljica so se odločile, da bo zanje določene investicije pripravila in izvedla občinska uprava 
oziroma oddelek, pristojen za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Posledično so sredstva za te investicije 
prenešena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, pod proračunsko postavko 44689 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja občinskih cest. 

V spodnji preglednici je za posamezno krajevno skupnost prikazan znesek po sprejetem proračunu 2020, znesek po 
rebalansu I 2020, indeks med rebalansom in sprejetim proračunom ter proračunska postavka in NRP na katerem je 
planirana poraba sredstev. V kolikor se je krajevna skupnost odločila, da bo določeno investicijo zanjo izvedla občinska 
uprava, sta navedeni dve proračunski postavki oz. dva NRP-ja.  

 

Proračunski 
uporabnik 

Sprejeti 
proračun 

2020 

Rebalans 
I 2020 Indeks Proračunska postavka/NRP Znesek 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
BEGUNJE 

23.698,29 33.451,89 141,16 

44316 – Komunalne ceste in objekti - KS 
Begunje / 045035 Komunalne ceste in 
objekti - KS Begunje 

2.500,00 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045314 Investicije - KS 
Begunje 

30.951,89 
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Proračunski 
uporabnik 

Sprejeti 
proračun 

2020 

Rebalans 
I 2020 Indeks Proračunska postavka/NRP Znesek 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
BREZJE 

23.906,59 17.483,91 73,13 

44317 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Brezje / 045036 Komunalne ceste in objekti 
- KS Brezje 

7.483,91 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045315 Investicije - KS 
Brezje 

10.000,00 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
KAMNA GORICA 

12.781,82 56.668,85 443,36 
44318 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Kamna Gorica / 045037 Komunalne ceste in 
objekti - KS Kamna Gorica 

56.668,85 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
KROPA 

16.384,14 6.319,36 38,57 
44319 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Kropa / 045038 Komunalne ceste in objekti - 
KS Kropa 

6.319,36 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
LANCOVO 

19.509,19 21.009,01 107,69 
44320 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Lancovo / 045039 Komunalne ceste in 
objekti - KS Lancovo 

21.009,01 

KRAJEVNA 
SKUPNOST  
LESCE 

26.310,50 41.470,48 157,62 
44321 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Lesce / 045040 Komunalne ceste in objekti - 
KS Lesce 

41.470,48 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
LJUBNO 

30.535,17 37.981,95 124,39 

44322 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Ljubno / 045041 Komunalne ceste in objekti 
- KS Ljubno 

17.981,95 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045320 Investicije - KS 
Ljubno 

20.000,00 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
MOŠNJE 

21.366,17 17.798,96 83,30 

44323 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Mošnje / 045042 Komunalne ceste in objekti 
- KS Mošnje 

0,00 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045321 Investicije - KS 
Mošnje 

17.798,96 

KRAJEVNA 
SKUPNOST   
OTOK 

7.370,70 25.700,21 348,68 

44324 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Otok / 045043 Komunalne ceste in objekti - 
KS Otok 

0,00 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045322 Investicije - KS 
Otok 

25.700,21 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
PODNART 

16.327,58 32.515,54 199,14 

44325 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Podnart / 045044 Komunalne ceste in objekti 
- KS Podnart 

167,20 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045323 Investicije - KS 
Podnart 

32.348,34 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
RADOVLJICA 

45.280,79 58.614,94 129,45 
44326 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Radovljica / 045045 Komunalne ceste in 
objekti - KS Radovljica 

38.470,00 
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Proračunski 
uporabnik 

Sprejeti 
proračun 

2020 

Rebalans 
I 2020 Indeks Proračunska postavka/NRP Znesek 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045324 Investicije - KS 
Radovljica 

20.144,94 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 
SREDNJA 
DOBRAVA 

14.742,99 5.131,36 34,81 
44327 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Srednja Dobrava / 045046 Komunalne ceste 
in objekti - KS Srednja Dobrava 

5.131,36 

SKUPAJ 258.213,93 354.146,46 137,15 
   

Krajevna skupnost Begunje načrtuje preplastitev ceste Dvorska vas in obnovo mostu pri župnišču, ti investiciji bo zanjo 
izvedla občinska uprava, ter postavitev solarne svetilke. 

Krajevna skupnost Brezje načrtuje asfaltiranje ceste JP 849041, investicijo pa bo zanjo izvedla občinska uprava.  

Krajevna skupnost Kamna Gorica načrtuje naslednje aktivnosti: ureditev ograje na stopnicah proti cerkvi, ureditev 
parkirnih prostorov ob igrišču, ureditev meteorna voda, ureditev pešpoti do zgornje AP, ureditev prehoda ob igrišču in 
obnovo asfaltnih cest v vasi. 

Krajevna skupnost Kropa načrtuje ureditev kape na mostu.  

Krajevna skupnost Lancovo načrtuje ureditev javne razsvetljave na Spodnjem Lancovem, ureditev kamnite zložbe v Zg. 
Lipnici in ureditev propustov na potoku Lipnica. 

Krajevna skupnost Lesce načrtuje sanacijo cest in pločnikov.  

Krajevna skupnost Ljubno načrtuje popravilo pločnika na mostu Posavec, investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava, 
ter ureditev avtobusnega čakališča na Otočah in popravilo pešpoti na Posavcu.  

Krajevna skupnost Mošnje načrtuje ureditev ceste v Mošnjah, investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Otok načrtuje preplastitev ceste Sp. Otok, investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Podnart načrtuje asfaltiranje ceste na Češnjici, ureditev poti JP 848801 in ureditev parkirišča. Vse 
investicije bo zanjo izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Radovljica načrtuje postavitev makete mesta, pripravljalna dela za obnovo trim steze Obla Gorica, 
ureditev tržnice, popravila v športnem parku, ureditev javne razsvetljave Vrbnje, sofinanciranje ureditve pločnika na 
cesti Staneta Žagarja in ureditev razgledne točke na Kajuhovi. Občinska uprava bo zanjo izvedla investicijo za ureditev 
tržnice, in sicer ureditev tlaka, ter ureditev javne razsvetljave Vrbnje. 

Krajevna skupnost Srednja Dobrava večjih investicij ne načrtuje, zagotavlja pa minimalna sredstva za morebitne 
izredne investicije.  

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). 

V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje, vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in 
spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih 
aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, postopno 
vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili 
zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Regionalni razvojni program Gorenjske 2014 - 2020 

Občinski razvojni program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je vzpodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje 
pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter ustvarjanje 
prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1603 - Komunalna dejavnost 

1603 - Komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, 
sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Radovljica. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer: 
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem 

obstoječih, 
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, 
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma 

Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar 
izhaja obveznost zagotoviti primerno infrastrukturo za izvajanje te dejavnosti. Občina Radovljica izvaja storitev preko 
javnega podjetja Komunala Radovljica, d.o.o., na območju krajevnih skupnosti pa praviloma preko krajevnih skupnosti. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Gradbeni zakon in Odlok o načinu in 
pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih 
svečanosti v občini Radovljica. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročna cilja sta zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter 
zagotavljanje razvoj obstoječih pokopališč. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in 
infrastrukture. 

Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture. 

64110 - 64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 

Proračunska postavka zajema sredstva za izvajanje pokopališke dejavnosti (izdatki za pisarniški material, poštnino, 
čistila, električno energijo, komunalne storitve (voda, kanalizacija, odpadki), najemnine, pogodbeno delo,..) ter 
investicijsko vzdrževanje in izboljšave.  
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Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sprejeti 
proračun 2020 

Rebalans I 
2020 Indeks 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BEGUNJE 

64110 - Urejanje pokopališča 
in pogrebna dejavnost - KS 
Begunje 

10.500,00 10.500,00 100,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BREZJE 

64120 - Urejanje pokopališča 
in pogrebna dejavnost - KS 
Brezje 

6.500,00 10.000,00 153,85 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KAMNA GORICA 

64130 - Urejanje pokopališča 
in pogrebna dejavnost - KS 
Kamna Gorica 

5.500,00 9.500,00 172,73 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KROPA 

64140 - Urejanje pokopališča 
in pogrebna dejavnost - KS 
Kropa 

5.000,00 22.017,55 440,35 

KRAJEVNA SKUPNOST  
LESCE 

64160 - Urejanje pokopališča 
in pogrebna dejavnost - KS 
Lesce 

22.000,00 22.000,00 100,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LJUBNO 

64170 - Urejanje pokopališča 
in pogrebna dejavnost - Ljubno 6.000,00 4.620,00 77,00 

64171 - Urejanje pokopališča 
in pogrebna dejavnost - Otoče 2.000,00 3.380,00 169,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
MOŠNJE 

64180 - Urejanje pokopališča 
in pogrebna dejavnost - KS 
Mošnje 

7.700,00 13.200,00 171,43 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

64200 - Urejanje pokopališča 
in pogrebna dejavnost - KS 
Podnart 

6.250,00 6.250,00 100,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
SREDNJA DOBRAVA 

64220 - Urejanje pokopališča 
in pogrebna dejavnost - KS 
Srednja Dobrava 

3.700,00 3.700,00 100,00 

SKUPAJ 75.150,00 105.167,55 139,94 

 

Krajevne skupnosti Brezje, Kamna Gorica, Kropa in Mošnje načrtujejo poleg izdatkov za izvajanje pokopališke 
dejavnosti tudi investicijsko vzdrževanje objektov (urejanje poslovilnih vežic, tlakovanje pokopališča). 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije in druge posebne skupine) ter izdajanje občinskega časopisa. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje na področju kulture in športa, 
- ohranjati in spodbujati izvajanje programov na področju kulture, športa in mladinske dejavnosti, 
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
1803 - Programi v kulturi 
1804 - Podpora posebnim skupinam 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

1803 Programi v kulturi  

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižnično dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko 
kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotoviti pogoje za razvoj knjižnične dejavnosti, 
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov, 
- ohranjati in širiti dejavnost ljubiteljske kulture, 
- zagotavljati ustrezne infrastrukturne pogoje na področju kulture, 
- zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- ohranjanje in povečevanje knjižnične dejavnosti, 
- ohranjanje umetniških programov, 
- dodelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture, 
- izdajanje občinskega časopisa v skladu z odlokom. 

Kazalci: 
- število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu, 
- število članov in uporabnikov knjižnice, 
- število izposojenega knjižničnega gradiva, 
- število prireditev v Linhartovi dvorani, 
- število obiskovalcev prireditev v Linhartovi dvorani, 
- letno poročilo o izdajanju občinskega časopisa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
18039002 - Umetniški programi 
18039003 - Ljubiteljska kultura 
18039005 - Drugi programi v kulturi 

18039005 Drugi programi v kulturi  

Opis podprograma 

Podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih 
kulturnih zavodov ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih in Zakon o varstvu kulturne dediščine. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zagotoviti ustrezne prostore za ohranjanje in razvoj dejavnosti v kulturi. 

Kazalec: kulturni objekti, ki se načrtujejo, gradijo ali se v njih izvajajo večja investicijsko vzdrževalna dela. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: vzdrževanje objektov, ki so namenjeni kulturni dejavnosti. 

Kazalec: kulturni objekti, ki se načrtujejo, gradijo ali se v njih izvajajo večja investicijsko vzdrževalna dela. 

64121 - 64219 Sofinanciranje drugih programov 

Proračunska postavka zajema sredstva za delovanje kulturnih domov (izdatki za električno energijo, ogrevanje, 
komunalne storitve (voda, kanalizacija, odpadki), pogodbeno delo) ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 
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Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sprejeti 
proračun 2020 

Rebalans I 
2020 Indeks 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BREZJE 

64121 - Sofinanciranje drugih 
programov KS Brezje 0,00 3.000,00 0,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KAMNA GORICA 

64131 - Sofinanciranje drugih 
programov KS Kamna Gorica 1.374,54 7.865,43 572,22 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KROPA 

64143 - Sofinanciranje drugih 
programov KS Kropa 4.176,14 7.578,65 181,47 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 

64150 - Sofinanciranje drugih 
programov KS Lancovo 989,32 992,83 100,35 

KRAJEVNA SKUPNOST  
LESCE 

64161- Sofinanciranje drugih 
programov KS Lesce 0,00 14.583,76 0,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
MOŠNJE 

64181 - Sofinanciranje drugih 
programov KS Mošnje 3.181,99 4.735,91 148,83 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

64204 - Sofinanciranje drugih 
programov KS Podnart 2.127,47 12.210,18 573,93 

KRAJEVNA SKUPNOST 
SREDNJA DOBRAVA 

64219- Sofinanciranje drugih 
programov KS Srednja 
Dobrava 

0,00 20.775,64 0,00 

SKUPAJ 11.849,46 71.742,40 605,45 

 

Krajevne skupnosti Brezje, Lesce, Podnart in Srednja Dobrava načrtujejo poleg izdatkov za delovanje kulturnih domov 
tudi investicijsko vzdrževanje kulturnih domov (menjava oken, menjava ogreval, menjava pohištva, obnova tal in 
sten,…). 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne dejavnosti ter 
sredstva za upravljanje, urejanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter gradnjo novih športnih objektov. Znotraj tega 
programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje programov za mladino. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- vsem občanom in občankam zagotoviti možnost za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi 
športnimi in rekreacijskimi dejavnostmi v varnem in zdravem okolju,  

- otrokom in mladim zagotoviti kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in 
rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga,  

- razvijati moralne in etične vrednote športa, občanom dati možnost napredovanja na športnem področju in 
možnost javnega priznanja njihovih dosežkov na področju,  

- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva,  
- podpirati družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni 

udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- povečati delež športno aktivnih in redno športno aktivnih občanov in občank občine Radovljica,  
- povečati delež vsakodnevno športno dejavnih otrok in mladine,  
- obdržati oziroma povečati delež vrhunskih športnikov,  
- povečati število in kakovost športnih površin,  
- zagotoviti vzdrževanje športnih objektov. 

Kazalci: 
- število ur organizirane športne aktivnosti mladih in odraslih,  
- število ur obvezne in prostočasne športne vzgoje ter delež posameznih skupin v posameznih stopnjah vzgoje in 

izobraževanja,  
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- število otrok, mladostnikov in odraslih, ki so vključeni v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez,  
- delež športno dejavnih prebivalcev (organizirano),  
- število invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa,  
- število vrhunskih športnikov v občini Radovljica in doseženi rezultati,  
- število izvedenih športnih prireditev,  
- delež pokritih in nepokritih športnih površin na občana, obnovljene in vzdrževane površine v m2. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
18059001 - Programi športa 

18059001 - Programi športa 

Opis podprograma 
Za realizacijo programa na področju športa se zagotavljajo sredstva za: 

- izvajanje programov s področja športa in razvoj športnih dejavnosti,  
- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov športa z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športne 

infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Nacionalni program športa, Zakon o športu, Zakon o zavodih in Zakon o društvih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: 
- z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno 

kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu,  
- povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom,  
- povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme,  
- povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije,  
- povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti,  
- povečati število registriranih in vrhunskih športnikov,  
- organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa,  
- zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z 

zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture,  
- zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih 

športnikov,  
- zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij.  

Kazalci: 
- m2 obnovljenih in na novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo,  
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu,  
- število in raven organiziranih športnih prireditev,  
- število vključenih v izobraževanje in usposabljanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- z zagotovljenimi sredstvi za športno vzgojo v izobraževalnem sistemu ohraniti standard na tem področju,  
- povečati število otrok in mladih ter odraslih, ki se organizirano ali v prostem času ukvarjajo s športom,  
- najmanj ohraniti oziroma povečati že pridobljene standarde na področju kakovostnega in vrhunskega športa,  
- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,  
- optimizirati zasedenost športnih objektov,  
- z večjim poudarkom vzdrževanju športnih objektov izboljšati stanje športnih objektov.  

Kazalci: 
- število vključenih v organizirane športne aktivnosti,  
- rezultati na področju kakovostnega in vrhunskega športa,  
- dodatne površine v m2 za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,  
- obnovljene površine v m2 za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti. 

64114 - 64226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč 

Proračunska postavka zajema sredstva za redna vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih ter sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 
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Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sprejeti 
proračun 2020 

Rebalans I 
2020 Indeks 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BEGUNJE 

64114 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Begunje 3.101,20 3.462,39 111,65 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BREZJE 

64122 - Sredstva za vzdrževanje 
otoških igrišč - KS Brezje 437,75 432,13 98,72 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KAMNA GORICA 

64132 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Kamna Gorica 700,40 35.438,67 5.059,78 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KROPA 

64145 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Kropa 700,40 986,77 140,89 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 

64156 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Lancovo 437,75 835,27 190,81 

KRAJEVNA SKUPNOST  
LESCE 

64163 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Lesce 6.101,20 24.134,97 395,58 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LJUBNO 

64175 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Ljubno 1.400,80 4.134,97 295,19 

KRAJEVNA SKUPNOST 
MOŠNJE 

64183 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Mošnje 2.200,40 2.889,91 131,34 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

64201 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Podnart 437,75 367,56 83,97 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 

64211 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Radovljica 4.688,35 13.350,73 284,76 

KRAJEVNA SKUPNOST 
SREDNJA DOBRAVA 

64226 - Sredstva za vzdrževanje 
otroških igrišč - KS Srednja Dobrava 437,75 270,70 61,84 

SKUPAJ 20.643,75 86.304,07 418,06 

 

Krajevni skupnosti Kamna Gorica in Lesce načrtujeta poleg izdatkov za redna vzdrževalna dela na igriščih tudi 
investicije v igrišča (ureditev igrišča, ureditev ograje, ureditev/zamenjava igral). 
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71 REŽIJSKI OBRAT 223.042 € 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 196.561 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh 
oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 
porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot 
temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter 
izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
- ravnanje s premoženjem v lasti občine, 
- zagotavljanje uradnih objav, 
- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0403 - Druge skupne administrativne služb 

0403 Druge skupne administrativne službe 196.561 € 

Opis glavnega programa 

Podprogram zajema uradne objave občine in njenih organov, občinska priznanja in simbole ter gospodarno ravnanje s 
premoženjem v lasti občine. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske 
uprave, priznanj in simbolov občine ter skrb za občinsko premoženje. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pravočasna objava občinskih predpisov, razpisov, javnih natečajev, informacij za občane in drugih uradnih 
objav, 

- izvajanje odlokov o občinskih priznanjih in simbolih, 
- upravljanje z občinskim premoženjem. 

Kazalca: 
- število pravočasnih in ustreznih uradnih objav,  
- število vzdrževanih poslovnih prostorov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženje 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 196.561 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v 
lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti občin in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti občin. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
- skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v lasti Občine Radovljica,  
- prenova in obnova poslovnega fonda, 
- zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori. 

Kazalec: 
- število vzdrževanih prostorov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: 
- tekoče in investicijsko vzdrževati stvarno premoženje po programu vzdrževanja.  

Kazalci: 
- odstotek investicijsko ter tekoče obnovljenih skupnih prostorov za poslovne prostore glede na letni plan 

vzdrževanja, 
- izvedba predvidenih ukrepov, zbiranje najemnin idr.. 

76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 56.575 € 

Postavka vsebuje stroške, ki so potrebni za izvajanje tržne dejavnosti delovanja režijskega obrata, kot so npr. stroški 
tekočega vzdrževanja letala, nakupa goriv, zavarovanj, materiala, električne energije, komunale, ogrevanja, pošte, ipd. 
Občina Radovljica je upravljavka letališča v Lescah, na njem pa izvaja tudi tržno dejavnost panoramskih poletov, izvaja 
šolo letenja in prodaja gorivo uporabnikom letališča. Te dejavnosti so edini vir prihodkov za vzdrževanje letaliških 
površin in objektov na njem. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna znižuje, saj se zaradi epidemije COVID-19 načrtujejo nižji 
prihodki. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov temelji na višini porabe sredstev v letu 2018 ter na podlagi ocene potreb za leti 2019 in 2020. 

76002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.781 € 

Strošek dela, ki se polovično deli na tržno dejavnost in javno službo, vključuje plačo enega zaposlenega na letališču 
Lesce z vsemi prispevki in dajatvami. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje za regres, ki je ocenjen na podlagi minimalne plače 
za leto 2020. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za izplačilo plač delavcev, prehrane in prevoza z dela in na delo so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi. 

76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 127.205 € 

Sredstva se namenjajo vzdrževanju objektov na letališču, letaliških površin in drugih osnovnih sredstev potrebnih za 
delovanje letališča. V letu 2020 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije za investicijsko vzdrževanje upravne 
stavbe in za investicijska vlaganja na ostalih površinah letališča. Izvedba je načrtovana v letih 2020 in 2021. Na NRP 
Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev so sredstva namenjena vzdrževanju letala in zamenjavi dotrajane 
pohištvene opreme. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje tudi za del presežka poslovnega leta 2019, ki je bil 
ugotovljen z zaključnim računom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 040001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje na objektih in površinah letališča 
NRP - 040002 - Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena predvidenih stroškov temelji na oceni vrednosti del. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 26.481 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov 
na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne 
samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter 
izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih 
sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0603 - Dejavnost občinske uprav 

0603 Dejavnost občinske uprave 26.481 € 

Opis glavnega programa 

Glavni podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06039001 - Administracija občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 26.481 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške občinske uprave. Sredstva se povišujejo na podlagi 
Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, dne 7.12.2018. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu 
osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem 
redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o letalstvu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in 
miru, Zakon o varstvu okolja, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Odloki občin ustanoviteljic. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške 
tako, da je izvajanje vseh storitev zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske 
uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanja prostorskih pogojev za delo, ustrezne 
opremljenosti in postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

75001 Materialni stroški - javna služba 13.700 € 

Občina Radovljica v okviru delovanja Režijskega obrata ALC zagotavlja izvajanje javne službe upravljanja z letališčem 
v Lescah. Na postavki so zagotovljena sredstva za pokritje stroškov materiala, električne energije, komunale, ogrevanja, 
pošte, zavarovanj, tekočega vzdrževanja, ipd.. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov temelji na višini porabe sredstev v letu 2019 ter na podlagi ocene potreb za leto 2020. 

75002 Strošek dela - javna služba 12.781 € 

Strošek dela, ki se polovično deli na tržno dejavnost in javno službo, vključuje plačo enega zaposlenega na letališču 
Lesce z vsemi prispevki in dajatvami. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje za regres, ki je ocenjen na podlagi minimalne plače 
za leto 2020. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za izplačilo plač delavcev, prehrane in prevoza z dela in na delo so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi. 
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83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 196.560 € 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 196.560 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov 
na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne 
samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter 
izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih 
sredstev. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0603 - Dejavnost občinske uprav 

0603 Dejavnost občinske uprave 196.560 € 

Opis glavnega programa 

Glavni podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
06039001 - Administracija občinske uprave 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 191.060 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu 
osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem 
redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o 
varstvu okolja, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Odloki občin ustanoviteljic. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške 
tako, da je izvajanje vseh storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje 
občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim kot zagotavljanja prostorskih pogojev za delo, ustrezne 
opremljenosti in postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 
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83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 134.750 € 

Za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo se zagotavljajo sredstva za plače 
zaposlenih v tem skupnem organu. Sredstva se povišujejo na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v 
javnem sektorju, objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, dne 7.12.2018. 

Vrednost proračunske postavke se povečuje za regres, ki je ocenjen na podlagi minimalne plače za leto 2020. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za izplačilo plač delavcev, prehrane in prevoza z dela in na delo so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter pogodbe o zaposlitvi. 

83200 Materialni stroški 56.310 € 

Za nemoteno delovanje Medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Radovljica in Naklo potrebuje predvidena sredstva 
za pokrivanje neposrednih materialnih stroškov, ki vsebujejo predvsem pisarniški material, telefonske, poštne ter 
internetne storitve, strokovne literature, vzdrževanje in najem programske opreme, vzdrževanje in tekoča poraba za 
prevozna sredstva, službene obleke in izobraževanje ter ostale posredne stroške kamor štejemo stroške uporabe 
prostorov, stroške dela skupnih služb, ter delež skupnih stroškov občinske uprave. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna spreminja zaradi povečanja poštnine povezane z večjim 
številom prekrškovnih postopkov (meritve hitrosti) in večjih stroškov skupne uporabe prostorov in storitev. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena sredstva se zagotavljajo zaradi nemotenega delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Radovljica in Naklo. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 5.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje: 
- tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, 
- plačilo najemnin za upravne prostore, 
- investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,  
- investicije v upravne prostore, 
- nakup opreme in nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna in Zakon o javnem naročanju. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
- ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin, 
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, 
- zavarovanje premoženja. 

Kazalca: 
- zvišanje vrednosti nepremičnin, 
- zadovoljstvo strank. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava, 
- dobava električne energije in energije za ogrevanje, 
- dobava vode in odvoz odpadkov, 
- varovanje stavbe. 

Kazalca: 
- zvišanje vrednosti nepremičnin, 
- zadovoljstvo strank. 
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83300 Nabava vozil in opreme za redarje 5.500 € 

V letu 2020 predvidevamo nakup strojne računalniške opreme in prometne signalizacije. 

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013018 Nabava vozil in opreme za redarje 

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  - 8 5 5 . 3 1 8  €  

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO 855.318 € 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 855.318 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti 
iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski razvojni program. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj: zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2201 - Servisiranje javnega dolg 

2201 Servisiranje javnega dolga 855.318 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje razvojnih projektov, vključenih 
v proračun, ter upravljanje z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga, 
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, 
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju, 
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 855.318 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov 
zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, ter obresti od 
kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: financiranje izvrševanja proračuna Občine Radovljica.  

Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je poplačilo vseh obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti 
občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala 
kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.  

Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti. 

44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 855.318 € 

Občina Radovljica odplačuje glavnice za najete kredite. Ker se občina v letu 2019 ni zadolžila, se vrednost proračunske 
postavke z rebalansom znižuje za načrtovano višino odplačil kredita v letu 2020. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za izračune temeljijo na podpisanih kreditnih pogodbah v preteklih letih. 
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5. OBRAZLOŽITVE NAČRTA 
RAZVOJNIH PROGRAMOV 

01 POLITIČNI SISTEM  6 . 6 1 4  €  

010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika1.200 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup računalniške 
opreme. 
Stanje projekta 

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

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

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup računalniške 
opreme. 

Stanje projekta 

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD 300 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup računalniške 
opreme. 

Stanje projekta 

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 1.875 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup računalniške 
opreme. 

Stanje projekta 

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna spreminja, upoštevajoč porabo svetniške skupine za računalniško opremo. 

010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 511 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup računalniške 
opreme. 
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Stanje projekta 

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna spreminja, upoštevajoč porabo svetniške skupine za računalniško opremo. 

010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica300 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup računalniške 
opreme. 

Stanje projekta 

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in 
prostovoljstvo 300 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup računalniške 
opreme. 
Stanje projekta 

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

010017 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 300 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup računalniške 
opreme. 
Stanje projekta 

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica 150 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup računalniške 
opreme. 
Stanje projekta 

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

010019 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojni član Izidor 
Arih 839 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup računalniške 
opreme. 

NRP je oblikovan na novo, upoštevajoč spremembo statusa samostojnega člana občinskega sveta. 
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Stanje projekta 

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. 

010020 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojna članica 
Sandra Zadnikar 839 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup računalniške 
opreme. 

NRP je oblikovan na novo, upoštevajoč spremembo statusa samostojne članice občinskega sveta. 

Stanje projekta 

Sredstva se v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Radovljica koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 3 4 5 . 2 0 5  €  

013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13 3.000 € 

Namen programa je tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovne stavbe na naslovu Kranjska cesta 13. V letu 2020 so 
sredstva namenjena nakupu in montaži zunanjih žaluzij na zamenjanih oknih na skupnem hodniku stavbe. 

Stanje projekta 

Stalno se izvajajo tekoča vzdrževanja. Vrednost  se glede na sprejet proračun občutno zmanjšuje - zamenjava vhodnih 
vrat in oken na skupnem hodniku v poslovni stavbi na Kranjski 13 je bila namreč izvedena že v letu 2019, v letu 2020 je 
načrtovan še nakup in montaža zunanjih žaluzij. 

013004 Poslovna stavba - Kopališka 10 Radovljica 43.500 € 

Z rebalansom proračuna za leto 2020 namenjamo sredstva za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo rušenja 
poslovne stavbe na Kopališki 10 v Radovljici. Stavba je močno dotrajana, dogaja se vandalizem - razbijanje oken, 
vlomi v stavbo, zato je čimprej potrebno to območje urediti, glede na stanje stavbe pa je rušitev najboljša rešitev. 

Stanje projekta 

 

013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin 46.000 € 

Namen in cilj postavke projekta je zemljiško knjižna ureditev nepremičnin v lasti občine Radovljica. 
Stanje projekta 

Sredstva so namenjena za zemljiško knjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica in bodo porabljena za 
izdelavo elaboratov ureditve etažne lastnine. Kjer občina ni lastnik v celoti, bo ureditev etažne lastnine sofinancirana s 
strani solastnikov objekta. Glavnina sredstev bo porabljena za odmere cest in ureditev zemljiško knjižnega stanja cest. 
Sredstva na postavki so namenjena tudi odmeri in prenosu funkcionalnih zemljišč pri večstanovanjskih objektih na 
etažne lastnike objektov. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna zaokrožuje. 

013012 Letališče Lesce 100.000 € 

Namen postavke je ureditev letališke infrastrukture. Sredstva so zagotovljena za prestavitev padalskega kroga in 
izgradnjo dovozne steze na letališču, kar pa je povezano tudi s prihodkovno stranjo proračuna. 
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Stanje projekta 

Po sprejetju rebalansa proračuna bo naročena projektna dokumentacija in izvedena investicija. 

013015 Upravljanje občinskega premoženja 33.500 € 

Namen in cilj postavke je ustrezno upravljanje in vzdrževanje občinskega premoženja. 

Stanje projekta 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Na novo so predvidena sredstva za zamenjavo strehe na 
planinskem domu na Goški Ravni. 

040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 119.205 € 

Občina je lastnica letaliških površin (travna in asfaltna vzletno pristajalna steza s služečimi površinami), dveh 
hangarjev, črpalke, upravne stavbe z restavracijo in letališkim stolpom, poslovnega objekta ter brunarice in javnih 
sanitarij na območju kampa. Vsi objekti so v stanju, ki zahteva, da se redna vzdrževalna dela izvajajo v obsegu, ki ga 
dopuščajo razpoložljiva sredstva. Cilj je izboljšanje stanja objektov in ohranjanje njihove uporabne in ekonomske 
vrednosti. 
Stanje projekta 

V letu 2020 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije za investicijsko vzdrževanje upravne stavbe in za 
investicijska vlaganja na ostalih površinah letališča. Izvedba je načrtovana v letih 2020 in 2021. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje tudi za del presežka poslovnega leta 2019, ki je bil ugotovljen z 
zaključnim računom. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6 0 . 1 3 0  €  

060001 Oprema za redno delovanje - KS Kropa 500 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,…). 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

060002 Oprema za redno delovanje - KS Lesce 2.000 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,…). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

060004 Oprema za redno delovanje - KS Mošnje 500 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,…). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

060005 Oprema za redno delovanje - KS Radovljica 500 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,…). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

060006 Oprema za redno delovanje - KS Begunje 500 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,…). 
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Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

060007 Oprema za redno delovanje - KS Brezje 500 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,…). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

060008 Oprema za redno delovanje - KS Kamna Gorica 500 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,…). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

060009 Oprema za redno delovanje - KS Lancovo 2.000 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,…). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

060010 Oprema za redno delovanje - KS Ljubno 500 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,…). 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

060011 Oprema za redno delovanje - KS Otok 1 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,…). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

060012 Oprema za redno delovanje - KS Podnart 500 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,…). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

060013 Oprema za redno delovanje - KS Srednja Dobrava 500 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje KS (računalniška in druga oprema,…). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

013001 Plan nabave opreme - občinska uprava 19.700 € 

Namen in cilj je nabava ustrezne opreme. V letu 2020 načrtujemo posodobitev strojne in licenčne programske 
računalniške opreme ter dopolnitev pisarniške opreme, ki je potrebna za delo strokovnih služb občinske uprave. 
Stanje projekta 

Posodobitev in dopolnitev opreme bo potekala v skladu s potrebami. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna nekoliko zmanjšuje. 
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013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 26.429 € 

Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina Radovljica. S postavke se 
plačujejo obratovalni stroški praznih enot, kot so npr. stroški energije, komunalnih storitev, dimnikarskih storitev, 
telekomunikacij, urejanje zelenih površin, stroški rednih pregledov dvigal ter drugi stroški. Na postavki namenjamo 
sredstva tudi tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov. 
Stanje projekta 

Vrednost sredstev se z rebalansom proračuna povečuje za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. 

013018 Nabava vozil in opreme za redarje 5.500 € 

V letu 2020 predvidevamo nakup strojne računalniške opreme in prometne signalizacije. 

Stanje projekta 

Za delovanje skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo je pripravljen osnutek finančnega načrta za leto 
2020 s planom investicijskih izdatkov, ki bodo omogočali nemoteno delovanje skupnega organa. Z delovanjem skupne 
uprave, poleg cilja združevanja z namenom zagotavljanja višje strokovnosti in učinkovitosti, zasledujemo tudi cilj 
racionalnosti. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH2 2 8 . 2 0 0  €  

022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500 € 

Namen in cilji programa so zagotavljanje opremljenosti enot in nujne opreme za potrebe zaščite in reševanja, kar je 
stalna naloga. 

Stanje projekta 

Sredstva so planirana za stalno zagotavljanje opreme enot, nadomeščanje dotrajane opreme ter zagotavljanje opreme in 
sredstev za zaščito in reševanje.  

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 17.000 € 

Namen in cilj programa je zagotavljanje tekočega in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov. 

Stanje projekta 

Sredstva se razporejajo na podlagi programa in vloženih prijav, o čemer vsako leto odloča upravni odbor Gasilske zveze 
Radovljica, glede na prioritete in nujnost vzdrževanj. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme 31.200 € 

Namen in cilji programa so zagotoviti redno vzdrževanje gasilskih vozil in opreme ter predstavlja stalni strošek. Cilj je 
zagotavljati brezhibnost vozil in opreme za uporabo v primeru naravnih in drugih nesreč. 
Stanje projekta 

Sredstva se razporejajo letno predvsem glede na roke servisiranja in nujnost popravil.  

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna nekoliko povečuje. 

032004 Nakup gasilske opreme 40.000 € 

Namen in cilji programa so zagotoviti opremljenost gasilskih enot z ustrezno opremo po minimalnih merilih, s čimer 
izpolnjujemo tudi zakonske obveznosti občine. 
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Stanje projekta 

Sredstva se razporejajo glede na plan nabave opreme in na minimalne zahteve po opremljenosti enot skladno s 
sprejetimi programi Gasilske zveze Radovljica. 

Sredstva se z rebalansom proračuna povečujejo in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

032005 Nakup gasilskih vozil 108.000 € 

Namen in cilji programa so zagotoviti in obnavljati vozni park gasilskih enot, kot ga opredeljujejo minimalna merila in 
zakonske obveznosti občine. 

Stanje projekta 

Sredstva se porabljajo skladno s sprejetim programom nabave vozil in skladno s sprejetimi programi Gasilske zveze 
Radovljica. Lasten delež sredstev prispevajo tudi gasilska društva. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

032010 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 5.500 € 

S postavke se plačujejo obveznosti PGD Podnart iz naslova stavbne pravice in stroški rezervnega sklada za etažno 
lastnino PGD Kropa. Sredstva, ki jih društvi pridobita za redno delovanje, ne zadostujeta za pokritje teh stroškov. V 
PGD Podnart to predstavlja dvakrat večji strošek, kot ga društvo dobi za redno delovanje, v PGD Kropa pa ta strošek 
predstavlja tretjino vseh sredstev. 

Stanje projekta 

Sredstva se razporejajo na podlagi dejanskih stroškov posameznih PGD. 

Sredstva se z rebalansom proračuna nekoliko zmanjšujejo in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 20.000 € 

Za izvedbo projekta Regijsko reševalni center so v letu 2020 predvidena sredstva za pridobitev projektne 
dokumentacije. Regijsko reševalni center bo v skupnem kompleksu predvidoma združeval policijsko postajo, gasilce, 
civilno zaščito, nujno medicinsko pomoč, gorsko reševalno službo in rdeči križ. 

Stanje projekta 

V letu 2020 so sredstva namenjena pridobivanju projektne dokumentacije. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 4 3 3 . 2 5 0  €  

042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 62.700 € 

Namen in cilj projekta je omogočiti pogoje za razvoj raznovrstnih razvojno raziskovalnih, pospeševalnih, 
izobraževalnih in animacijskih dejavnosti s področja čebelarstva in biotske pestrosti. S tem namenom je bil v letu 2012 
zgrajen čebelarski center. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. Glavnina sredstev na NRP je namenjena za pokritje stroškov upravnika in izvedbo programov v 
centru. Ostala sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje objekta, ki ga ne pokrijejo uporabniki. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

042020 Semenjalnica 10.708 € 

Občina Radovljica je za izvajanje omenjenega projekta, skupno z drugimi občinami, kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS 
Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Osnovni cilj projekta je vzpostaviti pogoje za lokalno pridelavo 



243 

 

ekoloških semen in vzpostavitev delujoče hranilnice semen v prostorih Čebelarskega centra v Lescah. Projekt se izvaja 
v dveh fazah v letih 2019 in 2020. 

Stanje projekta 

Za projekt je bila že izdana Odločba o pravici do sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano - Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. V letu 2020 se izvaja druga faza projekta. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

042023 Hitro s kolesom 40.000 € 

Za izvajanje omenjenega projekta je občina Radovljica skupno z drugimi občinami kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS 
Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. V okviru projekta želimo vzpostaviti sistem za avtomatizirano 
izposojo koles tudi preko meja občin v celotni regiji Gorenjske. Z naložbo želimo vzpostaviti pogoje za večjo uporabo 
koles v somestju Radovljica – Lesce in boljšo povezanost mestnega središča z bližnjimi naselji. Odločili smo se za 
sistem podjetja, ki je kompatibilen s sistemom kot ga imajo že na Jesenicah in v Kranju, saj si želimo, da se lahko 
uporabnik odpelje v drugo občino, kjer pusti kolo na drugi postaji in obratno.  

V okviru projekta smo za nemoteno delujoč sistem bike sharing sistema prijavili, poleg naložbe v postavitev 
izposojevalnic koles in vzdrževanje sistema, še naložbo v razvoj sistema za izposojo koles, saj si želimo urediti izposojo 
koles uporabnikom na bančno kartico oziroma čim bolj preprost in za uporabnike ugoden način, hkrati pa navezati na ta 
sistem tudi druge trajnostne oblike mobilnosti (parkiranje,…). 
Stanje projekta 

Za projekt je bila že izdana Odločba o pravici do sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano - Agencija 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Zaradi nekaterih dolgotrajnih postopkov (npr. izvedba skupnega javnega 
naročila), se je izvedba projekta zamaknila v leto 2020. Izposojevalnice koles so bile postavljene v letu 2019, v letu 
2020 pa zagotavljamo sredstva še za nakup računalnikov in vzpostavitev sistema vzdrževanja in upravljanja 
izposojevalnic. 

042024 Počakaj na bus 28.579 € 

Za izvajanje omenjenega projekta je občina Radovljica skupno z drugimi občinami kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS 
Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. V sklopu naložbe bomo nadomestili sedanje neustrezne objekte 
na avtobusnih postajališčih Posavec na obeh straneh in v Podnartu na južni strani. Obstoječa postajališča, ki so predmet 
operacije, so neskladna s prostorskimi akti, in so manj funkcionalna, na lokaciji Podnart ne omogoča transparentnega 
pregleda na cesto oziroma na prihod avtobusa. Nadomestili jih bomo s tipskimi avtobusnimi nadstreški, kakršni so že 
postavljeni na večini postajališč v občini Radovljica in na vsaki lokaciji bomo dodali še stojala za prislon koles. Zaradi 
dolgotrajnih postopkov pri izvedbi skupnega javnega naročila s preostalimi občinami, se sredstva na NRP z rebalansom 
proračuna ponovno zagotavljajo. 
Stanje projekta 

Za projekt je bila že izdana Odločba o pravici do sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano - Agencija 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Zaradi nekaterih dolgotrajnih postopkov (npr. izvedba skupnega javnega 
naročila), se je izvedba projekta v celoti zamaknila v letošnje leto. 

042026 Arhitektura gorenjskih vasi 157.611 € 

Za izvajanje omenjenega projekta je občina Radovljica skupno z drugimi občinami kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS 
Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Z naložbo želimo vzpostaviti pogoje za večjo prepoznavnost, 
zavedanje o potencialih in vrednosti ter možnosti revitalizacije in dodane vrednosti urejene in privlačne, ter 
promovirane stavbne in druge dediščine ter urejenih in za bivanje privlačnih javnih površin na vasi. V okviru projekta 
se bo izdelala Tipološka študija arhitekture naselij Dobrave, Zaloše, Ovsiše in izvedla se bo sanacija rak v Kropi. 
Projekt bo izveden v letošnjem letu. 
Stanje projekta 

Za projekt je bila že izdana Odločba o pravici do sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano - Agencija 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Izvedba projekta se je zamaknila, zato sredstva za projekt v celoti namenjamo 
z rebalansom proračuna. 
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042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 40.000 € 

Sredstva na postavki so namenjena pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini 
Radovljica. 
Stanje projekta 

Višina sredstev za izvedbo NRP je ocenjena na podlagi podatkov iz leta 2019. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

042131 Narava nas uči 40.000 € 

V okviru projekta je bil vzpostavljen skupni javni učni vrt ob Osnovni šoli A. T. Linharta v Radovljici, kjer so se 
pripadniki različnih ciljnih skupin (ženske, brezposelni, nosilci kmetijskih gospodarstev, vrtičkarji, ljudje s posebnimi 
potrebami) in starostnih skupin (otroci, starejši) družili in naučili trajnostne samooskrbe po metodi biodinamike. 

Stanje projekta 

V letu 2020 zagotavljamo sredstva za vzdrževanje vrta in nadaljevanje izobraževanj. Višina sredstev za izvedbo NRP je 
ocenjena na podlagi podatkov iz leta 2019 in na podlagi ocene potreb za delo na vrtu v letošnjem letu. Sredstva se z 
rebalansom povečujejo za nakup čebel in stroške vzdrževanja na vrtu (obrobe vrta in ureditev notranjosti rastlinjaka). 

042008 Stroški azila za zapuščene živali 8.000 € 

Namen in cilj projekta je zagotovitev ustreznega varstva zapuščenih živali v skladu z zakonodajo. 

Stanje projekta 

Občina Radovljica ima podpisano pogodbo o izvajanju službe z Zavetiščem Ljubljana na Gmajnici. Proračunska 
postavka zajema sredstva za mesečno oskrbo najdenih živali in za sterilizacijo zapuščenih mačk. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 45.651 € 

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest je zakonska obveznost, za katero zagotavlja sredstva država, za program vzdrževanja 
je pristojen Zavod za gozdove, za izvedbo pa skrbijo občine z izvajalcem, ki ga pridobijo na javnem razpisu. Potrebe so 
večje od razpoložljivih proračunskih sredstev, zato bodo izvedena le najnujnejša vzdrževanja gozdnih cest. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna zvišuje v višini prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2019 v 2020, vezanih 
na dvoletno pogodbo 2019/2020 z izbranim izvajalcem. 

Stanje projekta 

Izvajalec bo dela izvedel na podlagi pogodbe, ki je bila sklenjena za leti 2019 in 2020. 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 1 . 7 0 2 . 7 7 8  €  

065004 Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica 70.000 € 

Izvedba manjkajočih ukrepov v okviru celovite energetske sanacije osnovne šole A. T. Linharta v Radovljici. Po 
energetski sanaciji ovoja stavbe ter kotlovnice je za optimalno delovanje potrebno izvesti sanacijo dotrajanih strojnih 
inštalacij. Zaradi slednjega se vrednost NRP z rebalansom proračuna povečuje. 

Stanje projekta 

Sredstva v letu 2020 so bila prvotno planirana za naročilo projektne dokumentacije PZI za sanacijo dotrajanih strojnih 
inštalacij, ki predstavlja zadnjo fazo celovite energetske sanacije osnovne šole A. T. Linharta v Radovljici. Dodatna 
sredstva so namenjena sami realizaciji projekta sanacije dotrajanih strojnih inštalacij. 

065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 1.607.777 € 

Izvedba energetske sanacije Osnovne šole Staneta Žagarja v Lipnici. Sredstva se v letu 2020 povečujejo, saj se je 
izvedba investicije, ki se je začela izvajati šele septembra 2019, zamaknila. V znesku pa so zajeta tudi nekatera 
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nepredvidena in dodatna dela, na primer zamenjava strešnih oken, ki so se izkazala za dotrajana in izvedba ozvočenja v 
novi telovadnici. Zaradi slednjega se vrednost NRP z rebalansom proračuna povečuje. 

Stanje projekta 

Sredstva v letu 2020 so namenjena za izvedbo sanacije celotnega kompleksa šole. Izvede se nova kotlovnica, celovita 
sanacija telovadnice in energetska sanacija šole. Za potrebe energetske sanacije je občina kandidirala in pridobila 
nepovratna sredstva. 

065009 Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica 1 € 

Energetska sanacija osnovne šole Antona Janše v Radovljici. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje, zaradi izvedbe investicije predvidene na OŠ A. T. Linhart. 

Stanje projekta 

Sredstva v letu 2020 so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Začetek projekta se zamika v leto 
2021, zato se sredstva začasno zmanjšujejo. 

065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 25.000 € 

Izvajanje energetskega knjigovodstva, storitev energetskega managerja in upravljanja z občinskim premoženjem na 
energetskem področju. 
Stanje projekta 

Planirana sredstva v letu 2020 so predvidena za tekoče izvajanje energetskega knjigovodstva, storitev energetskega 
managerja in upravljanje z občinskim premoženjem na energetskem področju. Vrednost projekta se povečuje za 
sredstva, namenjena izvajanju izobraževalnih in organizacijskih ukrepov, predvidenih v LEK. 

 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 2 . 3 8 7 . 7 2 9  €  

045002 Cesta za Verigo 162.500 € 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za 
ureditev ceste mimo PIC Veriga in izgradnjo navezujočega parkirišča. 

Vrednost NRP se z rebalansom povečuje zaradi zagotavljanja sredstev za novogradnjo parkirišča. 

Stanje projekta 

Še vedno niso izbrisane vse služnosti na zemljiščih, ki jih potrebujemo za ureditev tega cestnega odseka. Na podlagi 
pogodbenih zavez se predvidoma izvede gradnja nadomestnega parkirišča, za katerega je predhodno potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje. Projektna dokumentacija DGD za parkirišče je v fazi pridobivanj mnenj na projekt od pristojnih 
mnenjedajalcih. 

045015 Ureditev hodnikov za pešce 93.000 € 

Namen in cilj NRP je ustrezna ureditev in vzdrževanje hodnikov za pešce v občini Radovljica. Sredstva se nameni za 
ureditev prehoda za pešce čez državno cesto v Begunjah, obnovo pločnika na ulici Staneta Žagarja, ureditev pločnika 
pri lekarni v Kropi in pridobitev zemljišč za izvedbo II. faze pešpoti Lesce - Hlebce. Vrednost NRP se z rebalansom 
proračuna povečuje. 
Stanje projekta 

Sredstva se nameni za ureditev II. faze pešpoti Lesce - Hlebce (v kolikor bodo pridobljena zemljišča za izvedbo 
investicije), ureditev prehoda za pešce čez državno cesto v Begunjah, obnovo pločnika na ulici Staneta Žagarja in 
ureditev pločnika pri lekarni v Kropi. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. 
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045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje 1 € 

Ureditev priključka javne poti na regionalno cesto na Mlako v KS Begunje. 

Stanje projekta 

Izvedene so geološko-geotehničine raziskave za ureditev cestnega priključka javne poti na regionalno cesto. Za ureditev 
cestnega priključka javne poti na regionalno cesto je izdelan tudi idejni projekt. Zaradi pomanjkanja sredstev je ta NRP 
evidenčen. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 2.500 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na 
cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 7.484 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na 
cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 56.669 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na 
cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 6.319 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na 
cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 21.009 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na 
cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 41.470 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na 
cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 
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045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 17.982 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na 
cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 0 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na 
cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 0 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na 
cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 167 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na 
cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 38.470 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na 
cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 5.131 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela na 
cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045066 Pločnik v Podnartu 1 € 

Namen je ureditev odseka regionalne ceste R3-636/1126 Lipnica - Podtabor - Zvirče, od km 4 + 020 do km 5 + 120, ki 
vključuje izgradnjo hodnika za pešce skozi naselje Podnart. 

Stanje projekta 

Direkcija RS za infrastrukturo je pripravila projekt za ureditev pločnika v Podnartu na odseku državne ceste od 
gasilskega doma do prehoda čez železniško progo pri mostu čez Savo. Za izvedbo še ni pridobljenega soglasja 
upravljavca železniške infrastrukture. Izvajanje investicije je načrtovano po nadgradnji železniške proge, ki naj bi 
predvidoma potekala v letu 2020 in 2021, saj je za pričetek gradnje pločnika predhodno potrebno ukiniti nivojski 
prehod čez železniško progo pri objektu Podnart 15 in 16. Občina pri tej investiciji sodeluje v delu, ki se nanaša na 
pločnik in komunalno infrastrukturo ter pri pridobivanju dokumentacije in zemljišč. NRP se vodi kot evidenčen. 



248 

 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 5.490 € 

Cilj tega projekta je temeljita prenova Šercerjeve ulice. Ob prenovi voziščne konstrukcije je potrebna tudi obnova dela 
komunalne infrastrukture ter vseh hišnih priključkov. I. faza prenove je bila izvedena v letu 2018. Zaradi drugih 
obveznosti se izvedba druge faze načrtuje po letu 2020. Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje za plačilo 
projektne dokumentacije II. faze prenove, ki je bila predana decembra 2019. 

Stanje projekta 

Pridobljena je projektne dokumentacije za II. fazo prenove Šercerjeve ulice. Za izvedbo investicije je potrebno 
predhodno premoženjsko urediti del ceste na Žalah, ki je še v zasebni lasti. 

045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 295.200 € 

Sanacija cest po končani gradnji kanalizacije in vodovodov v primeru, ko novo stanje pomeni bistveno izboljšanje ceste 
in sanacija ceste ni v celoti priznan strošek v finančni konstrukciji izgradnje kanalizacije ali vodovoda. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje zaradi uskladitve kontov s predvideno porabo in zaradi prenesenih 
obveznosti iz preteklega leta. 

Stanje projekta 

Pretežni del sredstev je namenjen ureditvi javnih površin po izgradnji vodovoda Ovsiše-Dobravica. 

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 37.200 € 

Vzdrževanje kolesarskih stez, opreme ter informativnih tabel na kolesarskih stezah. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje zaradi zagotavljanja sredstev za upravljanju in vzdrževanju 
izposojevalnic koles ter sofinanciranju gorenjskih kolesarskih poti (RAGOR). 
Stanje projekta 

Pogodba o sofinanciranju gorenjskih kolesarskih poti je bila podpisana v letu 2018 z RAGOR-jem, kateri tudi skrbi za 
izvedbo investicije. Pogodba o upravljanju in vzdrževanju izposojevalnic koles in električnih koles je v usklajevanju z 
ostalimi občinami, ki so vključene v projekt vzpostavitve sistema izposojevalnic na območju gorenjske regije. 
Vzpostavitev sistema izposoje koles je predvidena v mesecu juniju. 

045167 Sanacija mostov in rak 55.000 € 

Sanacija najbolj kritičnih mostov na lokalnih in krajevnih cestah in rak v občini. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje za potrebe investicij v KS Begunje in KS Mošnje. 

Stanje projekta 

Sredstva se nameni za nujna sanacijska dela na najbolj poškodovanih mostovih in rakah. Pretežni del sredstev se 
nameni za izvedbo (projektna dokumentacija, gradnja, nadzor) dveh mostov v Begunjah (za enega od teh mostov za 
gradnjo prispeva sredstva KS Begunje). Del sredstev se nameni še za obnovo brvi v Mošnjah, del sredstev pa je vezan 
na pogodbo o urejanju in čiščenju javnih površin v občini Radovljica za leti 2019 in 2020, ki jo izvaja javno podjetje 
Komunala Radovljica d.o.o.. 

045169 Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava 116.000 € 

Nadaljevanje sanacije najbolj kritičnih cestnih odsekov na lokalnih cestah v KS Podnart oz. Srednja Dobrava. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, saj tehnologija preplastitve ceste zahteva obnovo celotne 
predvidene trase v dolžini cca 1400 m, ki je bila prvotno razdeljena v dve fazi z izvedbo v letu 2020 in 2021. 

Stanje projekta 

V letu 2020 je predvidena obnova ceste v dolžini cca. 1400 m v sedanji širini. Ker se na območju ceste nahaja dotrajan 
vodovod, je ob sanaciji ceste vzporedno predvidena tudi obnova vodovoda. Projekt, kateremu se priključi gradnja 
vodovoda, je pripravljen za izvedbo razpisa. 
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045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 8.906 € 

Rekonstrukcija dela Ljubljanske ceste v Radovljici od Jalnove ceste do Gubčeve ulice, ki vključuje ureditev križišča z 
navezujočo priključno cesto do objekta h.š. Ljubljanska cesta 11. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje za potrebe izdelave projektne dokumentacije PZI za omenjeno 
območje, ki je bila naročena v letu 2019. 
Stanje projekta 

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo dela Ljubljanske ceste v Radovljici, od Jalnove ceste 
do Gubčeve ulice. 

045187 Cesta Spar - Filipič 7.979 € 

Prenova Gradnikove ulice, na odseku od Spara do Filipiča v Radovljici, ki vključuje izgradnjo pločnika za pešce, 
kolesarskih pasov ter ureditev cestne razsvetljave. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje za plačilo pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na izdelavo 
projektne dokumentacije prenove ceste. 
Stanje projekta 

V letu 2019 je bila izvedena I. faza prenove Gradnikove ulice od Kranjske ceste do priključka poljske poti, severno od 
novega trgovskega centra. Pridobljena je projektna dokumentacija, ki vključuje obe fazi prenove. Predana 
dokumentacija upošteva korekcije izvedbe I. faze ceste, ki vpliva na predvideno II. fazo prenove ceste. Za izvedbo II. 
faze je potrebno pridobiti še manjši del zemljišč v zasebni lasti. 

045194 Oporni zid - Gubčeva ulica 89.454 € 

Gradnja novega opornega zidu na mestu dotrajanega zidu z obnovo cestnega odseka in vse komunalne opreme oz. 
komunalnih vodov, infrastrukture v cesti. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje zaradi prenosa investicije v leto 2020, ki je posledica reševanja 
tehničnih težav pri izvedbi temeljev opornega zidu in slabih vremenskih razmer za delo v jesenskem obdobju 2019. 
Poleg tega se je med gradnjo izkazalo, da je zaradi dotrajanosti in pomanjkljivosti komunalne infrastrukture potrebno 
obnovo razširiti na slepo ulico in javno pešpot od h.š. Gubčeva ulica 13 do Ljubljanska cesta 10. 
Stanje projekta 

Gradnje v letu 2019 ni bilo možno končati zaradi reševanja tehničnih težav pri izvedbi temeljev opornega zidu 
(sprememba armaturnega načrta zaradi preglobokega posega z izkopom v bližino obstoječih objektov), kar je 
posledično pomenilo spremembo armature, spremembo načina izvedbe zemeljskih, opažerskih in betonskih del in zato 
pomik teh del v mesec november. V novembru je nastopilo obdobje obilnih padavin, kar je dodatno vplivalo na potek 
izvajanja del. Neporabljena sredstva iz leta 2019 se prenesejo v leto 2020. Poleg tega se je izkazalo nujno in smiselno, 
da se na enak način uredi del slepe ulice proti pešpoti na Ljubljansko in pešpot, predvsem zaradi nujne sanacije 
dotrajanega vodovoda in kanalizacije, ob tem pa se uredi ločeno odvodnjavanje meteornih in fekalnih voda in ostale 
infrastrukture, kot je že izvedeno na glavni Gubčevi ulici. 

045213 Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji 201.231 € 
Ureditev kolesarske infrastrukture v občini Radovljica. NRP je vezan na kandidaturo občine na razpisu za pridobitev 
nepovratnih sredstev. V sklopu tega projekta se je izdelala projektna dokumentacija in pridobiva zemljišča za odseke 
kolesarskih povezav: 

- Železniška ulica v Lescah, 
- odsek regionalne ceste od rondoja z Gorenjsko cesto do rondoja z Boštjanovo ulico, 
- Gorenjska cesta v Radovljici, 
- Kranjska cesta v Radovljici, 
- odsek ceste Radovljica - Nova vas, od podvoza do avtobusne postaje v Novi vasi in 
- kolesarska pot od Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica do Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce. 

Zaradi previsokih stroškov se je investicija omejila le na izvedbo kolesarskih povezav ob sočasni prenovi cestne in 
komunalne infrastrukture na Železniški ulici v Lescah in na odseku regionalne ceste od rondoja z Gorenjsko cesto do 
rondoja z Boštjanovo ulico, kjer sta predvidena preboja skozi objekt železniškega nadvoza. Vrednost NRP se z 
rebalansom proračuna povečuje zaradi dodatnih stroškov izdelave tehnične dokumentacije povezane z izvedbo dveh 
prebojev skozi objekt železniškega nadvoza. 
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Stanje projekta 

Za potrebe izvedbe investicije je pridobljena vsa projektna in ostala tehnična dokumentacija, vsa mnenja, soglasja, 
opravljeni sta bili recenzija projekta s strani DRSI in revizija projekta s strani upravljavca železniške infrastrukture. Za 
potrebe realizacije investicije so pridobljena vsa zemljišča, razen manjši delež zasebnega zemljišča na območju 
Železniške ulice (površina cca 8 m2), katerega solastnik zemljišča ne želi prodati občini, ker nasprotuje predvideni 
obnovi ceste. Zato je občina pristopila k postopku razlastitve omenjenega deleža zemljišča, saj sta preostala solastnika 
pristala na prodajo. Pričetek gradnje je predviden oktobra 2020 sočasno z nadgradnjo železniške proge Kranj - Jesenice, 
kjer je v sklopu prve faze predvidena gradnja obeh prebojev skozi objekt železniškega nadvoza. Izvajanje investicije je 
razdeljeno na dve fazi, in sicer je prva faza predvidena na odseku regionalne ceste od rondoja z Gorenjsko cesto do 
rondoja z Boštjanovo ulico in bo potekala v letu 2020 in 2021, druga faza, ki vključuje obnovo Železniške ulice pa se 
bo izvajala v letu 2022. 

045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 23.346 € 

Ureditev prometnih tokov in režimov na območju Begunj in zalednih naselij. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje in vključuje izdelavo elaborata prometnega modela občine 
Radovljica, ki predstavlja izhodišče prometne študije za širše območje Begunj ter dokončanje projektne dokumentacije 
prometne ureditve območja ob podružnični šoli Begunje. 
Stanje projekta 

Naročen je elaborat prometnega modela občine Radovljica, ki predstavlja izhodišče prometne študije za širše območje 
Begunj. Izdelava in predaja elaborata, ki zajema tudi štetje prometa in obremenjenost cest, se je zaradi razglašene 
pandemije prestavila v drugo polovico leta, ko bodo lahko pridobljeni manjkajoči verodostojni podatki o 
obremenjenosti občinskih cest. Izdelava projektne dokumentacije prometne ureditve območja ob podružnični šoli 
Begunje se dopolni in izdela na novih izhodiščih podanih s strani sveta KS Begunje in predstavnikov OŠ F.S. Finžgar 
Lesce, kjer je dodatno zajeto urejanje dela zunanjih šolskih površin. Svet KS Begunje hkrati odstopa od zahtev po 
predhodni izdelavi OPPN za območje podružnične šole Begunje. 

045314 Investicije - KS Begunje 30.952 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o 
kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost 
izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenešena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045315 Investicije - KS Brezje 10.000 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o 
kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost 
izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenešena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045320 Investicije - KS Ljubno 20.000 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o 
kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost 
izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenešena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045321 Investicije - KS Mošnje 17.799 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o 
kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost 
izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenešena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. 
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Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045322 Investicije - KS Otok 25.700 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o 
kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost 
izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenešena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045323 Investicije - KS Podnart 32.348 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o 
kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost 
izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenešena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

045324 Investicije - KS Radovljica 20.145 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe. Skladno z Odlokom o 
kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica bo določene investicije za krajevno skupnost 
izvedla občinska uprava, zato so sredstva prenešena pod Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

052080 Izgradnja meteorne kanalizacije 120.000 € 

Del kanalizacijskega omrežja je še vedno zgrajen v mešanem kanalizacijskem sistemu (fekalna in meteorna 
kanalizacija). Zaradi vodnih ujm, ki prinašajo daljša deževna obdobja ali pa časovno obilnejše padavine, je potrebno 
izvesti določene ukrepe na razbremenjevanju kanalizacijskega sistema in ločevanju meteornih od fekalnih voda. Prav 
tako je potrebno izvesti ustrezne ukrepe na cestni infrastrukturi s ciljem preprečevanja poškodovanja cest in obcestnega 
sveta zaradi prekomernih količin meteornih in zalednih vod in njihovemu nenadzorovanem odvodnjavanju. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna zvišuje predvsem zaradi povišanih izdatkov povezanih z reševanjem 
problematike zalednih in meteornih vod ob gradnji vodovoda v naselju Ovsiše. Del sredstev je namenjen tudi za 
izdelavo muld na občinskih cestah v KS Lancovo in ureditve odvodnjavanja najbolj kritičnega dela ceste v naselju 
Mišače. 

Stanje projekta 

Za vse predvidene investicije je pridobljena projektna dokumentacija oziroma izdelana strokovna ocena s predvidenim 
obsegom gradbenih del. 

055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture 445.000 € 
Direkcija RS za infrastrukturo namerava v okviru izvedbe investicije nadgradnje železniške proge št. 20 Ljubljana-
Jesenice-d.m., na odseku med Kranjem in Jesenicami, ki je predvidena v letu 2020 in 2021, izvesti investicijske ukrepe 
za zagotavljanje dviga kategorije na celotnem odseku proge, povečanje zmogljivosti proge, odprave ozkih grl, 
povečanje hitrosti, skrajšanje voznih časov, povečanje varnosti vseh udeležencev v prometu in zmanjšanje negativnih 
vplivov prometa na okolje. Zaradi pomanjkanja sredstev je nadgradnja železniške proge predvidena le na odseku od 
železniške postaje Podnart do železniške postaje Lesce-Bled, pri čemer je v predvideno investicijo zajeta tudi izvedba 
izvennivojskega prehoda (gradnja podvoza) v naselju Ovsiše. V sklopu nadgradnje železniške proge so na območju 
občine Radovljica predvideni naslednji posegi: 

- ukinitev treh nivojskih prehodov označenih samo s prometnim znakom Andrejev križ, in sicer NPr v km 
604+587 (območje Ovsiš), NPr v km 606+105 (območje Zaloš) in NPr v km 606+949 (območje Zaloš) z 
ureditvijo nadomestnih dovoznih poti; 

- ukinitev zavarovanega NPr v km 604+789 (območje Podnarta);  
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- izgradnja novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega in peš prometa, v približnem km 
604+587 (območje Ovsiš); 

- izgradnja nadomestne javne poti ob desni strani železniške proge, vključno s premostitvenim objektom preko 
potoka Lipnica, od novega podvoza v približnem km 604+587 (območje Ovsiš) do ukinjenega zavarovanega 
NPr v km 604+789 (območje Podnarta); 

- izgradnja novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega in peš prometa, v približnem km 
606+949 (območje Zaloš); 

- izgradnja nadomestne javne poti ob železniški progi, na desni strani proge, od novega podvoza v približnem 
km 606+949 (območje Zaloš) do ukinjenega NPr v približnem km 606+105 (območje Zaloš);  

- rekonstrukcija obstoječega nadvoza nad železniško progo v območju železniškega postajališča Radovljica, v 
km 614+695; 

- prestavitev peronske infrastrukture v območju železniškega postajališča Radovljica, iz obstoječe desne strani 
proge na levo stran proge; 

- utrjevanje in stabilizacija obstoječe brežine na kateri stoji obstoječ cestni nadvoz nad železniško progo v 
Radovljici; 

- ureditev podhoda za pešce in kolesarje v približnem km 615+500 (območje Radovljice - Poljska pot); 
- izgradnja dveh prebojev ob obstoječem podvozu pod železniško progo, za ločeno vodenje peš prometa in 

kolesarskega prometa v km 616+337 (območje Lesc). 
Direkcija RS za infrastrukturo naj bi v sklopu nadaljevanja investicije v nadgradnjo železniške proge pristopila tudi k 
izdelavi strokovnih podlag za potrebe izdelave projektne dokumentacije za: 

- novi podvoz za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega prometa (intervencijska vozila), kolesarskega ter peš 
prometa na območju postaje Lesce - Bled (s predvideno izvedbo novega podvoza na območju postaje Lesce - 
Bled, se istočasno ukine nivojski prehod čez železniško progo na Alpski cesti); 

- novi izvennivojski dostop na perone v območju postaje Lesce - Bled. 

Občina je za vse opredeljene posege naročila izdelavo projektne dokumentacije. Trenutno se pridobiva potrebna 
pozitivna mnenja na projektno dokumentacijo za posamezne posege. Pridobljene so tudi ocene investicij posameznih 
posegov in izdelani katastrski elaborati s seznamom zemljišč potrebnih za izvedbo investicij. V dogovoru z 
upravljavcem železniške infrastrukture bo občina svoj del zemljišč pridobivala skupaj z njimi. Za potrebe izvedbe 
nakupa zemljišč, dodatne geomehanske in geološke raziskave, hidroloških študij in pričetek investicije predvidene v 
oktobru letošnjega leta se vrednost NRP z rebalansom proračuna povečuje. 
Stanje projekta 

Za izvedbo posameznih posegov, ki se nanašajo na ureditev križanj občinskih cest z železniško infrastrukturo je bila 
naročena naslednja projektna dokumentacija: 

- Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo navezovalne ceste do novega podvoza pod železniško progo v 
Ovsišah (status: izdelan IZP in DGD, v pripravi PZI), 

- Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo nadomestnega cestnega priključka do objekta Podnart 15 in 16 
(status: izdelan IZP in DGD, v pripravi PZI), 

- Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo navezovalne ceste do novega podvoza pod železniško progo v 
Zalošah in nadomestne javne poti med novim podvozom in ukinjenim nivojskem prehodu NPr v km 606+105 
(status: izdelan IZP in DGD, v pripravi PZI), 

- Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev in novogradnjo premostitvenega objekta čez železniško progo 
v Radovljici ter rekonstrukcijo navezovalne ceste do premostitvenega objekta (status: izdelan IZP, v pripravi 
DGD in PZI), 

- Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo dostopa kolesarjev in pešcev do novega podhoda pod železniško 
progo v km 615+465 (v bližini Poljske poti, Radovljica), (status: izdelan IZP, v pripravi DGD in PZI). 

Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno izpostaviti zahtevno pridobivanje pozitivnega mnenja Direkcije RS za 
vode za posege v Ovsišah, Podnartu in Zalošah. Za poseg v Ovsišah je že pridobljeno pozitivno mnenje DRSV, za 
posega v Podnartu in Zalošah pa je bilo potrebno dodatno naročiti Hidrološko-hidravlični študiji. Pri projektiranju 
novega premostitvenega objekta čez železniško progo v Radovljici naj izpostavimo zahtevno pridobivanje 
kulturnovarstvenega soglasja, ki se nanaša tako na DGD kot PZI projektno dokumentacijo. Začetek projektiranja so 
spremljali neizvedljivi kulturnovarstveni pogoji pristojnega ZVKDS, ki so narekovali ohranitev konstrukcije, dimenzije 
in oblike obstoječega nadvoza, ob sočasni poglobitvi železniške proge. Slednje je bilo nesprejemljivo za upravljavca 
železniške infrastrukture. Ohranitev širine in prometne osi nadvoza pa ni bila sprejemljiva za občino. Po razgovorih z 
vodstvom ZVKDS, dodatnim tehničnem argumentiranjem in izdelavo različnih prostorskih umestitev objekta v prostor, 
se je pridobilo nadomestne kulturnovarstvene pogoje, ki dovoljuje rušitev dotrajanega nadvoza in izgradnjo popolnoma 
novega nadvoza, za katerega pa je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje tako na DGD kot tudi na PZI projektno 
dokumentacijo. 
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V teku so aktivnosti vezane na pridobivanje zemljišč za izvedbo vseh predvidenih posegov. Pri tem je potrebno 
izpostaviti pridobitev zemljišč, ki se nanašajo na izvedbo nadomestnega cestnega priključka do objekta Podnart 15 in 
16, zaradi predvidene ukinitve zavarovanega prehoda čez progo v sklopu nadgradnje železniške proge. Slednji se 
predvidoma ukinja zaradi zagotavljanja prometne varnosti na državni cesti, s čimer bi se ukinilo problematično levo in 
desno zavijanje vozil z državne ceste na obstoječ cestni priključek v času spuščenih zapornic. Poleg tega je ukinitev 
prehoda čez progo na tem mestu predpogoj (soglasje upravljavca železniške infrastrukture) za gradnjo pločnika ob 
državni cesti. Ukinitvi zavarovanega prehoda čez progo in gradnji nadomestnega cestnega priključka nasprotuje lastnik 
nepremičnine Podnart 15, kar predstavlja veliko oviro k ukinitvi prehoda in bodoči gradnji pločnika ob državni cesti, ki 
je predviden od gasilskega doma v Podnartu pa do mostu čez Savo. 

065013 Rekonstrukcija Savske ceste 23.973 € 

Izvedba rekonstrukcije Savske ceste v Radovljici na celotni trasi od Ljubljanske ceste do ČN Radovljica. Sredstva na 
NRP so vezana na pogodbeno obveznost izdelave projektne dokumentacije PZI, ki v preteklem letu še ni bila 
zaključena. Z rebalansom proračuna se sredstva na NRP zagotavljajo  ponovno. 

Stanje projekta 

Sprejet je OPPN, izvedena obodna parcelacija in izdelan idejni projekt. Sredstva so predvidena za izdelavo projektne 
dokumentacije PZI. 

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 48.000 € 

Ureditev in vzdrževanje javnih parkirišč v občini Radovljica ter spremljanje in dopolnjevanje parkirnih režimov na 
javnih parkiriščih glede na potrebe in obremenjenost. Sredstva so namenjena za obnovo parkirišča na območju ALC 
Lesce, izvajanje nalog na obstoječih javnih parkiriščih (plačilo najemnin, električne energije ter vzdrževanje in 
upravljanje polnilnic za električna vozila) ter tehnično podporo pri uveljavitvi novega odloka o mirujočem prometu v 
občini Radovljica. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje zaradi obnove parkirišča na območju ALC Lesce, ki zajema tudi 
sanacijo sistema odvodnjavanja padavinskih vod na parkirišču. 
Stanje projekta 

Pridobljena je projektna dokumentacija za obnovo parkirišča na območju ALC Lesce. Podpisana je dolgoročna pogodba 
za najem parkirišča ob železniški postaji Lesce - Bled z upravljavcem zemljišča, podjetjem SŽ-Infastruktura d.o.o.. 
Podpisana je štiriletna pogodba (obdobje 2020 - 2023) za vzdrževanje in upravljanje električnih polnilnic za električna 
vozila s podjetjem Gorenjske elektrarne d.o.o.. Električne polnilnice so z letom 2020 vključene v plačljivi sistem 
"Gremo na elektriko", katerega upravljavec je podjetje Elektro Ljubljana d.d... Občina je s podjetjem sklenila pogodbo 
o obračunavanju storitev polnjenja električnih vozil, z možnostjo predčasne odpovedi. 

045012 Odstranitev ovir za invalide 4.000 € 

Gre za redno nalogo, v okviru katere se izboljšujejo standardi za invalide pri uporabi javnih površin. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

Sredstva so na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica in Odloka o občinskih cestah vezana 
na pogodbo o urejanju in čiščenju javnih površin v občini Radovljica za leti 2019 in 2020, ki jo izvaja javno podjetje 
Komunala Radovljica d.o.o.. 

045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija 8.500 € 

Označevanje uličnega sistema, kažipotne signalizacije, njegovo dopolnjevanje in nadgradnja. 

Stanje projekta 

Sredstva na postavki se namenjajo za nadaljevanje urejanja kažipotne signalizacije v naselju Radovljica in Lesce. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna zmanjšuje. 



254 

 

045074 Cestna oprema 27.800 € 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Dodatna sredstva se namenja za urejanje cestnega omrežja, 
dopolnitev cestne opreme in prometne signalizacije. 
Stanje projekta 

Sredstva se zagotavlja za prometno urejanje cestnega omrežja, dopolnitev cestne opreme in prometne signalizacije. Del 
sredstev se namenja za izdelavo elaboratov presoje prometne varnosti in predlogi ukrepov za izboljšanje le-teh na 
posameznih cestnih odsekih. 

045159 Urbana oprema 35.500 € 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. Dodatna sredstva se namenja za nakup dodatne urbane opreme 
(betonski koši za odpadke, oprema za izposojevalnice koles) ter izvedbo Kovaškega šmarna 2020, ki zajema zamenjavo 
obstoječih dotrajanih uličnih svetilk s kovaškimi avtorskimi svetilkami na območju Grajskega parka v Radovljici. 
Stanje projekta 

Oprema za izposojevalnice koles je dobavljena in postavljena. Pridobljena je projektna dokumentacija za izvedbo 
Kovaškega šmarna 2020. 

045309 Parkirna hiša Grajski park 1 € 

Trajna rešitev mirujočega prometa za staro mestno jedro in center Radovljice. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

V letu 2019 so bile izvedene neinvazivne arheološke raziskave, katere je delno sofinanciralo ministrstvo za kulturo. 
Preostale raziskave, ki so potrebne za pričetek načrtovanja parkirne hiše pa so zamaknjene v obdobje po letu 2020. NRP 
se v letu 2020 vodi kot evidenčen. 

045312 Ulična oprema Linhartovega trga 21.500 € 

Vzdrževanje opreme in kamnitega tlaka na Linhartovem trgu ter upravljanje in vzdrževanje sistema za fizično omejitev 
dostopa na Linhartov trg. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, in sicer se dodatna sredstva namenjajo za sanacijo tlaka na 
Linhartovem trgu (območje pri lekarniškem muzeju). 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena za izvajanje upravljanja in vzdrževanja sistema za fizično omejitev dostopa na Linhartov trg. 
Del sredstev se predvidi za obnovo kamnitega tlaka na Linhartovem trgu. Izveden je bil ogled in obseg obnove 
kamnitega tlaka, ki bi ga bilo zaradi preobremenjenosti potrebno sanirati pred gradnjo novega nadvoza čez železniško 
progo, ko bo promet do pokopališča potekal le preko trga. 

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 196.000 € 

Zamenjava neustreznih sijalk z varčnimi, redno vzdrževanje javne razsvetljave ter kabliranje obstoječe cestne 
razsvetljave. Gradnja nove cestne razsvetljave je predvidena samo v primeru, ko Elektro Gorenjska izvaja kabliranje 
svojega omrežja oziroma občina prenavlja cestno ali komunalno infrastrukturo. Vrednost NRP se z rebalansom 
proračuna povečuje. Dodatna sredstva se namenjajo za ureditev/prestavitev javne razsvetljave na območjih, kjer Elektro 
Gorenjska d.d. izvaja kabliranje vodov in so obstoječe svetilke nameščene na elektro drogovih (Poljšica, Begunje) ter za 
ureditev cestne razsvetljave na Gubčevi ulici, ki poteka v sklopu obnove ceste in komunalne infrastrukture. 

Stanje projekta 

Za vzdrževanje cestne razsvetljave je sklenjena pogodba za leto 2019 in 2020. Za izvedbo predvidenih investicij je 
pripravljena razpisna dokumentacija. 

040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 8.000 € 

Sredstva so namenjena nakupu in investicijskemu vzdrževanju osnovnih sredstev. 
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Stanje projekta 

Oprema na letališču in letalo za izvajanje panoramskih poletov se vzdržuje v skladu z navodili in predpisanim planom 
vzdrževanja. Glavnina sredstev je namenjena vzdrževanju letala in zamenjavi dotrajane pohištvene opreme.  

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. 

 

 

14 GOSPODARSTVO 9 8 . 4 9 4  €  

041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 60.000 € 

Namen in cilj NRP je pridobitev ustrezne dokumentacije, ki je podlaga za prijavo projektov na pričakovane razpise v 
tekočem letu. Na NRP so sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki omogočajo črpanje 
evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, in za pripravo druge dokumentacije za razpise. 
Stanje projekta 

Dokumentacija bo pripravljena v skladu z določili in zahtevami posameznega razpisa. 

Z rebalansom proračuna se povečujejo sredstva za pripravo razvojnega programa občine za prihodnje razvojno obdobje. 

041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 36.000 € 

Namen in cilj postavke je spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju 
dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti. 

Stanje projekta 

Sredstva bodo vlagateljem razdeljena v skladu in z nameni razpisa. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

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

Sredstva na NRP v višini 2.000 EUR se bodo namenila za nakup tehnične opreme in za investicijsko-vzdrževalna dela 
na Mrakovi hiši. 
Stanje projekta 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti 494 € 

Sredstva se namenijo za nakup in ureditev turistične infrastrukture glede na najnujnejše potrebe (investicijsko 
vzdrževanje in nakup urbane in turistično-informacijske opreme, npr. odri, table, zastave...). 

Stanje projekta 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna zmanjšuje skladno z realizacijo. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1 . 1 7 2 . 3 2 4  €  

053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100 € 

Sanacija divjih odlagališč v primeru, ko ni možno izslediti povzročitelja.  

Stanje projekta 

Sredstva so zagotovljena za najnujnejše intervencije v primerih, ko ni možno odkriti povzročitelja. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
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053003 Sanacija ekoloških otokov 20.000 € 

V okviru tega NRP se ureja nove in sanira obstoječe lokacije ekoloških otokv. V letošnje letu je predvidena preureditev 
ekološkega otoka pri OŠ Antona Tomaža Linharta, na Ljubljanski cesti ter prestavitev nadstrešnice obstoječega 
ekološkega otoka iz naselja Mošnje na Gradnikovo ulico v Radovljici. Prestavitev se izvede sporazumno z novim 
lastnikom nekdanje trgovine Mercator v Mošnjah na podlagi predvidene nove prometne ureditve v tem delu Mošenj. 
Zaradi naštetega se sredstva na NRP z rebalansom proračuna zagotavljajo na novo. 

Stanje projekta 

Za vse lokacije ekoloških otokov predvidenih za obnovo je pridobljena potrebna dokumentacija. 

053004 Zbirni center Radovljica 57.000 € 

Ob zadnji uskladitvi cen komunalnih storitev in v postopku sprejemanja proračunov za leti 2019 in 2020 je bilo 
izpostavljeno vprašanje subvencioniranje cen komunalnih storitev. Po daljši razpravi je bilo usklajeno stališče, da se 
samih cen komunalnih storitev ne subvencionira, občina pa bo po potrebi finančno posredovala pri najbolj 
izpostavljenih vprašanjih na področju javno gospodarskih služb. S tem bi preprečili obremenjevanje komunalnih 
storitev s stroški na katere nimata vpliva niti občina niti izvajalec javno gospodarske službe. Eno od takšnih vprašanj je 
odvoz mešane odpadne embalaže, ki nam povzroča vse več težav na zbirnem centru. V letošnjem letu je morala 
Komunala Radovljica d.o.o. izvesti že več intervencijskih odvozov za kar je porabila več kot 13.000 €. Z rebalansom 
proračuna se za pokritje teh stroškov in dodatnih odvozov namenja 57.000,00 €. Vrednost NRP se z rebalansom 
proračuna povečuje. 
Stanje projekta 

Preverjena je bila možnost povečanja nakladalne rampe in njene umestitve v prostor. 

052001 ČN Radovljica 136.203 € 

Ob zadnji uskladitvi cen komunalnih storitev in v postopku sprejemanja proračunov za leti 2019 in 2020 je bilo 
izpostavljeno vprašanje subvencioniranje cen komunalnih storitev. Po daljši razpravi je bilo usklajeno stališče, da se 
samih cen komunalnih storitev ne subvencionira, občina pa bo po potrebi finančno posredovala pri najbolj 
izpostavljenih vprašanjih na področju javno gospodarskih služb. S tem bi preprečili obremenjevanje komunalnih 
storitev s stroški na katere nimata vpliva niti občina niti izvajalec javno gospodarske službe. Eno od takšnih vprašanj je 
prevzem odpadnega blata iz čistilnih naprav. Rešitve v zvezi s tem vprašanjem so še bolj negotove kot na področju 
prevzema odpadne embalaže zato se z rebalansom proračuna za pokritje morebitnih nepredvidenih stroškov namenja 
50.000,00 €. Ostali stroški so vezani na pridobivanje dokumentacije za izvedbo nadgradnje CČN Radovljica iz 
dosedanjih 17.320 PE na 22.000 do 23.000 PE. 
Stanje projekta 

V letu 2019 je bila izdelana analiza kapacitet za nadgradnjo CČN Radovljica. Na njeni podlagi je bila naročena še 
študija izvedljivosti. V letošnjem letu bo izvedeno še javno naročilo za izdelavo tehnične dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za nadgradnjo CČN Radovljica. 

052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih96.200 € 

V okviru te postavke izvajamo gradnje krajših odsekov sekundarne fekalne kanalizacije in zagotavljamo pokritje 
stroškov v primeru, da pri popravilu starejših kanalizacijskih odsekov naletimo na nerešena premoženjska vprašanja. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna zvišuje. 

Stanje projekta 

Projekte za večino investicij vezanih na NRP nam zagotavlja Komunala Radovljica. V letu 2020 bo izvedenih več novih 
odsekov kanalizacije. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, povečuje, saj bo potrebno pospešiti dinamiko 
izgradnje manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Radovljica, v katero so vključena Radovljica, Lesce in del naselja 
Lancovo. Do leta 2021 je namreč potrebno doseči 98 % priključenost objektov na kanalizacijo. 

052024 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina 
Radovljica 815.569 € 

V sklopu tega projekta bo izvedena gradnja nove kanalizacije v naselju Spodnje Lancovo. Za ta projekt imamo možnost 
črpati nepovratna sredstva saj pomeni dokončno dograditev kanalizacije v tako imenovani aglomeraciji Radovljica. 
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Sredstva za izvedbo krajših odsekov kanalizacije v tej aglomeraciji se dodatno zagotavlja na NRP-ju 052 012 Urejanje 
premoženjsko pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih kanalizacijskih omrežjih. Sredstva na NRP so usklajena s 
spremenjeno dinamiko financiranja s strani MOP, zato se vrednost NRP z rebalansom proračuna znižuje. 

Stanje projekta 

Po pridobljeni projektni dokumentaciji in gradbenem dovoljenju je v letu 2020 predviden pričetek gradnje kanalizacije, 
Kanalizacija mora biti zgrajena do konec leta 2022. 

052030 Primarna kanalizacija Kamna Gorica 1.750 € 

Izgradnja primarne kanalizacije na območju Kamne Gorice. Sredstva, predvidena za začetek gradnje, so prerazporejena 
na druge projekte, ki so po dinamiki izvedbe uvrščeni pred to investicijo. Trenutni prioritetni vrstni red je izgradnja 
kanalizacije Lancovo, gradnja kanalizacije v Kamni Gorici in nadgradnja CČN Radovljica. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. 

Stanje projekta 

Pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za 1. fazo kanalizacije je predvidena v letu 2020. 

052033 Kanalizacija in ČN Posavec 1 € 

Sredstva so prerazporejena na druge projekte, ki so po dinamiki izvedbe uvrščeni pred to investicijo. Trenutni prioritetni 
vrstni red je izgradnja kanalizacije Lancovo, gradnja kanalizacije v Kamni Gorici in nadgradnja CČN Radovljica. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. 

Stanje projekta 

Izdelane se prve strokovne podlage in v prostorskem redu občine opredeljena možna lokacija ČN Posavec. 

052062 Primarna kanalizacija v KS Podnart 1 € 

Direkcija RS za infrastrukturo je pripravila projekt za ureditev pločnika v Podnartu na odseku državne ceste od 
gasilskega doma do prehoda čez železniško progo na območju mostu čez Savo. Izvedba investicije je bila predvidena že 
v letu 2017. Občina bo sočasno na tej trasi zgradila odsek kanalizacije. Zaradi časovnega zamika investicije (gradnja 
pločnika ob državni cesti) se obveznosti prenesejo v obdobje po letu 2020. Do takrat se NRP vodi kot evidenčen. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

Pred leti je bila izdelana idejna zasnova kanalizacijskega omrežja za naselje Podnart. Gradnja kanalizacije je odvisna od 
realizacije gradnje pločnika ob državni cesti za katerega mora Direkcija RS za infrastrukturo pridobiti soglasje 
upravljavca železniške infrastrukture. Izvajanje investicije bo mogoče šele ob predhodni ukinitvi nivojskega prehoda 
čez železniško progo pri objektu Podnart 15 in 16, kar je pogoj upravljavca železniške infrastrukture za pridobitev 
pozitivnega mnenja za rekonstrukcijo državne ceste, ki vključuje tudi gradnjo pločnika in kanalizacije v njegovem 
območju. 

052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne 
projekte 30.000 € 

Zagotavljanje sredstev za dokumentacijo in ostale stroške, ki jih ni možno uveljavljati pri prijavi za nepovratna sredstva 
(služnosti, odmere, razpisna dokumentacija ...). S tega NRP-ja se financira izdelava projektne dokumentacije za 
kanalizacijo Lancovo. 

Z rebalansom stroške izdelave dokumentacije prenašamo na NRP-je, ki so vezani neposredno na vodovod in 
kanalizacijo na Lancovem. Zaradi tega se planirani obseg sredstev tudi zmanjša. Na tem NRP-ju ostajajo sredstva za 
pripravo razpisnih dokumentacij za izvedbo javnih naročil (gradnja, nadzor, koordinator varstva pri delu) in 
dokumentacije za črpanje nepovratnih sredstev. Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje. 
Stanje projekta 

Postopek za odobritev nepovratnih sredstev za kanalizacijo Lancovo se že nerazumno vleče in upamo, da ga bomo 
končali v prvi polovici meseca junija. 



258 

 

052067 Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica 10.500 € 

Redno in investicijsko vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica. 

Stanje projekta 

Planirana sredstva so potrebna za večja vzdrževalna dela na ČN Radovljica, Kropa, Mošnje in Ovsiše. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 1 . 4 0 0 . 8 6 4  €  

063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih75.000 € 

V okviru te postavke izvajamo gradnje krajših odsekov sekundarnega vodovodnega omrežja in zagotavljamo pokritje 
stroškov v primeru, da pri popravilu starejših vodovodnih odsekov naletimo na nerešena premoženjska vprašanja. 
Višina predvidenih sredstev se minimalno spreminja zaradi uskladitve kontov s predvideno porabo. Vrednost NRP se z 
rebalansom proračuna povečuje. 

Stanje projekta 

Planirana sredstva so namenjena za nujne posege, ki jih ne more izvesti Komunala Radovljica v okviru svojega 
gospodarskega načrta in krajše odseke sekundarnega omrežja. 

063011 Vodovod v KS Lancovo 102.000 € 

Zamenjava starega vodovoda v delu naselja Lancovo sočasno z gradnjo kanalizacije. Dinamika financiranja je usklajena 
z gradnjo kanalizacije. 
Stanje projekta 

Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenje so praktično izdelani. Urejamo še zadnje služnostne pogodbe z lastniki 
zemljišč. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

063040 Primarni vodovod v KS Podnart 1 € 

Direkcija RS za infrastrukturo je pripravila projekt za ureditev pločnika v Podnartu na odseku državne ceste od 
gasilskega doma do prehoda čez železniško progo na območju mostu čez Savo. Občina namerava sočasno na tej trasi 
zgraditi odsek vodovoda. NRP se vodi kot evidenčen. Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. Zaradi 
časovnega zamika izvedbe investicije (pločnik ob državni cesti) se obveznosti prenašajo v leto 2021. 
Stanje projekta 

Izvedba investicije je predvidena po ukinitvi nivojskega prehoda čez železniško progo pri objektu Podnart 15 in 16, ki 
bo izveden ob sočasni izgradnji novega podvoza pod železniško progo na Ovsišah in nadomestnega cestnega priključka 
do objekta Podnart 15 in 16. 

063041 Sanacija vodnih zajetij 20.000 € 

Povečati standarde varnosti pri zajemu pitne vode z ureditvijo merilnih mest za odvzem vode na vodnih zajetjih.  
Stanje projekta 

Obseg sredstev in predvidenih aktivnosti ostaja na ravni iz preteklega leta. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

063043 Primarni vodovod Kamna Gorica 14.481 € 

Izvedba primarnega vodovoda na območju celotne Kamne Gorice. Sredstva, predvidena za začetek gradnje, so 
prerazporejena na druge projekte, ki so po dinamiki izvedbe uvrščeni pred to investicijo. 
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Stanje projekta 

Gradnja primarnega vodovoda bo potekala sočasno z gradnjo kanalizacije. Pridobitev projektne dokumentacije in 
gradbenega dovoljenja za 1. fazo vodovoda je predvidena v letošnjem letu. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje. 

063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica 4.002 € 

Izvedba sekundarnega vodovoda na območju celotne Kamne Gorice.  

Stanje projekta 

Gradnja sekundarnega vodovoda bo potekala sočasno z gradnjo kanalizacije. Pridobitev projektne dokumentacije in 
gradbenega dovoljenja za 1. fazo je predvidena v letošnjem letu. 

Sredstva na NRP se z rebalansom proračuna ponovno zagotavljajo. 

063053 Vodovod v naselju Dobravica 282.611 € 

Obnova in novogradnja vodovoda v naselju Ovsiše in Dobravica. Sredstva na NRP se nanašajo na izvajanje pogodbenih 
obveznosti iz preteklega leta, ker dela v letu 2019 niso bila končana kot je bilo prvotno predvideno. Do zamika pri 
začetku gradnje je prišlo zaradi neurejenih premoženjskih zadev, zapletov po izvedbi javnega naročila in dolgega 
deževnega jesenskega obdobja. Zaradi slednjega se sredstva na NRP z rebalansom proračuna ponovno zagotavljajo. 

Stanje projekta 

Vodovod v naselju Ovsiše je zgrajen. Trenutno potekajo dela v zvezi z reševanjem problemov z izvirskimi, zalednimi in 
meteornimi vodami (kanalizacijo). Sočasno se ureja tudi cesta s cestno razsvetljavo v Ovsišah. Z izvajalcem je 
predviden dogovor za podaljšanje pogodbenega roka. 

063061 Vodovod Gubčeva ulica 6.700 € 

Obnova vodovodnega omrežja vzporedno z gradnjo ostale infrastrukture in obnovo opornega zidu. Sredstva na NRP se 
nanašajo na izvajanje pogodbenih obveznosti iz preteklega leta, ker dela v letu 2019 niso bila končana kot je bilo 
prvotno predvideno. Do zamika pri začetku gradnje je prišlo zaradi spremenjenega načina temeljenja opornega zidu in 
dolgega deževnega jesenskega obdobja. Zaradi slednjega se sredstva na NRP z rebalansom proračuna ponovno 
zagotavljajo. 
Stanje projekta 

Gradnje v letu 2019 ni bilo možno končati zaradi reševanja tehničnih težav in vremenskih pogojev. Neporabljena 
sredstva iz leta 2019 se prenesejo v leto 2020. Poleg tega se je izkazalo nujno in smiselno sanirati dotrajan vodovod na 
slepi ulici proti pešpoti na Ljubljansko cesto in hišne priključke. 

063065 Vodovod Prezrenje - Sp. Dobrava 114.000 € 

NRP je oblikovan na novo. Vodovod bo obnovljen pred sanacijo cestnega odseka v dolžini cca 1,2 km. Z rebalansom 
proračuna se sredstva na NRP zagotavljajo na novo. 

Stanje projekta 

Vzporedno z nujno ureditvijo ceste bomo obnovili tudi dotrajan vodovod. Projekt je pripravljen za izvedbo razpisa 
skupaj z gradnjo ureditve ceste. 

049001 Investicije v pokopališča - KS Begunje 10.500 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

049002 Investicije v pokopališča - KS Brezje 3.500 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti. 
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Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

049003 Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica 4.000 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

049004 Investicije v pokopališča - KS Kropa 15.018 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

049005 Investicije v pokopališča - KS Lesce 500 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

049006 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno 4.620 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti. 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

049007 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče 3.380 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

049008 Investicije v pokopališča - KS Mošnje 13.200 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

049009 Investicije v pokopališča - KS Podnart 500 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

049010 Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava 3.700 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov na področju pokopališke dejavnosti. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 
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049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 500 € 

Namen in cilj postavke je ustrezno vzdrževanje pokopališke infrastrukture. Trenutno ni izrazitih potreb po investicijskih 
vlaganjih v pokopališča, zato se vrednost NRP z rebalansom proračuna znižuje. 
Stanje projekta 

Stanje pokopališke infrastrukture je solidno zato nova vlaganja niso potrebna. 

049017 Pokopališče Begunje 66.000 € 

Ureditev novega pokopališča v Begunjah. Z rebalansom proračuna zagotavljamo dodatna sredstva za plačilo 
komunalnega prispevka za pridobitev gradbenega dovoljenja ter za izvedbo pripravljalne gradbene faze, to je za 
izvedbo priključkov na komunalne vode (vodovod, kanalizacija). 

Stanje projekta 

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev novega pokopališča je izdelana. V 
nadaljevanju je izdelava projektna dokumentacija za izvedbo, ki bo predvidoma zaključena do jeseni 2020. Po 
pridobitvi gradbenega dovoljenja je predvidena še izgradnja komunalnih priključkov za potrebe pokopališča. 

061012 Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 85.000 € 

Namen in cilj postavke je ohranjati kulturno dediščino v privatni lasti in z nepovratnimi sredstvi vzpodbuditi lastnike k 
obnovi le te.  

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

Sredstva bodo vlagateljem razdeljena v skladu in z nameni razpisa. 

061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 145.000 € 

Cilj projekta je vzdrževanje stanovanj in objektov v skladu s stanovanjskim programom in letnim planom vzdrževanja 
stanovanj. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

Pripravljen je letni program vzdrževanja stanovanj za leto 2020. Sredstva bodo porabljena za večje obnove stanovanj in 
skupnih delov, kjer ni rezervnega sklada, saj se običajno po izpraznitvi stanovanja glede na potrebe in pred vselitvijo 
novega najemnika izvede tudi večja obnova stanovanja. Porabo sredstev načrtujemo tudi za obnovo streh in fasad na 
objektih, ki so v večinski lasti občine in za katere se ne vodi rezervnega sklada. Na postavki planiramo še sredstva za 
pridobitev projektnih dokumentacij za obnove. Zagotavljamo tudi finančna sredstva za vzdrževalna dela notranjosti 
stanovanj: obnove kopalnic in inštalacijskega omrežja, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, vgradnjo 
kalorimetrov, zamenjavo peči… in za intervencijska vzdrževalna dela. 

052015 Komunalna oprema LN ČN sever 1 € 

Na območju Lokacijskega načrta ČN Sever je predvidena storitvena, obrtna in proizvodna dejavnost. Za potrebe bodoče 
pozidave je potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo v naslednjem obsegu: cestno omrežje (znotraj obravnavanega 
območja so nove interne ceste, pešpoti in dovozi do predvidenih objektov), vodovodno in hidrantno omrežje, fekalna in 
meteorna kanalizacija, elektrika, telekomunikacije, plin in cestno razsvetljavo. Ker v letošnjem letu ni predvidenih 
aktivnosti s strani občine, se vrednost NRP z rebalansom znižuje. NRP se vodi kot evidenčen. 
Stanje projekta 

Usklajevanje pogodbe o opremljanju stavbnih zemljišč je v teku. 

052034 Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza 1 € 

Sredstva so namenjena za ureditev komunalne opreme v območju ZN Center Lesce - 2. faza (ob nogometnem igrišču). 
NRP se vodi kot evidenčen. 
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Stanje projekta 

Za območje urejanja je pridobljena potrebna projektna dokumentacija. Del komunalne opreme je tudi že izveden. Zaradi 
pomanjkanja sredstev v letu 2020 ni predvidena dokončna ureditev območja. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

052037 Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet 1 € 

V območju OLN Leški hrbet je predvidena izgradnja stanovanjskih objektov s pripadajočo komunalno infrastrukturo. 
Za potrebe bodoče pozidave je potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo v naslednjem obsegu: cestno omrežje, 
vodovodno in hidrantno omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija, elektrika, telekomunikacije, plin in javno 
razsvetljavo. NRP se vodi kot evidenčen. 
Stanje projekta 

Za območje sta sprejeta OPPN in program opremljanja. Dogovor o komasaciji zemljišč v območju OPPN še vedno ni 
dosežen. Nekateri lastniki zemljišč celo razmišljajo o spremembi OPPN-ja. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica 1 € 

Ker investitor še ni izpolnil pogojev za prenos komunalne opreme, se NRP vodi kot evidenčen. 

Stanje projekta 

Občina Radovljica je z investitorjem sklenila pogodbo o opremljanju. Predviden zaključek gradnje je bil v letu 2018. 
Komunalna oprema je zgrajena. Prenos na občino bo izveden, ko bi investitor pridobil uporabno dovoljenje za 
komunalno opremo. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

052073 Komunalna opreme OPPN Trata 1 € 

Za potrebe novega stanovanjskega naselja je predvidena izgradnja komunalne opreme. Za potrebe bodoče pozidave je 
potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo v naslednjem obsegu: cestno omrežje, vodovodno in hidrantno omrežje, 
fekalna in meteorna kanalizacija, elektrika, telekomunikacije, plin in javno razsvetljavo. NRP se vodi kot evidenčen.  

Stanje projekta 

Za območje urejanja je sprejet OPPN. V teku so dogovori za komasacijo zemljišč in za pripravo programa opremljanja 
zemljišč. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

052083 Komunalna oprema TNC Lesce 1 € 

NRP se ponovno aktivira zaradi nadaljevanja gradnje komunalne opreme za potrebe novega trgovskega centra v TNC 
Lesce. Predviden začetek gradnje je jeseni letošnjega leta. Z investitorjem potekajo pogovori glede uskladitve dogovora 
ali bo za gradnjo plačal komunalni prispevek v celoti ali pa bo del prispevka poravnal tako, da bo del komunalne 
opreme zgradil sam. NRP se zato vodi kot evidenčen. 
Stanje projekta 

Usklajevanje izhodišča za pogodbo o opremljanju stavbnih zemljišč je v teku. 

013003 Nakup in oprema zemljišč 426.646 € 

Namen postavke je zagotovitev pogojev za nakup zemljišč in odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja 
nepremičnega premoženja. 

Stanje projekta 

V letnem načrtu nakupov za leto 2020 so vključeni odkupi zemljišč za izvedbo gradenj posameznih infrastrukturnih 
objektov, stanovanjsko gradnjo in poslovno dejavnost in za potrebe urejanja premoženjsko pravnih razmerij na 
obstoječih infrastrukturnih objektih (npr. urejanje lastništva cest). Podroben plan nakupov zemljišč je razviden iz 
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letnega načrta pridobivanja premoženja, ki je sestavni del Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Radovljica. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje zaradi plačila geodetskih storitev potrebnih pri nakupih 
nepremičnin, ki so bila naročena v lanskem letu in izvedena letos. 

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7 . 0 0 0  €  

072005 Projekt Oživimo srce 7.000 € 

Cilj projekta je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine Radovljica. 

Vrednost NRP se rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

V letu 2020 so sredstva na NRP namenjena nadaljnjemu nakupu opreme za izvedbo izobraževanj prvih posredovalcev 
in laikov ter za nakup opreme prvih posredovalcev. 

 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE9 5 7 . 5 0 9  €  

080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1 € 

Namen je vzdrževanje in zaščita arheološkega najdišča Villa Rustica v Mošnjah. 

Vrednost NRP se rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

NRP se glede na proračunske zmožnosti ohranja evidenčno. 

080035 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 1 € 

Namen je postopna celovita ureditev vaškega jedra Kamne Gorice. 

Vrednost NRP se rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

NRP se do zaključka ureditve kanalizacijskega sistema vodi evidenčno. 

082007 Graščina - Grad Radovljica 21.000 € 

Sredstva na NRP se namenjajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja objekta Graščine. 

Vrednost NRP se z rebalansom povečuje za namen izdelave arhitekturnega posnetka celotnega objekta graščine. 

Stanje projekta 

Višina sredstev je načrtovana glede na proračunske zmožnosti. 

082009 Kropa - Trško jedro 48.830 € 

NRP je namenjen financiranju ureditve starega trškega jedra Krope. V letošnjem letu bo, po prenovi rak, urejen še 
manjši trgec pred gostilno Kovač. Zaradi slednjega se vrednost NRP z rebalansom proračuna povečuje. 

Stanje projekta 

Pogodba za ureditev trga je podpisana. 
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082011 Kropa - Kovaški muzej 25.000 € 

V Klinarjevi hiši v Kropi se nahaja Kovaški muzej. Namen investicije je celovita obnova objekta (obnova strehe in 
ostrešja, obnova severnega dela prve in druge etaže, ureditev sistema ogrevanja, rekonstrukcija servisnega objekta, ...). 

Vrednost NRP se povečuje za namen pridobitve projektne dokumentacije za celovito obnovo objekta. 

Stanje projekta 

Sredstva na NRP so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije. 

082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen 46.500 € 

Sredstva na NRP so namenjena izvedbi nujnih vzdrževalnih del na gradu Kamen. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

Na gradu Kamen so potrebna številna vzdrževalna dela, ki pa se letno izvajajo glede na proračunske zmožnosti. 

082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 40.000 € 

NRP je namenjen izvajanju investicijsko vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine. 

Vrednost NRP se povečuje za namen pridobitve projektne dokumentacije za sanacijo terena ter obnovo Plečnikovih 
paviljonov v Begunjah. 
Stanje projekta 

V letu 2020 je predviden javni razpis za sofinanciranje obnove cerkva (20.000,00 EUR) ter znamenj oz. kapelic 
(5.000,00 EUR). 

082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 5.491 € 

Projekt je namenjen za investicijsko vzdrževanje spomenikov v občini. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje za pripravo projektne dokumentacije za obnovo vojnih grobišč v 
Begunjah, katero financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Stanje projekta 

 

082054 Kamna Gorica - trško jedro 1 € 

NRP je namenjen programu aktivnosti KS Kamna Gorica in je vezan na vračilo dela koncesije za izkoriščanje 
kamnoloma v Kamni Gorici. 

NRP postaja evidenčen, ker so sredstva prenesena na KS. 

Stanje projekta 

Program aktivnosti je usklajen s KS Kamna Gorica. Aktivnosti bodo realizirane do konec leta. 

082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme 25.100 € 

Sredstva so namenjena za odkup muzejskih predmetov, nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela. 

Vrednost NRP se povečuje za potrebe Kovaškega muzeja v Kropi. 

Stanje projekta 

Sredstva na NRP so načrtovana na podlagi predvidenih rednih potreb, posredovanih s strani javnega zavoda in v skladu 
s proračunskimi zmožnostmi. 

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

Sredstva so namenjena nakupu knjig in opreme za Knjižnico A. T. Linharta Radovljica. 
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Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

Občina kot ustanoviteljica letno zagotavlja sredstva za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti knjižnice. Višina 
sredstev je predvidena glede na predlog javnega zavoda in proračunske zmožnosti. 

082052 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 1 € 

NRP je namenjen nakupu opreme za izvedbo kulturnih programov in projektov. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Stanje projekta 

V letu 2020 ni predviden nakup opreme. NRP se vodi evidenčno. 

082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2.000 € 

Sredstva so predvidena za izvedbo tekočih in investicijsko vzdrževalnih del ter nakup opreme, ki so potrebni za 
nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti Linhartove dvorane. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

Višina sredstev je načrtovana glede na proračunske zmožnosti. 

082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo 5.000 € 

Namen projekta je ureditev Kulturnega doma Lancovo. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

V letu 2020 je predviden nakup opreme za dvorano. 

082015 Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba 130.000 € 

Sredstva na postavki so predvidena za primere odprave napak v garancijski dobi v skladu s sklenjeno pogodbo 
(uveljavljanje garancije) na objektu nove knjižnice. 

Stanje projekta 

Objekt nove knjižnice na Vurnikovem trgu je bil zaključen v letu 2018. Od zaključka gradnje dalje na objektu potekajo 
sanacijska dela vezana na odpravo napak v garancijskem obdobju. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

082018 Investicije v kulturne domove - KS Srednja Dobrava 20.776 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

082031 Investicije v kulturne domove - KS Mošnje 500 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

082034 Večnamenski objekt Begunje 1 € 

NRP je namenjen ureditvi večnamenskega objekta v Begunjah. 
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Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

V proračunu 2020 se NRP vodi evidenčno. 

082043 Investicije v kulturne domove - KS Kropa 500 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

082055 Ureditev kulturnega doma Kropa 15.000 € 

Namen projekta je postopna celovita ureditev Kulturnega doma Kropa. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

V letu 2020 je predviden nakup opreme in izdelava projekta požarne varnosti. 

082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje 7.500 € 

Namen projekta je ureditev Kulturnega doma Mošnje. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

Investicijsko vzdrževalna dela se izvajajo glede na potrebe doma. 

082057 Investicije v kulturne domove - KS Podnart 10.200 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

082058 Investicije v kulturne domove - KS Brezje 3.000 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

082059 Investicije v kulturne domove - KS Kamna Gorica 300 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

082060 Investicije v kulturne domove - KS Lancovo 1 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

082061 Investicije v kulturne domove - KS Lesce 14.584 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov. 
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Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

081003 Športni park Radovljica 23.781 € 

Sredstva na NRP v višini 17.000 EUR se predvidijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela (ograje, mreže, urbana in 
športna oprema...), za nakup nove opreme in za nujne investicijsko-vzdrževalne storitve in material. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje, med drugim z namenom pokritja stroškov priprave načrtov in 
projektne dokumentacije za stari del športnega parka, za kar se sredstva delno prerazporedijo tudi med konti. 

Stanje projekta 

 

081004 Nogometni center Lesce 15.462 € 

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko vzdrževala dela in material. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje zaradi prenosa dela plačila investicijskega vzdrževanja iz preteklega 
leta in glede na predvidene potrebe. 
Stanje projekta 

 

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

Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme in za investicijsko vzdrževanje igrišča. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

 

081008 Smučišče Kamna Gorica 17.323 € 

Sredstva na NRP v višini 18.000 EUR se namenijo za najbolj nujna investicijsko-vzdrževalna dela, ki so tudi pogoj za 
pridobitev obratovalnega dovoljenja in delovanje smučišča. 

Vrednost NRP se z rebalansom malenkost zniža, glede na potrebe se sredstva tudi ustrezno prerazporedijo med konti. 

Stanje projekta 

 

081010 Investicije v otroška igrišča - KS Kropa 1 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

081011 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 1.300 € 

Sredstva na NRP se namenijo za nakup športne in urbane opreme in za investicijsko vzdrževanje športnih površin.  

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

 

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi sta v prihodnjih letih predvidena nakup manjkajoče opreme stadiona in ureditev 
servisnega objekta. 
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Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

081015 Kopališče Kropa 12.000 € 

Sredstva na NRP v višini 7.500,00 EUR so predvidena za nujna investicijsko-vzdrževalna dela na objektu.  

Vrednost NRP se z rebalansom povečuje in ustrezno prerazporedi med konti skladno s pridobljenim predračunom za 
pripravo načrtov in projektne dokumentacije. 

081016 Investicije v otroška igrišča - KS Lancovo 1 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč. 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

081020 Investicije v otroška igrišča - KS Srednja Dobrava 1 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

081025 Investicije v otroška igrišča - KS Lesce 10.000 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

081030 Dom Ljubno 1 € 

Namen NRP je obnova doma v Ljubnem. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

081031 Športni park Vrbnje 11.229 € 

Sredstva na NRP v višini 2.500,00 EUR se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela in material.  

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna povečuje zaradi prenosa obveznosti iz naslova priprave načrtov in projektne 
dokumentacije iz minulega leta ter plačila komunalnega prispevka za gradnjo objekta v športnem parku Vrbnje, iz tega 
razloga se delno prerazporedijo tudi sredstva med konti. 

081033 Ostali športni objekti in nakup opreme 24.500 € 

Sredstva na NRP se namenijo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za nakup materiala in opreme za različne 
športne objekte v občini. Iz tega naslova je med drugim predvidena zamenjava kosov dotrajane športne opreme na 
različnih igriščih v občini, s sredstvi iz te postavke se pokrivajo tudi stroški prijav na razpise za pridobitev nepovratnih 
sredstev za obnove in novogradnje športnih objektov in drugi nepredvideni stroški na različnih športnih objektih v 
občini (kot npr. odprava posledic vandalizma, poškodbe napeljav, nujna popravila za zagotovitev varnosti...) - glede na 
najnujnejše potrebe. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna malenkost znižuje glede na predvidene potrebe. 

081034 Kopališče Radovljica 276.301 € 

Sredstva na NRP so namenjena za izvedbo celovite rekonstrukcije Kopališča Radovljica. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna znižuje zaradi preklica javnega razpisa ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za pridobitev nepovratnih sredstev. 
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Stanje projekta 

Sredstva so namenjena izvedbi 1. faze rekonstrukcije Kopališča Radovljica - dozidavi strojnice malega bazena, ki se je 
začela izvajati oktobra 2019. Vrednost NRP se z rebalansom proračuna pomembno zmanjšuje in sicer zaradi preklica 
javnega razpisa ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobitev nepovratnih sredstev, zaradi katerega 
izvedba investicije ni mogoča v predvidenem obsegu. Glede na realizacijo investicije pa se preostala sredstva tudi delno 
prerazporedijo med konti. 

081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 50.000 € 

Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme športne dvorane v Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica po dokončani 
prenovi, za katero so pridobljena nepovratna sredstva. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

081039 Otroška igrišča 13.220 € 

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela za izpolnjevanje varnostnih standardov 
(predvsem namestitev ustreznih podlag) ter za nakup nove opreme igrišč. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna malenkost povečuje zaradi prenosa preostalih sredstev, predvidenih za tekoče 
stroške. 

081040 Športne površine Ljubno 1 € 

Namen NRP je ureditev športnih površin v Ljubnem. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

081041 Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica 500 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

081050 Investicije v otroška igrišča - KS Begunje 500 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč. 
Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

081051 Investicije v otroška igrišča - KS Brezje 1 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

081052 Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica 34.600 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

081053 Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno 500 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč. 
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Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

081054 Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje 500 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

081056 Investicije v otroška igrišča - KS Podnart 1 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave igrišč. 

Stanje projekta 

Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno in je razviden iz poglavja 60 - Krajevne skupnosti. 

 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 2 4 4 . 5 4 0  €  

091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 10.000 € 

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja Vrtec Radovljica ter nakupu opreme. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Stanje projekta 

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe vrtca po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. 

091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 87.639 € 

Sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v posameznih enotah Vrtca Radovljica. 

Vrednost NRP se povečuje za namen izvedbe celovite sanacije vodovodnih instalacij v vrtcu Posavec ter za pridobitev 
projektne dokumentacije za obnovo vrtca Kamna Gorica. 

Stanje projekta 

Sredstva v letu 2020 so predvidena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije in izvedbo investicijsko vzdrževalnih 
del. 

091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica 5.000 € 

Namen projekta je ureditev prostorov radovljiškega vrtca glede na potrebe po varstvu predšolskih otrok. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

Sredstva so predvidena za izdelavo idejne zasnove za ureditev dodatnih prostorov vrtca v Radovljici. 

091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 23.401 € 

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola. 

Vrednost NRP se z rebalansom povečuje za plačilo obveznosti iz naslova ureditve dodatnih prostorov na podružnični 
šoli Begunje. 

Stanje projekta 

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih. 
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091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje 8.000 € 

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Stanje projekta 

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih. 

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

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih. 

091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje 5.000 € 

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Stanje projekta 

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih. 

091010 Investicije v obnovo OŠ 56.500 € 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšanju prostorskih pogojev osnovnih in glasbene šole. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna delno zmanjšuje. 

Stanje projekta 

Sredstva razdeli komisija, katere člani so tudi ravnatelji osnovnih šol in glasbene šole. 

091023 Podružnična šola Mošnje 25.000 € 

Predmet projekta je zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje podružnične šole v Mošnjah. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

V letu 2020 so predvidena sredstva za izdelavo idejne projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, izvedbo 
geomehanskih in hidroloških raziskav in geodetskega načrta zemljišča. 

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

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela, ki jih izvaja glasbena šola. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe glasbene šole po investicijsko vzdrževalnih delih. 

095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 7.000 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Ljudske univerze Radovljica. 

Vrednost NRP se z rebalansom proračuna ne spreminja. 
Stanje projekta 

Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe Ljudske univerze Radovljica po investicijskem vzdrževanju in nakupu 
opreme. 
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20 SOCIALNO VARSTVO 2 4 . 4 0 0  €  

107004 Medgeneracijski center Radovljica 24.400 € 

Namen projekta je ureditev ustreznih prostorov za medgeneracijski center. 

Vrednost projekta se povečuje z namenom pokritja stroškov izdelave projektne dokumentacije za spremembo 
namembnosti in ureditev medgeneracijskega centra v prostorih bivše knjižnice. 
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PROGRAM ŠPORTA OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2020 

REBALANS I-2020 
 

LPŠ REBALANS I-2020 – POUDARKI 
- z rebalansom proračuna I-2020 se predvidena sredstva za proračunsko področje »PROGRAMI ŠPORTA«, ki 

obsega programe športa, investicije v športu ter upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih 
objektov ter otroških igrišč zmanjšujejo za 712.739,10 EUR, in sicer z 1.806.301,00 EUR na 
1.093.561,90 EUR,  

- z rebalansom proračuna I-2020 se delež sredstev za proračunsko področje »PROGRAMI ŠPORTA« spreminja 
iz 8,73 % na 4,89 %, 

- ključni spremembi v primerjavi s sprejetim proračunom sta na PP 46213 Kopališče Radovljica, kjer je bil 
zaradi aktualnih razmer na ravni države razveljavljen javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev in na 
različnih postavkah, kjer se sredstva po novem namenijo za pripravo načrtov in projektne dokumentacije za 
športne objekte. 

- z rebalansom proračuna I-2020 se spremeni razmerje v deležu sredstev za programe (prej 23,42%, zdaj 
38,41%) in za športno infrastrukturo (prej 76,58%, zdaj 61,59%). 

 

LPŠ REBALANS I-2020  – RAZDELITEV SREDSTEV PO NAMENU 
 EUR % % 
PROGRAMI ŠPORTA 420.000,00 38,41 100,00 
Sofinanciranje programov športa 420.000,00  100,00 
Spodbude in nagrade športnikom 0  0 
ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 673.561,90 61,59 100,00 
Investicije, gradnje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 318.189,83  47,24 
Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje  športnih objektov 226.943,92  33,69 
Načrti in druga projektna dokumentacija za športne objekte 61.208,15  9,09 
Nakup opreme športnih objektov 67.220,00  9,98 
SKUPAJ 1.093.561,90 100,00  

 

LPŠ REBALANS I-2020 – RAZDELITEV SREDSTEV PO POSTAVKAH 

 

PROGRAMI ŠPORTA 
Proračunska 
postavka 

 Sprejeti proračun 
2020 v EUR 

Rebalans I 2020 
v EUR 

48118 Spodbude in nagrade 3.000,00 0 
48126 Sofinanciranje programov športa  235.000,00  420.000,00 
48127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v 

športu 185.000,00 0 

SKUPAJ  423.000,00  420.000,00 

 

Sredstva za programe športa se razdelijo prek vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Radovljica. Javni razpis za leto 2020 je že zaključen. Skladno z novim Odlokom o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Radovljica (DN UO št. 265/19) se sredstva na podlagi javnega razpisa po novem v celoti 
razdelijo iz PP 48126 Sofinanciranje programov športa, na katero se v celoti prerazporedijo sredstva iz PP 48127 
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Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu. Zaradi odpovedi poletnih olimpijskih iger v letu 2020 se 
predvidena sredstva za spodbude in nagrade z rebalansom proračuna I-2020 ukinejo. 

 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 

 

Investicije, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov: 
Proračunska 
postavka / NRP 

 Sprejeti 
proračun 2020 

v EUR 

Rebalans I 2020 
v EUR 

46203/081003 Športni park Radovljica 12.000,00 5.803,21 
46207/081005 Športno in otroško igrišče OŠ F.S. Finžgarja 

Lesce 1.500,00 1.500,00 

46213/081034 Kopališče Radovljica 1.000.000,00 256.301,25 
46216/081008 Smučišče Kamna Gorica 10.000,00 17.322,74 
46219/081011 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 1.300,00 1.300,00 
46227/081015 Kopališče Kropa 7.500,00 0 
46243/081031 Športni park Vrbnje 2.500,00 0 
46244/081030 Dom Ljubno 1,00 1,00 
46245/081033  Ostali športni objekti in nakup opreme 15.000,00 12.500,00 
46246/081004 Nogometni center Lesce 5.000,00 15.461,63 
46251/081039 Otroška igrišča 8.000,00 8.000,00 
SKUPAJ  1.062.801,00 318.189,83 

 

Največja sprememba v investicijskem delu je na proračunski postavki 46213 Kopališče Radovljica, kjer je bil zaradi 
aktualnih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, razveljavljen javni razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport za sofinanciranje vlaganj v športno infrastrukturo. Investicija v posodobitev kopališča bo iz tega razloga v letu 
2020 izvedena v bistveno manjšem obsegu od prvotno predvidene. 

   

Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov: 
Proračunska 
postavka 

 Sprejeti proračun 
2020 v EUR 

Rebalans I 2020 
v EUR 

46203 Športni park Radovljica 79.000,00  72.219,47  
46207 Športno in otroško igrišče OŠ F.S. Finžgarja 

Lesce 1.900,00 1.900,00 

46213 Kopališče Radovljica 97.000,00 97.000,00 
46216 Smučišče Kamna gorica 8.200,00 8.877,26 
46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 2.000,00 2.000,00 
46221 Atletski park OŠ A.T. Linharta Radovljica 5.499,00 5.499,00 
46227 Kopališče Kropa 22.500,00  18.000,00  
46243 Športni park Vrbnje 450,00 450,00 
46244 Dom Ljubno 2.500,00 2.000,00 
46245 Ostali športni objekti in nakup opreme 5.000,00 5.500,00 
46246 Nogometni center Lesce 14.000,00 11.269,19 
46251 Otroška igrišča 2.000,00 1.780,00 
46252 Športne površine Ljubno 449,00 449,00 
48129 Urejanje tekaških prog 2.000,00 0 
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Proračunska 
postavka 

 Sprejeti proračun 
2020 v EUR 

Rebalans I 2020 
v EUR 

SKUPAJ  242.498,00 226.943,92 

 

Načrti in druga projektna dokumentacija za športne objekte:  
Proračunska 
postavka / NRP 

 Sprejeti proračun 
2020 v EUR 

Rebalans I 2020 
v EUR 

46203/081003 Športni park Radovljica 0 17.977,32 
46213/081034 Kopališče Radovljica 0 20.000,00 

46221/081012 Atletski park Radovljica 1,00 1,00 
46227/081015 Kopališče Kropa 0 12.000,00 
46243/081031 Športni park Vrbnje 0 11.228,83 
46252/081040 Športne površine Ljubno 1,00 1,00 
SKUPAJ  2,00 61.208,15 

 

Nakup opreme športnih objektov:  
Proračunska 
Postavka / NRP 

 Sprejeti proračun 
2020 v EUR 

Rebalans I 2020 
v EUR 

46203/081003 Športni park Radovljica 5.000,00 0 
46216/081008 Smučišče Kamna Gorica 8.000,00 0 
46245/081033 Ostali športni objekti in nakup opreme 10.000,00 12.000,00 
46247/081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 50.000,00 50.000,00 
46251/081039 Otroška igrišča 5.000,00 5.220,00 
SKUPAJ  78.000,00 67.220,00 

 

 

 
SKUPAJ - PODROČJE ŠPORTA   
SPREJETI PRORAČUN 2020 

 
1.806.301,00 EUR 

SKUPAJ - PODROČJE ŠPORTA 
REBALANS I -2020 

 
1.093.561,90 EUR 

 
RAZLIKA 

 
712.739,10 EUR  

 

Datum: 8. maj 2020 

 

Pripravila:                  

Romana Šlibar Pačnik, Ciril Globočnik 

višja svetovalka za družbene dejavnosti ŽUPAN 
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LETNI NAČRT RAVNANJA Z 
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2020 
 

Uvod 

V skladu s Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 
79/18, v nadaljevanju ZSPDLS-1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne 
skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih 
lokalnih skupnosti. 

 

Skladno z 27. členom ZSPDLS-1 lahko primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavcev 
stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem iz drugega 
odstavka 24. člena ali drugega odstavka 25. člena tega zakona, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo 
hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Skupna 
vrednost poslov lahko znaša največ 20 odstotkov skupne vrednosti načrtov. 

 

V spodnjih seznamih nepremičnin namenjenih za prodajo odkup so navedene nepremičnine, za katere je na osnovi 
geodetske odmere, projektne dokumentacije ali na osnovi ocene iz geografskega informacijskega sistema razvidno, da 
jih občina potrebuje za premoženjsko pravno ureditev javne infrastrukture. Ob lastninsko pravnem urejanju zemljišč 
kategoriziranih občinskih javnih cest, tras javnih kanalizacijskih vodov in javnih vodovodov pogosto ni mogoče v 
naprej na parcelo natančno zajeti vsake nepremičnine, ki bi jo bilo potrebno pridobiti, zato v načrt pridobivanja zemljišč 
uvrščamo tudi zemljišča obstoječih javnih cest, za katere se bo v teku različnih postopkov ugotovilo, da ležijo v 
cestnem telesu kategoriziranih občinskih cest. Taki primeri so na primer mogoči kadar občina prejme ponudbo za odkup 
kot predkupni upravičenec, kadar sprememba projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste sega na dodatne parcele 
ali kadar urejanje parcelnih mej javne infrastrukture v naravi pokaže drugačno situacijo kot smo ocenili na osnovi 
obstoječih evidenc. 

 

Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb 
upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
iz drugega odstavka 24. člena ali tega zakona, in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, 
dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. 

 

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

 

Kmetijska zemljišča 

OPIS KO ID KO PARCELA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Urejanje cest (menjava) 2151 BEGUNJE 792 14297 1/1 43.000 € 

Kmetijsko zemljišče Otok 2153 OTOK 585 32626 1/1 14.620 € 

Kmetijsko zemljišče Otok 2153 OTOK 742 3111 1/2 7.000 € 

Kmetijsko zemljišče Otok 2153 OTOK 761/2 441 1/1 1.977 € 

Kmetijsko zemljišče Otok 2153 OTOK 762 1676 1/1 7.512 € 

Kmetijsko zemljišče Nova vas 2154 NOVA VAS 277/1 5148 1/1 23.074 € 

Urejanje cest (menjava) 2154 NOVA VAS 284 3104 1/1 15.475 € 
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OPIS KO ID KO PARCELA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Kmetijsko zemljišče Nova vas 2154 NOVA VAS 420 1759 1/1 7.900 € 

Kmetijsko zemljišče Nova vas 2154 NOVA VAS 422/1 938 1/1 3.800 € 

Kmetijsko zemljišče Nova vas 2154 NOVA VAS 476/1 71037 22/100 62.300 € 

Urejanje cest (menjava) 2154 NOVA VAS 661/17 119 1/1 714 € 

Urejanje cest (menjava) 2154 NOVA VAS 661/20 253 1/1 1.518 € 

Urejanje cest (menjava) 2154 NOVA VAS 661/21 74 1/1 444 € 

Urejanje cest (menjava) 2155 HRAŠE 1104/5 del 4274 1/1 6.500 € 

Kmetijsko zemljišče Lipce 2155 HRAŠE 1355/2 1484 1/1 2.075 € 

Prodaja prostih zemljišč 2155 HRAŠE 231/1 664 125/128 4.000 € 

Prodaja prostih zemljišč 2155 HRAŠE 231/10 635 1/1 1.300 € 

Prodaja prostih zemljišč 2155 HRAŠE 231/5 838 125/128 2.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 MOŠNJE 1648/12 345 1/1 1.763 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 BREZJE 1010/25 975 1/1 953 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 BREZJE 1013/6 506 1/1 755 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 BREZJE 203/1 1063 1/1 1.600 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 BREZJE 203/2 778 1/1 1.200 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 BREZJE 265 2636 1/1 11.815 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 BREZJE 776/1 331 1/1 1.318 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 BREZJE 777 3349 1/1 16.680 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 BREZJE 778 2992 1/1 3.332 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 BREZJE 779/1 2367 1/1 11.800 € 

Urejanje cest (menjava) 2161 ZALOŠE 966/18 153 1/1 118 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 DOBRAVA PRI 
KROPI 1040/4 58 1/1 42 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 DOBRAVA PRI 
KROPI 1041/5 169 1/1 122 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 DOBRAVA PRI 
KROPI 1050/2 153 1/1 158 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 DOBRAVA PRI 
KROPI 1051/6 517 1/1 372 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 DOBRAVA PRI 
KROPI 1055 276 1/1 199 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 DOBRAVA PRI 
KROPI 1061/4 76 1/1 100 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 DOBRAVA PRI 
KROPI 1061/6 437 1/1 400 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 DOBRAVA PRI 
KROPI 286/2 266 1/1 1.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 DOBRAVA PRI 287 399 1/1 1.500 € 
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OPIS KO ID KO PARCELA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

KROPI 

Gozdno zemljišče Dobrava 2162 DOBRAVA PRI 
KROPI 568/1 1868 1/1 2.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 DOBRAVA PRI 
KROPI 902/1 152 1/1 1.000 € 

Urejanje javnih površin (menjava) 2164 LANCOVO 57/4 61 1/1 915 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1708/4 72 1/1 57 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1738/5 564 1/1 925 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1761/3 196 1/1 100 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1761/4 13 1/1 13 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1761/6 372 1/1 500 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1764/1 75 1/1 100 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1766/2 102 1/1 100 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1766/3 149 1/1 215 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1766/4 121 1/1 116 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1774/5 188 1/1 300 € 

 

Stavbna zemljišča 

OPIS KO_ID KO PARCELA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Urejanje cest (menjava) 2151 BEGUNJE 1818/4 303 1/1 11.486 € 

Urejanje cest (menjava) 2151 BEGUNJE 1833 1601 1/1 11.767 € 

Urejanje cest (menjava) 2151 BEGUNJE 1834/3 202 1/1 1.485 € 

Urejanje cest (menjava) 2151 BEGUNJE 1872/6 53 1/1 400 € 

Prosto zemljišče 2151 BEGUNJE 233/9 277 1/1 1.848 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 BEGUNJE 347/13 16 1/1 118 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 BEGUNJE 347/15 16 1/1 118 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 BEGUNJE 347/19 448 1/1 3.293 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 BEGUNJE 347/20 76 1/1 559 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 BEGUNJE 347/21 140 1/1 1.029 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 BEGUNJE 347/22 132 1/1 970 € 
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OPIS KO_ID KO PARCELA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 BEGUNJE 347/23 111 1/1 816 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 BEGUNJE 347/24 229 1/1 1.683 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 BEGUNJE 347/25 44 1/1 323 € 

Zemljišče s stavbo 2151-587 
(Ratzingerjeva vila – Begunje 23) 2151 BEGUNJE 44/6 237 1/1 200.000 € 

Ratzingerjeva vila - zemljišče 2151 BEGUNJE 52/2 1001 1/1 7.622 € 

Prosto zemljišče 2151 BEGUNJE 755/3 647 1/1 1.933 € 

Ureditev dostopa do zemljišča 2151 BEGUNJE 755/6 63 1/1 464 € 

Ureditev dostopa do zemljišča 2151 BEGUNJE 755/7 59 1/1 434 € 

Prosto zemljišče 2152 SREDNJA VAS 376/2 111 1/1 666 € 

Prosto zemljišče 2153 OTOK 112/3 1040 1/1 7.188 € 

Prosto zemljišče 2153 OTOK 114/3 157 1/1 1.521 € 

Prosto zemljišče 2153 OTOK 115/2 1598 1/1 6.129 € 

Prosto zemljišče 2154 NOVA VAS 33/1 876 1/1 32.412 € 

Prosto zemljišče 2154 NOVA VAS 33/2 118 1/1 4.366 € 

Prosto zemljišče (pod daljnovodom) 2154 NOVA VAS 58/2 721 1/1 70.000 € 

Prosto zemljišče 2154 NOVA VAS 609/3 469 1/1 3.859 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2154 NOVA VAS 657/4 70 1/1 2.000 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2154 NOVA VAS 657/5 138 1/1 1.014 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2154 NOVA VAS 657/6 7 1/1 51 € 

Prosto zemljišče 2154 NOVA VAS 673/4 234 1/1 363 € 

Prosto zemljišče 2154 NOVA VAS 686/4 164 1/1 200 € 

Urejanje cest TNC (menjava) 2155 HRAŠE 130/29 260 1/1 777 € 

Urejanje cest (menjava) 2155 HRAŠE 1365/104 del 100 1/1 3.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2155 HRAŠE 1365/105 82 1/1 1.300 € 

Komasacija OPPN Za Trato 2155 HRAŠE 1386/15 608 1/1 30.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2155 HRAŠE 193/6 26 1/1 560 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 312/27 20 1/1 1.200 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 312/29 188 1/1 11.280 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 312/33 37 1/1 2.200 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 312/38 30 1/1 486 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 312/39 58 1/1 940 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 312/40 55 1/1 891 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 312/42 31 1/1 502 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 312/43 49 1/1 794 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 312/44 2 1/1 32 € 
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OPIS KO_ID KO PARCELA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Komasacija OPPN Leški Hrbet 2155 HRAŠE 346/13 274 1/1 15.344 € 

Komasacija OPPN Leški Hrbet 2155 HRAŠE 346/14 935 1/1 52.360 € 

Komasacija OPPN Leški Hrbet 2155 HRAŠE 346/19 55 1/1 3.080 € 

Komasacija OPPN Leški Hrbet 2155 HRAŠE 346/20 60 1/1 3.360 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 395/98 357 1/1 56.630 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 479/1 del 85 1/1 8.000 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 480/58 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 480/59 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 480/60 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 480/61 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 480/62 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 480/63 25 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 HRAŠE 480/64 22 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2156 RADOVLJICA 205/5 103 1/1 5.871 € 

Prosto zemljišče 2156 RADOVLJICA 205/8 181 1/1 10.317 € 

Prosto zemljišče 2156 RADOVLJICA 241/22 273 1/1 15.561 € 

Prosto zemljišče 2156 RADOVLJICA 255/54 326 1/1 4.352 € 

Prosto zemljišče 2156 RADOVLJICA 255/55 51 1/1 681 € 

Prosto zemljišče 2156 RADOVLJICA 255/56 207 1/1 3.648 € 

Prosto zemljišče 2156 RADOVLJICA 255/59 7 1/1 93 € 

Prosto zemljišče 2156 RADOVLJICA 275/1 431 1/1 5.647 € 

Prosto zemljišče 2156 RADOVLJICA 3/2 del 600 1/1 45.000 € 

Prosto zemljišče 2156 RADOVLJICA 3/4 del 300 1/1 22.500 € 

Prosto zemljišče 2156 RADOVLJICA 330/1 del 2270 1/1 180.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2156 RADOVLJICA 556/2 190 1/1 3.800 € 

Prosto zemljišče 2156 RADOVLJICA 759/9 83 1/1 1.108 € 

Prodaja zemljišča ob Gradnikovi 2157 PREDTRG 67/2 del 20 1/1 1.400 € 

Prodaja zemljišča ob Gradnikovi 2157 PREDTRG 110/5 375 1/1 1.868 € 

Zemljišče ob Kranjski cesti v 
Radovljici 2157 PREDTRG 145/2 236 1/1 23.600 € 

Zemljišče ob Kranjski cesti v 
Radovljici 2157 PREDTRG 145/3 258 1/1 25.800 € 

Zemljišče ob Kranjski cesti v 
Radovljici 2157 PREDTRG 146/2 340 1/1 34.000 € 

Možnost menjave za pridobitev 
koristne javne površine 2157 PREDTRG 158 367 1/1 22.020 € 

Prosto zemljišče 2157 PREDTRG 336/1 203 1/1 12.180 € 
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OPIS KO_ID KO PARCELA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Prosto zemljišče 2157 PREDTRG 337/1 del 100 1/1 6.000 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2157 PREDTRG 340/1 del 105 1/1 6.000 € 

Prosto zemljišče 2157 PREDTRG 451/13 10 1/1 134 € 

Prosto zemljišče 2157 PREDTRG 451/14 81 1/1 1.081 € 

Prosto zemljišče 2157 PREDTRG 451/15 38 1/1 507 € 

Prosto zemljišče 2157 PREDTRG 451/16 138 1/1 1.842 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 758/1 5107 1/1 102.140 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 758/2 4384 1/1 87.680 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 758/4 1279 1/1 25.580 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 759/1 10706 1/1 214.120 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 760/1 10053 1/1 201.060 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 761/5 5157 1/1 100.000 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 761/6 3022 1/1 63.580 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 764/5 9 1/1 180 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 767/5 3135 1/1 62.700 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 767/6 253 1/1 5.060 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 767/7 236 1/1 4.720 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 768/1 6332 1/1 126.640 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 768/2 31 1/1 620 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 769/3 5214 1/1 100.000 € 

Gramoznica Graben 2157 PREDTRG 769/4 5980 1/1 123.880 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 PREDTRG 808/17 32 1/1 430 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 PREDTRG 808/5 del 70 1/1 4.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 PREDTRG 808/6 del 60 1/1 3.500 € 

Urejanje poti (menjava) 2157 PREDTRG 818/3 80 1/1 1.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 PREDTRG 825/3 20 1/1 1.200 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 MOŠNJE 1646/5 25 1/1 184 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 MOŠNJE 1648/17 185 1/1 1.360 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 MOŠNJE 1648/18 del 185 1/1 1.360 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 MOŠNJE 1682/4 151 1/1 3.211 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 MOŠNJE 1691/2 13 1/1 96 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 MOŠNJE 1693/2 158 1/1 206 € 

Prosto zemljišče 2158 MOŠNJE 1712/5 564 1/1 2.028 € 

Urejanje cest (menjava) 2159 BREZJE 1009/1 del 300 1/1 3.000 € 

Menjava zemljišča Črnivec 2159 BREZJE 1012/1 335 1/1 13.000 € 
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OPIS KO_ID KO PARCELA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Prodaja prostih zemljišč  2159 BREZJE 999/8 del 250 1/1 10.000 € 

Prosto zemljišče (TP postaja) 2160 LJUBNO 1107/2 18 1/1 750 € 

Urejanje cest (menjava) 2160 LJUBNO 1113/1 del 70 1/1 2.600 € 

Prodaja delčka Savski otok 2160 LJUBNO 1158/3 del 70 1/1 5.000 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 LJUBNO 280/28 186 1/1 11.000 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 LJUBNO 280/53 80 1/1 5.000 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 LJUBNO 280/59 587 1/1 35.220 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 LJUBNO 280/60 96 1/1 5.760 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 LJUBNO 280/61 194 1/1 11.640 € 

Zemljišče s stavbo 2160-298 
(Posavec8) 2160 LJUBNO 282/4 282 9/10 165.000 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih poti in 
železnice 

2161 ZALOŠE 673 1672 1/1 2.408 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih poti in 
železnice 

2161 ZALOŠE 674/1 4225 1/1 8.112 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih poti in 
železnice 

2161 ZALOŠE 686/2 3237 1/1 4.661 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih poti in 
železnice 

2161 ZALOŠE 686/3 76 1/1 36 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih poti in 
železnice 

2161 ZALOŠE 687/1 5055 1/1 7.279 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih poti in 
železnice 

2161 ZALOŠE 687/2 1412 1/1 964 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih poti in 
železnice 

2161 ZALOŠE 690 255 1/1 200 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih poti in 
železnice 

2161 ZALOŠE 975/2 111 1/1 80 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih poti in 
železnice 

2161 ZALOŠE 975/3 33 1/1 24 € 
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OPIS KO_ID KO PARCELA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Menjava prodaja Zg. Dobrava – JD 
izvzem 2162 DOBRAVA PRI KROPI 1031/3 del 60 1/1 1.200 € 

Prosto zemljišče 2162 DOBRAVA PRI KROPI 1037/2 66 1/1 1.000 € 

Prosto zemljišče (TP postaja) 2162 DOBRAVA PRI KROPI 42/10 66 1/1 5.000 € 

Prosto zemljišče 2162 DOBRAVA PRI KROPI 475/7 55 1/1 330 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 DOBRAVA PRI KROPI 568/3 131 1/1 1.000 € 

Zemljišče (Kappusova domačija) 2163 KAMNA GORICA 121/1 2740 1/2 4.994 € 

Zemljišče (Kappusova domačija) 2163 KAMNA GORICA 121/2 73 1/2 537 € 

Zemljišče (Kappusova domačija) 2163 KAMNA GORICA 126/13 1563 1/2 9.095 € 

Prosto zemljišče 2163 KAMNA GORICA 126/17 152 1/1 1.051 € 

Prosto zemljišče 2163 KAMNA GORICA 126/18 203 1/1 941 € 

Prosto zemljišče 2163 KAMNA GORICA 133 1072 1/2 7.140 € 

Zemljišče s stavbo 2163-26 
(Kappusova domačija) 2163 KAMNA GORICA 133 1072 1/2 79.462 € 

Prosto zemljišče 2163 KAMNA GORICA 160/4 13 1/1 96 € 

Prosto zemljišče 2163 KAMNA GORICA 160/5 18 1/1 132 € 

Zemljišče s stavbami 2163-30, 2163-
31,2163-32, 2163-33 in 2163-34 (stari 
dom Matevža Langusa) 

2163 KAMNA GORICA 183 369 1/1 18.450 € 

Zemljišče s stavbami 2163-30, 2163-
31,2163-32, 2163-33 in 2163-34 (stari 
dom Matevža Langusa) 

2163 KAMNA GORICA 184 142 1/1 7.100 € 

Zemljišče s stavbami 2163-30, 2163-
31,2163-32, 2163-33 in 2163-34 (stari 
dom Matevža Langusa) 

2163 KAMNA GORICA 185 2910 1/1 145.500 € 

zemljišče v kamnolomu Kamna Gorica 2163 KAMNA GORICA 468/1 5355 1/1 53.355 € 

zemljišče v kamnolomu Kamna Gorica 2163 KAMNA GORICA 468/2 2238 1/1 22.380 € 

OPPN STOČJE - za gradnjo hiš 2163 KAMNA GORICA 666/20 10425 1/1 287.730 € 

OPPN STOČJE - za gradnjo hiš 2163 KAMNA GORICA 666/22 721 1/1 19.900 € 

Prosto zemljišče 2163 KAMNA GORICA 67/29 126 1/1 926 € 

Prosto zemljišče 2163 KAMNA GORICA 682/1 335 1/1 13.400 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 LANCOVO 1586/4 177 1/1 127 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 LANCOVO 1587/3 44 1/1 32 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 LANCOVO 1588/7 54 1/1 39 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 1591/1 140 1/1 101 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 LANCOVO 1596/10 67 1/1 402 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 1596/3 133 1/1 1.235 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 1596/6 69 1/1 507 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 LANCOVO 1599/6 del 15 1/1 800 € 
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OPIS KO_ID KO PARCELA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Menjava pot na Ravnici 2164 LANCOVO 1635/2 37 1/1 370 € 

Menjava pot na Ravnici 2164 LANCOVO 1635/4 94 1/1 940 € 

Menjava pot na Ravnici 2164 LANCOVO 1635/6 243 1/1 4.000 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/343 267 1/1 1.463 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/355 66 1/1 48 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/357 468 1/1 2.632 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/498 498 1/1 27.739 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/500 688 1/1 38.322 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/501 679 1/1 37.820 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/502 568 1/1 31.638 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/503 580 1/1 32.306 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/504 574 1/1 31.972 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/505 626 1/1 34.868 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/506 2523 1/1 140.531 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/507 1198 1/1 66.729 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/508 1105 1/1 61.549 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/509 1289 1/1 71.797 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 491/1 del 1250 1/1 20.000 € 

Urejanje javnih površin (menjava) 2165 KROPA 61 269 1/1 2.440 € 

Urejanje cest (menjava) 2165 KROPA 121 98 1/1 4.000 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 191/1 304 1/1 10.000 € 

OPPN STOČJE - za gradnjo hiš 2165 KROPA 428/1 8228 1/1 227.100 € 

Stavbno zemljišče v Kropi  2165 KROPA 443/22 2332 1/1 116.400 € 

Stavbno zemljišče v Kropi 2165 KROPA 443/23 1000 1/1 49.900 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/10 3 1/1 120 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/11 10 1/1 400 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/12 6 1/1 240 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/14 22 1/1 880 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/15 6 1/1 240 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/16 4 1/1 160 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/17 5 1/1 200 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/18 8 1/1 320 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/19 13 1/1 520 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/5 30 1/1 1.200 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/6 5 1/1 200 € 
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OPIS KO_ID KO PARCELA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/7 11 1/1 440 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/8 5 1/1 200 € 

Prosto zemljišče 2165 KROPA 661/9 10 1/1 400 € 

Menjava vodohran 2165 KROPA del 4/4 400 1/1 4.000 € 

Kapelica Brezovica 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1614/2 32 1/1 5.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1708/3 185 1/1 180 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1759/2 76 1/1 246 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1759/3 71 1/1 68 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1759/7 59 1/1 1.300 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1759/8 57 1/1 1.300 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1761/1 33 1/1 5.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1761/10 41 1/1 6.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1764/1 75 1/1 217 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1764/2 11 1/1 60 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1765 73 1/1 57 € 

Rezervacija nadomestna gradnja 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 347/2 1149 1/1 2.206 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 495/9 19 1/1 2.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 PERAČICA 271/1 120 1/1 600 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 PERAČICA 271/6 179 1/1 700 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 PERAČICA 271/8 126 1/1 600 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 PERAČICA 273/6 131 1/1 600 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 PERAČICA 274/4 74 1/1 300 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 PERAČICA 279/11 194 1/1 1.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 PERAČICA 279/8 92 1/1 400 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 PERAČICA 281/2 66 1/1 200 € 

 

Stavbe in deli stavb 

OPIS ID ZNAK KO  [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Delež na Čebelarsko razvojnem 
izobraževanem centru, dopolnitev , maj 
2018 

2155-1632 HRAŠE   do pribl. 
8/100 101.005 € 

 

Prodaja stavbnih pravic: 

OPIS PARC. ŠT. KO_ID KO  
[m2] 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Stavbna pravica za gradnjo 
letališkega hangarja za dobo 30 

398/1,398/2,399,400,408/2,661/11,662/4 in 663/8 2154 NOVA 1800 180.000 € 
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OPIS PARC. ŠT. KO_ID KO  
[m2] 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

let na zemljiščih na območju 
letališča Lesce namenjenih 
gradnji hangarjev 

VAS 

Stavbna pravica za gradnjo 
letališkega hangarja za dobo 30 
let na zemljiščih na območju 
letališča Lesce namenjenih 
gradnji hangarjev 

395/5, 395/12 in 395/44 2154 NOVA 
VAS 2000 200.000 € 

 

Obrazložitev: 

V načrtu razpolaganja so navedene različne prodaje nepremičnin za katere smo po skrbni analizi ugotovili, da jih občina 
za svoje naloge ne bo potrebovala. Med te nepremičnine med drugim spadajo zemljišča »opuščenega javnega dobra«, ki 
jih menjamo za tista zemljišča v zasebni lasti, ki jih občina danes potrebuje za svoje naloge. V seznamu nepremičnin za 
prodajo so tudi manjša zemljišča v lasti Občine Radovljica znotraj urejenih naselij. Poleg navedenih nepremičnin, 
Občina Radovljica načrtuje tudi odprodajo stavb z zemljišči, ki niso neposredno povezane z nalogami občine in za 
občino predstavljajo veliko investicijsko breme. Delež na Čebelarsko razvojnem izobraževanem centru predstavlja 
investicijski vložek zunanjega partnerja v izgradnjo tega centra in bo vpisan le na posameznih delih stavbe. S prodajo 
stavbnih pravice bo Občina Radovljica pridobila dodatna sredstva v proračun, hkrati pa bo omogočila razvoj letališča 
Lesce. Nepremičnine iz seznama, ki ne bodo prodane v letu 2020 bodo prenesene v plan prodaje za naslednje leto. 
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LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA 
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 

Nakupi zemljišč in zemljišč s stavbami 

OPIS KO 
SIF K.O. PARC-

ELA 

DEL/ 

CEL
A 

[m2] DE-
LEŽ 

ORIENTACI-
JSKA 

VREDNOST 
POSTA-

VKA 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 101/2  11 1/1 66 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 101/4  384 1/1 2.304 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 101/5  30 1/1 180 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 102/5  42 1/1 252 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 103/2  94 1/1 564 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 106/16  51 1/1 306 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 108/4  16 1/1 96 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 111/11  58 1/1 348 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 111/12  10 1/1 60 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 111/14  67 1/1 402 € 44812 

Cesta v Drago 2151 BEGUNJE 1433  668 1/1 500 € 44812 

Cesta v Drago 2151 BEGUNJE 1434  1284 1/1 2.000 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 1696/2  39 1/1 234 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 1697/5  10 1/1 60 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 1698/2  22 1/1 132 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 186/11  5 1/1 30 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 186/13  78 1/1 468 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 186/15  31 1/1 186 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 186/17  41 1/1 246 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 186/9  3 1/1 18 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 188/11  39 1/1 234 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 188/7  48 1/1 288 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 188/9  9 1/1 54 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 1892/2  77 1/1 462 € 44812 

Preostali deleži na Gradu Kamen 2151 BEGUNJE 223  3543 307/4
970 640 € 44812 

Pločnik Begunje 2151 BEGUNJE 270/11 del 53 1/1 390 € 44812 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 300/2  57 1/1 342 € 44812 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 301/2  51 1/1 306 € 44812 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 303/2  67 1/1 402 € 44812 



288 

 

OPIS KO 
SIF K.O. PARC-

ELA 

DEL/ 

CEL
A 

[m2] DE-
LEŽ 

ORIENTACI-
JSKA 

VREDNOST 
POSTA-

VKA 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 305/3  20 1/1 120 € 44812 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 305/4  23 1/1 138 € 44812 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 306/3  40 1/1 240 € 44812 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 307/2  9 1/1 54 € 44812 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 307/3  15 1/1 90 € 44812 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 316/5  48 1/1 288 € 44812 

Glasbena šola Avsenik (zemljišče s 
stavbo 2151-470) 2151 BEGUNJE 352/9  117 1/1 20.000 € 44812 

Glasbena šola Avsenik (zemljišče s 
stavbo 2151-470) 2151 BEGUNJE 354/10  134 1/1 20.000 € 44812 

Glasbena šola Avsenik (zemljišče s 
stavbo 2151-470) 2151 BEGUNJE 354/2  161 1/1 200.000 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 356/4  355 1/1 1.591 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 366/4  171 1/1 894 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 367/4  103 1/1 539 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 368/4  149 1/1 779 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 369/4  158 1/1 787 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 370/6  190 1/1 946 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 370/8  77 1/1 403 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 371/5  71 1/1 354 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 372/4  92 1/1 458 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 373/4  85 1/1 444 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 374/4  191 1/1 951 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 381/5  296 1/1 2.176 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 381/7  157 1/1 1.154 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 389/7  4 1/1 29 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 421/10  170 1/1 1.020 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 421/8  49 1/1 294 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 421/9  13 1/1 78 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 441/7  439 1/1 3.227 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 492/6  3 1/1 18 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 493/2  7 1/1 42 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 497/2  135 1/1 810 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 500/4  31 1/1 186 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 500/6  12 1/1 72 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 501/9  9 1/1 54 € 44812 
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Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 506/2  9 1/1 54 € 44812 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 507/2  100 1/1 449 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 512/2  22 1/1 132 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 517/2  45 1/1 270 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 520/2  19 1/1 114 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 520/3  1 1/1 6 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 521/2  1 1/1 6 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 522/2  5 1/1 30 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 523/2  34 1/1 204 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 524/2  3 1/1 18 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 525/4  5 1/1 30 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 526/2  13 1/1 78 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 527/2  3 1/1 18 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 528/2  16 1/1 96 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 529/2  3 1/1 18 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 530/2  6 1/1 36 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 531/2  30 1/1 180 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 532/2  5 1/1 30 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 533/4  1 1/1 6 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 534/2  122 1/1 732 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 535/2  27 1/1 162 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 538/2  103 1/1 618 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 539/2  74 1/1 444 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 545/6  60 1/1 360 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 546/2  13 1/1 78 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 547/2  8 1/1 48 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 548/2  18 1/1 108 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 549/2  14 1/1 84 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 550/2  8 1/1 48 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 554/4  8 1/1 48 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 554/6  25 1/1 150 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 555/2  15 1/1 90 € 44812 

Cesta Poddobrava 2151 BEGUNJE 556/4  2 1/1 12 € 44812 

Cesta v Drago 2151 BEGUNJE 568/5  78 1/1 468 € 44812 
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Cesta v Drago 2151 BEGUNJE 568/7  65 1/1 390 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2151 BEGUNJE 584/10  234 1/1 350 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2151 BEGUNJE 584/6  9 1/1 66 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2151 BEGUNJE 584/8  22 1/1 115 € 44812 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 619/3  65 1/1 1.300 € 44812 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 619/6  47 1/1 940 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 625/2  20 1/1 105 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 627/11 
 

5 1/1 25 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 627/7 
 

3 1/1 15 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 627/9 

 
2 1/1 3 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 628/6 
 

23 1/1 115 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 629/4 

 
13 1/1 68 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 629/6 
 

7 1/1 35 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 630/4 

 
14 1/1 56 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 632/10 
 

84 1/1 617 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 632/8 

 
30 1/1 45 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 637/5 
 

43 1/1 316 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 638/2 

 
46 1/1 338 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 640/2 
 

104 1/1 764 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 642/4 

 
105 1/1 549 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 643/4 
 

251 1/1 1.250 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 656/4 

 
434 1/1 2.233 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 657/2 
 

496 1/1 2.223 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 658/4 

 
25 1/1 125 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 667/2 
 

35 1/1 157 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 668/2 

 
203 1/1 1.061 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 670/2 
 

64 1/1 319 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 671/2 

 
228 1/1 1.192 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 683/2 
 

60 1/1 239 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 685/2 

 
364 1/1 1.813 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 686/2 
 

504 1/1 2.510 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 688/2 

 
44 1/1 175 € 44812 

Nakup nadomestnih zemljišč 2151 BEGUNJE 701/1 
 

2867 1/1 14.278 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 702/2 

 
63 1/1 329 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 703/4 
 

18 1/1 81 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 703/6 

 
29 1/1 130 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 704/2 
 

67 1/1 350 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 705/2 

 
152 1/1 795 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 706/2 
 

28 1/1 126 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 706/4 

 
12 1/1 54 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 707/2 
 

174 1/1 910 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 708/2 

 
47 1/1 246 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 709/2 
 

38 1/1 76 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 710/2 

 
259 1/1 1.290 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 711/2 
 

224 1/1 1.171 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 BEGUNJE 718/2 

 
272 1/1 1.219 € 44812 
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Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 77/7 
 

40 1/1 294 € 44812 
Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 77/9 

 
7 1/1 52 € 44812 

Cesta Begunje 2151 BEGUNJE 96/33 
 

6 1/1 44 € 44812 
Cesta Poljče 2151 BEGUNJE 994/22 

 
668 1/1 4.910 € 44812 

Ceste Podgora 2152 SREDNJA 
VAS 392/2 

 
35 1/1 5.000 € 44812 

Cesta Podgora 2152 SREDNJA 
VAS 399/3 

 
796 1/1 1.500 € 44812 

Cesta Podgora 2152 SREDNJA 
VAS 458/4 

 
70 1/1 300 € 44812 

Cesta Podgora 2152 SREDNJA 
VAS 79/32 

 
669 1/1 1.010 € 44812 

Cesta Poddobrava-Dvorska vas 2153 OTOK 124/2 
 

12 1/1 72 € 44812 
Cesta Poddobrava-Dvorska vas 2153 OTOK 125/2 

 
12 1/1 72 € 44812 

Cesta Poddobrava-Dvorska vas 2153 OTOK 129/2 
 

2 1/1 12 € 44812 
Cesta Poddobrava-Dvorska vas 2153 OTOK 130/2 

 
81 1/1 486 € 44812 

Cesta Zapuže–Drnča 2153 OTOK 191/8 
 

27 1/1 175 € 44812 
Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 241/2 

 
41 1/1 61 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 535/2 
 

7 1/1 10 € 44812 
Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 589/2 

 
4 1/1 6 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 592/2 
 

55 1/1 82 € 44812 
Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 606/4 

 
4 1/1 6 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 610/2 
 

32 1/1 48 € 44812 
Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 638/4 

 
48 1/1 353 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 665/2 
 

23 1/1 34 € 44812 
Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 665/3 

 
76 1/1 114 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 677/2 
 

6 1/1 9 € 44812 
Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 678/4 

 
13 1/1 19 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 755/2 
 

24 1/1 36 € 44812 
Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 755/4 

 
19 1/1 28 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 760/2 
 

37 1/1 55 € 44812 
Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 760/4 

 
3 1/1 4 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 761/5 
 

51 1/1 76 € 44812 
Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 775/2 

 
224 1/1 335 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 776/2 
 

163 1/1 244 € 44812 
Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 777/2 

 
231 1/1 345 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 778/4 
 

964 1/1 1.440 € 44812 
Cesta Podvin-Zapuže 2153 OTOK 782/2 

 
91 1/1 136 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 101/2 
 

146 1/1 1.073 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 101/3 

 
23 1/1 34 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 102/2 
 

17 1/1 125 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 102/3 

 
140 1/1 1.029 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 103/2 
 

19 1/1 140 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 104/2 

 
171 1/1 1.257 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 120/2 
 

223 1/1 444 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 124/2 

 
159 1/1 475 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 125/2 
 

116 1/1 347 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 126/2 

 
168 1/1 502 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 130/2 
 

309 1/1 1.231 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 133/2 

 
790 1/1 3.147 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 134/2 
 

507 1/1 2.525 € 44812 
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Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 135/2 
 

249 1/1 992 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 136/4 

 
376 1/1 1.498 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 138/4 
 

206 1/1 616 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 139/2 

 
680 1/1 3.462 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 139/3 
 

65 1/1 259 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 141/2 

 
793 1/1 3.948 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 142/2 
 

135 1/1 538 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 144/2 

 
35 1/1 139 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 146/2 
 

278 1/1 1.108 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 149/2 

 
478 1/1 1.904 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 157/2 
 

72 1/1 215 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 173/2 

 
259 1/1 1.032 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 174/2 
 

374 1/1 1.490 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 175/2 

 
304 1/1 1.211 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 176/10 
 

3 1/1 22 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 176/12 

 
196 1/1 586 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 176/15 
 

34 1/1 135 € 44812 
Cesta Nova Vas 2154 NOVA VAS 2/20 del 40 1/1 2.400 € 44812 
Cesta Hraše-Hlebce 2154 NOVA VAS 257/3 del 50 1/1 200 € 44812 
Cesta Hraše-Hlebce 2154 NOVA VAS 257/4 

 
44 1/1 180 € 44812 

Pločnik Hlebce 2154 NOVA VAS 264/2 del 40 1/1 35.460 € 44812 
Pločnik Hlebce 2154 NOVA VAS 264/4 del 40 1/1 35.460 € 44812 
Pločnik Hlebce 2154 NOVA VAS 269/1 del 40 1/1 35.460 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 272/6 

 
69 1/1 507 € 44812 

Pločnik Hlebce 2154 NOVA VAS 275/1 del 40 1/1 35.460 € 44812 
Cesta Hraše-Hlebce 2154 NOVA VAS 278/2 del 30 1/1 120 € 44812 
Cesta Hraše-Hlebce 2154 NOVA VAS 282 del 27 1/1 108 € 44812 
Pločnik Hlebce 2154 NOVA VAS 287 del 40 1/1 35.460 € 44812 
Pločnik Hlebce 2154 NOVA VAS 289/2 del 40 1/1 35.460 € 44812 
Pločnik Hlebce 2154 NOVA VAS 289/3 del 40 1/1 35.460 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 290/2 

 
851 1/1 4.238 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 291/2 
 

477 1/1 2.375 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 292/2 

 
718 1/1 2.861 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 298/2 
 

56 1/1 279 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 299/2 

 
121 1/1 603 € 44812 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 30/1 del 136 1/1 6.780 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 30/5 del 16 1/1 82 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 30/6 del 101 1/1 5.030 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 30/9 del 2 1/1 90 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 301/2 

 
23 1/1 103 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 312/2 
 

87 1/1 433 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 313/2 

 
16 1/1 80 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 317/6 
 

569 1/1 2.267 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 319/2 

 
23 1/1 103 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 377/8 
 

333 1/1 2.078 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 378/2 

 
309 1/1 1.711 € 44812 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 NOVA VAS 410/1 

 
2378 1/1 47.560 € 44812 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 NOVA VAS 411/1 del 2000 1/1 40.000 € 44812 
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Urejanje steze za modelarje 2154 NOVA VAS 416 
 

1378 1/1 12.402 € 44812 
Urejanje steze za modelarje 2154 NOVA VAS 417/1 

 
2686 1/1 24.174 € 44812 

Urejanje steze za modelarje 2154 NOVA VAS 417/2 
 

1335 1/1 12.015 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 463/4 

 
496 1/1 1.976 € 44812 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 463/7 
 

141 1/1 562 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 464/4 

 
40 1/1 159 € 44812 

Cesta Nova Vas 2154 NOVA VAS 522/2 
 

191 1/1 860 € 44812 
Menjava zemljišč Nova vas 2154 NOVA VAS 523/2 

 
125 1/1 498 € 44812 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 53/2 del 9 1/1 445 € 44812 
Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 NOVA VAS 556 del 380 1/1 7.600 € 44812 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 NOVA VAS 557 del 2950 1/1 59.000 € 44812 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 NOVA VAS 559/1 

 
1122 1/1 22.440 € 44812 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 NOVA VAS 559/2 

 
1170 1/1 23.400 € 44812 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 NOVA VAS 559/3 

 
1048 1/1 20.960 € 44812 

Menjava zemljišč Nova vas 2154 NOVA VAS 589/2 
 

49 1/1 220 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 601/16 del 37 1/1 1.850 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 601/17 del 13 1/1 645 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 601/19 del 47 1/1 2.335 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 601/22 del 5 1/1 250 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 601/24 del 16 1/1 795 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 601/25 del 11 1/1 550 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 601/4 del 114 1/1 5.695 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 601/5 del 18 1/1 895 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 604/1 del 358 1/1 1.788 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 604/14 del 1 1/1 55 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 604/15 del 59 1/1 2.950 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 604/16 del 53 1/1 2.655 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 604/21 del 39 1/1 1.945 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 604/22 del 28 1/1 1.390 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 604/26 del 10 1/1 490 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 604/28 del 62 1/1 3.100 € 44812 
Cesta Nova Vas 2154 NOVA VAS 604/35 

 
77 1/1 566 € 44812 

Cesta Nova Vas 2154 NOVA VAS 604/37 
 

106 1/1 779 € 44812 
Cesta Nova Vas 2154 NOVA VAS 604/39 

 
27 1/1 198 € 44812 

Cesta Nova Vas 2154 NOVA VAS 604/41 
 

188 1/1 1.382 € 44812 
Cesta Nova Vas 2154 NOVA VAS 604/43 

 
312 1/1 2.293 € 44812 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 604/7 del 206 1/1 10.285 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 608/2 del 33 1/1 1.635 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 608/3 del 39 1/1 1.945 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 609/4 del 57 1/1 2.865 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 610/2 del 24 1/1 1.175 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 610/4 del 2 1/1 120 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 610/7 del 6 1/1 290 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 611/1 del 4 1/1 66 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 611/2 del 53 1/1 2.635 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 611/3 del 9 1/1 455 € 44812 
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Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 611/4 del 102 1/1 5.105 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 611/5 del 36 1/1 1.815 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 611/6 del 24 1/1 1.210 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 611/7 del 45 1/1 2.235 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 614/2 del 84 1/1 4.200 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 614/3 del 142 1/1 7.075 € 44812 
Menjava zemljišč Nova vas 2154 NOVA VAS 627/2 

 
278 1/1 1.108 € 44812 

Menjava zemljišč Nova vas 2154 NOVA VAS 627/3 
 

130 1/1 518 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 632/3 del 4 1/1 215 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 633 del 1 1/1 40 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 634 del 1 1/1 45 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 635 del 0 1/1 5 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 637 del 2 1/1 75 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 641 del 1 1/1 35 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 642/1 del 5 1/1 68 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 644 del 20 1/1 1.010 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 647 del 21 1/1 1.070 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 648 del 76 1/1 3.775 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 649/1 del 13 1/1 191 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 649/2 del 5 1/1 250 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 650 del 22 1/1 1.120 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 651 del 107 1/1 5.350 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 654 del 9 1/1 465 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2154 NOVA VAS 659/3 del 45 1/1 680 € 44812 
Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 NOVA VAS 677/2 

 
9 1/1 66 € 44812 

Daljinska kolesarska povezava 2154 NOVA VAS 690/2 
 

349 1/1 4.537 € 44812 
Cesta Nova Vas 2154 NOVA VAS 7/14 del 30 1/1 1.800 € 44812 
Cesta Nova Vas 2154 NOVA VAS 7/3 del 15 1/1 900 € 44812 
Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 2155 HRAŠE 109/3 

 
409 1/1 40.000 € 44812 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 2155 HRAŠE 110/1 
 

295 1/1 20.000 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 1394/9 

 
19 1/1 308 € 44812 

Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 1401/2 
 

1278 1/1 20.448 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 1401/3 

 
23 1/1 115 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 1410/2 
 

35 1/1 567 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 1421/1 del 28 1/1 140 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 1426/1 del 99 1/1 495 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 1426/4 

 
96 1/1 1.536 € 44812 

Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 1426/5 
 

38 1/1 608 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 1427/1 del 40 1/1 200 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 1427/2 

 
25 1/1 400 € 44812 

Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 1429/2 
 

470 1/1 7.520 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 199/8 del 25 1/1 125 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 207/1 del 21 1/1 105 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 209/2 

 
49 1/1 784 € 44812 

Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 210/3 
 

11 1/1 187 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 210/5 del 74 1/1 370 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 211/1 del 48 1/1 240 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 211/3 

 
34 1/1 544 € 44812 

Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 212/1 del 74 1/1 370 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 212/3 

 
25 1/1 400 € 44812 
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Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 213/1 del 119 1/1 595 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 214/1 del 74 1/1 370 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 216/1 del 117 1/1 585 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 217/1 del 77 1/1 385 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2155 HRAŠE 218/5 del 80 1/1 400 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 23/2 

 
197 1/1 589 € 44812 

Pločnik in kolesarska steza 2155 HRAŠE 234/2 del 26 1/1 416 € 44812 
Cesta OPPN Letališka 2155 HRAŠE 305/13 del 30 1/1 1.200 € 44812 
Cesta OPPN Letališka 2155 HRAŠE 311 del 70 1/1 2.800 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 325/12 

 
9 1/1 146 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 325/14 
 

69 1/1 1.118 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 325/16 

 
85 1/1 1.377 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 326/17 
 

4 1/1 65 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 326/19 

 
34 1/1 551 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 326/21 
 

2 1/1 32 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 329/11 

 
45 1/1 601 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 329/7 
 

473 1/1 2.120 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 329/9 

 
173 1/1 2.310 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 332/9 
 

75 1/1 1.001 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 334/11 

 
64 1/1 1.037 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 334/13 
 

28 1/1 454 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 334/15 

 
11 1/1 178 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 334/17 
 

6 1/1 97 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 334/19 

 
79 1/1 1.280 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 334/22 
 

248 1/1 3.311 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 336/6 

 
2 1/1 27 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 373/6 
 

48 1/1 800 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 403/11 

 
15 1/1 243 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 403/28 
 

42 1/1 680 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 403/34 

 
15 1/1 243 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 403/36 
 

121 1/1 1.960 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 411/15 

 
5 1/1 81 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 411/17 
 

51 1/1 826 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 412/18 

 
1 1/1 16 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 413/19 
 

17 1/1 275 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 413/21 

 
44 1/1 713 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 413/23 
 

48 1/1 778 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 413/25 

 
11 1/1 178 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 413/26 
 

20 1/1 324 € 44812 
Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 413/28 

 
7 1/1 113 € 44812 

Železniška ulica Lesce 2155 HRAŠE 416/19 
 

51 1/1 826 € 44812 
Cesta OPPN Letališka 2155 HRAŠE 66/2 

 
94 1/1 940 € 44812 

Cesta OPPN Letališka 2155 HRAŠE 66/3 
 

35 1/1 350 € 44812 
Cesta Hraše 2155 HRAŠE 777/10 del 10 1/1 600 € 44812 
Cesta Hraše 2155 HRAŠE 777/11 

 
8 1/1 60 € 44812 

Cesta Hraše 2155 HRAŠE 777/8 del 10 1/1 600 € 44812 

Cesta Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 100/2 

 
85 1/1 425 € 44812 

Ureditev površine pred hotelom 
Grajski dvor 2156 RADOVLJI

CA 129/13 del 147 1/1 30.000 44812 
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Rondo Gorenjska 2156 RADOVLJI
CA 187/5 del 29 1/1 1.740 € 44812 

Rondo Gorenjska 2156 RADOVLJI
CA 266/2 del 355 1/1 21.300 € 44812 

Rondo Gorenjska 2156 RADOVLJI
CA 273/1 del 28 1/1 1.680 € 44812 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 RADOVLJI
CA 372/2 del 90 1/1 540 € 44812 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 RADOVLJI
CA 373 del 90 1/1 540 € 44812 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 RADOVLJI
CA 374/1 del 90 1/1 540 € 44812 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 RADOVLJI
CA 374/2 del 90 1/1 540 € 44812 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 RADOVLJI
CA 375 del 90 1/1 540 € 44812 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 RADOVLJI
CA 403 del 90 1/1 540 € 44812 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 RADOVLJI
CA 405 del 90 1/1 540 € 44812 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 RADOVLJI
CA 407 del 90 1/1 540 € 44812 

Cesta Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 554/58 

 
156 1/1 780 € 44812 

Cesta Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 555/61 

 
70 1/1 350 € 44812 

Cesta Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 555/62 

 
27 1/1 135 € 44812 

Cesta Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 557/29 

 
16 1/1 80 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 577/5 

 
17 1/1 102 € 44227 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 586/2 

 
18 1/1 108 € 44227 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 587/2 

 
18 1/1 108 € 44227 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 594/2 

 
135 1/1 810 € 44227 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 595/2 

 
44 1/1 264 € 44227 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 611/3 

 
37 1/1 222 € 44227 

Cesta Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 620/3 

 
155 1/1 775 € 44812 

Cesta Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 620/4 

 
108 1/1 540 € 44812 

Cesta Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 622/10 

 
66 1/1 330 € 44812 

Cesta Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 622/12 

 
49 1/1 245 € 44812 

Cesta Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 622/13 

 
5 1/1 25 € 44812 

Cesta Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 622/14 

 
100 1/1 500 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 622/16 

 
90 1/1 540 € 44227 
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Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 

634/1 
del  

280 1/1 1.680 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 

636/1 
del  

113 1/1 678 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 639 del 

 
6 1/1 36 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 

640/1 
del  

6 1/1 36 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 

640/2 
del  

63 1/1 378 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 645/10 

 
84 1/1 504 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 645/9 

 
258 1/1 1.548 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 711 del 

 
10 1/1 60 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 

712/2 
del  

80 1/1 480 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 

714/2 
del  

53 1/1 318 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 716 del 

 
45 1/1 270 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 

717 /2 
del  

29 1/1 174 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 

717/3 
del  

2 1/1 12 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 718 del 

 
51 1/1 306 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 720 del 

 
43 1/1 258 € 44812 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 779/29 

 
182 1/1 1.092 € 44227 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 779/30 

 
552 1/1 3.312 € 44227 

Cesta Radovljica 2156 RADOVLJI
CA 99/8 

 
202 1/1 1.212 € 44812 

Peš pot pod mestom 2157 PREDTRG 1/4 
 

25 1/1 100 € 44812 
Gradnikova cesta Radovljica 2157 PREDTRG 110/4 

 
90 1/1 5.000 € 44812 

Gradnikova cesta Radovljica 2157 PREDTRG 111/4 
 

111 1/1 8.000 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 112/8 del 595 1/1 2.975 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 114/26 del 600 1/1 3.000 € 44812 
Cesta Radovljica 2157 PREDTRG 136/12 del 15 1/1 1.000 € 44812 
Cesta Radovljica 2157 PREDTRG 136/13 del 20 1/1 1.200 € 44812 
OPPN cesta Gradnikova 2157 PREDTRG 157/5 

 
113 1/1 12.317 € 44812 

OPPN cesta Gradnikova 2157 PREDTRG 163/6 
 

13 1/1 1.417 € 44812 
OPPN cesta Gradnikova 2157 PREDTRG 163/8 

 
7 1/1 763 € 44812 

Regijski reševalni center 2157 PREDTRG 174/1 
 

1153 1/1 69.189 € 44812 
Regijski reševalni center 2157 PREDTRG 174/2 

 
1330 1/1 79.798 € 44812 

Regijski reševalni center 2157 PREDTRG 176/10 del 2856 1/1 171.383 € 44812 
Regijski reševalni center 2157 PREDTRG 176/13 

 
2886 1/1 173.135 € 44812 

Regijski reševalni center 2157 PREDTRG 179/1 
 

2089 1/1 125.324 € 44812 
Regijski reševalni center 2157 PREDTRG 179/3 

 
1792 1/1 107.525 € 44812 

Peš pot pod mestom 2157 PREDTRG 2/2 del 10 1/1 40 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 210/4 

 
41 1/1 205 € 44812 
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Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 212 del 69 1/1 345 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 218 del 75 1/1 375 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 240/9 del 32 1/1 160 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 241/13 del 199 1/1 995 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 242/1 del 59 1/1 295 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 246 del 318 1/1 1.590 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 247/1 del 42 1/1 210 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 250 del 301 1/1 1.505 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 258/2 del 49 1/1 245 € 44812 

Gradnikova cesta Radovljica 2157 PREDTRG 284/10 
 

172 
8382/
1000
0 

10.000 € 44812 

Gradnikova cesta Radovljica 2157 PREDTRG 284/11 
 

42 
8382/
1000
0 

3.000 € 44812 

Cesta Radovljica – Nova vas 2157 PREDTRG 290 del 1 1/1 1 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2157 PREDTRG 291/2 del 18 1/1 89 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2157 PREDTRG 292/1 del 103 1/1 514 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2157 PREDTRG 292/2 del 75 1/1 3.765 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2157 PREDTRG 294/2 del 94 1/1 472 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2157 PREDTRG 294/3 del 249 1/1 2.491 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2157 PREDTRG 295/2 del 12 1/1 62 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2157 PREDTRG 295/3 del 5 1/1 26 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2157 PREDTRG 306/4 del 190 1/1 1.904 € 44812 
Cesta Radovljica-Vrbnje 2157 PREDTRG 408/9 

 
122 1/1 897 € 44812 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2157 PREDTRG 420/6 
 

348 1/1 525 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 429/6 

 
150 1/1 2.003 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 494/11 
 

817 1/1 2.031 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 494/5 

 
30 1/1 38 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 494/7 
 

4 1/1 1 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 494/9 

 
19 1/1 4 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 498/4 
 

191 1/1 41 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 498/6 

 
260 1/1 56 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 499/4 
 

235 1/1 51 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 499/6 

 
254 1/1 55 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 502/2 
 

30 1/1 6 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 503/2 

 
336 1/1 73 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 504/4 
 

647 1/1 140 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 504/6 

 
6 1/1 1 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 504/7 
 

5 1/1 1 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 505/4 

 
394 1/1 85 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 505/6 
 

96 1/1 21 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 506/4 

 
472 1/1 102 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 506/6 
 

151 1/1 33 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 507/6 

 
41 1/1 9 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 508/4 
 

200 1/1 43 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 508/6 

 
42 1/1 9 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 509/4 
 

223 1/1 48 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 509/6 

 
68 1/1 15 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 510/7 
 

73 1/1 975 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 511/4 

 
612 1/1 132 € 44812 
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 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 511/6 
 

210 1/1 45 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 512/6 

 
17 1/1 3 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 513/4 
 

260 1/1 47 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 513/6 

 
13 1/1 2 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 514/4 
 

129 1/1 23 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 514/6 

 
43 1/1 8 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 515/4 
 

243 1/1 52 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 515/6 

 
49 1/1 11 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 516/4 
 

234 1/1 51 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 516/6 

 
35 1/1 8 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 517/4 
 

242 1/1 52 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 518/10 

 
55 1/1 12 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 518/12 
 

38 1/1 8 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 518/6 

 
673 1/1 145 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 519/5 
 

493 1/1 106 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 521/4 

 
1199 1/1 243 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 521/6 
 

344 1/1 346 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 522/10 

 
350 1/1 76 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 523/5 
 

26 1/1 39 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 523/7 

 
245 1/1 244 € 44812 

Peš pot pod mestom 2157 PREDTRG 6/9 
 

11 1/1 100 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 751/2 

 
169 1/1 37 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 752/4 
 

225 1/1 49 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 752/6 

 
277 1/1 60 € 44812 

Območje Gramoznica Graben 
(Zemljišče SKZG) 2157 PREDTRG 769/2 

 
4254 1/1 48.921 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 770/5 
 

3953 1/1 39.530 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 770/6 

 
168 1/1 4.041 € 44812 

 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 771/6 
 

77 1/1 2.310 € 44812 
 OPPN Savska cesta 2157 PREDTRG 772/4 

 
1045 1/1 212 € 44812 

Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 823/2 
 

1670 1/1 21.710 € 44812 
Daljinska kolesarska povezava 2157 PREDTRG 823/8 del 2912 1/1 37.856 € 44812 
Cesta Radovljica 2157 PREDTRG 91/1 

 
150 1/1 2.000 € 44812 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 MOŠNJE 1016/2 
 

124 1/1 911 € 44812 
Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 MOŠNJE 1016/3 

 
10 1/1 15 € 44812 

Cesta Vrbnje 2158 MOŠNJE 1190/2 
 

196 1/1 7.500 € 44812 
Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 MOŠNJE 1191/5 

 
32 1/1 96 € 44812 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 MOŠNJE 1210/2 
 

73 1/1 218 € 44812 
Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 MOŠNJE 1243/2 

 
3 1/1 22 € 44812 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 MOŠNJE 1276/2 
 

42 1/1 309 € 44812 
Nakup nadomestnih zemljišč 2158 MOŠNJE 1334 

 
4032 1/1 10.164 € 44812 

Cesta Podvin-Zapuže 2158 MOŠNJE 1447/2
3  

61 1/1 80 € 44812 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1483/1 del 11 1/1 57 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1483/2 del 25 1/1 127 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1483/3 del 2 1/1 8 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1484 del 1145 1/1 11.451 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1485 del 140 1/1 698 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1486 del 569 1/1 5.690 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1489 del 283 1/1 2.828 € 44812 
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Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1490 del 197 1/1 1.973 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1491 del 34 1/1 170 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1492/1 del 103 1/1 514 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1492/2 del 86 1/1 429 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1493/1 del 355 1/1 3.551 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1493/2 del 0 1/1 1 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1494 del 53 1/1 264 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1495/1 del 118 1/1 588 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1496 del 80 1/1 401 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1499/1 del 240 1/1 2.403 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1500 del 96 1/1 479 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1504 del 595 1/1 5.946 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1505 del 113 1/1 567 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1506 del 179 1/1 1.792 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1508/1 del 74 1/1 368 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1508/2 del 1 1/1 4 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1510 del 229 1/1 2.287 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1511 del 329 1/1 3.292 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1533 del 198 1/1 1.982 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1534 del 892 1/1 8.915 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1535/1 del 361 1/1 3.614 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1535/2 del 26 1/1 129 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1536/1 del 108 1/1 1.076 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1539/1 del 724 1/1 3.619 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1541/1 del 17 1/1 84 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1551 del 98 1/1 490 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1554/1 del 15 1/1 75 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1571 del 23 1/1 114 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1575 del 41 1/1 207 € 44812 
Cesta Radovljica – Nova vas 2158 MOŠNJE 1712/3 del 159 1/1 794 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 1727/1
7  

38 1/1 76 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 404/3 
 

208 1/1 416 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 404/5 

 
222 1/1 444 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 405/4 
 

192 1/1 384 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 419/12 

 
1 1/1 2 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 420/4 
 

178 1/1 356 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 422/2 

 
265 1/1 530 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 423/2 
 

177 1/1 354 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 424/5 

 
543 1/1 1.086 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 424/7 
 

16 1/1 32 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 424/8 

 
64 1/1 128 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 425/4 
 

249 1/1 498 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 425/5 

 
201 1/1 402 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 426/4 
 

245 1/1 490 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 426/5 

 
9 1/1 18 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 428/4 
 

92 1/1 184 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 428/5 

 
33 1/1 66 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 429/5 
 

77 1/1 154 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 429/6 

 
57 1/1 114 € 44812 
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Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 429/9 
 

86 1/1 172 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 430/5 

 
22 1/1 44 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 430/6 
 

64 1/1 128 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 430/8 

 
43 1/1 86 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 431/4 
 

192 1/1 384 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 431/5 

 
14 1/1 28 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 444/8 
 

215 1/1 430 € 44812 
Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 462/2 

 
19 1/1 140 € 44812 

Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 462/3 
 

45 1/1 90 € 44812 
Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 465/2 

 
442 1/1 880 € 44812 

Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 465/3 
 

442 1/1 880 € 44812 
Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 544/2 

 
6 1/1 30 € 44812 

Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 544/4 
 

23 1/1 115 € 44812 
Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 544/5 

 
18 1/1 90 € 44812 

Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 544/6 
 

55 1/1 275 € 44812 
Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 546/2 

 
17 1/1 85 € 44812 

Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 551/4 
 

2 1/1 10 € 44812 
Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 551/6 

 
16 1/1 80 € 44812 

Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 551/7 
 

1 1/1 5 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 553/4 

 
39 1/1 78 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 555/4 
 

34 1/1 68 € 44812 
Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 556/4 

 
42 1/1 210 € 44812 

Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 556/6 
 

18 1/1 90 € 44812 
Cesta Mošnje 2158 MOŠNJE 557/4 

 
20 1/1 100 € 44812 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 558/3 
 

87 1/1 174 € 44812 
Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 MOŠNJE 558/4 

 
38 1/1 76 € 44812 

Ceste Brezje 2159 BREZJE 2/1 del   1/1 500 € 44812 
Ceste Brezje 2159 BREZJE 2/5 del   1/1 500 € 44812 
Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 2159 BREZJE 390/4 del 64 1/1 493 € 44812 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 2159 BREZJE 405/1 del 24 1/1 185 € 44812 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 2159 BREZJE 411/2 

 
78 1/1 601 € 44812 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 2159 BREZJE 411/4 

 
49 1/1 378 € 44812 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 2159 BREZJE 412/8 

 
85 1/1 350 € 44812 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 2159 BREZJE 412/9 

 
5 1/1 25 € 44812 

Ceste Brezje 2159 BREZJE 8/2 del 80 1/1 1.600 € 44812 
Ceste Brezje 2159 BREZJE 8/6 del 32 1/1 640 € 44812 
Ceste Brezje 2159 BREZJE 821/1 

 
1587 1/1 1.400 € 44812 

Ceste Ljubno 2160 LJUBNO 11/2 del 20 1/1 400 € 44812 
Ceste Ljubno 2160 LJUBNO 128 del 80 1/1 800 € 44812 
Ceste Ljubno 2160 LJUBNO 268/2 del 98 1/1 1.000 € 44812 
Ceste Ljubno 2160 LJUBNO 269/2 del 88 1/1 2.000 € 44812 
Ceste Ljubno 2160 LJUBNO 269/3 del 28 1/1 1.000 € 44812 
Ceste Ljubno 2160 LJUBNO 269/6 del 19 1/1 750 € 44812 
Ceste Ljubno 2160 LJUBNO 269/8 del 10 1/1 100 € 44812 
Ceste Ljubno 2160 LJUBNO 315 del 5 1/1 50 € 44812 
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Ceste Ljubno 2160 LJUBNO 317 del 61 1/1 500 € 44812 
Ceste Ljubno 2160 LJUBNO 507/2 

 
38 1/1 228 € 44812 

Zemljišče v Gramoznici Ljubno, 
šport in rekreacija 2160 LJUBNO 628/2 

 
746 1/1 14.920 € 44812 

Zemljišče v Gramoznici Ljubno, 
šport in rekreacija 2160 LJUBNO 629/1 

 
2895 1/1 57.900 € 44812 

Zemljišče v Gramoznici Ljubno, 
šport in rekreacija 2160 LJUBNO 629/2 

 
1788 1/1 35.760 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 102/5 
 

23 1/1 69 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 109/7 

 
10 1/1 69 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 111/2 
 

35 1/1 105 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 116/6 

 
3 1/1 105 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 117/4 
 

34 1/1 9 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 119/4 

 
39 1/1 102 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 120/2 
 

68 1/1 117 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 121/2 

 
19 1/1 204 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 122/2 
 

11 1/1 57 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 124/2 

 
16 1/1 33 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 125/2 
 

45 1/1 48 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 127/5 

 
32 1/1 135 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 150/3 
 

461 1/1 2.664 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 157/3 

 
436 1/1 1.383 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 160/3 
 

424 1/1 1.308 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 161/4 

 
317 1/1 1.272 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 164/3 
 

187 1/1 951 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 172/4 

 
538 1/1 561 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 173/4 
 

612 1/1 1.614 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 176/3 

 
961 1/1 1.836 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 177/2 
 

167 1/1 2.883 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 177/4 

 
131 1/1 501 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 180/3 
 

26 1/1 393 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 180/4 

 
18 1/1 78 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 287/2 
 

61 1/1 54 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 288/5 

 
292 1/1 876 € 44812 

Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 519/2 
 

54 1/1 51 € 44812 
Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 520/2 

 
198 1/1 187 € 44812 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 601/1 del 160 1/1 960 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 602/2 del 200 1/1 1.200 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 641/2 del 100 1/1 600 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 643 del 100 1/1 600 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 644/9 del 100 1/1 600 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 645/1 del 100 1/1 600 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 645/2 del 100 1/1 600 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 646/1 del 300 1/1 1.800 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 647/1 del 200 1/1 1.200 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 648 del 300 1/1 1.800 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 649 del 400 1/1 2.400 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 661 del 52 1/1 312 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 662 del 136 1/1 816 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 663/1 del 260 1/1 1.560 € 44812 
Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 671/1 del 150 1/1 900 € 44812 
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Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 ZALOŠE 671/2 del 150 1/1 900 € 44812 
Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 ZALOŠE 68/9 del 100 1/1 600 € 44812 
Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 695/3 

 
79 1/1 76 € 44812 

Cesta Mišače – Srednja Dobrava 2161 ZALOŠE 75/2 
 

102 1/1 22 € 44812 
Cesta Mišače – Srednja Dobrava 2161 ZALOŠE 76/2 

 
33 1/1 230 € 44812 

Cesta Podnart – Zaloše 2161 ZALOŠE 775/3 del 43 1/1 3.000 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 80/11 

 
101 1/1 306 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 80/5 
 

14 1/1 303 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 80/6 

 
3 1/1 42 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 80/8 
 

19 1/1 9 € 44812 
Cesta Mišače – Srednja Dobrava 2161 ZALOŠE 81/8 

 
7 1/1 42 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 81/9 
 

20 1/1 63 € 44812 
Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 853/13 

 
368 1/1 354 € 44812 

Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 853/14 
 

5 1/1 8 € 44812 
Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 853/15 

 
128 1/1 123 € 44812 

Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 862/11 
 

75 1/1 450 € 44812 
Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 862/13 

 
10 1/1 60 € 44812 

Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 862/15 
 

12 1/1 72 € 44812 
Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 870/6 

 
33 1/1 198 € 44812 

Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 871/2 
 

110 1/1 660 € 44812 
Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 874/5 

 
3 1/1 18 € 44812 

Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 874/6 
 

8 1/1 48 € 44812 
Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 897/1 

 
10 1/1 60 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 898/3 
 

78 1/1 62 € 44812 
Cesta Mišače 2161 ZALOŠE 90/3 

 
139 1/1 302 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 90/5 
 

54 1/1 417 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 90/7 

 
42 1/1 126 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 903/10 
 

51 1/1 102 € 44812 
Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 903/11 

 
6 1/1 12 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 903/12 
 

4 1/1 8 € 44812 
Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 903/14 

 
38 1/1 76 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 903/15 
 

29 1/1 58 € 44812 
Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 903/16 

 
46 1/1 92 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 903/17 
 

247 1/1 494 € 44812 
Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 903/6 

 
44 1/1 88 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 903/7 
 

13 1/1 26 € 44812 
Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 903/8 

 
7 1/1 14 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 904/1 
 

80 1/1 160 € 44812 
Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 906/4 

 
522 1/1 502 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 906/5 
 

58 1/1 116 € 44812 
Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 ZALOŠE 906/6 

 
116 1/1 232 € 44812 

Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 907/2 
 

393 1/1 840 € 44812 
Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 908/7 

 
48 1/1 288 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 91/5 
 

29 1/1 126 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 91/7 

 
12 1/1 87 € 44812 

Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 910/10 
 

8 1/1 48 € 44812 
Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 910/12 

 
22 1/1 132 € 44812 

Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 910/8 
 

22 1/1 132 € 44812 
Cesta Podnart-Otoče 2161 ZALOŠE 914/8 

 
66 1/1 396 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 93/4 
 

5 1/1 36 € 44812 
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Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 ZALOŠE 938/3 del 250 1/1 1.500 € 44812 
Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 ZALOŠE 940 del 300 1/1 1.800 € 44812 
Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 ZALOŠE 942 del 300 1/1 1.800 € 44812 
Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 ZALOŠE 943/2 del 300 1/1 1.800 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 95/2 

 
7 1/1 15 € 44812 

Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 95/3 
 

18 1/1 21 € 44812 
Globoko-Mišače 2161 ZALOŠE 96/2 

 
23 1/1 54 € 44812 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 ZALOŠE 988/27 del 69 1/1 414 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 1001/3 

 
18 1/1 116 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 1001/5 

 
6 1/1 34 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 1001/6 

 
66 1/1 143 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 1002/1 

 
71 1/1 6 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 1010/1 

 
1 1/1 43 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 1028/4 

 
17 1/1 19 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 1072/1 

 
11 1/1 59 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 11/2 

 
69 1/1 345 € 44812 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 138/2 

 
20 1/1 50 € 44812 

Cesta Mišače – Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 139/2 

 
199 1/1 430 € 44812 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 151/2 

 
158 1/1 200 € 44812 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 151/3 

 
15 1/1 40 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 18/7 

 
146 1/1 730 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 19/2 

 
158 1/1 790 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 20/2 

 
741 1/1 3.705 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 20/4 

 
9 1/1 45 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 21/2 

 
251 1/1 1.255 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 22/4 

 
52 1/1 260 € 44812 

Cesta na Dobravico 2162 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 240/2 

 
274 1/1 300 € 44812 

Cesta na Dobravico 2162 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 244/4 

 
145 1/1 870 € 44812 

Cesta na Dobravico 2162 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 244/7 

 
279 1/1 250 € 44812 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 252/2 

 
91 1/1 200 € 44812 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 286/77 

 
76 1/1 456 € 44812 
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OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 286/79 

 
1 1/1 6 € 44812 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 286/81 

 
55 1/1 330 € 44812 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 286/85 

 
20 1/1 120 € 44812 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 286/86 

 
7 1/1 42 € 44812 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 286/88 

 
58 1/1 348 € 44812 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 286/90 

 
1 1/1 6 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 29/2 

 
14 1/1 70 € 44812 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 291/6 

 
2 1/1 12 € 44812 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 291/7 

 
5 1/1 30 € 44812 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 291/9 

 
36 1/1 216 € 44812 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 292/10 

 
9 1/1 54 € 44812 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 293/4 

 
14 1/1 84 € 44812 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 295/4 

 
55 1/1 330 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 30/4 

 
71 1/1 355 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 30/6 

 
41 1/1 205 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 38/2 

 
13 1/1 65 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 39/3 

 
26 1/1 130 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 39/4 

 
119 1/1 595 € 44812 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 46/4 

 
53 1/1 100 € 44812 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 47/4 

 
53 1/1 100 € 44812 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 48/3 

 
285 1/1 1.300 € 44812 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 48/4 

 
39 1/1 100 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 489/65 

 
45 1/1 225 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 489/67 

 
36 1/1 180 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 489/69 

 
23 1/1 115 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 489/71 

 
35 1/1 175 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 489/73 

 
79 1/1 395 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 489/75 

 
107 1/1 535 € 44812 
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Cesta Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 50/4 

 
4 1/1 10 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 513/4 

 
22 1/1 110 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 518/12 

 
5 1/1 25 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 518/19 

 
538 1/1 2.690 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 518/23 

 
96 1/1 480 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 518/25 

 
334 1/1 1.670 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 566/4 

 
192 1/1 960 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 569/11 

 
17 1/1 85 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 569/12 

 
1 1/1 5 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 569/13 

 
25 1/1 125 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 569/14 

 
6 1/1 30 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 569/8 

 
32 1/1 160 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 575/3 

 
24 1/1 120 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 575/4 

 
30 1/1 150 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 575/6 

 
65 1/1 325 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 587/2 

 
38 1/1 190 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 588/4 

 
37 1/1 185 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 601/2 

 
102 1/1 510 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 602/2 

 
56 1/1 280 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 602/3 

 
19 1/1 95 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 603/2 

 
86 1/1 430 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 607/7 

 
7 1/1 35 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 621/2 

 
48 1/1 240 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 622/2 

 
33 1/1 165 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 628/2 

 
25 1/1 125 € 44812 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 63/4 

 
22 1/1 32 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 630/2 

 
53 1/1 265 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 635/2 

 
9 1/1 45 € 44812 
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Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 635/3 

 
353 1/1 1.765 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 636/2 

 
24 1/1 120 € 44812 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 64/4 

 
12 1/1 25 € 44812 

Cesta Mišače – Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 64/6 

 
6 1/1 12 € 44812 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 64/8 

 
96 1/1 100 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 649/4 

 
51 1/1 255 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 650/2 

 
57 1/1 285 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 651/4 

 
68 1/1 340 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 651/6 

 
14 1/1 70 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 654/4 

 
22 1/1 110 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 654/5 

 
15 1/1 271 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 654/6 

 
32 1/1 160 € 44812 

Cesta Mišače – Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 66/2 

 
280 1/1 706 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 662/10 

 
104 1/1 520 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 662/6 

 
15 1/1 75 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 662/8 

 
25 1/1 125 € 44812 

Cesta Srednja Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 674/1 

 
38 1/1 190 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 675/7 

 
9 1/1 109 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 687/1 

 
22 1/1 24 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 687/2 

 
34 1/1 347 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 688/3 

 
60 1/1 76 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 701/1 

 
14 1/1 5 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 701/2 

 
18 1/1 66 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 745/1 

 
79 1/1 41 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 748/1 

 
7 1/1 76 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 750/11 

 
10 1/1 82 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 750/5 

 
43 1/1 78 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 750/7 

 
30 1/1 36 € 44812 
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Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 750/9 

 
25 1/1 55 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 751/1 

 
100 1/1 99 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 754/3 

 
38 1/1 52 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 755/1 

 
160 1/1 39 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 755/2 

 
42 1/1 164 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 860/77 

 
10 1/1 60 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 888/3 

 
7 1/1 4 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 888/4 

 
229 1/1 179 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 895/7 

 
119 1/1 66 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 898/6 

 
16 1/1 54 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 898/8 

 
11 1/1 7 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 910/7 

 
157 1/1 102 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 912/1 

 
47 1/1 124 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 916/1 

 
12 1/1 3 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 921/10 

 
114 1/1 6 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 921/8 

 
2 1/1 15 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 926/1 

 
9 1/1 19 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 927/1 

 
150 1/1 149 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 961/1 

 
290 1/1 188 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 961/2 

 
20 1/1 72 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 962/1 

 
27 1/1 188 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 964/3 

 
39 1/1 112 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 968/3 

 
14 1/1 31 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 969/2 

 
1 1/1 52 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 970/2 

 
10 1/1 74 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 971/1 

 
40 1/1 137 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 980/1 

 
59 1/1 115 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 984/5 

 
2 1/1 142 € 44812 
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Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 984/6 

 
3 1/1 113 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 984/8 

 
98 1/1 109 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 984/9 

 
41 1/1 284 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 986/4 

 
29 1/1 229 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 986/6 

 
54 1/1 13 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 986/8 

 
46 1/1 325 € 44812 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 DOBRAVA 
PRI KROPI 997/4 

 
116 1/1 85 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 110/2 
 

136 1/1 816 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 127/2 

 
434 1/1 2.604 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 127/3 
 

38 1/1 228 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 134/2 

 
103 1/1 618 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 135/11 
 

26 1/1 156 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 135/12 

 
42 1/1 252 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 137/7 
 

116 1/1 696 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 137/8 

 
3 1/1 18 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 138/2 
 

70 1/1 420 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 138/3 

 
18 1/1 108 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 138/4 
 

14 1/1 84 € 44812 
Dovozna pot Spodnja Lipnica 2164 LANCOVO 1396/7 

 
223 1/1 223 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 1397/4 del 30 1/1 900 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 140/2 

 
43 1/1 258 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 141/2 
 

398 1/1 2.388 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 141/3 

 
168 1/1 1.008 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 142/1 
 

31 1/1 186 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 144/1 

 
19 1/1 114 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 145/1 
 

62 1/1 372 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 148/2 

 
47 1/1 282 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 158/59 
 

177 1/1 35.460 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 1596/1
3  

27 1/1 162 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 166/2 
 

9 1/1 54 € 44227 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 166/3 

 
18 1/1 108 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 166/4 
 

126 1/1 756 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 197/2 

 
996 1/1 215 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 197/3 
 

538 1/1 116 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 198/48 

 
30 1/1 6 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 198/52 
 

239 1/1 52 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 198/56 

 
165 1/1 36 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 198/65 
 

69 1/1 414 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 198/67 

 
14 1/1 84 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 198/68 
 

35 1/1 210 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 198/70 

 
9 1/1 54 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 200/10 del 200 1/1 3.000 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 200/28 

 
83 1/1 60 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 200/30 
 

122 1/1 88 € 44812 
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Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 200/32 
 

231 1/1 166 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 200/34 

 
211 1/1 1.551 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 201/27 
 

71 1/1 15 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 201/28 

 
40 1/1 9 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 201/29 
 

47 1/1 10 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 201/30 

 
61 1/1 13 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 201/32 
 

33 1/1 7 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 201/33 

 
44 1/1 10 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 201/34 
 

37 1/1 8 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 201/35 

 
26 1/1 6 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 201/36 
 

60 1/1 13 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 201/37 

 
29 1/1 6 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 201/38 
 

22 1/1 5 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 201/39 

 
22 1/1 5 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 202/16 
 

47 1/1 10 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 202/18 

 
48 1/1 10 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 202/20 
 

32 1/1 7 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 202/22 

 
27 1/1 6 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 202/24 
 

58 1/1 13 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 202/26 

 
33 1/1 7 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 202/28 
 

34 1/1 7 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 202/30 

 
27 1/1 6 € 44812 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 206/2 
 

227 1/1 1.668 € 44812 
Cesta Lancovo – Bodešče 2164 LANCOVO 206/3 

 
269 1/1 1.977 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 245/11 
 

33 1/1 300 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 245/15 

 
169 1/1 800 € 44812 

Javna pot Ravnica 2164 LANCOVO 246/13
1 del 40 1/1 240 € 44812 

Javna pot Ravnica 2164 LANCOVO 256/6 
 

159 1/1 1.590 € 44812 
Javna pot Ravnica 2164 LANCOVO 258/4 

 
61 1/1 610 € 44812 

Cesta Ravnica 2164 LANCOVO 266/2 
 

827 1/1 4.962 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 3/5 

 
29 1/1 174 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 491/31 
 

740 1/1 4.500 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 491/5 

 
548 1/1 3.275 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 491/60 
 

308 1/1 5.841 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 491/62 

 
145 1/1 104 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 491/63 
 

639 1/1 4.700 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 491/64 

 
98 1/1 720 € 44812 

Lancovo igrišče 2164 LANCOVO 491/68 
 

721 1/1 5.300 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 491/71 

 
71 1/1 520 € 44812 

Lancovo igrišče 2164 LANCOVO 491/81 
 

2036 1/1 9.600 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 512/4 

 
6 1/1 45 € 44812 

Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 54/10 
 

271 1/1 1.000 € 44812 
Cesta Lancovo 2164 LANCOVO 54/8 

 
6 1/1 60 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 625/2 
 

31 1/1 60 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 655/2 

 
29 1/1 214 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 670/3 
 

3 1/1 5 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 696/2 

 
30 1/1 29 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 697/2 
 

73 1/1 71 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 697/3 

 
17 1/1 17 € 44812 
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Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 700/5 
 

52 1/1 383 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 701/2 

 
61 1/1 59 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 701/3 
 

14 1/1 14 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 713/2 

 
46 1/1 94 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 714/3 
 

19 1/1 28 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 715/2 

 
35 1/1 51 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 717/2 
 

42 1/1 61 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 718/2 

 
46 1/1 67 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 719/2 
 

35 1/1 34 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 720/2 

 
36 1/1 35 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 724/2 
 

71 1/1 103 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 726/2 

 
163 1/1 157 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 727/2 
 

61 1/1 88 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 732/4 

 
89 1/1 655 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 733/2 
 

134 1/1 258 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 736/4 

 
13 1/1 25 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 739/2 
 

96 1/1 208 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 747/4 

 
52 1/1 383 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 747/5 
 

112 1/1 824 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 747/7 

 
135 1/1 260 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 749/2 
 

1 1/1 2 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 750/2 

 
17 1/1 33 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 750/3 
 

308 1/1 592 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 750/6 

 
73 1/1 537 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 750/8 
 

12 1/1 89 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 751/2 

 
92 1/1 199 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 751/3 
 

215 1/1 465 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 751/4 

 
49 1/1 106 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 782/2 
 

12 1/1 24 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 817/2 

 
14 1/1 31 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 818/2 
 

23 1/1 6 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 819/7 

 
388 1/1 2.621 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 821/4 
 

28 1/1 7 € 44812 
Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 821/5 

 
4 1/1 30 € 44812 

Cesta Lancovo – Brda 2164 LANCOVO 821/6 
 

33 1/1 220 € 44812 
Cesta v Kropi 2165 KROPA 382/14 

 
231 1/1 1.386 € 44812 

Vodohran Kropa 2165 KROPA 382/19 
 

420 1/1 840 € 44141 
Javna površina Kropa 2165 KROPA 393/3 

 
670 1/1 4.000 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 100/2 

 
177 1/1 1.062 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1025/5 

 
44 1/1 143 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 104/5 

 
27 1/1 162 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 104/7 

 
148 1/1 888 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 104/9 

 
169 1/1 1.014 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 105/4 

 
7 1/1 42 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 105/5 

 
36 1/1 216 € 44812 
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Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 105/9 

 
118 1/1 708 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 

1080/1
9  

467 1/1 2.802 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 

1080/2
0  

18 1/1 108 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1091/4 

 
53 1/1 318 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1096/2 

 
204 1/1 1.224 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1097/2 

 
21 1/1 126 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1098/2 

 
279 1/1 1.674 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1101/2 

 
85 1/1 510 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1104/2 

 
30 1/1 180 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 

1105/1
0  

38 1/1 228 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1105/6 

 
55 1/1 330 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1105/8 

 
54 1/1 324 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1109/6 

 
40 1/1 240 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1116/2 

 
160 1/1 960 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 

1118/1
0  

197 1/1 1.182 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 112/7 

 
22 1/1 132 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 113/8 

 
37 1/1 222 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1131/4 

 
299 1/1 1.794 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1131/6 

 
7 1/1 42 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1132/2 

 
240 1/1 1.440 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1132/4 

 
9 1/1 54 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 

1134/1
8  

96 1/1 311 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 114/11 

 
6 1/1 36 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 114/6 

 
6 1/1 36 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 114/7 

 
7 1/1 42 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 114/9 

 
24 1/1 144 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1174/5 

 
49 1/1 159 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1185/2 

 
100 1/1 324 € 44812 
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Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1193/9 

 
67 1/1 129 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1205/3 

 
90 1/1 292 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1207/2 

 
201 1/1 651 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 

1215/1
1  

39 1/1 126 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1215/5 

 
56 1/1 181 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1215/8 

 
120 1/1 389 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1247/2 

 
144 1/1 467 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1247/3 

 
40 1/1 29 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1254/6 

 
101 1/1 327 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1257/3 

 
290 1/1 940 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1264/2 

 
174 1/1 564 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1520/4 

 
209 1/1 401 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1550/1 

 
253 1/1 820 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1550/2 

 
276 1/1 894 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 157/4 

 
68 1/1 408 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 164/2 

 
281 1/1 1.686 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 167/7 

 
5 1/1 30 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 175/8 

 
52 1/1 312 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1779/2 

 
35 1/1 8 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1786/9 

 
48 1/1 288 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 181/6 

 
55 1/1 330 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 181/8 

 
16 1/1 96 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1832/2 

 
78 1/1 150 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1833/2 

 
150 1/1 486 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1845/3 

 
111 1/1 107 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1846/2 

 
46 1/1 149 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1848/2 

 
351 1/1 739 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1849/2 

 
25 1/1 24 € 44812 
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Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 185/6 

 
70 1/1 420 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1887/2 

 
56 1/1 54 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1891/2 

 
51 1/1 46 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 1895/2 

 
356 1/1 345 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 206/2 

 
165 1/1 990 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 213/2 

 
151 1/1 906 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 220/5 

 
36 1/1 216 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 220/7 

 
6 1/1 36 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 220/8 

 
1 1/1 6 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 223/2 

 
115 1/1 690 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 233/2 

 
86 1/1 516 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 234/2 

 
21 1/1 126 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 266/2 

 
87 1/1 522 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 266/3 

 
5 1/1 30 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 267/2 

 
475 1/1 2.850 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 268/4 

 
37 1/1 222 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 272/8 

 
18 1/1 108 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 277/4 

 
378 1/1 2.268 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 278/2 

 
14 1/1 84 € 44812 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 37 del 800 1/1 4.800 € 44812 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 38 del 800 1/1 4.800 € 44812 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 39/4 del 800 1/1 4.800 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 448/7 

 
10 1/1 60 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 484/2 

 
48 1/1 288 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 484/3 

 
16 1/1 96 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 495/5 

 
35 1/1 210 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 495/6 

 
17 1/1 102 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 551/7 

 
28 1/1 168 € 44812 
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Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 600/2 

 
15 1/1 90 € 44812 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 68/3 del 73 1/1 438 € 44812 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 68/8 del 100 1/1 600 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 75/11 

 
7 1/1 42 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 75/13 

 
4 1/1 24 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 75/7 

 
61 1/1 366 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 76/5 

 
3 1/1 18 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 89/22 

 
24 1/1 144 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 89/24 

 
11 1/1 66 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 89/30 

 
30 1/1 180 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 95/2 

 
1 1/1 6 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 96/2 

 
475 1/1 2.850 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 96/3 

 
59 1/1 354 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 97/4 

 
56 1/1 336 € 44812 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 97/6 

 
94 1/1 564 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 975/3 

 
357 1/1 655 € 44812 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 ČEŠNJICA 
PRI KROPI 979/4 

 
164 1/1 531 € 44812 

Cesta Peračica 2648 PERAČICA 134/2 
 

44 1/1 200 € 44812 
Cesta Peračica 2648 PERAČICA 134/4 

 
5 1/1 20 € 44812 

Cesta Peračica 2648 PERAČICA 134/6 
 

74 1/1 290 € 44812 
Cesta Peračica 2648 PERAČICA 135/2 

 
87 1/1 350 € 44812 

Cesta Peračica 2648 PERAČICA 154/2 
 

3 1/1 10 € 44812 
Cesta Peračica 2648 PERAČICA 157/2 

 
26 1/1 150 € 44812 

Cesta Peračica 2648 PERAČICA 157/3 
 

20 1/1 100 € 44812 
Cesta Peračica 2648 PERAČICA 158/2 

 
18 1/1 80 € 44812 

Cesta Peračica 2648 PERAČICA 159/2 
 

109 1/1 500 € 44812 
Cesta Peračica 2648 PERAČICA 159/5 

 
42 1/1 180 € 44812 

Cesta Peračica 2648 PERAČICA 159/6 
 

42 1/1 180 € 44812 

 

Nakup delov stavb 

OPIS ID OZNAKA K.O. površina 
m2 

VREDN
OST 

POSTAVKA 

Delež 68/100 na  skupnem delu 
Gorenjska  33a  

2156-667-39 
del 

RADOVLJ
ICA 50 8.000 € Delež 68/100 na  skupnem delu 

Gorenjska  33a  
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Ambulanta na Kopališki 7  2156-679-2 RADOVLJ
ICA 59,3 100.000 € Ambulanta na Kopališki 7  

 

Obrazložitev: 

V načrtu nakupov so vključena zemljišča za potrebe cestne infrastrukture in zemljišča potrebna za zaokrožitev 
kompleksov nepremičnin v lasti Občine Radovljica. Nepremičnine iz seznamov, ki ne bodo nabavljene v letu 2020 
bodo prenesene v plan prodaje za naslednje leto.  

 
Pripravil: 
Dominik Skumavec, višji svetovalec 
Vodja referata za gospodarjenje z nepremičninami 

 Ciril Globočnik 

 Župan 
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LETNI PLAN RAZVOJA IN 
VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2020 - 

Rebalans proračuna 
 
I. OSNOVNA IZHODIŠČA  
 
Sredstva za razvoj in vzdrževanje cest se v proračunu oblikuje v okviru področja 13 - promet, prometna 
infrastruktura in komunikacije.  
 
Področje proračunske porabe zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture ter obsega upravljanje, tekoče in 
investicijsko vzdrževanje ter gradnjo občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. V to področje 
spada tudi redno vzdrževanje cest in s tem povezano zimsko vzdrževanje cest. 
 
To področje ima eno samo podpodročje, in sicer glavni program 1302 - Cestni promet in infrastruktura. Glavni 
program je razdeljen še na štiri podprograme.  
 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. Zagotovitev 
prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in pripadajočo prometno signalizacijo. 
 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.  

 

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: 
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja, 
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, 
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in 
- izboljšanje voznih pogojev. 

 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja 
na podlagi standardov in normativov vzdrževalnih del na javnih cestah.  

 

Osnovni letni izvedbeni cilj na nivoju podprogramov je redno vzdrževanje občinskih cest, kar pomeni, da moramo z 
razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa. 

 

Za potrebe izboljšanja izvajanja programa vzdrževanja in ohranjanja realne vrednosti cestne infrastrukture je bilo v letu 
2017, v sklopu analize obstoječega stanja občinskih cest, opravljeno video snemanje vseh kategoriziranih občinskih 
cest, ki jih je določal Odlok o kategorizaciji cest v Občini Radovljica. Snemanje je izvedlo podjetje DFG Consulting, 
d.o.o..  

 

Na izvedenem snemanju cest temelji tudi sprememba kategorizacije cest. Nov Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Radovljica je občinski svet sprejel septembra 2018. Rekapitulacija cestnih odsekov po novi kategorizaciji cest je 
naslednja:  

 

Dolžina 

LC 52.298 
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Dolžina 

LZ 4.717 

JP 137.465 

Skupaj: 194.48 

 

Po noveliranih podatkih bo občina upravljala z več kot 194 km cestnega omrežja. V letu 2018 je bil sprejet tudi nov 
Odlok o občinskih cestah (DN UO, št. 243/2018).  

 

V sprejetem proračuna za leto 2020 je bilo za plan razvoja in vzdrževanje cest namenjenih 2.875.116,93 EUR. Z 
rebalansom  proračuna za leto 2020 pa je predvideno, da se ta znesek povečuje za 649.117,24 EUR oz. na 
3.524.234,17 EUR.  

 

II. RAZMEJITEV SREDSTEV PO PODPROGRAMIH 
 

 
Opis 

Sprejeti 
proračun 

2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks  

13 
PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

2.875.116,93 3.524.234,17 649.117,24 122,58 

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.875.116,93 3.524.234,17 649.117,24 122,58 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest 1.130.400,00 1.111.674,97 18.725,03 98,34 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 1.404.215,93 1.967.258,20 563.042,27 140,10 

13029003 Urejanje cestnega prometa 89.501,00 149.301,00 59.800,00 166,81 

13029004 Cestna razsvetljava 251.000,00 296.000,00 45.000,00 117,93 

 

 

II.A Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 

Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je razdeljen na štiri proračunske postavke: 

 

PP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks  

44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest v 9 KS 115.000,00 201.670,22 86.670,22 175,37 

44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS 110.000,00 35.000,00 -75.000,00 31,82 

44698 Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, 
parkov, zelenic na JP v KS 715.400,00 684.800,00 -30.600,00 95,72 

44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 190.000,00 190.204,75 204,75 100,11 
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Skupaj 1.130.400,00 1.111.674,97 -18.725,03 98,34 

V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo v okviru podprograma za vzdrževanje cest zagotovljenih 1.130.400,00 EUR. 
S predlaganim rebalansom proračuna za leto 2020 se ta znesek znižuje za 18.725,03 EUR oz. na 1.111.674,97 EUR.  

 

V okviru teh proračunskih postavk NRP-ji niso oblikovani.  

 

 

II.B Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je razdeljen na več proračunskih postavk. 
Njihova skupna vrednost je v sprejetem proračunu za leto 2020 znašala 1.404.215,93 EUR in se z rebalansom proračuna 
za leto 2020 povečuje za 563.042,27 EUR tako, da znaša 1.967.258,20 EUR. 
V podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so zajeta tudi sredstva krajevnih 
skupnosti namenjena za investicije v ceste in objekte ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. V 
sprejetem proračunu za leto 2020 je imela vsaka krajevna skupnost svojo lastno proračunsko postavko. Z rebalansom 
proračuna se višina sredstev po krajevnih skupnostih za leto 2020 spreminja zaradi sprejetja novega Odloka o kriterijih 
in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica in na račun vključenih presežkov iz preteklega 
obdobja. Vsaka krajevna skupnost ima svojo lastno proračunsko postavko za izvedbo investicij, v kolikor pa se je 
posamezna krajevna skupnost na podlagi novega Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v 
občini Radovljica, odločila, da bo posamezno investicijo zanjo izvedla občinske uprava, se je oblikoval dodatni NRP 
znotraj postavke 44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest in so sredstva za izvedbo teh investicij 
sestavni del proračuna oddelka, pristojnega za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Za izvedbo teh investicij 
skrbi občinska uprava – oddelek, pristojen za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. 
 

Delitev in višina sredstev, ki se nanašajo na KS so naslednje:  

Proračunski 
uporabnik Proračunska postavka/NRP 

Sprejeti 
proračun 

2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

KS Begunje 

44316 – Komunalne ceste in objekti - KS 
Begunje / 045035 Komunalne ceste in 
objekti - KS Begunje 

23.698,29 33.451,89 9.753,60 141,16 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045314 Investicije - KS 
Begunje 

KS Brezje 

44317 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Brezje / 045036 Komunalne ceste in objekti 
- KS Brezje 

23.906,59 17.483,91 -6.422,68 73,13 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045315 Investicije - KS 
Brezje 

KS Kamna 
gorica 

44318 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Kamna Gorica / 045037 Komunalne ceste in 
objekti - KS Kamna Gorica 

12.781,82 56.668,85 43.887,03 443,36 

KS Kropa 
44319 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Kropa / 045038 Komunalne ceste in objekti 
- KS Kropa 

16.384,14 6.319,36 -10.064,78 38,57 

KS Lancovo 
44320 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Lancovo / 045039 Komunalne ceste in 
objekti - KS Lancovo 

19.509,19 21.009,01 1.499,82 107,69 

KS Lesce 44321 - Komunalne ceste in objekti - KS 26.310,50 41.470,48 15.159,98 157,62 
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Proračunski 
uporabnik Proračunska postavka/NRP 

Sprejeti 
proračun 

2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

Lesce / 045040 Komunalne ceste in objekti - 
KS Lesce 

KS Ljubno 

44322 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Ljubno / 045041 Komunalne ceste in objekti 
- KS Ljubno 

30.535,17 37.981,95 7.446,78 124,39 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045320 Investicije - KS 
Ljubno 

KS Mošnje 

44323 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Mošnje / 045042 Komunalne ceste in 
objekti - KS Mošnje 

21.366,17 17.798,96 -3.567,21 83,30 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045321 Investicije - KS 
Mošnje 

KS Otok 

44324 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Otok / 045043 Komunalne ceste in objekti - 
KS Otok 

7.370,70 25.700,21 18.329,51 348,68 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045322 Investicije - KS 
Otok 

KS Podnart 

44325 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Podnart / 045044 Komunalne ceste in 
objekti - KS Podnart 

16.327,58 32.515,54 16.187,96 199,14 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045323 Investicije - KS 
Podnart 

KS 
Radovljica 

44326 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Radovljica / 045045 Komunalne ceste in 
objekti - KS Radovljica 

45.280,79 58.614,94 13.334,15 129,45 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045324 Investicije - KS 
Radovljica 

KS Srednja 
Dobrava 

44327 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Srednja Dobrava / 045046 Komunalne ceste 
in objekti - KS Srednja Dobrava 

14.742,99 5.131,36 -9.611,63 34,81 

Skupaj 258.213,93 354.146,46 95.932,53 137,15 

 
Krajevne skupnosti so, na podlagi podanih izhodišč iz Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti 
v občini Radovljica, ki predstavljajo višino sredstev po 3.-7. členu in višino sredstev po 8. členu, za katerega namen 
porabe določajo krajevne skupnosti samostojno, prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja ter ocenjenih 
lastnih sredstev, izoblikovale finančni plan za leto 2020 po posameznih proračunskih postavkah. Odraz razporejanja 
sredstev in finančnih planov so prikazani indeksi med rebalansom proračuna 2020 in sprejetim proračunom 2020. V 
skupnem seštevku se na vseh proračunskih postavkah sredstva z rebalansom proračuna 2020 povečujejo. 
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Proračunske postavke, ki niso vezane na krajevne skupnosti so naslednje: 

PP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 912.001,00 1.281.680,02 369.679,02 140,53 

44690 Pločniki in hodniki za pešce 34.001,00 93.001,00 59.000,00 273,52 

44691 Kolesarske steze 200.000,00 238.430,72 38.430,72 119,22 

Skupaj 1.146.002,00 1.613.111,74 467.109,74 140,76 

 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vključuje investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest, pločnikov in 
hodnikov za pešce, vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez ter izdelavo projektne dokumentacije ter za premoženjsko 
pravno urejanje zemljišč. 

 

V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo v okviru podprograma 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, brez sredstev krajevnih skupnosti, zagotovljenih 
1.146.002,00 EUR. S predlaganim rebalansom proračuna za leto 2020 se ta znesek povečuje za 467.109,74 EUR oz. na 
1.613.111,74 EUR. Skupaj s sredstvi krajevnih skupnosti pa ta znesek predstavlja 1.770.056,08 EUR.  

 

V okviru proračunske postavke 44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so oblikovani 
naslednji načrti razvojnih programov: 

NRP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

045002 Cesta za Verigo 104.000,00 162.500,00 58.500,00 156,25 

045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS 
Begunje 1,00 1,00 0,00 100,00 

045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 0,00 5.490,00 5.490,00 0,00 

045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in 
kanalizacijskega omrežja 259.000,00 295.200,00 36.200,00 113,98 

045167 Sanacija mostov in rak 27.500,00 55.000,00 27.500,00 200,00 

045169 Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava 50.000,00 116.000,00 66.000,00 232,00 

045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 0,00 8.906,00 8.906,00 0,00 

045187 Cesta Spar - Filipič 2.000,00 7.978,80 5.978,80 398,94 

045194 Oporni zid - Gubčeva ulica 0,00 89.454,23 89.454,23 0,00 

045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 22.000,00 23.346,43 1.346,43 106,12 

055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške 
infrastrukture 387.500,00 445.000,00 57.500,00 114,84 

065013 Rekonstrukcija Savske ceste 0,00 23.973,00 23.973,00 0,00 

082009 Kropa - Trško jedro 30.000,00 48.829,56 18.829,56 162,77 

082054 Kamna Gorica - trško jedro 30.000,00 1,00 -29.999,00 0,00 

Skupaj 912.001,00 1.281.680,02 369.679,02 140,53 
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V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest zagotovljenih 
912.001,00 EUR. S predlaganim rebalansom proračuna za leto 2020 se ta znesek povečuje za 369.679,02 EUR oz. na 
1.281.680,02 EUR. 

 

V nadaljevanju so navedeni še NRP za investicije KS, ki jih bo skladno z dogovorom s KS izvedla občinska uprava: 

NRP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

045314 Investicije - KS Begunje 0,00 30.951,89 30.951,89 0,00 

045315 Investicije - KS Brezje 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

045320 Investicije - KS Ljubno 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 

045321 Investicije - KS Mošnje 0,00 17.798,96 17.798,96 0,00 

045322 Investicije - KS Otok 0,00 25.700,21 25.700,21 0,00 

045323 Investicije - KS Podnart 0,00 32.348,34 32.348,34 0,00 

045324 Investicije - KS Radovljica 0,00 20.144,94 20.144,94 0,00 

Skupaj 0,00 156.944,34 156.944,34 0,00 

 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi rebalansa proračuna. 

 

V okviru proračunske postavke 44690 - Pločniki in hodniki za pešce so oblikovani naslednji načrti razvojnih 
programov: 

NRP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

045015 Ureditev hodnikov za pešce 34.000,00 93.000,00 59.000,00 273,53 

045066 Pločnik v Podnartu 1,00 1,00 0,00 100,00 

Skupaj 34.001,00 93.001,00 59.000,00 273,52 

 

V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo za ureditev pločnikov in hodnikov za pešce zagotovljenih 34.001,00 EUR. S 
predlaganim rebalansom proračuna za leto 2020 se ta znesek povečuje za 59.000,00 EUR oz. na 93.001,00 EUR. 

 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi rebalansa proračuna.    
 

V okviru proračunske postavke 44691 - Kolesarske steze so oblikovani naslednji načrti razvojnih programov: 

NRP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 5.000,00 37.200,00 32.200,00 744,00 

045213 Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi 
naselji  195.000,00 201.230,72 6.230,72 103,20 

Skupaj 200.000,00 238.430,72 38.430,72 119,22 
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V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo za kolesarske steze zagotovljenih 200.000,00 EUR. S predlaganim 
rebalansom proračuna za leto 2020 se ta znesek povečuje za 38.430,72 EUR oz. na 238.430,72 EUR. 

 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi rebalansa proračuna. 

 

II.C Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa 
 

Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa je razdeljen na pet proračunskih postavk: 

PP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

44303 Cestna oprema 55.000,00 63.300,00 8.300,00 115,09 

44314 Obeležba uličnih sistemov 10.000,00 8.500,00 -1.500,00 85,00 

44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 10.000,00 21.500,00 11.500,00 215,00 

44693 Urejanje mirujočega prometa 12.501,00 52.001,00 39.500,00 415,97 

44695 Vodenje banke cestnih podatkov 2.000,00 4.000,00 2.000,00 200,00 

Skupaj 89.501,00 149.301,00 59.800,00 166,81 

 

Urejanje cestnega prometa obsega postavitev nove talne in vertikalne prometne signalizacije ter izvedbo ukrepov 
umirjanja prometa, upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, neprometnih znakov in 
obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.  

 

V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo v okviru podprograma zagotovljenih 89.501,00 EUR. S predlaganim 
rebalansom proračuna za leto 2020 se ta znesek povečuje za 59.800,00 EUR oz. na 149.301,00 EUR. 

 

V okviru proračunske postavke 44303 – Cestna oprema sta oblikovana dva načrta razvojnih programov: 

NRP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

045074 Cestna oprema 25.000,00 27.800,00 2.800,00 111,20 

045159 Urbana oprema 30.000,00 35.500,00 5.500,00 118,33 

Skupaj 55.000,00 63.300,00 8.300,00 115,09 

 

V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo, v okviru te proračunske postavke, zagotovljenih 55.000,00 EUR. S 
predlaganim rebalansom proračuna za leto 2020 se ta znesek povečuje za 8.300,00 EUR oz. na 63.300,00 EUR. 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi rebalansa proračuna.    
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V okviru proračunske postavke 44314 - Obeležba uličnih sistemov je oblikovani en načrt razvojnih programov: 

NRP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna 
signalizacija 10.000,00 8.500,00 -1.500,00 85,00 

 

V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo za obeležbo uličnih sistemov zagotovljenih 10.000,00 EUR. S predlaganim 
rebalansom proračunom za leto 2020 se ta znesek znižuje za 1.500,00 EUR oz. na 8.500,00 EUR.  

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi rebalansa proračuna.    

 

V okviru proračunske postavke 44345 - Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici je oblikovan en načrti 
razvojnih programov: 

NRP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

045312 Ulična oprema Linhartovega trga 10.000,00 21.500,00 11.500,00 215,00 

 

V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo za ulično opremo Linhartovega trga zagotovljenih 10.000,00 EUR. S 
predlaganim rebalansom proračuna za leto 2020 se znesek povečuje za 11.500,00 EUR oz. na 21.500,00 EUR.   

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi rebalansa proračuna.    

 

V okviru proračunske postavke 44693 - Urejanje mirujočega prometa so oblikovani naslednji načrti razvojnih 
programov: 

NRP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 8.500,00 48.000,00 39.500,00 564,71 

045012 Odstranitev ovir za invalide 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 

045309 Parkirna hiša Grajski park 1,00 1,00 0,00 100,00 

Skupaj 12.501,00 52.001,00 39.500,00 415,97 

 

Za urejanje mirujočega prometa je bilo v sprejetem proračunu za leto 2020 zagotovljenih 12.501,00 EUR. S 
predlaganim rebalansom proračuna za leto 2020 se ta znesek povečuje za 39.500,00 EUR oz. na 52.001,00 EUR. 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi rebalansa proračuna.    

 

V okviru proračunske postavke 44695 - Vodenje banke cestnih podatkov ni oblikovan noben NRP. Za vodenje 
banke cestnih podatkov je bilo v sprejetem proračunu za leto 2020 zagotovljenih 2.000,00 EUR. S predlaganim 
rebalansom proračuna za leto 2020 se ta znesek povečuje za 2.000,00 EUR oz. na 4.000,00 EUR. 
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II.D Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava 
Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.  

Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki: 

PP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

44302 Cestna razsvetljava - skupaj 110.000,00 100.000,00 -10.000,00 90,91 

44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 141.000,00 196.000,00 55.000,00 139,01 

Skupaj 251.000,00 296.000,00 45.000,00 117,93 

 

Za cestno razsvetljavo je bilo v sprejetem proračunu za leto 2020 zagotovljenih 251.000,00 EUR. S predlaganim 
rebalansom proračuna za leto 2020 se ta znesek povečuje za 45.000,00 EUR oz. na 296.000,00 EUR. 

V okviru proračunske postavke 44302 - Cestna razsvetljava - skupaj ni oblikovan noben NRP. Sredstva v višini 
100.000 EUR so v predlaganem rebalansu proračuna za leto 2020 namenjena plačilu stroškov za električno energijo za 
cestno razsvetljavo. Znesek se, glede na sprejeti proračun za leto 2020, znižuje za 10.000,00 €.  

V okviru proračunske postavke 44315 - Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave je oblikovan en načrt 
razvojnih programov: 

NRP Opis 
Sprejeti 

proračun 
2020 

Rebalans 
proračuna 

2020 
Razlika Indeks 

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 141.000,00 196.000,00 55.000,00 139,01 

 

Sredstva v višini 196.000,00 EUR so namenjena vzdrževanju cestne razsvetljave ter za investicije in obnovo cestne 
razsvetljave. S predlaganim rebalansom proračuna za leto 2020 se ta znesek povečuje za 55.000,00 EUR ,glede na 
sprejeti proračun 2020.  

 

Sredstva za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih 
nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah, se zagotavlja v proračunski rezervi občine. 

 

 

Pripravil: 

Borut Bezjak 

 Ciril Globočnik 

 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

O B Č I N S K I  S V E T  
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: __________________ 
 

Podpisani:  _____________________________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________________________  

v l a g a m ( o )  

AMANDMA 
n a  r e b a l a n s  I  p r o r a č u n a  z a  l e t o  2 0 2 0  

 

Proračunska postavka št.___________ naziv  ________________________________________________________  
 

NRP______________________________ se zmanjša za  znesek  __________________________________________  
 

S r e d s t v a  s e  p r e r a z p o r e d i j o  n a   
 

proračunsko postavko št.___________  naziv  _______________________________________________________  
 

NRP_______________________________, ki se poveča za znesek  ________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________________________  
 

OBRAZLOŽITEV: 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
OPOMBA: 
Amandma, ki se lahko nanaša samo na predlagano spremembo, mora biti usklajen in vložen pravočasno, vključno do konca 
obravnave na seji Občinskega sveta Občine Radovljica. 

 PODPIS(I): 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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VI 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 4.5.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
 
Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O PRVIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA LEŠKI 
HRBET 

 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

OSNUTEK ODLOKA O PRVIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA LEŠKI HRBET 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika občinskega sveta bosta kot poročevalki na seji sodelovali: 

- Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, 
- mag. Petra Krajner, Domplan d.d., Kranj. 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o prvih spremembah in 

dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Leški hrbet. 
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb s strani 

matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. 
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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 OSNUTEK 
 
Na podlagi 124. in 125. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št, 61/17) in 
17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica 
na svoji ……. . redni seji dne ……… sprejel 
 
 

ODLOK O PRVIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

LEŠKI HRBET 
 
 

1. člen 
(podlaga za sprejem odloka) 

(1) S tem odlokom se sprejmejo prve spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Leški Hrbet (DN UO, št. 161/2012, v nadaljevanju 1SD OPPN Leški 
Hrbet), ki jih je izdelal Domplan d.d. iz Kranja, pod št. projekta UD/512-108/19; 
identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1605.  
(2) 1SD OPPN Leški Hrbet se nanašajo na tekstualni del ter se skladno s 125. členom v 
povezavi s prvo alinejo prvega odstavka 124. člena ZUreP-2 sprejmejo po kratkem postopku 
sprememb in dopolnitev OPPN zaradi odprave očitne pisne napake v tekstualnem delu OPPN.  
(3) Prostorski akt ima naslednjo prilogo: 

- Obrazložitev in utemeljitev OPPN. 
 

2. člen 
(spremembe) 

(1) V prvem odstavku 4. člena se črta parcela št. 353/2 in doda nova parcela št. 353/4, obe k.o. 
2155-Hraše, ter pred besedo »Hraše« doda šifra katastrske občine »2155-«. 
(2) V šestem stavku 12. člena se črta besedilo »Alpska c. 11« in se namesto tega zapiše 
»Alpska c. 11a«. 
(3) V prvem odstavku 39. člena se pri številčenju odstavka črta št. 8 in namesto nje zapiše 
»(«. 
 

3. člen 
(1) 1SD OPPN so na vpogled na Občini Radovljica in na Upravni enoti Radovljica. 
 

4. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 
 

5. člen 
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica 
– Uradne objave. 
 
 
 
Številka: 3503-0001/2020      
Datum:  
 
 Ciril Globočnik 
 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 4.5.2020 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
OSNUTEK ODLOKA O PRVIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  
LEŠKI HRBET 

 
1. Zakonska podlaga 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/17) 
 

2. Obrazložitev 
Občina Radovljica je prejela pobudo za odpravo očitnih napak v Odloku o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Leški hrbet (DN UO, št. 161/2012) ter zato pristopila k 
pripravi prvih sprememb in dopolnitev (1SD OPPN) po kratkem postopku.  
 
Kratek postopek sprememb in dopolnitev OPPN se lahko izvede skladno s 124. in 125. 
členom ZUreP-2, med drugim tudi kadar so spremembe potrebne zaradi odprave pisnih, 
računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPPN ter odprave 
pomanjkljivosti glede njegove oblike. Kratek postopek se izvede po postopku, ki je v občini 
predpisan za sprejetje drugih občinskih odlokov, pri čemer se javnosti omogoči dajanje 
predlogov in pripomb ter se posreduje gradivo v potrditev Ministrstvu za okolje in prostor. 
Kratkega postopka se ne sme uporabiti za spremembe ali dopolnitve OPPN, ki bi terjale 
sodelovanje nosilcev urejanja prostora ali bi bilo treba zanje izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje. 
 
Prostorski načrtovalec je bil izbran skladno z zakonodajo o javnem naročanju in je podjetje 
Domplan d.d. iz Kranja, ki je pripravilo gradivo 1SD OPPN. 
 
Pripravljeno in objavljeno je bilo javno naznanilo o javni objavi 1SD OPPN (objava v DN 
UO, št. 267/2020). Javna objava na spletni strani Občine Radovljica je trajala od 28. februarja 
2020 do vključno 13. marca 2020. V času javne objave lahko javnost daje predloge in 
pripombe na gradivo, vendar le teh ni bilo prejetih, zato je bilo dne 17. marca 2020 
ugotovljeno, da stališč do pripomb ni potrebno sprejeti. 
 
Gradivo je bilo posredovano v preveritev Ministrstvu za okolje in prostor, ki je dodelilo 1SD 
OPPN identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov (1605) ter sklep o potrditvi.  
 

3. Finančne posledice 
Izdelava spremembe prostorskega akta se financira iz proračuna Občine Radovljica.  
 
Pripravila:  
Tanja Frelih Egart, udia  

 Staša Čelik Janša, udig l.r. 
Vodja Referata za okolje in prostor 
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PRILOGE: 
- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca 
- neuradno prečiščeno besedilo 
- ugotovitve glede stališč do pripomb 
- izjava o morebitnem nasprotju interesov  
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VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 
 
 
 
Predmet načrta 
Predmet Prvih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Leški 
Hrbet (DN UO, št. 161/2012, v nadaljevanju 1SD OPPN Leški Hrbet), je odprava očitnih 
pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem delu. 
 
Občina Radovljica je večkrat prejela pobudo za odpravo očitnih napak v tekstualnem delu 
OPPN Leški Hrbet. V začetku leta 2020 je Občina Radovljica, skladno s 125. členom, v 
povezavi s prvo alinejo, prvega odstavka 124. člena ZUreP-2 pristopila k pripravi 1SD OPPN 
Leški Hrbet po kratkem postopku. 
 
Opis sprememb in dopolnitev   
Spremembe in dopolnitve se nanašajo le na tekstualni del, v katerem se odpravijo očitne 
tipkarske napake v 4., 12. in 39. členu odloka. Predvidena sprememba OPPN ohranja 
arhitekturno in urbanistično rešitev.  
 
Spremembe ne terjajo sodelovanja nosilcev urejanja prostora in zanje ni treba izvesti celovite 
presoje vplivov na okolje. 
 
 

Pripravil: 
Domplan d.d., Kranj 

mag. Petra Krajner, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
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Neuradno prečiščeno besedilo 
 
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Leški 
hrbet: 
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Leški hrbet (DN UO, št. 161/2012) 
- Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Leški hrbet (kratek postopek) (DN UO, št.  …. ) 
 
 
 

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM  
PROSTORSKEM NAČRTU LEŠKI HRBET 

 
 
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Leški hrbet  (DN UO, št. 161/2012) vsebuje 
naslednjo splošno določbo: 
 
 
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM NAČRTOM 
 

1. člen 
(podlaga za občinski odlok) 

(1) Sprejema se občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Leški hrbet v Lescah (v 
nadaljevanju OPPN). 
(2) OPPN je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, 
Ur. 1. RS , št. 33/2007, 70/08 - ZVO-l B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP) in podzakonskimi predpisi. 
 
 
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Leški hrbet 
(DN UO, št.             ) vsebuje naslednjo splošno določbo: 
 

1. člen 
(podlaga za sprejem odloka) 

(1) S tem odlokom se sprejmejo prve spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Leški Hrbet (DN UO, št. 161/2012 v nadaljevanju 1SD OPPN Leški Hrbet), ki jih je izdelal 
Domplan d.d. iz Kranja, pod št. projekta UD/512-108/19; identifikacijska številka prostorskega akta v 
zbirki prostorskih aktov: 1605.  
(2) 1SD OPPN Leški Hrbet, se nanašajo na tekstualni del ter se skladno s 125. členom, v povezavi s 
prvo alinejo, prvega odstavka 124. člena ZUreP-2 sprejmejo po kratkem postopku sprememb in 
dopolnitev OPPN, zaradi odprave očitne pisne napake v tekstualnem delu OPPN.  
(3) Prostorski akt ima naslednje priloge: 

- Obrazložitev in utemeljitev OPPN. 
 
 

2. člen 
(vsebina) 

(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje: 
A. Besedilo Odloka, ki obsega: 
I. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom 
II. Umestitev načrtovane ureditve v prostor 
III. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro 
IV. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine , trajnostno rabo 

naravnih dobrin, rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
V. Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN 
VI. Obveznosti investitorjev in izvajalcev 
VII. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih , oblikovalskih in tehničnih rešitev 
VIII. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta 
IX. Prehodne in končne določbe 
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B. Kartografski del z grafičnim i prilogami, ki obsega: 
2.1 Izrez iz veljavnega prostorskega plana Občine Radovljica s prikazom prostorske 

ureditve na širšem območju 
M 1: 5000 

2.2 Situacija vplivov in povezav M 1:2500 
2.3 Ureditvena situacija M 1 :1000 
2.4 Situacija prometne ureditve in komunalnih vodov M 1: 1000 
2.5 Situacija zakoličbe in parcelacija M 1: 1000 
2.6 Prometna ureditev priključka M 1 :500 
C. Priloge: 
3.1 Izrez iz prostorskih sestavin družbenega prostorskega plana Občine Radovljica 
3.2 Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Leški hrbet (ON UO, št. 

146/2011) 
3.3 Povzetek za javnost 
3.4 Obrazložitev OPPN 
3.5 Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora 
3.6 Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN 
3.7 Prometna študija in idejna zasnova izvedbe priključevanja območja na regionalno cesto R3 - 

635/1121 v Lescah 
 

3. člen 
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 

(1) Območje OPPN je na zahodu omejeno z območjem proizvodno-servisnih površin (Poslovna cona 
Lesce - vzhod), na severu z obstoječim stanovanjskim naseljem, na vzhodu in jugu pa se prepletajo 
obstoječa stanovanjska pozidava, kmetijske površine in skupine drevja do Alpske ceste oz. ceste Lesce 
- Kamna Gorica. Na SV delu območja je obstoječe avtobusno postajališče ter lokacija spomenika 
borcem NOB. 
(2) Območje urejanja je opredeljeno v prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Radovljica 
(Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana 
Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica za 
obdobje 1986-1990, DN UO, št. 120/2009, 121/2009). 
Zemljišča ležijo v k. o. Hraše. 
(3) V naravi so predmetna zemljišča travniki na robu poraščeni s posameznimi skupinami starejših 
hrastovih dreves. Dostop je urejen preko obstoječe poti na severovzhodni strani. 
 

4. člen 
(obseg ureditvenega območja) 

(1) Ureditveno območje OPPN obsega parcele ali dele parcel s štev. 346/4, 348/1, 348/2, 346/13, 
346/14, 346/18, 347, 356/8, 356/7, 356/1, 349, 351/2, 352/4, 352/3, 353/1, 354/1, 354/4, 353/2, 
353/4, 352/2, 350/3, 350/2, 351/1, 352/1, 351/4, 350/1, 350/4 in 351/5 ter 1391/3, 351/3, 352/5, vse k. 
o. 2155-Hraše. Na teh zemljiščih so načrtovani objekti in ureditve, ki so predmet načrta. 
Površina območja je 21 .600 m2. 
 
 
II. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
 

5. člen 
(opis umestitve načrtovane ureditve v prostor) 

(1) Območje urejanja z ene strani obkroža obstoječa struktura naselja ob Alpski cesti, z druge 
kompleks  poslovne cone, preostalo območje pa meji na manjše kmetijske površine s posameznimi 
izrazitimi drevesnimi skupinami, znotraj katerih so posamezne stanovanjske stavbe s pripadajočimi 
pomožnimi objekti in zunanjo ureditvijo. 
(2) Načrtovan stanovanjski kompleks predstavlja zaključeno celoto, ki se bo funkcionalno in 
komunalno povezala z obstoječim naseljem ob Alpski cesti, hkrati pa bo izoblikovala nov rob naselja 
na terasi nad poslovno cono Lesce - vzhod. Predvidena interna cesta deli območje na dve prostorski 
celoti. Pogoji za oblikovanje v delu zahodno od načrtovane ceste so prilagojeni oblikovanju novega 
robu terase, pogoji za posege znotraj območja vzhodno od načrtovane ceste pa so manj definirani in 
omogočajo večjo pestrost. 
(3) Vsa potrebna prometna, energetska, komunalna in druga gospodarska infrastruktura bo navezana 
na Alpsko cesto ali Rožno dolino. Vsi komunalni vodi načeloma potekajo pod predvideno cestno 
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mrežo. Izjeme so prestavitev obstoječega daljnovoda in priključitev predvidenih komunalnih vodov na 
obstoječo javno infrastrukturo, ki poteka tudi izven območja načrta (širše vplivno območje). 
 

6. člen 
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji) 

(1) Vplivno območje posega tudi izven območja OPPN. V skupno vplivno območje segajo zemljišča, 
ki so tangirana zaradi priključevanja infrastrukture na javno omrežje, območje križišča z državno 
cesto, 
obstoječe avtobusno postajališče, zemljišče obstoječega spomenika NOB, povezave pločnikov na 
obstoječe peš povezave - pešpoti, ki vodijo preko območja. 
 

7. člen 
(opis načrtovane prostorske ureditve) 

(1) Morfološka zasnova območja je pogojena s samo obliko morfološke celote, ki jo definira rob terase 
na zahodni strani in obstoječa pozidava oz. delno rob terase na vzhodni in južni strani. Sama oblika 
območja pogojuje ulično zasnovo s posebno pozornostjo pri oblikovanju urbanega roba terase na 
zahodu in upoštevanja pestre obstoječe pozidave v zelenju na vzhodu območja. Prometno se območje 
napaja preko novega cestnega priključka na regionalno cesto R3-635/1121 . Nova interna ulica se 
slepo zaključi z obračališčem na skrajnem severnem in južnem delu območja. 
(2) Območje urejanja je deljeno na tri programske sklope: 

- območje ob Alpski cesti, kjer se locira delno javni program katerega oblikujejo 
avtobusno postajališče, spomenik NOB vključno z lokacijo za njegovo prestavitev, 
parkirišče  gostinskega objekta Tulipan, stanovanjsko poslovni objekt ob uvozu v 
območje; 

- površine zahodno od interne ceste so namenjene stanovanjski pozidavi, ki oblikuje 
nov rob terase - skupno 14 objektov; 

- površine vzhodno od interne ceste in na skrajnem jugu so namenjene stanovanjski 
pozidavi z večjim poudarkom na svobodni zasnovi in ohranjanju oz. ureditvi zelenih 
površin - skupno 9 objektov. 

 
8.člen 

(funkcija območja) 
(1) Na območju OPPN so objekti v skladu z Uredbo o uporabi enotne klasifikacije vrst objektov (Ur. 
1. RS, št.: 33/03, 78/05-popr.) namenjeni za: 
- 11100 enostanovanjske stavbe 
- 11210 dvostanovanjske stavbe 
-  objekt E poslovno - večstanovanjska stavba (11221, 12202, 12203, 12301 , 12112) 
(2) Na območju je dovoljena dopolnilna mirna poslovna dejavnosti, katere emisije ne presegajo 
dopustnih vrednosti za stanovanjsko namembnost območja in ob pogoju, da je zagotovljeno ustrezno 
število parkirnih mest. 
 

9. člen 
(funkcija in oblikovanje javnih zelenih in drugih skupnih površin) 

(1) V območju urejanja je v okviru skupnih ureditev načrtovana: 
- Preureditev avtobusnega postajališča 
- Ureditev priključka na obstoječo državno cesto 
- Ureditev ekološkega otoka 
- Ureditev pešpoti v smeri proti poti na JV območja. 

(2) Na območju ni predvidenih skupnih zelenic. Posamezni investitorji so dolžni zagotoviti in urediti 
zelene površine, ki so znotraj njihovih gradbenih parcel, ob interni cesti je zaželena zasaditev živih 
mej 
načeloma iz gabra. 
(3) Potrebno je zagotoviti oz. ohraniti čim več zelenih površin. Nove zasaditve z avtohtono vegetacijo 
ne smejo segati v območje podzemnih infrastrukturnih vodov. 
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10. člen 
(velikost objektov) 

Na območju so načrtovani naslednji tipi objektov, in sicer: 
(1) individualna hiša tip »A" tlorisnih dimenzij 8,00 m x 10,00 m, maks. višina 9,50 m 
(2) individualna hiša tip »A '" tlorisnih dimenzij 8,00 m x 10,00 m, maks. višina 9,50 m 
(3) individualna hiša tip »B" in »B'" tlorisnih dimenzij 8,00 x 12,00 m, maks. višina 9,50 m 
(4) enota dvojčka »C" tlorisnih dimenzij 8,00 m x 8,00 m, maks. višina 9,50 m 
(5) individualna hiša tip »0" tlorisnih dimenzij 9,00 x 14,00 m, maks. višina 10,00 m 
(6) poslovno stanovanjski objekt tip »E" tlorisnih dimenzij 10,00 x 15,00 m, maks. višina 11,50 m 
 

11. člen 
(splošni pogoji za projektiranje) 

(1) - Osnovna značilnost vseh objektov je vzdolžna zasnova tlorisa, katerega razmerje med daljšo in 
krajšo stranico ne sme biti manjše od 1,2 : 1, pri čemer se za dolžino dvojčka upošteva skupna dolžina. 

- Ob osnovni objekt je v vseh primerih dopustno postaviti nadstrešnico, katere streho je 
možno izkoristiti kot teraso zgornje etaže objekta. 

- Ob osnovni objekt je možno dodati zimski vrt ali drug aneks, katerega širina ne sme 
presegati 20 % širine osnovnega objekta in dolžina ne 50 % dolžine osnovnega 
objekta. 

- Dopustne tolerance tlorisnih dimenzij so + 20 in - 20 %, razen pri objektu kjer E , kjer 
ni možnih odstopanj navzgor. Pri uporabi določb o dovoljenih odstopanjih morajo biti 
zagotovljeni odmiki osnovnih objektov min. 2,5 m, nadstrešnic oz. odprtih delov 
objekta pa 1,00 m od parcelne meje. Nadstrešnice nad parkirišči vključno z lopami se 
lahko medsebojno stikajo oz. z nadstrešnicami povežejo z osnovnimi objekti s tem, da 
morajo biti enotno finalno obdelane. V vseh primerih upoštevanja dovoljenih 
odstopanj se ohranja fiksna točka zakoličbe objekta, smer slemena in gradbena linija. 

- V okviru toleranc in ohranjanja razmerja med daljšo in krajšo stranico so dopustni 
zamiki in odstopanje pri oblikovanju objekta ter dodajanje svobodno oblikovanih 
volumnov. Dopustna je tudi gradnja prizidkov, ki imajo smer slemena pravokotno na 
osnovni objekt, v notranjosti parcel in v okviru toleranc, odmikov, fiksnih točk 
zakoličbe in ob ohranjanju gradbene linije. 

- Etažnost objektov je P, P+1 ali P+M, pri stanovanjsko poslovnem objektu P + 1 + M , 
objekti so lahko podkleteni. Kota zaključnega tlaka pritličja je na višini največ 50 cm 
nad finalnim nivojem urejenega dvorišča ob objektu. 

- Osnovna streha stanovanjskih objektov je dvokapnica z naklonom 35- 40˚, v sivem 
tonu kritine. V strehi se lahko izvedejo frčade z ravno streho. 

- Pri objektih A*, B*, C in D so možne enokapne strehe ali ravne strehe oz. strehe v 
minimalnem naklonu. 

- Fasade so lahko obdelane v ometu v svetlih barvnih tonih, lesu kamnu, steklu in 
drugih nesvetlečih oblogah. Pritlični garažni objekt se lahko zaključi z ravno streho ali 
teraso, možna je podkletitev. 

- Ob objektih se lahko gradijo pergole in zimski vrtovi. 
- V celoti ali deloma je lahko konstrukcija (objekta ali garaže, nadstrešnice) tudi lesena 

oz. jeklena. 
- Parkiranje mora biti zagotovljeno na lastnem zemljišču. 

 
12. člen 

(pogoji za gradnjo novih stanovanjskih objektov po posameznih tipih objektov) 
(1) Objekt »A« in »A*«: 
Objekt je pravokotne oblike z možnim garažnim prizidkom oz. nadstrešnico, osnovne tlorisne 
dimenzije so 8,00 x 10,0 m, za garažni objekt pa 6,0 x 6,0 m. Maksimalna višina objekta je 9,50 m. 
Dopustna je izvedba nadstrešnice nad parkirnimi mesti ter izgradnja aneksov pod splošnimi pogoji. 
(2) Objekt »B« in » B*«: 
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Objekt je pravokotne oblike z možnim garažnim prizidkom oz. nadstrešnico, osnovne tlorisne 
dimenzije so 8 ,00 x 12,0 m, za garažni objekt pa 6,0 x 6,0 m. Maksimalna višina objekta je 9,50 m. 
Dopustna je izvedba nadstrešnice nad parkirnimi mesti ter izgradnja aneksov pod splošnimi pogoji. 
(3) Objekt - enota dvojčka »C«: 
Objekt kot celota mora biti pravokotne oblike.  
Osnovne tlorisne dimenzije enote so 8 ,00 x 8,00 m, z možnim osrednjim poudarkom z ravno streho. 
Maksimalna višina objekta je 9,50 m, dovoljena je izraba druge mansarde. Dopustna je izvedba 
nadstrešnice nad parkirnimi mesti ter izgradnja aneksov pod splošnimi pogoji. 
Med posameznima enotama je obvezen zamik v skladu z načrtom zakoličbe. Na vhodni strani je 
dopustna izgradnja nadstrešnice nad parkirnimi mesti ter izgradnja aneksov pod splošnimi pogoji. 
(4) Objekt »D«: 
Objekt je pravokotne oblike z možnim garažnim prizidkom oz. nadstrešnico, osnovne tlorisne 
dimenzije so 9,00 x 14,0 m, za garažni objekt pa 6,0 x 7,0 m. Objekt ima lahko ravno streho oz. streho 
v minimalnem naklonu. 
(5) Objekt »E«: 
Poslovno stanovanjski objekt je pravokotne oblike, osnovne tlorisne dimenzije so 10,00 x 15,00 m. 
Maksimalna višina objekta je 11,50 m nad koto pritličja . 
Objekt je lahko členjen oz. ima frčade v skladu s splošnimi pogoji. 
(6) Obstoječi objekti na zemljišču pare. št. 351/2, 354/1 in 354/4 
Obstoječi pritlični objekt se odstrani, obstoječi stanovanjski objekt Alpska c. 11 Alpska cesta 11a se 
lahko legalizira v obstoječih dimenzijah, ostali posegi so dovoljeni pod splošnimi pogoji. 
 

13. člen 
(pogoji za zunanjo ureditev objektov in gradnjo pomožnih objektov) 

(1) Zunanja ureditev in pomožni objekti: 
- manipulativne površine so asfaltirane ali tlakovane  
- dopustna je postavitev ograj na parcelne meje, ki so načeloma ozelenjene, do višine 

1,2 m 
- dopustna je postavitev enotnih ograj med posameznimi enotami dvojčkov 
- dopustne so izvedbe klančin za dovoz v kletne prostore 
- dopustno je nad kritje parkirnih prostorov ob objektih so dopustne vrtne ureditve kot 

so bazeni, ute, pergole, ... usklajeno z zasnovo vrta in oblikovanjem objekta  
- na funkcionalnih površinah objektov, je dopustna ureditev dodatnih parkirišč 
- dopustna je izgradnja podzemnih rezervoarjev za deževnico, sistemov za izkoriščanje 

geotermalne in sončne energije 
- dopustna je gradnja objektov za potrebe javne in komunalne infrastrukture 

 
14. člen 

(pogoji in usmeritve glede izrabe zemljišč in lociranja objektov) 
(1) Faktor izrabe gradbene parcele (bruto površina objekta nad terenom/velikost GP) 

- objekt »E« FI max = 0 ,8 
- objekt »A«, »A*«, »B«, »B*«, »C« in »D« FI max = 0 ,5 

(2) Faktor zazidanosti gradbene parcele (zazidaina površina objekta/velikost GP 
- objekt »e« FZ max = 0 ,5 
- objekt »A«, »A*«, » B«, »B*«, » C« in »D« FZ max = 0 ,35 

(3) Gradbena linija sledi novi ulici 
(4) Parcelacija sledi cestnemu omrežju, funkcionalnim potrebam zazidave, obstoječim naravnim in 
urbanim omejitvam ter v največji možni meri upošteva obstoječe lastniško stanje. 
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III. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV 
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
 

15. člen 
(infrastruktura) 

(1) Načrtovana gospodarske infrastruktura obsega: preureditev regionalne ceste s križiščem, dostopno 
cesto, pločnik in pešpot, javni vodovod za sanitarno in požarno vodo, fekalno in meteorno cestno 
kanalizacijo, elektroenergetsko omrežje, javno razsvetljavo, telekomunikacijsko omrežje, plin, 
ravnanje z odpadki. 
(2) Načrtovane rešitve s potekom prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske 
infrastrukture so razvidne iz karte 2.4. 
Komunalno omrežje mora potekati v podzemni izvedbi v ali ob cestnem telesu, da bo nanj možno 
neposredno priključevanje posameznih objektov. 
Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na električno, vodovodno omrežje in fekalno kanalizacijo. 
(3) Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture in prestavitvi obstoječih vodov je potrebno 
upoštevati predpisane odmike med posameznimi napravami (tako horizontalne kot vertikal ne), 
posebno pozornost pa posvetiti križanju le teh. 
(4) Vsa merilno priključna mesta se uredijo ob meji gradbene parcele, ki je dostopna z javne poti. 
 

16. člen 
(prometno omrežje) 

(1) Dostop: 
Glavni dostop do predmetnega območja je predviden preko novega cestnega priključka direktno z 
regionalne ceste R3-635/1121 – Alpska cesta. Zaradi novega uvoza se obstoječa cesta razširi za 
potrebe 
levega zavijanja v skupni dolžini 120,00 m in širini 3,00 m. Priključek za novo naselje se uredi v širini 
6,00 m. Vsi radiji so prilagojeni merodajnemu vozilu - kamion za odvoz komunalnih odpadkov. 
(2) Skupni prečni profil dostopne ceste: 
berma + pločnik + dvosmerno vozišče + pločnik + berma = 10,20m 0,50m + 1,60 m + 3,00m + 3,00m 
+ 1,60m + 0 ,50m = 10,20 m 
(3) Osrednja cesta: 
Prometno komunikacijo predstavlja nova interna ulica, ki poteka po celotni dolžini območja v smeri 
sever-jug. Višinski potek ureditve je prilagojen obstoječemu terenu. Zaključek ulice je urejen z 
obračališčem. Celotno območje osrednje ceste se opredeli kot območje umirjenega prometa z 
omejitvijo hitrosti 30km/h. 
(4) Skupni prečni profil osrednje ulice: 
berma + pločnik + dvosmerno vozišče + berma = 7,10m  
0,50m + 1,10m + 2 ,50m + 2,50m + 0,50m = 7,10m 
(5) Sprehajana pot: 
Na vzhodni strani interne ulice poteka pločnik, ki je tudi v funkciji »šolske poti«. Izven območja 
urejanja se na severni strani priključi na obstoječe peščeve površine ob Alpski cesti, na južni pa na 
obstoječo sprehajano pot. Širina poti je 1,40m. 
(6) Servisna pot: 
Na južni strani interne ulice se od obračališča do parcelne meje s parcelo 346/2 uredi servisna pot v 
širini 3,50 m. 
(7) Mirujoči promet: 
Parkiranju je namenjen severovzhodni del območja. Parkirišče za 29 vozil in 1 avtobus z ustreznim 
varnostnim odmikom od državne ceste zaseda prostor med obstoječim avtobusnim postajališčem in 
predvidenim dostopom v naselje. Površina se asfaltira, lahko tudi osenči z visokodebelnim drevjem - 
hrast dob. 
Površina dvorišča, garaže in/ali nadstrešnice pri posamezni individualni stanovanjski enoti mora 
znotraj gradbene parcele omogočiti parkiranje najmanj treh osebnih vozil oz. min dve na eno 
stanovanje. 
Za posamezno stanovanje je potrebno zagotoviti 2PM / stanovanje, za ostale dejavnosti je potrebno 
zagotoviti ustrezno število parkirnih mest v skladu s predpisi. 
Ureditev parkirišč na posamezni parceli se prilagaja potrebam objekta in lahko odstopa od grafičnega 
prikaza pri čemer morajo biti ohranjeni priključki na interno ulico in zagotovljena možnost obračanja 
na lastni parceli oz. skupnem dovozu. 
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17. člen 

(vodovodno in hidrantno omrežje) 
(1) Oskrbovalni vodovod predvidenega območja se naveže na obstoječo javno vodovodno mrežo 
premera 150 mm, ki poteka po Alpski cesti in preko območja OPPN. Vodovodno omrežje v 
ureditvenem območju je predvideno v obliki zanke zaradi pretočnosti. 
(2) Predvidena vodovodna mreža se uporabi tudi kot hidrantno omrežje. Razdalja med posameznimi 
hidrantnimi priključki ne sme presegati 150 m. Le ti bodo postavljeni ob osrednji ulici. 
 

18. člen 
(fekalna kanalizacija) 

(1) V območju je predviden ločen sistem odvajanja komunalne odpadne in meteorne vode. 
(2) Za odvod fekalnih voda je predvideno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi s priključitvijo na 
kanalizacijski zbiralnik, ki poteka ob regionalni cesti Lesce - Lipnica s tem, da se sočasno zgradi še 
povezava med obstoječim kanalom ob regionalni cesti in zbiralnikom, na robu območja trgovskega 
centra Mercator - Merkur. 
 

19. člen 
(odvajanje meteornih voda) 

(1) Odvodnjavanje rekonstruirane regionalne ceste v območju novega križišča se spelje v obstoječo 
meteorno kanalizacijo. 
(2) Cestne površine, pločnik in parkirišča se odvodnjava preko peskolovov in lovilcev olj s 
ponikanjem, ki je urejeno znotraj območja OPPN. 
Meteorne cestne vode se lahko zbirajo in filtrirajo ter uporabljajo za zalivanje javnih zelenih površin. 
(3) Odvodnjavanje s strešnih površin individualnih objektov se uredi preko peskolovov s ponikanjem 
znotraj posamezne gradbene parcele. 
 

20. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Preko območja potekajo SN in NN vodi, ki jih je potrebno pred načrtovano gradnjo individualnih 
objektov prestaviti izven območja pozidave, oziroma nadomestiti obstoječo traso z novo. 
(2) Predlagani objekti se bodo napajali z električno energijo preko NN omrežja iz obstoječe 
transformatorske postaje TP 446 Trata Lesce. 
(3) Za priključitev novih objektov na NN omrežje je potrebno predvideti nove NN povezave iz TP 
Trata Lesce ter priključno merilne omarice locirane na meje parcel dostopne z javnih dovoznih poti. 
 

21. člen 
(javna razsvetljava) 

(1) Svetilke javne razsvetljave so načrtovane na vzhodni strani dostopne ceste in osrednji novo 
načrtovani ulici na tisti strani ceste, na kateri je pločnik za pešce. Omrežje bo položeno v kabelsko 
kanalizacijo Predvidijo se standardni tipski elementi javne razsvetljave. Napajanje se izvede preko 
prižigališča, ki se navezuje na obstoječo transformatorsko postajo. 
 

22. člen 
(komunikacijsko omrežje) 

(1) Znotraj OPPN je načrtovana izgradnja kabelske kanalizacije, ki bo omogočala povezavo objektov z 
obstoječim TK in KKS kabelskem omrežjem. Predvidena je tudi povezava TK in KKS kabelske 
kanalizacije ob Alpski cesti in kanalizacije ob poslovnih objektih v Rožni dolini. 
(2) Točke priključitve na TK in KKS določi upravljavec. KKS in TK vodi načeloma potekajo v 
skupnih trasah. 
(3) V grafični prilogi so prikazane potrebne prestavitve in zaščite obstoječih TK in KKS vodov. 
 

23. člen 
(ravnanje z odpadki) 

(1) Za zbiranje odpadkov so predvidene tipske posode v sklopu posameznih gradbenih parcel na 
površinah, ki so prometno dostopne za vozila, ki vršijo odvoz odpadkov. Odvoz je urejen v skladu z 
gospodarsko javno službo občine. Ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov se uredi na skupnih 
površinah ob parkirišču in je dostopen samo iz notranje ceste. 
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(2) Območje deponiranja in odlaganja okolju neškodljivih rušitvenih in izkopanih materialov je lahko 
začasno znotraj gradbene parcele posameznega objekta. 
 

24. člen 
(ogrevanje) 

(1) Ogrevanje objektov se izvaja preko individualnih kotlovnic. 
Priporočena je izraba obnovljivih virov energije in zemeljskega plina. 
 
 
IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO 
KULTURNE DEDIŠČONE, TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, REŠITVE IN UKREPI 
ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
 

25. člen 
(varstvo tal) 

(1) Posegi v (na) tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. za začasne prometne 
in gradbene poti se uporabljajo 
površine, ki bodo tudi po izvedbi OPPN namenjene tej funkciji. 
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni. 
Povzročene prekomerne emisije prahu je potrebno preprečiti z vlaženjem. 
(3) Rodovitno prst se ob začetku gradbenih del odstrani in deponira na način, ki ohranja njeno 
rodovitnost (deponija ne sme presegati višine 1,50 m in jo je potrebno zaščititi pred erozijskimi 
procesi). Odkopani material se ponovno uporabi po končani gradnji za ureditev zelenih površin. 
 

26. člen 
(varstvo voda) 

(1) Predmetno zemljišče ne tangira vodnih in priobalnih zemljišč vodotokov, ne posega v varstvene 
pasove virov pitne vode niti ne posega v vodovarstvena območja. 
 

27. člen 
(varstvo bivalnega in delovnega okolja) 

(1) V času gradnje in obratovanja predvidenih objektov in ostalih ureditev je potrebno zagotoviti 
ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka, tal in vode v skladu z veljavno zakonodajo. 
(2) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani 
material pa odpeljati na ustrezno deponijo. 
(3) Izvajalec gradnje mora imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje v primeru razlitij 
polutantov (goriva, olja in drugih za vodne vire škodljivih suspenzij), da se prepreči onesnaževanje 
vodnih virov. 
 

28. člen 
(varstvo narave) 

(1) Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
Ostanke gozdov oziroma skupin avtohtone vegetacije je potrebno v čim večji meri ohraniti oziroma 
obstoječe skupine še dodatno zasaditi z avtohtono vegetacijo (hrast dob). 
(2) Na območju naj se upošteva zahteve glede javne osvetlitve: uporabljajo naj se žarnice, ki oddajajo 
rumeno, oranžno svetlobo in ne oddajajo UV spektra. Svetilke naj bodo neprodušno zaprte in 
usmerjene 
v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico. Med 22.00 in 5.00 naj se zmanjša osvetljenost javnih 
površin. 

29. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 

(1) Na skrajnem vzhodnem delu, tik ob robu območja urejanja se nahaja kulturna dediščina Ešd 10045 
- Lesce spomenik NOB. 
(2) Kompleks spomenika se lahko prestavi na skrajni severni del območja. Vplivno območje 
spomenika obsega radij 5m + 15m. 
Območje se uredi skladno s predpisanim krajinskim načrtom, ki ga potrdi pristojni Zavod za varstvo 
kulturne dediščine. 
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30. člen 

(varstvo pred hrupom) 
(1) Vsa dela v času gradnje in samo obratovanje objektov mora upoštevati, da je obravnavano območje 
skladno z uredbo o mejnih vrednostih hrupa v okolju razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom. V 
tovrstnih območjih raven hrupa ne sme preseči mejnih vrednosti, ki znašajo 60 db v dnevnem oziroma 
50 db v nočnem času. 
 

31. člen 
(obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 

(1) V strateškem aktu občine na obravnavanem območju ni predvidenih omejitev glede rešitev in 
ukrepov za obrambo. V območju OPPN so predvideni ukrepi za varstvo pred požarom tako, da se pri 
projektiranju in izvedbi upoštevajo pasivni in aktivni ukrepi (ustrezni od miki od meje parcel in med 
objekti oziroma potrebne protipožarne ločitve , dostopne in delovne površine za intervencijska vozila 
in gasilce ter vodovodno omrežje, ki zagotavlja zadostne količine sanitarne in požarne vode z ustrezno 
hidrantno mrežo). 
(2) Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je potrebno v sklopu projektne 
dokumentacije PGD izdelati študijo požarne varnosti in pridobiti požarno soglasje Za objekte, kjer 
izdelava študije požarne varnosti ni predpisana mora zahtevana požarna varnost biti razvidna iz 
dokumenta zasnova požarne varnosti. 
(3) Območje ni ogroženo glede poplavnosti, visoke podtalnice, erozivnosti in plazovitosti. 
(4) Cona potresne ogroženosti je VII. stopnje MCS, projektni pospešek tal (g) je 0,2 , temu je potrebno 
prilagoditi tehnične rešitve gradnje. 
(5) Razlitje nevarnih snovi: Izvajalec gradnje mora imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito 
ukrepanje v primeru razlitij polutantov (goriva, olja in drugih za vodne vire škodljivih suspenzij), da 
se 
prepreči onesnaževanje vodnih virov. 
 
 
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 
IZVAJANJE OPPN 
 

32. člen 
(etapnost izvedbe) 

(1) Ureditve v predvidenem območju OPPN se lahko odvijajo v fazah ali pa se kompleks zgradi v 
celoti naenkrat. 
(2) V kolikor je gradnja fazna se najprej zgradi priključevanje vse komunalne infrastrukture na javno 
omrežje izven območja OPPN, gradnja komunalne infrastrukture z interno ulico znotraj območja, 
ureditev skupnih površin naselja. Gradnja posameznih objektov in ureditev parkirišča lahko poteka 
fazno. 
(3) V sklopu ureditev znotraj območja OPPN se lahko vodijo tudi aktivnosti v zvezi s preureditvijo-
podaljšanjem avtobusnega postajališča ob Alpski cesti, navezavo pločnika ob predvideni osrednji ulici 
na pločnik ob Alpski cesti in druge ureditve v vplivnem območju skladno s pogoji in soglasji 
upravljalcev javne gospodarske infrastrukture. 
 

33. člen 
(tehnični pogoji za projektiranje) 

(1) Pri načrtovanju vseh objektov v območju urejanja je potrebno zagotoviti neoviran dostop 
funkcionalno oviranim osebam, pogoje za varčevanje z energijo, varnost pred požari in hrupom. 
(2) Pločnik ob osrednji notranji ulici se lahko gradi s položenimi robniki, lahko pa je ločen od cestišča 
le vizualno (z muldo, črto, granitnimi kockami, ... ). 
(3) Vsi objekti so pozicionirani z gradbeno mejo (to je črta , ki se jo novozgrajeni objekti dotikajo) in 
maksimalnim gabaritom. Gradbena meja je določene z odmikom od interne ulice. Fiksne točke osi cest 
in parkirišča so določene s koordinatami v Gauss-Krugerjevem sistemu. Kota pritličja je lahko + /- 
0,30m glede na cesto ob uvozu na parcelo. 
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34. člen 
(krajinski načrt) 

(1) Usmeritve za načrt krajinske ureditve prestavljenega spomenika: 
- za ureditev območja prestavitve obstoječega spomenika NOB je potrebno izdelati 

krajinski načrt 
- območje obdelave obsega gradbeno parcelo spomenika NOB razširjeno na vplivno 

območje spomenika, 
- pri urejanju parcele je potrebno upoštevati: tip in značilnosti sedanje zasnove 

zasaditve spomenika, vključiti kozolec, vedutni pogled z Alpske ceste in v območju 
projektirati le infrastrukturo ter ureditve vezane na spomenik in njegovo prezentacijo, 

- glavni dostop se uredi neposredno z Alpske ceste, lahko tudi s predvidenega naselja, 
- krajinski načrt mora vsebovati rešitev, ki onemogoča dostop vozil do spomenika, 
- za krajinski načrt je pred izdajo gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti soglasje 

pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
 
 
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV 
 

35. člen 
(obveznost investitorjev in izvajalcev) 

(1) Uresničitev z Odlokom opredeljenih pogojev za urejanje območja ne zahteva financiranja iz 
proračuna Občine, razen prestavitve spomenika. 
(2) Investitorji so dolžni na osnovi programa opremljanja stavbnega zemljišča , ki bo izdelan za 
območje OPPN v sorazmernih deležih vezanih na velikost posameznega zemljišča in bruto površino 
objektov financirati komunalno, prometno ureditev in odkup zemljišča za skupne površine. Za izvedbo 
opremljanja stavbnih zemljišč se lahko sklene Pogodba o opremljanju med Občino in lastniki zemljišč. 
(3) Investitorji so v skladu z veljavnimi predpisi dolžni Občini plačati sorazmerni delež stroškov za že 
zgrajeno komunalno opremo, na katero bo navezana območje. 
(4) Investitorji so dolžni izvesti komasacijo zemljišč v skladu z načrtom parcelacije. 
 
 
VII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN 
TEHNIČNIH RESITEV 
 

36. člen 
(tolerance) 

(1) stanovanjske stavbe: 
Odstopanja pri gradnji objektov so dovoljena ob upoštevanju grafičnih prikazov na karti št. 2.5. in 
ostalih določb odloka. Glede na funkcionalne potrebe posameznih objektov je možna prilagoditev 
uvozov in drugačna zunanja ureditev skladno s soglasji pristojnih upravljavcev javne infrastrukture. 
(2) pomožni objekti: 
Postavitev pomožnih objektov je dovoljena tudi drugje znotraj gradbene parcele ob upoštevanju 
pogojev opredeljenih v 11. in 13. členu ter faktorja pozidanosti skladno s 14. členom. 
(3) infrastruktura: 
Odstopanja pri poteku infrastrukture, ureditev spomenika in podaljšanje avtobusnega postajališča so 
dovoljena v kolikor se s projektnimi rešitvami doseže tehnično in okoljevarstveno ustreznejša 
rešitev, ki ne poslabšuje prostorskih in okoljskih razmer. Odstopanja se obrazložijo v vodilni mapi 
PGD-ja. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom, z njimi pa morajo soglašati 
upravljavci ter lastniki zemljišč preko katerih poteka. 
(4) parkirišče: 
Odstopanje pri ureditvi parkirišča za gostinski objekt Tulipan parkirišča je mogoče v okviru 
opredeljenega območja in uvozov na parkirišče skladno s soglasjem upravljavca javne infrastrukture. 
(5) Kvadrature parcel se lahko prilagodijo dejanski izmeri. 
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VIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VEWAVNOSTI 
PODROBNEGA NAČRTA 
 

37. člen 
(usmeritve za ureditve po prenehanju veljavnosti) 

(1) Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta ali v okviru njegovih sprememb je potrebno smiselno 
ohraniti zlasti določbe glede funkcije območja, oblikovanja zelenih in drugih skupnih površin ter 
pogojev za zunanjo ureditev objektov in gradnjo pomožnih objektov. 
 
 
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Leški hrbet (DN UO, št. 161/2012) vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe: 
 
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

38. člen 
(vpogled OPPN) 

(1) OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica. 
 

39. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

8(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe. 
 

40. člen 
(pričetek veljavnosti) 

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne 
objave. 
 
 
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Leški hrbet 
(DN UO, št.  …..) vsebuje naslednje končne določbe: 
 
 

3. člen 
(1) 1SD OPPN so na vpogled na Občini Radovljica in na Upravni enoti Radovljica. 
 

4. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 
 

5. člen 
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne 
objave. 
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
 
 
 

UGOTOVITEV GLEDE STALIŠČ DO PRIPOMB  
MED OBJAVO PREDLOGA PRVIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV  

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  
LEŠKI HRBET (KRATEK POSTOPEK) 

 (objava na spletni strani od 28.2.2020 do 13.3.2020) 
 
 
 
 
Občina Radovljica je na podlagi 125. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017) 
javno objavila predlog prvih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Leški hrbet (DN UO, št. 161/2012) po kratkem postopku. 
 
V času javne objave na spletni strani www.radovljica.si od 28. februarja 2020 do vključno 13. 
marca 2020 je bilo javnosti omogočeno dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo, 
vendar ni bilo prejetega nobenega predloga ali pripombe, zato stališč do pripomb ni potrebno 
sprejeti. 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 3503-0001/2020 Ciril GLOBOČNIK 
Datum: 17. marec 2020 ŽUPAN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
http://www.radovljica.si/
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OBČINA RADOVLJICA 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Številka: 3503-0001/2020   
Datum: 14.2.2020   
 
 
 

I Z J A V A 
o morebitnem nasprotju interesov 

pri pripravi prvih sprememb in dopolnitev 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta  

Leški hrbet, kratek postopek 
 
 
 
Na podlagi 113. člena in v povezavi s 119., 123., 124. in 125. členom Zakona o urejanju 
prostora (v nadaljevanju ZUreP-2; Ur.l.RS, št. 61/17) Občina Radovljica ugotavlja, da izjave 
oseb, ki posredno ali neposredno izvršujejo občinsko pristojnost priprave in sprejema prvih 
sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Leški hrbet (v 
nadaljevanju 1SD OPPN; DN UO, št. 161/2012) po kratkem postopku niso potrebne, ker se v 
tem postopku ne spreminja namenska raba prostora ali prostorsko izvedbeni pogoji. 
 
 
Obrazložitev: 
Postopek 1SD OPPN Leški hrbet poteka po kratkem postopku skladno z ZureP-2, ki je bil 
sprejet 24. oktobra 2017, uporabljati pa se je pričel 1. junija 2018.  
 
V 113. členu so določila glede razkritja morebitnega nasprotja interesov ob javni razgrnitvi 
osnutka:   
(1) Ob javni razgrnitvi osnutka OPN se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem 
interesov, kot ga določa predpis, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. 
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, so k razkritju 
morebitnega nasprotja interesov zavezane vse osebe, ki posredno ali neposredno izvršujejo 
občinsko pristojnost priprave in sprejema OPN. 
(3) Oseba iz prejšnjega odstavka poda izjavo, če je glede nepremičnin, ki so del OPN in se na 
njih namerava spreminjati namenska raba prostora ali prostorski izvedbeni pogoji: 
– imela sama v zadnjih treh letih lastninsko, stavbno ali zastavno pravico; 
– imela v zadnjih treh letih lastninsko, stavbno ali zastavno pravico oseba, ki je z njo v 
zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, skupnosti istospolnih partnerjev, skrbniškem ali 
rejniškem razmerju, sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali sorodstvenem razmerju v stranski 
vrsti do drugega kolena; 
– je bila v zadnjih treh letih sama več kot 50 odstotni družbenik, član organov upravljana ali 
nazora ali prokurist družbe, ki ima lastninsko, stavbno ali zastavno pravico na takšni 
nepremičnini ali 
– je bila v zadnjih treh letih več kot 50 odstotni družbenik, član organov upravljana ali 
nazora ali prokurist družbe, ki ima lastninsko, stavbno ali zastavno pravico na takšni 
nepremičnini. 
 
Prva alineja 119. člena določa: 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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(1) Za postopek priprave in sprejetja OPPN se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za 
postopek priprave in sprejetja OPN. 
 
V 123. členu je glede spreminjanja in dopolnjevanja prostorsko izvedbenih aktov določeno: 
Spremembe in dopolnitve prostorskega izvedbenega akta se pripravljajo in sprejemajo po 
postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejetje, razen če ta zakon ne določa 
drugače. 
 
Prva alineja 124. člena določa: 
(1) Kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede v primerih takih sprememb OPN, 
ki ne predstavljajo vsebinsko novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, 
načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, 
so pa potrebne zaradi: 
- odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN 
ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike; 
- vzpostavitve zakonitosti OPN na podlagi opozoril pristojnih organov v postopku nadzora 
nad zakonitostjo občinskih splošnih aktov v skladu s predpisi o državni upravi in lokalni 
samoupravi; 
- uskladitve z veljavnimi sorodnimi predpisi, v skladu s 59. členom tega zakona; 
- uskladitve z izvedenimi upravnimi postopki po predpisih s področja cest, kadar ti ne 
pomenijo spremembe namenske rabe; 
- uskladitve zaradi OPPN, kadar se ti nanašajo na spremembe namenske rabe prostora 
skladno s 117. členom tega zakona; 
- uskladitve z veljavnimi DPN in celovitimi dovoljenji, kadar ti podajajo usmeritve občinam 
glede določanja namenske rabe prostora v njihovem območju; 
- uskladitve s pravili državnega prostorskega reda in drugimi predpisi, če te ne terjajo 
spremembe namenske rabe prostora. 
 
V 125. členu je glede kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPPN : 
Za kratek postopek sprememb in dopolnitev OPPN se smiselno uporabljajo določbe 
prejšnjega člena. 
 
V Usmeritvah Ministrstva za okolje in prostor za postopek priprave in sprejetja OPPN v 
Skladu z ZUreP-2 – do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega 
načrtovanja (št. 010-3/2019/141 – 10922-1, z dne 9.5.2019) je zapisano pojasnilo glede 
seznanitve javnosti z morebitnim nasprotjem interesov po 113. členu ZUreP-2.: 
Ob javni razgrnitvi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov, kot ga določa 
predpis, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije (113. člen ZureP-2). Obrazec za 
izjavo o morebitnem nasprotju interesov pri pripravi občinskih prostorskih izvedbenih aktov 
je dostopen na spletni strani ministrstva. 
 
V prilogi za seznanitev »Obrazec izjave po 113. členu ZUreP-2«. Ker gre pri 1SD OPPN 
Leški hrbet za kratek postopek sprememb in dopolnitev, zaradi odprave očitne pisne napake v 
tekstualnem delu OPPN, izjave oseb, ki posredno ali neposredno izvršujejo občinsko 
pristojnost priprave sprejema 1SD OPPN Leški hrbet, o morebitnem nasprotju interesov niso 
potrebne. 
 
 
 
 Ciril Globočnik 

 Župan 
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Obrazec izjave po 113. členu ZUreP-2 

 
IZJAVA O MOREBITNEM NASPROTJU INTERESOV 

PRI PRIPRAVI OBČINSKIH PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV  

PODATKI O OSEBI, KI DAJE IZJAVO 

Ime in priimek:       

Vloga osebe v postopku priprave prostorskega akta (ustrezno označi): 
 

 Župan, podžupan  Odgovorni vodja izdelave prostorskega 
akta 

 Občinski svetnik  Oseba, ki v imenu izdelovalca 
prostorskega akta pripravlja prostorski akt 

 Občinski urbanist  Odgovorna oseba izdelovalca urbanistične 
ali krajinske zasnove, ki sta bili kot 
strokovni podlagi pripravljeni posebej za ta 
prostorski akt 

 Javni uslužbenec občine na področju 
urejanja prostora, ki sodeluje pri pripravi 
prostorskega akta 

 Drugo:       

 
PODATKI O PROSTORSKEMU AKTU 

Naziv občine:       

Naziv prostorskega akta v pripravi:       

ID številka prostorskega akta v PIS:       

IZJAVA 

Na podlagi 113. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) kot oseba, ki 
posredno ali neposredno sodelujem v postopku priprave in sprejema navedenega občinskega 
prostorskega akta podajam naslednjo izjavo glede nepremičnin, ki so obravnavane v tem prostorskem 
aktu in se na njih namerava spreminjati namenska raba prostora ali prostorski izvedbeni pogoji: 
 

 Sem imel/a sama v zadnjih treh letih lastninsko, stavbno ali zastavno pravico na naslednjih 
nepremičninah:        

 Je imela v zadnjih treh letih lastninsko, stavbno ali zastavno pravico oseba, ki je z mano v 
zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, skupnosti istospolnih partnerjev, skrbniškem ali 
rejniškem razmerju, sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali sorodstvenem razmerju v stranski 
vrsti do drugega kolena na naslednjih nepremičninah:       
 

 Sem bil/a v zadnjih treh letih več kot 50 odstotni/a družbenik/ca, član organov upravljanja ali 
nadzora ali prokurist/ka družbe, ki ima lastninsko, stavbno ali zastavno pravico na naslednjih 
nepremičninah:       
 

 V zvezi z nepremičninami, ki so obravnavane v tem prostorskem aktu in se na njih namerava 
spreminjati namenska raba prostora ali prostorski izvedbeni pogoji, ni podana nobena izmed 
okoliščin iz predhodnih treh alinej. 
 

 
Podpis:          

Datum:          
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VII 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 12.3.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA ANTONA TOMAŽA LINHARTA 
RADOVLJICA  

 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
ZAVODA KNJIŽNICA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA  

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sodelovali: 
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Božena Kolman Finžgar, direktorica Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta 
Radovljica. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb matičnega 
delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. 

 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OSNUTEK 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 - ZUDE, 55/92 – 
ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 
ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 53/07, 65/07, 56/08, 4/10, 20/11,  111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 
– ZNOrg) in 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 
92/15) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09, 87/12 in UGSO, št. 30/17), 
17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno 
besedilo), 15. člena Statuta Občine Gorje (UGSO, št. 13/17) in 17. člena Statuta Občine 
Radovljica (DNUO, št. 188/14)  

je Občinski svet Občine Bled na ___seji ___ dne ____ sprejel,  
je Občinski svet  Občine Bohinj na ___seji ___ dne ____ sprejel, 
je Občinski svet  Občine Gorje na ___seji ___ dne ____sprejel 
je Občinski svet Občine Radovljica na __seji ___ dne ____sprejel 
 
 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA 
O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA ANTONA TOMAŽA LINHARTA 

RADOVLJICA 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
1.člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
(Uradni list RS, št. 63/10, UVOB, št. 6/10, DNUO, št. 128/10) se spremeni tako, da se glasi: 

 
»Soustanovitelji Občine Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica, ki so pravne naslednice bivše 
Občine Radovljica in bivše Občine Bled (v nadaljnjem besedilu: soustanovitelji) s tem aktom 
uskladijo delovanje javnega zavoda Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica (v 
nadaljevanju: knjižnica) z določbami Zakona o zavodih, Zakona o knjižničarstvu, Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakona o lokalni samoupravi. Poleg tega 
soustanovitelji s tem aktom urejajo tudi njen status, razmerja med soustanovitelji in knjižnico, 
temeljna vprašanja organizacije, delovanja in načina financiranja knjižnice, upoštevaje 
nastanek nove Občine Gorje. 
 
Sedeži soustanoviteljev so: 
 
- Občina Bled, Bled, Cesta svobode 13, 
- Občina Bohinj, Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 35, 
- Občina Gorje, Zgornje Gorje, Zgornje Gorje 6b, 
- Občina Radovljica, Radovljica, Gorenjska cesta 19.« 
 

2. člen 
 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»Ime zavoda je: KNJIŽNICA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA. 
Skrajšano ime: Knjižnica A. T. Linharta 
Sedež knjižnice je v Radovljici, Vurnikov trg 1. 
Knjižnica je samostojna pravna oseba. 
Knjižnica je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v  Kranju pod št.  Srg.:97/00784, 
št. vložka: 1/00115/00.« 
 

3. člen 
 
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 
»Delo v knjižnici je organizirano v organizacijskih enotah: 
- osrednji knjižnici,  
- organizacijskih enotah. 
Notranjo organizacijo knjižnice z natančno vsebino dela v posamezni organizacijski enoti 
določi direktor. 
 
Knjižnica opravlja dejavnost na naslednjih lokacijah: 
- Občina Bled: 

o Knjižnica na Bledu z imenom Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled, Ljubljanska 
cesta 10, Bled 

- Občina Bohinj: 
o Knjižnica v Bohinjski Bistrici, Trg svobode 3a, Bohinjska Bistrica,  
o Knjižnica v Srednji vasi v Bohinju, Srednja vas 79, Srednja vas 
o Knjižnica v Stari Fužini, Stara Fužina 53a, Bohinjsko Jezero 

- Občina Gorje 
o Knjižnica v Gorjah, Zgornje Gorje 43, Zgornje Gorje 

- Občina Radovljica: 
o Osrednja knjižnica v Radovljici, Vurnikov trg 1 
o Knjižnica v Begunjah, Begunje  15c, Begunje 
o Knjižnica na Brezjah, Brezje  80/c, Brezje 
o Knjižnica v Kropi, Kropa  3, Kropa 
o Knjižnica v Lescah, Alpska cesta 58, Lesce 

 
Knjižnica lahko po predhodnem soglasju soustanovitelja organizira delo v novi enoti ali ukine 
dotedanjo, če to terjajo razmere.« 
 

4. člen 
 
Ta odlok sprejmejo v enakem besedilu občinski sveti občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. 
 

5. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti  dan po objavi v uradnih glasilih soustanoviteljic: 
Uradnem glasilu slovenskih občin – Občina Bled in Občina Gorje, 
Uradnem vestniku Občine Bohinj, 
Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.  
 
 
Številka: 
Datum: 
Janez Fajfar 
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Župan Občine Bled 
 
Številka: 
Datum: 
Jože Sodja 
Župan Občine Bohinj 
 
Številka: 
Datum: 
Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
 
Številka: 
Datum: 
Ciril Globočnik 
Župan Občine Radovljica 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 12.3.2020 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 
1. Zakonska podlaga 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (DN UO, 

št. 128/10) 
 
2. Obrazložitev 
 
Razlog za pripravo sprememb Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta Radovljica (v nadaljevanju: Odlok) je sprememba naslova radovljiške knjižnice; ker je 
naslov naveden v Odloku, je le tega potrebno spremeniti. Ob tem se ureja tudi sprememba naslova 
Občine Gorje ter izbris enot knjižnice, ki so bile zaprte. 
 
Župani občin ustanoviteljic so predlog sprememb Odloka potrdili na 10. seji Sveta ustanoviteljic 
Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, dne 3.12.2019. Prav tako je predlog sprememb 
Odloka predhodno že sprejel Knjižnični svet. 
 
Občina Bohinj je osnutek Odloka sprejela 30.1.2020, obravnava na občinskih svetih občin Bled, 
Gorje in Radovljica je predvidena v mesecu marcu 2020. Po obravnavi osnutka Odloka v vseh 
štirih občinah se bo predlog uskladil s pripombami in predlogi članic in članov občinskih svetov. 
Usklajen predlog odloka bodo občinski sveti vseh štirih občin ponovno obravnavali v drugi 
obravnavi. 
 
Podrobnejša obrazložitev sprememb: 

- v 1. členu Odloka se spreminja naslov ene od soustanoviteljic, Občine Gorje, in sicer se 
naslov Zgornje Gorje 43 nadomesti z Zgornje Gorje 6b. 

- v 5. členu Odloka se spreminja sedež knjižnice. Zaradi selitve se naslov Gorenjska cesta 
27 nadomesti z Vurnikov trg 1. 

- v 6. členu Odloka se zaradi selitve Knjižnice Gorje spremeni njen naslov: Zgornje Gorje 7 
se nadomesti z Zgornje Gorje 43. 
Med lokacijami knjižnice se doda osrednja knjižnica v Radovljici, Vurnikov trg 1. 
Zaradi zaprtja se črtajo naslednje enote knjižnice: 

o Knjižnica na Bohinjski Beli, Vojašnica, Bohinjska Bela (28.6.2011) 
o Knjižnica v Zasipu, Sebenje 6, Bled (1.1.2019) 
o Knjižnica v Ljubnem, Ljubno 82, Ljubno (1.7.2003) 

 
3. Finančne posledice 
 
Sprejem sprememb Odloka ne prinaša finančnih posledic. 
 
Pripravila: 
Tanja Pogačnik, vodja 
Oddelka za družbene dejavnosti 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 



VIII/1 
 

VIII 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 15.5.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  PRAVILNIK O POSTOPKU IZVEDBE PARTICIPATIVNEGA 

PRORAČUNA V OBČINI RADOVLJICA  
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

PRAVILNIK O POSTOPKU IZVEDBE PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA V 
OBČINI RADOVLJICA  

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 

- Alenka Langus, direktorica občinske uprave, 
- Maja Stanojevič, vodja Referata za proračun in finance, 
- Boža Kovač, K & Z, Svetovanje za razvoj d.o.o.. 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Pravilnik o postopku izvedbe 
participativnega proračuna v Občini Radovljica. 
 
 
 

                                                                                      Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                        ŽUPAN 
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Na. podlagi 33. in 48.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - 
ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 17. člena Statuta občine Radovljica (DN UO št. 188/2014) je 
Občinski svet Občine Radovljica na svoji ____ seji dne _________ sprejel  

 
PRAVILNIK 

o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica 
 

1. člen 
(Predmet urejanja) 

(1) Ta pravilnik določa postopek izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica. 
(2) Participativni proračun v občini Radovljica se imenuje »PROJEKT ZA MOJ KRAJ«. 
(3) Namen participativnega proračuna v občini Radovljica je spodbujanje aktivne 

participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in 
krepitev skupnosti. 
 

2. člen 
(Začetek postopka) 

(1) Postopek izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica se začne z 
vsakokratnim sklepom, ki določa način priprave participativnega proračuna v občini 
Radovljica in ga za posamezno leto sprejme občinski svet.  

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka določa: 
- višino sredstev za izvedbo participativnega proračuna v občini Radovljica za 

posamezno leto,  
- število in obseg območij občine Radovljica za potrebe izvedbe 

participativnega proračuna ter 
- obseg sredstev ločeno za posamezno območje. 

 

3. člen 
(Strokovna komisija) 

(1) Postopek za dodelitev sredstev po tem pravilniku vodi strokovna komisija, ki jo s 
pisnim sklepom imenuje župan. 

(2) Komisijo sestavlja 5 članov, in sicer: 
- predsednik odbora za finance kot predsednik komisije, 
- predsednik odbora krajevnih skupnosti kot član komisije, 
- vodja oddelka občinske uprave za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije 

kot član komisije, 
- vodja oddelka občinske uprave za družbene dejavnosti kot član komisije in 
- vodja referata za finance in proračun kot član in tajnik komisije. 

(3) Strokovno podporo komisiji nudi občinska uprava. 
(4) Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev interesno 

povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja, v zakonski zvezi 
ali svaštvu ali v izvenzakonski skupnosti. V primeru nastopa elementov interesne 
povezanosti se je predsednik ali član strokovne komisije dolžan iz tistega dela 
postopka ustrezno izločiti. 
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4. člen 

              (Javni poziv) 

(1) Javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov pripravi občinska uprava, potrdi 
strokovna komisija, objavi pa župan.  

(2) Javni poziv vsebuje: 
- ime in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva, 
- pravno podlago za izvedbo javnega poziva, 
- namen in cilje javnega poziva, 
- razdelitev občine Radovljica na območja za potrebe javnega poziva, 
- okvirno višino razpoložljivih sredstev po območjih, 
- navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem pozivu,   
- način izvedbe izbora predlaganih projektov, 
- postopek izvedbe javnega poziva, 
- kraj in čas, kjer lahko zainteresirani pridobijo obrazec za oddajo projektnega 

predloga, in način oddaje projektnega predloga, 
- rok, do katerega morajo biti predloženi projektni predlogi, 
- rok odpiranja in pregleda projektnih predlogov, 
- način glasovanja o primernih projektnih predlogih, 
- datum glasovanja, 
- rok in način seznanitve vlagateljev o izidu glasovanja in 
- druge potrebne informacije za izvedbo postopka. 

(3) Obvestilo o javnem pozivu se objavi v Deželnih novicah, javni poziv pa na spletni 
strani občine. 
 

5. člen 

(Oddaja projektnih predlogov) 

(1) Občani projektne predloge oddajo v spletno aplikacijo na spletni strani Občine 
Radovljica, po pošti ali osebno v glavni pisarni Občine Radovljica v roku, določenem 
z javnim pozivom.  

(2) Če projektni predlogi niso vloženi v spletni aplikaciji, se oddajo na posebnem 
obrazcu, ki bo skupaj z javnim pozivom objavljen na spletni strani Občine 
Radovljica. 

(3) Projektne predloge, oddane skladno z določili druge točke tega člena, občinska 
uprava vnese v spletno aplikacijo. 
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6. člen 
(Zbiranje projektnih predlogov) 

(1) Po poteku roka za oddajo projektnih predlogov vse oddane projektne predloge zbere 
občinska uprava Občine Radovljica. 

(2) Vsak posamezen projektni predlog se skladno z določili, ki urejajo upravno 
poslovanje, evidentira kot samostojna zadeva.  

 

7. člen 
(Preverjanje skladnosti projektnih predlogov) 

(1) Vse prejete projektne predloge občinska uprava v roku, ki je določen v javnem 
pozivu, najprej pregleda v skladu s pogoji, ki so določeni v drugi točki tega člena in 
navedeni v javnem pozivu. 

(2) Občinska uprava presodi, ali projektni predlog zadostuje naslednjim pogojem: 
- prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Radovljica, 
- je takšne narave, da bo nosilec projekta lahko Občina Radovljica  
- je skladen z razvojnimi usmeritvami občine, opredeljenimi z veljavnimi 

razvojnimi programi, s strategijami in programi razvoja posameznih področij, 
- izveden bo na območju občine, 
- ni uvrščen v proračun občine in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna 

sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na razpisih Občine Radovljica, 
- ne predlaga izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane redne 

dejavnosti, 
- v zadnjih petih (5) letih še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine 

Radovljica, 
- je finančno ovrednoten med 2.000 in 15.000 EUR z DDV. 

(3) Če projektni predlog izpolnjuje pogoje, določene v prejšnjem odstavku tega člena, 
se uvrsti v postopek preverjanja izvedljivosti projektnega predloga. 

(4) Za projektne predloge, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v drugem odstavku 
tega člena, občinska uprava pripravi kratko obrazložitev, zakaj se ne uvrstijo v 
nadaljnje preverjanje.  

(5) Celotna dokumentacija s skladnimi in neskladnimi projektnimi predlogi in 
obrazložitvijo se pripravi za nadaljnji vsebinski pregled in pregled izvedljivosti 
občinske uprave ter za odločanje strokovne komisije.  

(6) V primeru nejasnosti projektnega predloga je občinska uprava dolžna preveriti 
potrebne podatke in vsebine pri vlagatelju projektnega predloga ter o pridobljeni 
informaciji narediti uradni zaznamek v zadevi. 

 

8. člen 
(Preverjanje izvedljivosti projektnih predlogov) 

(1) Vse projektne predloge, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 7. člena, 
občinska uprava vsebinsko pregleda z vidika izvedljivosti. Pri tem občinska uprava 
še posebej preveri časovni, ekonomski oz. finančni, zakonodajni, zemljiško-knjižni 
vidik, kakor tudi vidik vzdržnosti izvedenega projekta.  

(2) Po preveritvi izvedljivosti občinska uprava pripravi obrazložitev in ustrezna 
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pojasnila za strokovno komisijo. 
 

9. člen 
(Dokončna presoja in potrditev projektnih predlogov) 

(1) Za končno presojo in potrditev projektnih predlogov, primernih za glasovanje, je 
pristojna strokovna komisija. 

(2) Na podlagi obrazložitev občinske uprave strokovna komisija pripravi končni seznam 
skladnih in izvedljivih projektov po posameznih območjih občine za glasovanje. 

(3) Na glasovanje se uvrstijo vsi projektni predlogi, za katere je v predhodnih postopkih 
ugotovljena skladnost, kot je določena v 7. členu tega pravilnika, in izvedljivost, kot 
je določena v 8. členu tega pravilnika. 

(4) Strokovna komisija lahko predlaga, da se zaradi možnosti izvedbe in finančnega 
okvirja posamezni projektni predlog delno prilagodi oziroma spremeni oziroma se 
dva ali več enakih projektnih predlogov združi v en projektni predlog, o čemer mora 
obvestiti predlagatelje projektov. 

(5) Strokovna komisija, skladno z javnim pozivom, pripravi končni seznam projektnih 
predlogov za glasovanje. 

(6) Strokovna komisija potrdi tudi seznam neskladnih in neizvedljivih projektnih 
predlogov, ki se skupaj s pojasnilom zavrnitve objavi na spletni strani Občine 
Radovljica. 

(7) Na podlagi odločitve strokovne komisije sklepe o zavrnitvi izda občinska uprava. 
 

10. člen 
(Objava projektnih predlogov za glasovanje) 

(1) Po potrditvi seznama projektnih predlogov, ki se uvrstijo na glasovanje, občinska 
uprava pripravi vabilo občanom na glasovanje po posameznih območjih, ki ga objavi 
župan. 

(2) Vabilo s seznamom projektnih predlogov za glasovanje se objavi na spletni strani 
Občine Radovljica, obvestilo o objavi vabila pa v Deželnih novicah. 

(3) Vabilo vsebuje: 
- seznam projektnih predlogov, ki so uvrščeni v glasovanje na posameznem 

območju, skupaj s povzetkom projektnega predloga ter oceno vrednosti, 
preverjeno oziroma dopolnjeno s strani občinske uprave, 

- navodilo o načinu glasovanja, 
- datum in čas glasovanja, 
- upravičence do glasovanja ter  
- vse druge potrebne informacije za izvedbo glasovanja. 

 

11. člen 
         (Glasovanje) 

(1) Glasovanje poteka na spletni strani Občine Radovljica, v roku, določenem v vabilu za 
glasovanje. 

(2) Glasovanje poteka tudi na sedežih krajevnih skupnosti znotraj območij in na sedežu 
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Občine Radovljica, in sicer na datum, določen v vabilu za glasovanje. Glasovnico za 
glasovanje pripravi občinska uprava, ki zagotovi tudi prisotnost strokovnih 
sodelavcev za izvedbo glasovanja. 

(3) Navodila za glasovanje in upravičenci do glasovanja so natančno določeni v vabilu 
za glasovanje. 

 

12. člen 
(Uradni rezultati glasovanja) 

(1) Uradne rezultate glasovanja objavi občinska uprava Občine Radovljica na spletni 
strani Občine Radovljica. 

 

13. člen 
(Izglasovani in potrjeni projektni predlogi) 

(1) Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija 
razvrsti izglasovane projektne predloge glede na število prejetih glasov ter jih potrdi 
kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva za posamezno območje. 

(2) Za posamezno območje se glede na izid glasovanja po vrstnem redu potrdi toliko 
projektnih predlogov, kolikor je razpoložljivih sredstev za določeno območje, in sicer 
tako, da se projektni predlogi razvrstijo po vrsti tako, da si sledijo od tistega z največ 
prejetimi glasovi do tistega z najmanj prejetimi glasovi. Če imata dva ali več 
projektnih predlogov enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi 
za izvedbo, o tem, kateri projektni predlog bo izveden, odloči strokovna komisija. 

(3) Projektnih predlogov komisija med seboj ne sme kombinirati na način, da bi 
spremenila vrstni red izglasovanih projektnih predlogov z namenom, da bi se lahko 
izvedlo večje število projektnih predlogov oziroma da bi zagotovila izvedbo 
projektnega predloga, ki ni dobil zadostnega števila glasov glede na druge projektne 
predloge. 

(4) Razdelitev preostanka sredstev je v pristojnosti strokovne komisije, ki mora pri tem 
upoštevati vrstni red izglasovanih projektnih predlogov. 

(5) Strokovna komisija pripravi predlog projektov za uvrstitev v proračun Občine 
Radovljica za naslednje leto najkasneje v 30-tih dneh po preteku glasovanja. Predlog 
projektov za uvrstitev v proračun strokovna komisija posreduje občinski upravi, ki 
izvede ustrezen upravni postopek. 

(6) Župan na spletni strani in v Deželnih novicah objavi končni izbor projektov, ki se 
bodo izvedli. 
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14. člen 
(Izvedba projektov) 

(1) Potrjeni projekti se uvrstijo v proračun Občine Radovljica. 
(2) Potrjene projekte občinska uprava izvede skladno s sprejetim proračunom Občine 

Radovljica in v skladu s predpisi, ki določajo način izvrševanja proračuna. 
 

15. člen 
(Končno poročilo strokovne komisije) 

(1) Strokovna komisija po zaključku proračunskega leta pripravi končno poročilo o 
izvedenih projektih, ki ga posreduje županu, ki ga objavi na spletni strani. 

 

16. člen 
(Prehodne določbe) 

(1) Ne glede na določbe 2. člena tega pravilnika se za leti 2021 in 2022 začne postopek 
priprave participativnega proračuna brez sklepa občinskega sveta, pri čemer se v 
proračunih občine Radovljica za leti 2021 in 2020 za ta namen zagotovi 150.000,00 
EUR za vsako leto. 

(2) Za potrebe izvedbe postopka priprave participativnega proračuna in dodelitve 
sredstev se za leti 2021 in 2022 v občini Radovljica oblikuje 6 območij, in sicer: 

- Območje 1: KS Radovljica, 
- Območje 2: KS Lesce, 
- Območje 3: KS Kamna Gorica, KS Kropa, KS Lancovo, KS Srednja Dobrava, 
- Območje 4: KD Podnart, KS Ljubno, KS Brezje, 
- Območje 5: KS Begunje, KS Mošnje, KS Otok. 

Vsakemu izmed območij iz tega člena se letno dodeli 30.000 EUR. 
 

17. člen 
(Veljavnost) 

(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine 
Radovljica – Uradne objave. 

 

Številka: 
Datum: 
 

Ciril Globočnik 
Župan 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 15.5.2020 

 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 
PRAVILNIK O POSTOPKU IZVEDBE PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA V 

OBČINI RADOVLJICA  
 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07,76/08, 79/09, 51/10, 14/15, 11/18, 30/18, 

61/20),  
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14).  
 
2. Obrazložitev 
Zakon o lokalni samoupravi v 48.a členu določa, da občina lahko v postopku priprave 
predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih 
predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje 
do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem. 
 
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri 
odločanu o njegovi porabi sodelujejo občani občine. Na ta način občani predlagajo projekte, 
ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v občini. Celoten postopek predlaganja in 
izbora projektov je razdeljen v več faz, in sicer: 
- zbiranje predlogov, ki jih posredujejo občani in občanke, zbira pa jih občinska uprava, 
- preverjanje skladnosti in izvedljivosti projektnih predlogov s strani občinske uprave, 

skladno s pogoji javnega poziva, 
- končna presoja in potrditev projektnih predlogov, za kar je pristojna strokovna komisija, 
- glasovanje o projektnih predlogih, v katerem sodelujejo občani, 
- izglasovanje in potrditev projektnih predlogov, ki ga izvede strokovna komisija, 
- uvrstitev projektnih predlogov v proračun in izvedba, za katero je zadolžena občinska 

uprava. 
 
S pravilnikom so določeni: 
- predmet urejanja (1. člen), 
- začetek postopka izvedbe participativnega proračuna (2. člen), 
- strokovna komisija, ki vodi postopek za dodelitev sredstev (3. člen), o izvedenem postopku 

pa pripravi končno poročilo (15. člen), 
- obvezne sestavine javnega poziva občanom za oddajo projektnih predlogov in način 

njihove objave (4. člen), 
- postopek oddaje in zbiranja projektnih predlogov (5. in 6. člen), 
- postopek preverjanja skladnosti in izvedljivosti projektnih predlogov (7. in 8. člen), 
- postopek  dokončne presoje in potrditve projektnih predlogov pred glasovanjem (9. člen), 
- način izvedbe postopka glasovanja o projektnih predlogih (10. - 12.člen), 
- postopek oblikovanja liste izglasovanih in potrjenih projektnih predlogov ter končnega 

izbora projektov (13. člen),  
- postopek uvrstitve projektov v proračun (14. člen), 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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- prehodne določbe (16. člen). 
 
2. člen Pravilnika o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica (v 
nadaljevanju: Pravilnik) določa začetek postopka izvedbe participativnega proračuna. Ta se 
določi z vsakokratnim sklepom, na podlagi katerega se izvede celoten postopek 
participativnega proračuna. Sklep, ki ga sprejme občinski svet, mora vsebovati: 
- višino sredstev za izvedbo participativnega proračuna v občini Radovljica za posamezno 

leto, 
- število in obseg območij občine Radovljica za potrebe izvedbe participativnega proračuna 

ter 
- obseg sredstev ločeno za vsako posamezno območje. 
 
Sklepa o začetku postopka izvedbe participativnega proračuna bi bilo mogoče sprejeti šele po 
uveljavitvi pravilnika, torej na naslednji seji občinskega sveta. Da bi lahko celoten predviden 
postopek potrditve projektnih predlogov občanov, ki se je zaradi epidemije COVID-19 začel 
kasneje, kot je bilo načrtovano, izvedli do priprave proračuna občine za leti 2021 in 2022, v 
pravilniku predlagamo prehodne določbe, navedene v 16. členu, in sicer predlagamo, da: 

1. se v občinskih proračunih za leti 2021 in 2022 zagotovi 150.000 EUR za projekte, ki 
jih bodo v okviru postopka izvedbe participativnega proračuna predlagali občani.  
Obrazložitev: Predlagani znesek predstavlja približno 0,69% proračuna, kar je 
primerljivo s posameznimi občinami, ki navedene postopke že izvajajo, npr. MO 
Koper (0,69%), MO Nova Gorica (0,63%), Občina Ajdovščina (0,65%), Občina 
Slovenske Konjice (0,79%); 

2. se za potrebe izvedbe postopka in dodelitve sredstev oblikuje 6 območij, in sicer: 
- Območje 1: KS Radovljica 
- Območje 2: KS Lesce 
- Območje 3: KS Kamna Gorica, KS Kropa, KS Lancovo, KS Srednja Dobrava 
- Območje 4: KD Podnart, KS Ljubno, KS Brezje 
- Obmčje 5: KS Begunje, KS Mošnje, KS Otok. 

 
Obrazložitev: Osnovni podatki, povezani s posameznimi predlaganimi območji, se 
nahajajo v tabeli v nadaljevanju. Iz tabele je razvidno, da so območja 3, 4 in 5 po 
številu prebivalcev približno enako velika, vsako izmed njih predstavlja okoli 15,5% 
celotnega števila prebivalcev občine. Območji 1 (KS Radovljica) in 2 (KS Lesce) s 
svojim 35,31% oziroma 18,33% odstopata. Gre za izraziti mestni območji v občini z 
gostejšo poselitvijo. Kljub razliki v velikosti predlagamo, da se območje za dodelitev 
sredstev participativnega proračuna omeji na območje celotne krajevne skupnosti. 
Dejstvo namreč je, da se v teh KS izvaja večji del razvojnih projektov občine, zlasti 
tisti, ki so vezani na pridobivanje sredstev EU (projekti mobilnosti, ki zahtevajo 
izvedbo v mestnih naseljih, ipd.). 
 

Območje Krajevna skupnost Število prebivalcev delež prebivalcev 

1 Radovljica 6.625 35,31% 
2 Lesce 3.439 18,33% 
3 SKUPAJ 2.869 15,29% 

 

Kamna Gorica 527 

 

Kropa 898 
Lancovo 979 
Srednja Dobrava 465 

4 SKUPAJ 2.972 15,84% 
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Podnart 990 

 

Ljubno 1.048 
Brezje 934 

5 SKUPAJ 2.857 15,23% 

 

Begunje 2.272 

 

Mošnje 408 
Otok 177 

 
SKUPAJ 18.762 100,00% 

 
3. Se vsakemu izmed območij dodeli 30.000 EUR sredstev, kot prikazuje spodnja tabela. 

 

Območje Krajevna skupnost Število prebivalcev Višina sredstev 
(EUR) 

1 Radovljica 6.625 30.000,00 
2 Lesce 3.439 30.000,00 

3 SKUPAJ 2.869 30.000,00 

 

Kamna Gorica 527 

 

Kropa 898 
Lancovo 979 
Srednja Dobrava 465 

4 SKUPAJ 2.972 30.000,00 

 

Podnart 990 

 

Ljubno 1.048 
Brezje 934 

5 SKUPAJ 2.857 30.000,00 

 

Begunje 2.272 

 

Mošnje 408 
Otok 177 

 
SKUPAJ 18.762 150.000,00 

 
 Obrazložitev: Navedeni predlog pomeni, da se lahko v posameznem območju na leto 

izvede od 2 do 15 projektov, ki jih bodo predlagali občani v okviru postopka 
participativnega proračuna. Skladno s predlogom Pravilnika mora biti ocenjena 
vrednost projektnega predloga med 2.000 in 15.000 EUR. 

 
3. Finančne posledice: 
Sprejem predlaganega pravilnika neposredno nima finančnih posledic, te bodo odvisne od 
višine sredstev, ki jih bo z vsakoletnim proračunom Občine Radovljica za namen financiranja 
projektov, ki jih predlagajo občani, potrdil občinski svet. Za leti 2021 in 2022 bo izvedba 
projektov predstavljala 150.000 EUR za posamezno leto. 
 
Pripravile: 
Alenka Langus, direktorica občinske uprave 
Maja Stanojevič, vodja Referata za finance in proračun 
Boža Kovač, K & Z, Svetovanje za razvoj d.o.o. 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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IX 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 8.5.2020  
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH 

OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA 
V OBČINI RADOVLJICA  

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
 

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI RADOVLJICA 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 

- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, 
- Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, 
- Matija Žiberna, mag. org., direktor Komunale Radovljica, d.o.o., 
- Bojan Gašperin, mag. org., vodja VOKAČN, Komunala Radovljica, 
- Mojca Dolar, univ. dipl. biol., vodja RO UJP, Komunala Radovljica. 

 
 

PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica - z 
datumom maj 2020. 

2. Občinski svet Občine Radovljica določa spremembe določenih cen omrežnin in 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini 
Radovljica, in sicer: 
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Cene storitev in omrežnin dejavnosti GJS 

 
 
Cene omrežnine – čiščenje odpadne vode (uporabniki kanalizacije) 

 
 
Cene omrežnine – omrežnina, povezana z greznicami in MKČN 

 
 
1Na cene se obračuna DDV po veljavnih davčnih stopnjah. 
 

3. Cene veljajo in se uporabljajo od 1.6.2020 dalje. 
 

                                                                                                 
  Ciril Globočnik l.r. 

                                                                                                         ŽUPAN   

                                                           
1 Predlagane cene omrežnine so prikazane v elaboratu. 

obračunske postavke vrsta storitve oz. omrežnine faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

predlagana 
nova cena 
brez DDV v 
prihodnjem 

obračunskem 
obdobju

predlagana 
nova cena z 

DDV v 
prihodnjem 

obračunskem 
obdobju

Razlika brez 
DDV

Razlika z 
DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

čiščenje komunalne odpadne vode cena omrežnine - čiščenje kanalizacija faktor 1 EUR/mesec 2,6976 2,1551 2,3598 -0,5425 -0,5940 79,89    

storitve, povezane z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami

cena omrežnine - greznice in MKČN faktor 1 EUR/mesec 2,1897 1,7196 1,8830 -0,4701 -0,5148 78,53    

STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI

obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov

cena obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov EUR/kg 0,1217 0,1609 0,1762 0,0392 0,0430 132,25  

Dimenzija 
vodomera

Faktor na 
vodomer

Cena 
omrežnine za 
vodomer brez 

DDV 
(EUR/mes)

Cena 
omrežnine 
za vodomer 

z DDV 
(EUR/mes)

DN<=20 1                2,1551 2,3598
Stanovanja 1                2,1551 2,3598
DN 25 in 30 3                6,4653 7,0795
DN 40 10              21,5510 23,5983
DN 50 15              32,3265 35,3975
DN 80 50              107,7550 117,9917
DN 100 100            215,5100 235,9835
DN 150 200            431,0200 471,9669

Dimenzija 
vodomera

Faktor na 
vodomer

Cena 
omrežnine za 
vodomer brez 

DDV 
(EUR/mes)

Cena 
omrežnine 
za vodomer 

z DDV 
(EUR/mes)

DN<=20 1                1,7196 1,8830
Stanovanja 1                1,7196 1,8830
DN 25 in 30 3                5,1588 5,6489
DN 40 10              17,1960 18,8296
DN 50 15              25,7940 28,2444
DN 80 50              85,9800 94,1481
DN 100 100            171,9600 188,2962
DN 150 200            343,9200 376,5924
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 8.5.2020 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI RADOVLJICA 

 
1. Zakonske podlage 

 
Seznam pravnih podlag za oblikovanje cen omrežnin GJS, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode: 

1. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/12, 109/12, 76/17), 

2. Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 
graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o 
varstvu pred požarom, 

3. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/15, 76/17), 
4. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 

(Ur.l. RS št. 64/12, 64/14 in 98/15), 
5. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l. RS št. 62/08), 
6. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. 

RS št. 80/12 in 98/15), 
7. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 

in 98/15), 
8. Operativni program oskrbe s pitno vodo (obdobje od 2015 do 2020 – oktober 2017) 
9. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica 

(april 2019). 
 
2. Obrazložitev  

 
ZAKONSKE PODLAGE ZA OBLIKOVANJE CEN  
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012,  109/12, 76/17 – v nadaljevanju: Uredba), ki 
velja od 1. januarja 2013 dalje, določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, 
povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom. 
 
Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja, in sicer za storitve: 

- oskrbe s pitno vodo, 
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3842
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3745
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- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
Za storitve GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne komunalne ter padavinske 
odpadne vode ter storitve ravnanja z odpadki Uredba enotno določa ceno omrežnine oziroma 
ceno javne infrastrukture (fiksni del cene) ter ceno za opravljanje storitev posameznih 
dejavnosti (variabilni del cene). 
 
Osnova za izračun posamezne lastne cene storitev posamezne GJS so celotni načrtovani 
stroški2 teh storitev za prihodnje obračunsko obdobje, ki se delijo z načrtovano količino teh 
storitev. Cena storitve je izražena v EUR/m3 oziroma v EUR/kg. 
 
V skladu z določili nove uredbe v primerih, ko so stroški večji od prihodkov storitev ali 
omrežnine posamezne GJS, negativna razlika ne sme bremeniti tržnih dejavnosti. Če se ob 
potrditvi cene občinski svet odloči, da potrjena cena storitve GJS ne pokriva celotne 
najemnine, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine3. Do 
subvencionirane cene storitve ali omrežnine so upravičeni le uporabniki v gospodinjstvih in 
uporabniki, ki ne opravljajo pridobitnih dejavnosti4. 
 
Vsako leto se izračuna višina stroška amortizacije javne infrastrukture za obvezne občinske 
GJS, ki jo lastnik omrežja (Občina Radovljica) v obliki najemnine zaračuna najemniku 
oziroma izvajalcu GJS.  
 
Predlog predračunskih lastnih cen GJS5: 
- ne vključuje subvencioniranih cen, zato finančno ne bremeni proračuna Občine 

Radovljica,  
- ne vključuje do 5% možnega donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, 
- vključuje 100% izkoriščenost gospodarske javne infrastrukture glede na njeno 

zmogljivost, 
- cena omrežnine vključuje stroške najemnine in zavarovanja infrastrukture. 
 

A) Višji stroški poslovanja, ki vplivajo na variabilni del cene, se pojavljajo zaradi storitve 
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov zaradi povišanja cen obdelave s strani 
obdelovalca EKOGOR, d.o.o. s 1.8.2019, in sicer s 101 EUR/t na 137,5 EUR/t 
obdelanih odpadkov. 

 
B) Stroški poslovanja, ki vplivajo na fiksni del cene: 

 
- Nižja amortizacija oziroma najemnina za infrastrukturo za čiščenje odpadne vode 

(odpisi vrednosti na čistilnih naprvah). 
 

Račun za komunalne storitve se povprečnemu gospodinjstvu (14 m3/ mes, 120 l MKO 
+80 l BIO) zaradi uskladitve cen s stroški poveča v razponu od 0,04% do 0,73%, odvisno 
od tipa odvajanja in čiščenja odpadne vode (priklop na kanalizacijo ali greznica) 
(Priloga 2). 
 
To v absolutnih zneskih na mesečnem nivoju za različne vrste gospodinjstev predstavlja 
zvišanje v razponu od 0,02 EUR za gospodinjstva s kanalizacijo in z zabojnikom 80 l 
MKO in do 0,40 EUR/mes za gospodinjstva z zabojnikom 120 l MKO in zabojnikom 80 l 
BIO (Priloga 2).  
                                                           
2 3. odstavek 8. člena Uredbe 
3 2. odstavek 3. člena Uredbe 
4 3. odstavek 3. člena Uredbe 
5 2. odstavek 8. člena Uredbe 
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S predlogom cen želimo zagotoviti stabilno poslovanje podjetja v letu 2020 in ohraniti 
nivo storitev na sedanji ravni. 
 
I. DEJAVNOST GJS RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI  
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/12) (v nadaljevanju Uredba) določa 
metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja, med katere sodi tudi ravnanje s komunalnimi odpadki, točneje zbiranje 
komunalnih odpadkov, obdelava komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov. Uredba občinam in izvajalcem gospodarskih javnih 
služb (v nadaljevanju GJS) nalaga letno spremljanje količin in stroškov izvajanja posamezne 
GJS ter tako letno usklajevanje cen storitev posamezne GJS. 
 
Uredba v poglavju ravnanja s komunalnimi odpadki določa ločeno oblikovanje cen za 
posamezno javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer za naslednje storitve: 

1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje: 
- ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno 

zbrane odpadne embalaže, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada, 

- ločeno zbrane odpadne embalaže, 
- mešanih komunalnih odpadkov; 

2. zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpakdov in zelenega vrtnega odpada 
3. obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in 
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
Cene na področju zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranja biološko 
razgradljivih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov ne 
spreminjamo. 
 
V skladu z zakonodajo s področja ravnanja z odpadki od leta 2016 dalje odlaganje 
neobdelanih mešanih komunalnih odpadkov (MKO) ni mogoče. Zaradi nerazpolaganja z 
lastnimi napravami za obdelavo in odlaganje ima Komunala Radovljica, d.o.o. tako za 
področje obdelave in odlaganja odpadkov s podjetjem Jeko, d.o.o. sklenjeno pogodbo o 
obdelavi in odlaganju odpadkov na Odlagališču Mala Mežakla.  
 
Zaradi zvišanja stroškov obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov s strani obdelovalca 
EKOGOR d.o.o., ki je obdelovalec odpadkov na Odlagališču Mala Mežakla, s 1.8.2019 
predlagamo spremembo cene storitve obdelave, in sicer zaradi spremenjenih pogojev na 
svetovnem trgu. 
 
V prihodnjem obračunskem obdobju so se glede na preteklo obračunsko obdobje zvišali 
sledeči predračunski stroški po skupinah: 
- Stroški storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, in sicer s 101 EUR/t 

pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov na 137,5 EUR/t pripeljanih mešanih 
komunalnih odpadkov. 
 

I./1.1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 
 
a) Opis trenutnega stanja 
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Potrjena cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov iz preteklega obračunskega 
obdobja je bila oblikovana z Elaboratom za leto 2016 in znaša 0,1217 EUR/kg (brez DDV).  
 
b) Predlog cene obdelave določenenih vrst komunalnih odpadkov   
 
Podjetje Ekogor d.o.o. je kot obdelovalec komunalnih odpadkov izdelal Elaborat o 
oblikovanju cene izvajanja storitve GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v 
Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla za obdobje 2019-2020. Cena v skladu z 
Elaboratom znaša 137,50 EUR/tono obdelanih MKO in velja za vse občine, katerih odpadki 
se obdelujejo v Centru na Mali Mežakli – to so občine Kranjska Gora, Radovljica, Gorje, 
Bohinj, Tržič. 
 
Če primerjamo predhodno veljavno ceno – 101,00 EUR/tono s ceno, ki velja od 1.8.2019 
dalje, ugotovimo, da gre za 36 % povečanje. Podjetje Ekogor povečanje cene utemeljuje z 
dejstvom, da so se spremenili pogoji končne oskrbe lahke frakcije, ki je produkt izvajanja 
dejavnosti obdelave MKO. V letu 2017 je končna oskrba lahke frakcije znašala 80,00 
EUR/tono. Za to ceno je lahko frakcijo prevzemalo podjetje Gorenje Surovina d.o.o.. V letu 
2018 pa so se razmere močno spremenile – mnoge azijske države so prepovedale uvoz 
embalaže, obstoječe sežigalnice v Evropi pa so zaradi povpraševanja močno dvignile cene. 
Tako je v času izdelave elaborata najugodnejša ponudba za prevzem lahke frakcije znašala 
153,00 EUR/tono, cene za prevzem lahke frakcije se še naprej mesečno spreminjajo. 
 
V spodnjih dveh tabelah je prikaz sestave cene za obdelavo MKO podjetja Ekogor d.o.o. – 
cene za obdobje od 10.7.2017 do 10.7.2019 in cene od 11.7.2019 do 31.12.2020. 
 

 
Iz prikaza sestave gornjih cen je razvidno, da cena izvajanja storitve GJS obdelave MKO 
ostaja enaka, povečuje se cena za končno oskrbo lahke frakcije.  

 

 

*Pri letnih stroških za 2019 je bila upoštevana cena obdelave do 31.7.2019 101 EUR/t, od 
1.8.2019 dalje 137,5 EUR/t 
 

Glede na dejstvo, da podjetje Ekogor nima vpliva na svetovno dogajanje, podjetje Komunala 
Radovljica, d.o.o. pa nima druge možnosti, predlagamo sprejetje predračunske cene za 

Cena od 10.7.2017 do 10.7.2019 EM Cena brez 
DDV

zaračunana količina 
glede na vhodno t

Cena/vhodno t 
brez DDV

Stopnja 
DDV

Cena z DDV 

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov EUR/tono % 101,00 9,5% 110,60
obdelava  MKO EUR/tono 61,00 100,00 61,00 9,5% 66,80
končna oskrba lahke frakcije EUR/tono 80,00 50,00 40,00 9,5% 43,80

Cena od 11.7.2019 do 31.12.2020 EM Cena brez 
DDV

zaračunana količina 
glede na vhodno t

Cena/vhodno t 
brez DDV

Stopnja 
DDV

Cena z DDV 

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov EUR/tono % 137,50 9,5% 150,56
obdelava  MKO EUR/tono 61,00 100,00 61,00 9,5% 66,80
končna oskrba lahke frakcije EUR/tono 153,00 50,00 76,50 9,5% 83,77
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obdelavo MKO za leto 2020, ki z upoštevanjem neposrednih stroškov dela podjetja znaša 
0,1609 EUR/kg. 

 
 
 
  

obračunske postavke vrsta storitve oz. omrežnine faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

predlagana 
nova cena 
brez DDV v 
prihodnjem 

obračunskem 
obdobju

predlagana 
nova cena z 

DDV v 
prihodnjem 

obračunskem 
obdobju

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI

obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov

cena obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov EUR/kg 0,1217 0,1609 0,1762 132,25  
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II. DEJAVNOST GJS ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
 
V obdobju od leta 2014 do 2017 je bilo izvedeno precejšnje število investicij za novogradnje 
in rekonstrukcije gospodarske javne infrastrukjture za izvajanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode), ki so bile delno financirane tudi z evropskimi sredstvi. Zaradi tega 
se je v tem obdobju precej povečala vrednost osnovnih sredstev in posledično znižala 
povprečna starost osnovnih sredstev, s tem pa se je povečal strošek amortizacije. Amortizacija 
predstavlja pretežni del stroška omrežnine. Trend investicij je potem nekoliko upadel, hkrati 
pa se je ekonomsko amortiziralo precej opreme (krajši čas amortiziranja) predvsem na 
čistilnih napravah, zato v zadnjem obdobju ponovno beležimo zniževanje stroškov 
amortizacije.  
 
V letu 2019 je Občina Radovljica sprejela nov operaativni program na področju gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode. Izvajanjanje 
programa bo močno odvisno od razpoložljivih lastnih sredstev Občine Radovljica in 
evropskih sredstev. 
 
Ocenjujemo, da se bo v prihodnjih letih to nihanje umirilo oziroma bo ponovno v porastu. To 
se bo zgodilo predvsem na račun načrtovanih izvedb investicij na območju Lancovega, 
Kamne Gorice in posameznih delov (vrzeli, kjer še ni kanalizacijskega omrežja) v Radovljici, 
Lescah in okolica Begunj (Zgoša, Zapuže), ki izhajajo iz obveznosti do EU (leto 2021), ter v 
nadaljevanju širjenja omrežja na območju Ljubnega, Posavca in Podnarta. 
 
Amortizacija in posledično najemnina gospodarske javne infrastrukture za čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje se je znižala. 
Predlagamo znižanje cene omrežnine za čiščenje komunalne in padavinskeni odpadne vode in 
v povezavi s tem tudi znižanje cene za omrežnino, povezano z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami. 
 
II/ 1.1. Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode  
 
a) Opis trenutnega stanja 
 
Največjo (nabavno) vrednost infrastrukture pri čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode predstavljajo skupne čistilne naprave (CČN Radovljica, ČN Kropa). Z amortiziranjem 
infastrukture se znižuje preostala vrednost infrastrukture in posledično s tem letni strošek 
amortizacije. Pri čistilnih napravah velik delež nabavne vrednosti predstavlja oprema (elektro 
krmilna in strojna oprema), kjer je pričakovana doba uporabe krajša (višje amortizacijske 
stopnje). Določen del opreme je že v celoti amortiziran, a je zaradi skrbnega vzdrževanja 
lahko še vedno v uporabi. To nakazuje, da bo v doglednem prihodnjem obdobju potrebno 
planirati nadomestitve te opreme. Občina Radovljica zato skupaj z načrtovano razširitvijo 
(potreba po zvečanju kapacitete za območje občin Radovljica in Žirovnica) že planira in 
pripravlja vse potrebno tudi posodobitev te opreme. Te spremembe stroškov amortizacije 
(navzgor ali navzdol) se zato odaražajo tudi v ceni omrežnine. 
 
Trenutno potrjena cena omrežnine za čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
preteklega obračunskega obdobja za faktor 1 je 2,6976 EUR/mesec (vse brez DDV). 
 
  



IX/9 
 

b) Predlog cene omrežnine za dejavnost čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode 

 

 
 
Predlagana cena omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje za čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode za faktor 1 je 2,1551 EUR/mesec (brez DDV). 
 
II/ 1.2. Omrežnina povezana z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravmi 
(MKČN) 
 
a) Opis trenutnega stanja 
 
Tudi pri storitvah ravnanja z greznicami in MKČN se uporablja gospodarska javna 
infrastruktura za čiščenje odpadne vode. Greznične gošče in mulj iz MKČN se redno obdobno 
odvažajo od uporabnikov na CČN Radovljica, kjer jih vključimo v proces čiščenja. Produkt 
tega čiščenja je očiščena odpadna voda, ki odteka v Savo, trdni ostanki na mehanski stopnji 
čiščenja, kot odpadki čiščenja, in odpadni mulj, ki ga oddamo v nadaljnjo predelavo. Stroški 
čiščenja grezničnih gošč so ocenjeni (v sorazmerju s količino) na približno 80% stroškov 
čiščenja odpadne vode, ki priteka iz kanalizacije, zato so tudi v enakem deležu ocenjeni nižji 
stroški uporabe infrastrukture za čiščenje odpadne vode, ki jo uporabljajo uporabniki greznic 
in MKČN, kot za uporabo kanalizacije (več v Elaboratu na str. 21).    
 
Trenutno potrjena cena omrežnine za storitve, povezane z greznicami in MKČN, za preteklo 
obračunsko obdobje za faktor 1 je 2,1897 EUR/mesec (vse brez DDV). 
 
b) Predlog cene storitve in omrežnine povezane z greznicami in MKČN 
 

 
 
Predlagana cena omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje za omrežnino povezano z 
greznicami in MKČN za faktor 1 je  1,7196 EUR/mesec (brez DDV). 
 

3. Finančne posledice 
 
V postopku sprejemanja proračunov za leti 2019 in 2020 je bilo dogovorjeno: »da se v letu 
2019 pripravi preveritev cen komunalnih storitev in predlaga morebitno subvencioniranje 
najemnin. V kolikor bi bilo tedaj ugotovljeno in potrjeno subvencioniranje najemnin, se bodo 
v letu 2020 sredstva za subvencioniranje zagotovila z rebalansom proračuna.«  

vrsta storitve oz. omrežnine faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

predlagana 
nova cena 
brez DDV v 
prihodnjem 
obračunske
m obdobju

predlagana 
nova cena z 

DDV v 
prihodnjem 

obračunskem 
obdobju

Razlika 
brez DDV

Razlika z 
DDV

cena omrežnine - čiščenje kanalizacija faktor 1 EUR/mesec 2,6976 2,1551 2,3598 -0,5425 -0,5940

vrsta storitve oz. omrežnine faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

predlagana 
nova cena 
brez DDV v 
prihodnjem 
obračunske
m obdobju

predlagana 
nova cena z 

DDV v 
prihodnjem 

obračunskem 
obdobju

Razlika 
brez DDV

Razlika z 
DDV

cena omrežnine - greznice in MKČN faktor 1 EUR/mesec 2,1897 1,7196 1,8830 -0,4701 -0,5148
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Preveritev cen je bila izvedena s predloženim elaboratom. Po predloženem elaboratu se cene 
pri čiščenju odpadnih voda nekoliko znižajo, na področju ravnanju z odpadki (obdelava 
odpadkov) pa nekoliko zvišajo. Skupno se cene uskladijo za minimalni znesek. Vpliv novih 
cen za uporabnike je obrazložen oz. prikazan v tabelaričnem delu gradiva v prilogi 2.  

Sama uskladitev cen po uredbi ne pomeni dodatnih finančnih obremenitev za proračun 
občine. Ključen element cen komunalnih storitev je amortizacija komunalnih objektov in 
naprav, ki bo v letu 2020 nekoliko nižja kot v preteklem letu, saj so bili vsi največji 
infrastrukturni projekti (čistilna naprava Kropa, primarna in sekundarna kanalizacija Kropa in 
Begunje ter primarni in sekundarni vodovodi v Kropi in Begunjah) izvedeni pred 5-7 leti. 
Posledično bo oblikovana tudi nižja najemnina za to infrastrukturo, ki je prihodek občinskega 
proračuna.  

Ob zadnji uskladitvi cen komunalnih storitev in v postopku sprejemanja proračunov za leti 
2019 in 2020 je bilo izpostavljeno vprašanje subvencioniranje cen komunalnih storitev. Po 
daljši razpravi je bilo usklajeno stališče, da se samih cen komunalnih storitev ne 
subvencionira, občina pa bo po potrebi finančno posredovala pri najbolj izpostavljenih 
vprašanjih na področju javno gospodarskih služb. Eno od takšnih vprašanj je odvoz odpadne 
embalaže, ki nam povzroča vse več težav na zbirnem centru. V letošnjem letu, v času 
epidemije, je morala Komunala Radovljica zaradi preprečevanja okužb izvesti že nekaj 
intervencijskih odvozov nakopičene odpadne embalaže iz zbirnega centra Radovljica. Za to je 
občina namenila že več kot 13.000 €. Z rebalansom proračuna se za morebitno plačilo 
dodatnih odvozov namenja še 57.000,00 €. Drugo takšno vprašanje je prevzem odpadnega 
blata iz komunalnih čistilnih naprav. Rešitev v zvezi s tem vprašanjem je prav tako negotova 
kot pri prevzemu odpadne embalaže Zaradi težav in dodatnih stroškov, ki lahko nastanejo v 
zvezi s tem, je z rebalansom proračuna predvidenih 50.000,00 €. Skupno za pokritje vseh teh 
stroškov z rebalansom proračuna zagotavljamo 107.000 €.  

 
Pripravili: 
- direktor: Matija Žiberna, mag. org., 
- vodja VOKAČN: Bojan Gašperin, mag. org., 
- vodja RO in UJP: Mojca Dolar, univ. dipl. biol. 
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Pogosto uporabljene kratice: 
 
Uredba MEDO – Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja 
 
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Ljubljana 
 
GJS – gospodarske javne službe 
 
GJI – gospodarska javna infrastruktura 
 
 

AGLOMERACIJA - območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge 

dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno 

odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Aglomeracije se 

določijo na podlagi gostote obremenjenosti in skupne obremenitve zaradi nastajanja komunalne 

odpadne vode na podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 

100 m krat 100 m, pri čemer je en stalno prijavljen prebivalec en PE. 
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1. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB 

VARSTVA OKOLJA 
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/12 in 76/2017 – v nadaljevanju: Uredba MEDO), ki velja od 1. 
januarja 2013 dalje, določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen 

storitev javnih služb njihovim uporabnikom. 
 
Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb1 
varstva okolja, in sicer za storitve: 

- oskrbe s pitno vodo, 
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. 

 
Posamezni uporabljeni izrazi, ki so definirani v 2. členu Uredbe, imajo naslednji pomen: 
 

- predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS) in to Uredbo, na podlagi načrtovane količine 

opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem 

obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture; 
- obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kot predračunska 

cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine 

opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju; 
- potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter 

iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ  občine, 
- zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, 

ki jo plača uporabnik, 
- omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo 

ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; 
- subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine; 
- posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno 

infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso 
obvezne storitve javne službe (npr. odlaganje nekomunalnih odpadkov na odlagališču, 

razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, zagotovitev uporabe javne infrastrukture za 

odvajanje industrijskih odpadnih voda in njihovo čiščenje na čistilni napravi, osebam, ki niso 

uporabniki storitev javne službe ipd.). Prihodki posebnih storitev zmanjšajo lastno ceno 
posamezne javne službe, 

- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva je donos izvajalca, ki ne sme 
presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno 
opravljanje posamezne javne službe. 

 
Izhodišča za oblikovanje cen javnih služb in elaborata so v skladu z 8. členom Uredbe sledeča: 

- vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb,  
- odstotek donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne 

službe,  
načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje 
obdobje.  

 
Občine izvajalcu javne službe obračunavajo najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za 

opravljanje javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane 

amortizacije. Stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo 

izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, navedene v 

prilogi 1, ki je sestavni del Uredbe.  

                                                 

 
1Gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS) 
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Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva 

celotne najemnine, mora v skladu s 3. členom Uredbe, za razliko občina oblikovati subvencijo iz 

proračuna občine, vendar samo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. 
Na uporabnike storitev gospodarske javne službe se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo občina 

za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcem in je sorazmeren z deležem zmogljivosti javne 

infrastrukture, ki je namenjena uporabnikom storitev gospodarske javne infrastrukture.  
 
Uredba prepoveduje razlikovanje cen med uporabniki ali skupinami uporabnikov, zato imajo tako 
gospodinjstva, izvajalci nepridobitnih dejavnosti kot tudi izvajalci pridobitnih dejavnosti obračunano 

enako ceno storitve. Občina lahko gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti subvencionira 

del najemnine gospodarske javne infrastrukture, ki se zaračunava z omrežnino oz. ceno javne 

infrastrukture. 
 
Cene, oblikovane po Uredbi, so sestavljene iz: 

a) cene omrežnine oziroma uporabe javne infrastrukture (ta cena se zaračunava glede na 

dimenzijo vodomera ali zmogljivost priključka in na kg zbranih odpadkov–pokriva najemnino za 
infrastrukturo za oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje ter ravnanje z odpadki; vzdrževanje 
vodovodnih priključkov, menjavo vodomerov, uporabo kanalizacijskih vodov s črpališči in jaški, 

uporabo čistilne naprave, zbiralnic ločenih frakcij, zbirnega centra, uporabo odlagališča 

nenevarnih odpadkov skupaj s finančnim jamstvom) in  
b) cene storitve javne službe (ta cena se zaračunava v m³ dobavljene vode oziroma na kg 

odpadkov). 
 
V skladu s 16. točko 2. člena Uredbe naj ne bi donos izvajalca na vložena poslovno potrebna osnovna 

sredstva presegal 5 % od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje 
posamezne javne službe. Pri tem je treba upoštevati kot osnovo neodpisano knjigovodsko vrednost 

osnovnih sredstev. 
 
Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno presega 10 
% od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek 

potrjevanja cene. 
 
Občina Radovljica javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o., zaračunava najemnino za 

infrastrukturo na podlagi Dolgoročne pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v 

zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb in sklenjenimi aneksi k tej pogodbi. 
 

 
Na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k dolgoročni pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture 
bo z uveljavitvijo novih cen najemnine infrastrukture letni znesek najemnine, ki jo bomo plačali Občini 

Radovljica in Občini Gorje za prihodnje obračunsko obdobje sledeč: 
 
V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača 

izvajalec, niso upravičeni kalkulativni element cene storitve javne službe, zato jih nismo upoštevali kot 

strošek v kalkulacijah cen storitev. 
 

Vrsta infrastrukture

Znesek 
najemnine 

Občina Radovljica 

za leto 2016

Znesek 
najemnine 

Občina 

Radovljica za 
leto 2017

Znesek 
najemnine 

Občina 

Radovljica za 
leto 2018

Znesek najemnine 
Občina Gorje za 

leto 2018

Skupni znesek 
najemnine obeh 

občin za leto 2018

Znesek najemnine 
Občina Radovljica 

za prihodnje 
obračunsko 

obdobje 2019

Znesek najemnine 
Občina Gorje za 

prihodnje 
obračunsko 

obdobje 2019

Skupni znesek 
najemnine obeh 

občin za prihodnje 

obračunsko 

obdobje 2019

Oskrba s pitno vodo 306.803 325.126 283.595 28.285 311.880 307.085 33.838 340.923

Odvajanje odpadne vode 297.071 329.883 290.871 0 290.871 298.973 0 298.973

Čiščenje odpadne vode 298.436 347.888 353.441 0 353.441 313.793 0 313.793

Storitve ravnanja z odpadki 14.976 16.595 16.595 0 16.595 16.595 0 16.595

Pokopališka dejavnost 2.735 2.745 2.745 0 2.745 2.746 0 2.746

SKUPAJ 920.021 1.022.237 947.248 28.285 975.533 939.192 33.838 973.030
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1.1 Določitev regulatornega obdobja 
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) in Uredba MEDO ne določata dolžine in samega regulatornega obdobja. 

6. člen Sklepa Komisije EU z dne 20.12.2011 govori o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim 

podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena. Ta člen določa, da 

države članice zagotovijo, da se najmanj vsaka tri leta izvedejo preverjanja za nadomestila dodeljena 
za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena. 
 
Vsekakor izvajalec v skladu z Uredbo MEDO upošteva tretji odstavek 6. člena Uredbe MEDO, ki od 

izvajalca zahteva, da enkrat letno pripravi elaborat in začeti postopek potrjevanja nove cene, če razlika 

med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev presega 10 % od potrjene cene.  
 

1.2 Primerjave cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih 
območij 

 
Zaračunavanje cen komunalnih storitev z enakimi postavkami na računu naj bi dolgoročno omogočale 

primerjave potrjenih, obračunskih in zaračunanih cen posameznih storitev med občinami, z 

upoštevanjem primerljivih območij glede na geografske kot poselitvene in z njimi povezane storitvene 
značilnosti, kakor tudi razpoložljivost in kvaliteto podatkov za oblikovanje območij. 
 
Odstopanja posameznih cen komunalnih storitev v občini od izračunanega povprečja znotraj 

primerljivega območja v elaboratu o oblikovanju cene pojasni konkreten izvajalec javne službe, glede 

na standard in značilnosti izvajanja javne službe ter morebitne druge pomembne specifike. 
Na podlagi 28. člena Uredbe MEDO, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja primerljiva območja in 

povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja za posamezna primerljiva območja.  
Uredba določa, da mora ministrstvo oblikovati skupine primerljivih območij in za posamezne skupine 

primerljivih območij izračunati povprečno:  
- potrjeno, - obračunsko in - zaračunano ceno.  
 
Povprečne vrednosti se izračunajo ločeno za:  
- del, ki se nanaša na javno infrastrukturo in - del, ki se nanaša na ceno izvajanja javne službe.  
 
Za izračun povprečnih vrednosti in za oblikovanje primerljivih območij je ministrstvo uporabilo podatke 

iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, ki poročajo v sistem IJSVO (Izvajalcev javnih služb varstva okolja), ki se nahaja na spletni strani 

http://www.ijsvo.si.  
 
Nekatere občine so se zaradi različnega števila prebivalcev in gostote poselitve preselile iz ene v drugo 
skupino. Zaradi pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin pri izračunu poprečnih cen, niso 

mogle biti zajete vse občine. Pri izračunu povprečnih cen so bile zajete tiste občine, za katere so izvajalci 

javne službe poročali o ceni storitev lokalne gospodarske javne službe varstva okolja. 
 
Zaradi narave storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami in MKČN, storitev obdelave komunalnih 

odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov, so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo 
območje, v katerega so vključene vse občine. Posledično je izračunana le ena povprečna obračunska, 

povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve. 
Zaradi majhnega števila občin, ki so poročale o ceni storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne 

vode so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. 

Zato je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena 

za navedene storitve.  
 
Stroški čiščenja komunalne odpadne vode so v največji meri povezani s stopnjo čiščenja in velikostjo 

konkretne čistilne naprave, na kateri se izvaja storitev čiščenja komunalne odpadne vode. Zato so 
izračunali povprečno velikost čistilnih naprav, na katerih se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne 

občine. Pri izračunu povprečne velikosti čistilne naprave v izračun niso bile vključene čistilne naprave s 

kapaciteto manj kot 500 PE. V izračunu povprečne velikosti čistilnih naprav, na kateri se čisti komunalna 

http://www.ijsvo.si/
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odpadna voda iz posamezne občine, so bile zajete le tiste občine, ki so poročale o ceni storitve, na 

katerih čistilnih napravah se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine.  
 
Za ostale storitve gospodarskih javnih služb so bila primerljiva območja oblikovana ob upoštevanju 

števila prebivalcev, gostote poselitve občine in gostote poselitve v območjih aglomeracije.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor je na povezavi  
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/cenovno_spremljanje_izvajanja_javnih_sluzb_oskrbe
_s_pitno_vodo_in_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode/ javno objavilo 
primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja povprečne cene za posamezna primerljiva 

območja ter elaborate za posamezna leta, od leta 2012 do vključno leta 2017. 
 
Uredba določa izhodišča za primerljivost območij glede na stroške, ki so potrebni za opravljanje 

primerljivega nivoja storitve javne službe. 
 

Vrsta storitev Dejavniki zakonodajalca, ki lahko vplivajo na primerljivost cen 

Oskrba s pitno vodo 

- število priključkov, 
- dolžina priključkov, 
- dolžina omrežja, 
- količina prodane vode, 
- delež naselij z manj kot 300 prebivalci, 
- skupna površina občine, 
- število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe 

Odvajanje komunalne odpadne vode 
in padavinske odpadne vode z javnih 
površin 

- število PE priključenih na sistem odvajanja, 
- dolžina omrežja, 
- količina opravljene storitve, 
- delež naselij z manj kot 300 prebivalci, 
- skupna površina občine, 
- število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe 

Čiščenje komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih 
površin 

- zmogljivost vseh ČN, na katerih se čisti voda iz 

posamezne občine, 
- število ČN, na katerih se čisti odpadna voda, 
- količina opravljene storitve, 
- delež naselij z manj kot 300 prebivalci, 
- skupna površina občine, 
- število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe 

Zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov 

- število prebivalcev, 
- količina zbranih odpadkov, 
- delež naselij z manj kot 300 prebivalci, 
- skupna površina občine, 
- število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe 

Obdelava mešanih komunalnih 

odpadkov 
- zmogljivost naprave za obdelavo, 
- količina opravljene storitve 

Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 

- zmogljivost naprave za odlaganje, 
- količina opravljene storitve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/cenovno_spremljanje_izvajanja_javnih_sluzb_oskrbe_s_pitno_vodo_in_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/cenovno_spremljanje_izvajanja_javnih_sluzb_oskrbe_s_pitno_vodo_in_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode/


Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb 
 

 

Komunala Radovljica, d.o.o.  9 

1.3 Postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb 
 
V tabeli so navedene posamezne postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb, način 

zaračunavanja posameznih postavk ter enota mere po posameznih vrstah storitev javnih služb. 
 
Predstavitev storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
 

Naziv postavke na računu Vrsta storitev Zaračunavanje storitve oz. uporabe 

javne infrastrukture 
Enota 
mere 

OSKRBA S PITNO VODO 
Omrežnina - oskrba s 
pitno vodo (DN20 ali druga 
ustrezna dimenzija) 

Javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo 
(cevovodi, vodohrani, vodni viri, vzdrževanje 

vodovodnih priključkov, menjava vodomerov, 

zavarovanje, …) 

Glede na dimenzijo vodomera oziroma 
zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni 

opremljena z obračunskim vodomerom 

kos 

Vodarina Storitev - oskrba s pitno vodo; vključeno tudi 

vodno povračilo 
Glede na količino dobavljene vode m³ 

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 
Omrežnina - odvajanje 
komunalne odpadne vode 
(DN20 ali druga ustrezna 
dimenzija) 

Javna infrastruktura za odvajanje komunalne 
odpadne vode in padavinske odpadne vode 
z javnih površin (cevovodi, črpališča, jaški, 

…) 

Glede na dimenzijo vodomera oziroma 
zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni 

opremljena z obračunskim vodomerom 

kos 

Odvajanje odpadne vode 
po kanalizaciji 

Storitev - odvajanje komunalne odpadne 
vode in padavinske odpadne vode z javnih 
površin2 

Glede na količino dobavljene vode m³ 

Odvajanje odpadne vode 
greznice ali storitve, 
povezane z malih 
komunalnih čistilnih 

naprav (v nad.: MKČN) 

Storitve, povezane z greznicami ali malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami (prevzem 

blata iz greznic in MKČN, ravnanje s tem 

blatom (čiščenje blata na centralni čistilni 

napravi), obratovalni monitoring za MKČN 

Glede na količino dobavljene vode m³ ali 

PE3 

Okoljska dajatev za 
odvajanje odpadne vode 
(ČN, greznice, ostalo – raba 
vode v kmetijstvu, gradbena 
voda, …) 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 

zaradi odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode 

Glede na količino dobavljene vode 

oziroma glede na število PE za tiste, ki 

niso priključeni na javno vodovodno 

omrežje 

m³ ali 

PE 

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 
Omrežnina - čiščenje 

komunalne odpadne vode 
(DN20 ali druga ustrezna 
dimenzija) – ločeno 

kanalizacija in greznice 

Javna infrastruktura za čiščenje komunalne 

odpadne vode in padavinske odpadne vode 
z javnih površin (čistilna naprava) 

Glede na dimenzijo vodomera oziroma 
zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni 

opremljena z obračunskim vodomerom 

kos 

Čiščenje odpadne vode – 
ločeno kanalizacija in 

greznice 

Storitev - čiščenje komunalne odpadne vode 

in padavinske odpadne vode z javnih 
površin4 

Glede na količino dobavljene vode m³ 

  

                                                 

 
2 Trenutno ne zaračunavamo odvajanja odpadne vode z javnih površin. 
3 PE – se obračuna le tistim uporabnikom, ki niso priključeni na javni vodovod. 
4 Trenutno ne zaračunavamo čiščenja padavinske odpadne vode z javnih površin. 
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Predstavitev storitev ravnanja z odpadki 
 

Naziv postavke na računu Vrsta storitev Zaračunavanje storitve oz. uporabe 

javne infrastrukture 
Enota 
mere 

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
Cena javne infrastrukture: 
a) komunalnih odpadkov 
b) bioloških odpadkov5 

Javna infrastruktura za zbiranje komunalnih 
odpadkov (zbirni center) ali kompostarna 

Glede na količino odpadkov kg 

Zbiranje določenih vrst  
komunalnih odpadkov: 
a) komunalnih odpadkov, 
b) bioloških odpadkov 

Zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov: 
- zbiranje ločenih frakcij določenih 

komunalnih odpadkov (zbrano na zbirnem 
centru in zbiralnicah) in kosovnih odpadkov,  
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže, 
- zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 
 -zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 

Storitev se obračuna na kg, pri čemer se 

pri izračunu cene upošteva masa 

zbranih odpadkov na ravni celotne 
občine, uporabnikom pa se zaračuna 

sorazmerno glede na prostornino 
zabojnika za mešane komunalne 

odpadke ali biološkega zabojnika in 

pogostost odvoza tega zabojnika. 

kg 

OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
Cena javne 
infrastrukture6: 
a) komunalnih odpadkov 

Javna infrastruktura za obdelavo komunalnih 
odpadkov 

Glede na količino odpadkov kg 

Obdelava mešanih 

komunalnih odpadkov 
Obdelava  določenih vrst komunalnih 

odpadkov: 
- mešanih komunalnih odpadkov 

Storitev se obračuna na kg, pri čemer se 

pri izračunu cene upošteva masa 

obdelanih komunalnih odpadkov na 
ravni celotne občine, uporabnikom pa se 

zaračuna sorazmerno glede na 

prostornino zabojnika za mešane 

komunalne odpadke in pogostost 
odvoza tega zabojnika. 

kg 

ODLAGANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
Cena javne infrastrukture7 
a) komunalnih odpadkov 
b) bioloških odpadkov 

Javna infrastruktura za odlaganje  ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov (odlagališče odpadkov,  …) 

Glede na količino odpadkov kg 

Odlaganje komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov (tudi 
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 

zaradi odlaganja odpadkov in okoljska 
dajatev za odvajanje odpadne vode iz 
odlagališča). 

Storitev se obračuna na kg, pri čemer se 

pri izračunu cene upošteva masa 

odloženih  komunalnih odpadkov na 

ravni celotne občine, uporabnikom pa se 

zaračuna sorazmerno glede na 

prostornino zabojnika za mešane 

komunalne odpadke in pogostost 
odvoza tega zabojnika. 

kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
5 Nimamo javne infrastrukture za BIO odpadke, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane. 
6 Nismo najemniki obrata obdelave, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane. 
7 Nismo najemniki odlagališča, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane. 
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1.4 Obvezne sestavine elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 
javnih služb varstva okolja 

 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja posameznih storitev javnih služb mora vsebovati: 

 
1. predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko 

obdobje, 
2. predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje, 
3. pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne 

javne službe za preteklo obračunsko obdobje, 
4. primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe za katero se oblikuje cena, z obračunskimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
5. primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
6. primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivimi območji, 
7. primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje 

cena, s pomočjo kazalnikov, 
8. predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, 
9. predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje, 
10. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za 

preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
11. prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno 

dejavnost, 
12. prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, 
13. donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje, 
14. število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, 
15. podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture 
16. stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev, 
17. izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko 

obdobje, 
18. prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah, 
19. druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32. 
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2. PREDSTAVITEV DRUŽBE KOMUNALA RADOVLJICA IN NJENIH 
DEJAVNOSTI 

 
 
Podjetje:  Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. 
 
Sedež:   Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica 
 
Transakcijski račun: IBAN SI 56 0700 0000 0008 529, BIC GORESI2X 
 
ID številka za DDV: SI98605275 
 
Matična številka: 5063485 
 
Komunala Radovljica, d.o.o., je pravna oseba javnega prava, ki opravlja dejavnost gospodarskih javnih 
služb v občini Radovljica.  
 
Glavne dejavnosti podjetja:     

- zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, 
- odvajanje odpadne vode, 
- čiščenje odpadne vode, 
- zbiranje in odvoz odpadkov, 
- odlaganje odpadkov in 
- urejanje javnih površin. 

 
Poleg teh dejavnosti podjetje izvaja tudi dopolnilne tržne storitve in storitve na podlagi javnega 

pooblastila (izdaja projektnih pogojev in soglasij s področja GJS, vodenje katastra komunalnih 

naprav,…). 
 
Po 3. odstavku 55. člena Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) sodi javno podjetje Komunala 
Radovljica, d.o.o., med majhne družbe. 
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2.1 Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali 
Radovljica 
 

Komunala Radovljica, d.o.o., ugotavlja poslovanje družbe v dejavnosti gospodarskih javnih služb in 

tržnih dejavnosti. Za vsak gospodarsko javno službo je skladno s SRS oblikovano poslovno-izidno 
mesto, na katerem se ugotavljajo prihodki ter na njem nastali in prisojeni stroški.  
 
Prikaz izračunavanja posrednih stroškov in prihodkov za razporejanje na posamezne dejavnosti in 
stroškovne nosilce: 
 

 
 
Prihodke ločujemo na neposredne in posredne (splošne). Večina prihodkov je neposrednih, ker je 

izvirno mogoče ugotavljati, na katere dejavnosti se nanašajo. Tovrstne prihodke že na podlagi nalogov 

za fakturiranje knjižimo neposredno na posamezno dejavnost. Pri poslovanju nastajajo tudi posredni 
ali splošni prihodki (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki), ki se najprej pripišejo 

ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, nato pa razdelijo na temeljna stroškovna mesta. 

Šifra SM Naziv stroškovnega mesta Opis

10 GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Gospodarske javne službe

1010 VODOVOD VZDRŽEV. Vodovod vzdrževanje

1012 OMREŽNINA VODA Omrežnina vodovod

1111 MENJAVA VODOMEROV Menjava vodomerov
1020 KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE Kanalizacija vzdrževanje

1021 KANALIZACIJA-GREZNICE Črpanje grezničnih gošč

1022 VZDRŽ.KANAL.PRIKLJUČKOV Vzdrževanje kanalizacijskih priključkov

1030 ZBIRANJE MKO S SMETIŠKO Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov - smetiška

1031 ZBIR.BIOLOŠKIH ODPADKOV Zbiranje biološkihh odpadkov

1032 KOSOVNI ODVOZ Kosovni odvoz
1033 PREVOZ ODPADKOV Prevoz MKO, bioloških odpadkov

1034 ZBIRANJE STEKLA Zbiranje odpadne embalaže-stekla

1035 ZBIRNI CENTER Zbirni center
1036 ZBIR. EMBALAŽE EK Zbiranje embalaže na EKO otokih

1037 EMBALAŽA OBČANI Zbiranje embalaže pri občanih

1038 LOČENE FRAK.-PAPIR Zbiranje ločenih frakcij

1039 ZBIRANJE MKO S KO Zbiranje MKO s ko.
1060 UJP - LETNA SLUŽBA Urejanje javnih površin - letna služba

1061 UJP - ZIMSKA SLUŽBA Urejanje javnih površin - zimska služba

1070 ODL.MEŠ.KOM.ODP. Odlaganje mešanih komunal.odpadkov

1071 DEPONIJA-SANACIJA Deponija - sanacija
1073 OBDELAVA MKO Obdelava mešanih komunal.odpadkov

1080 CČN RADOVLJICA Čiščenje odpadne vode CČN Radovljica

1082 OMREŽNINA ČIŠČENJE Omrežnina ČN

1085 ČN KROPA Čiščenje odpadne vode ČN Kropa

11 STORITVENE DEJAVNOSTI Storitvene dejavnosti
1110 VODOVOD STORITVE Vodovod storitve
1111 MENJAVA VODOMEROV Menjava vodomerov
1112 IZDELAVA  PRIKLJUČKOV Izdelava vodovodnih priključkov

1120 KANALIZACIJA STORITVE Kanalizacija storitve
1130 PROD.STISK., NAJEM Prodaja vrečk, stiskalnic in posod  BIO, najem posod, prevozi BIO odp.

1131 ZBIR.INDUSTR.ODP. Zbiranje industrijskih odpadkov
1140 RAZVOJ Razvoj
1150 POKOPALIŠKA DEJ. Pokopališka dejavnost

1160 UJP-LETNA-TRŽNA Urejanje javnih površin-letna dej.-tržna dejavnost

1161 UJP - ZIMA -TRŽNA Urejanje javnih površin-zima-tržna dejavnost

1172 ODLAGANJE IND. OD Odlaganje industrijskih odpadkov
1191 ELEKTRARNA Sončna elektrarna CČN

1192 ELEKTRARNA NAJEM Sončne elektrarne v najemu

1193 KOGENER. NAJEM ATL Kogeneracija v najemu OŠ ATL Radovljica

1194 KOGENER. NAJEM Vrtec Kogeneracija v najemu - Vrtec Lesce
1200 POČITNIŠKI APARTMA Počitniški apartma

8 PROIZVAJALNI SPLOŠNI STROŠKI Proizvajalni splošni stroški

8100 REŽIJA VOKA Režija VOKA

8300 REŽIJA ODPADKI Režija odpadki

9 SPLOŠNI STROŠKI STROKOVNIH SLUŽB Splošni stroški strokovnih služb

9000 UPRAVA Splošni stroški - uprava
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Tudi večino stroškov je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za 

storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, porabljenih ur dela in obračuna plač po delovnem nalogu 

ipd.) knjižiti na dejavnost, na katero se stroški dejansko nanašajo. Večino neposrednih stroškov 
(stroške porabe goriva, stroške avtomobilskih gum, stroške vzdrževanja strojev in vozil, stroške 
zavarovanja strojev in vozil, stroške amortizacije strojev in vozil) je mogoče razporediti na temeljna 
stroškovna mesta (na konte razreda 4 in 7) že ob knjiženju. Evidenca osnovnih sredstev je vzpostavljena 
po nahajališčih in stroškovnih mestih. Vsi neposredni stroški, povezani z delovanjem osnovnega 

sredstva (stroški amortizacije, vzdrževalni stroški in ostali stroški) bremenijo tisto stroškovno mesto, kjer 
se osnovno sredstvo nahaja.  
 
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov je delež neposrednih stroškov posameznega stroškovnega 

mesta (razen amortizacije) v celotnih neposrednih stroških vseh dejavnosti. 
 
V podjetju imamo vzpostavljena sledeča splošna stroškovna mesta: 

a) Splošna stroškovna mesta organizacijskih enot (splošna proizvajalna stroškovna mesta): 
- stroškovno mesto 8100 – režija VOKA, 
- stroškovno mesto 8300 – režija odpadki 
b) splošna stroškovna mesta strokovnih služb: 
- stroškovno mesto 9000 - uprava 

 
Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po 

delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljne dejavnosti, imajo značaj splošnih 

stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Na stroškovno mesto uprave knjižimo tudi 

druge stroške, ki jih ni mogoče razporediti na druga splošna stroškovna mesta. 
 
Interni prihodki, ki nastanejo med dejavnostmi, prinašajo tudi razporeditev stroškov med dejavnostmi. 
Vpliva na poslovni izid podjetja nimajo, vplivajo pa na poslovni izid posamezne dejavnosti. 
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2.2 Zaposleni za izvajanje storitev gospodarske javne službe in ostalih dejavnosti 
 
Pri razporejanju stroškov dela zaposlenih po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure 

delavcev na podlagi delovnih nalogov. 
 
Iz spodnje preglednice je razvidno število neposredno zaposlenih iz ur po posameznih vrstah storitev 
javne službe in tržnih dejavnost. Poleg teh delavcev so posredno zaposleni tudi delavci uprave podjetja. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskrba s pitno vodo 7,18 7,76
Odvajanje odpadne vode - kanalizacija 1,14 1,32
Odvajanje odpadne vode - greznice in MKČN 0,94 0,99
Čiščenje odpadne vode - kanal 2,47 1,95
Čiščenje odpadne vode - greznice in MKČN 0,62 0,49

Zbiranje mešanih odpadkov 7,57 8,30

Zbiranje - mešane frakcije 6,68 6,68
Zbiranje - embalaže 5,73 5,73
Zbiranje MKO - SKUPAJ 19,97 20,71
Zbiranje - BIO odpadkov 1,33 1,33
Obdelava odpadkov 0,07 0,07
Odlaganje odpadkov 0,15 0,05
Vodja dejavnosti vodovod, kanalizacija, čistilne naprave 0,04 0,04
Vodja dejavnosti ravnanja z odpadki (zbiranje, obdelava, odlaganje) 0,81 0,81
Skupaj zaposleni na dejavnostih GJS 34,71 35,52
Uprava 6,35 6,87
SKUPAJ GJS, vključno z upravo 41,06 42,39
Urejanje javnih površin - letna in zimska služba kot GJS 4,65 4,65
Razvoj 0,97 0,97
Vodovod storitve 0,92 1,04
Izdelava hišnih vodovodnih priključkov 0,40 0,40
Kanalizacija storitve 0,04 0,05
Prodaja stiskalnic, najem zabojnikov 0,01 0,01
Zbiranje in odlaganje indstrijskih odpadkov 0,65 0,65
Pokopališka dejavnost 0,01 0,01
Urejanje javnih površin - letna in zimska služba kot tržna dejavnost 0,41 0,41
Najem kogeneracij 0,24 0,06
SKUPAJ OSTALE GJS in TRŽNE DEJAVNOSTI 8,30 8,25
VSI ZAPOSLENI SKUPAJ 49,37 50,63

Število neposredno zaposlenih po dejavnostih GJS

število 

zaposlenih iz 
opravljenih ur 

v letu 2018

načrtovano 

število 

zaposlenih 
za leto 2019
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2.3 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe s 
primerljivimi območji, s pomočjo kazalnikov 

 
Skladno s 7. alinejo 9. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja naj bi izvajalci javne službe naredili primerjavo s povprečjem 

panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki jih objavlja AJPES, in 
so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja in povprečna mesečna plača 

na zaposlenca. 
 
Primerjava kazalnikov podjetij (vir: AJPES) s povprečjem panoge javne službe je z vidika stroke 
vprašljiva. Takšna primerjava ne upošteva pogojev poslovanja posameznih izvajalcev in specifičnih 
značilnosti izvajanja posamezne javne službe. Dejstvo je, da geografske, poselitvene in oskrbovalne 
značilnosti območij bistveno vplivajo na stroške izvajanja posamezne dejavnosti. 
 
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija 

vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj 
primerna. 
 

Kazalnik Formula za izračun Opis kazalnika 

Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti 

Kratkoročna sredstva – zaloge Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva financirana s 
kratkoročnimi viri sredstev. Če je vrednost tega kazalnika 

večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financirana 

tudi likvidnejša sredstva. 

= ----------------------------------------- 

Kratkoročne obveznosti 

Gospodarnost 
poslovanja 

Prihodki iz poslovanja 
Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in 

povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost 

kazalnika, uspešnejše je poslovanje gospodarske družbe, 

seveda pod pogojem, da izkazuje čisti dobiček. V primeru 

kazalnika manjšega od 1, gospodarska družba izkazuje 

negativni rezultat iz poslovanja. 

= --------------------------------- 

Odhodki iz poslovanja 

Povprečna mesečna 

plača na zaposlenca 

Stroški plače/število mesecev 

Rezultat kazalnika prikazuje povprečno mesečno plačo 

zaposlenca 

poslovanja 
= ------------------------------------------ 

Povprečno število zaposlencev 

 
Vir: AJPES; pojasnila postavk iz bilance stanja http://www.ajpes.si/fipo/pojasnila_za_gd.asp 
 
V gornji tabeli so prikazane formule za izračun in opis kazalnikov v skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 
9. člena Uredbe. Pri analizi so upoštevani podatki za gospodarske družbe posamezne dejavnosti na 

ravni države. 
 
Primerjave izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

pomočjo kazalnikov, so prikazane ločeno po posameznih dejavnostih gospodarske javne službe. 
 
V spodnji tabeli so prikazane vrednosti kazalnika povprečna bruto plača na zaposlenca za leto 2017 v 
skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 9. člena Uredbe, ker za leto 2018 še ni uradno objavljenih podatkov. 
Enako velja tudi za druge kazalnike, ki so prikazani po posameznih dejavnostih znotraj posameznih 
elaboratov (pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti in gospodarnost poslovanja). 
 

http://www.ajpes.si/fipo/pojasnila_za_gd.asp
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2.4 Trenutna veljavnost cen in predlogi sprememb cen 

 
Prvič smo oblikovali cene storitev vseh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (za dejavnost 

oskrbe s pitno vodo, dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in dejavnost ravnanja z 

odpadki) v skladu z Uredbo MEDO v letu 2014, z veljavnostjo od 1.4.2014 do 31. 3. 2016, določene 

nove cene smo uveljavili s 1. 4. 2016, predvsem iz naslova višjih cen omrežnine zaradi dodatnih vlaganj 

občine v izgradnjo novih infrastrukturnih objektov.  
 
Zadnja uskladitev cen pa velja od 1.1.2018 dalje. Zaradi spremembe sodil za preračun odpadkov so se 
nekoliko znižali stroški ravnanja z odpadki glede na velikost zabojnika. Pri cenah omrežnin za odvajanje 
odpadne vode in za čiščenje odpadne vode (za uporabnike kanalizacije, greznic in MKČN) pa je prav 
tako prišlo do malenkostnega znižanja veljavnih cen. 
 
V spodnji tabeli je prikazana primerjava trenutno veljavnih cen s predlogi novih cen. 
 

 

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD
Povprečna mesečna bruto 

plača na zaposlenca 2017

E 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode                             1.648 € 

E 37 Ravnanje z odplakami                             1.521 € 

E 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov                             1.567 € 

E 38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki                             1.437 € 

Komunala Radovljica, d.o.o.                             1.819 € 

Pravne osebe javnega sektorja                             1.890 € 

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

predlog 
nove 
cene

STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

vodarina skupaj EUR/m3 0,4678 0,4971 0,0293 106,27 DA

vodarina EUR/mesec 0,4040 0,4243 0,0203 105,02 DA

vodno povračilo EUR/mesec 0,0638 0,0728 0,0090 114,18 DA

omrežnina - vodarina faktor 1 EUR/mesec 4,2009 4,4895 0,2886 106,87 DA

odvajanje -  kanalizacija EUR/m3 0,2057 0,2179 0,0122 105,93 DA

omrežnina - odvajanje kanalizacija faktor 1 EUR/mesec 3,4980 3,4980 0,0000 100,00 NE

čiščenje - kanalizacija EUR/m3 0,3812 0,3997 0,0185 104,85 DA

omrežnina - čiščenje kanalizacija faktor 1 EUR/mesec 3,0235 2,6976 -0,3259 89,22 DA

storitve greznic in MKČN EUR/m3 0,5618 0,5843 0,0225 104,00 DA

omrežnina - greznice in MKČN faktor 1 EUR/mesec 2,4187 2,1897 -0,2290 90,53 DA

STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI

cena zbiranja mešanih komunalnih 

odpadkov EUR/kg 0,1321 0,1495 0,0174 113,16 DA

cena javne infrastrukture EUR/kg 0,0027 0,0027 0,0000 100,00 NE

zbiranje bioloških odpadkov cena zbiranja BIO odpadkov EUR/kg 0,1895 0,1988 0,0093 104,91 DA

obdelava določenih vrst komunalnih 

odpadkov
cena obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov EUR/kg 0,1217 0,1217 0,0000 100,00 NE

odlaganje komunalnih odpadkov
cena odlaganja mešanih 

komunalnih odpadkov EUR/kg 0,1045 0,1045 0,0000 100,00 NE

zbiranje določenih vrst  komunalnih 

odpadkov

oskrba s pitno vodo

odvajanje komunalne odpadne vode

čiščenje komunalne odpadne vode

storitve, povezane z greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi 

napravami
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Za prihodnje obračunsko obdobje naj bi bile spremenjene cene sledečih storitev občinskih GJS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

vodarina skupaj EUR/m3 0,4678 0,4971

vodarina EUR/mesec 0,4040 0,4243

vodno povračilo EUR/mesec 0,0638 0,0728

omrežnina - vodarina faktor 1 EUR/mesec 4,2009 4,4895

odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje -  kanalizacija EUR/m3 0,2057 0,2179

čiščenje - kanalizacija EUR/m3 0,3812 0,3997

omrežnina - čiščenje kanalizacija faktor 1 EUR/mesec 3,0235 2,6976

storitve greznic in MKČN EUR/m3 0,5618 0,5843

omrežnina - greznice in MKČN faktor 1 EUR/mesec 2,4187 2,1897

STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI
zbiranje določenih vrst  komunalnih 

odpadkov
cena zbiranja mešanih komunalnih 

odpadkov EUR/kg 0,1321 0,1495

zbiranje bioloških odpadkov cena zbiranja BIO odpadkov EUR/kg 0,1895 0,1988

oskrba s pitno vodo

čiščenje komunalne odpadne vode

storitve, povezane z greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi 

napravami
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3. JAVNA SLUŽBA OSKRBE S PITNO VODO 
 
Obseg izvajanja gospodarske javne službe je opredeljen v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 

št. 88/2012). Po 3. členu te uredbe se v okviru javne službe izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih 

objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za 

oskrbo živali. Iz tega izhaja tudi obveznost obračunavanja omrežnin za vse takšne objekte na območju 

opremljanja z javno GJI (aglomeracije) za izvajanje obveznih občinskih GJS.  
 
V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo mora Komunala Radovljica, 

d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: 
zakonskih zahtev iz področja varovanja zdravja, varovanja okolja, meroslovja, splošno uveljavljenih 

tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti 

ISO 9001 ter HACCP. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo se zagotavlja s 
sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo 

ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki se izvaja v 
okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 
 

3.1 Infrastruktura za izvajanje oskrbe s pitno vodo 
 
Komunala Radovljica izvaja GJS oskrbe s pitno vodo na področju občine Radovljica, kjer je 52 naselij z 
18.750 prebivalci, od tega je 38 naselij (73%) z manj kot 300 prebivalci. Območje občine Radovljica 

obsega 118,71 km2. Naselja so razporejena v 27 aglomeracij. Vsi prebivalci imajo možnost oskrbe iz 

javnega vodovodnega sistema. Priključenost na javni vodovodni sistem je več kot 99%. 
 
Javni vodovodni sistem je razvejan (skoraj 200 km javne napeljave) in z večjim številom objektov. Vsi 

stalno delujoči oziroma aktivni vodni viri (Draga, Kroparica, Mravlinc - Krpin, Babji Mlin Podnart, Zaloše, 

Hipodrom Lesce) na področju občine Radovljica so opremljeni z objekti za pripravo pitne vode. Z 
začasnim sistemom za pripravo pitne vode je opremljen tudi lokalni vodovodni sistem Dobravica, ki 
oskrbuje 22 prebivalcev. Kritične kontrolne točke vodnih virov v vodarnah in v ključnih objektih ter 

kontrolne točke so opremljene s telemetrijskim nadzornim sistemom. V letu 2018 se je povečal delež 

nakupa vode od drugih upravljavcev iz 31% na nekaj manj kot 70%. 
 
 

3.2 Stroški storitev oskrbe s pitno vodo 
 
Predračunska in obračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je po Uredbi sestavljena iz 
omrežnine in vodarine.  
 
Stroški vodarine 
 
Elementi lastne cene so po Uredbi stroški vodarine, med katere spadajo proizvajalni stroški, splošni 

stroški, stroški vodnih povračil in stroški omrežnine za oskrbo s pitno vodo. 
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, 

stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture 
in drugih proizvajalnih stroškov. Vodarina vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem 

storitev javne službe. 
 
Cena vodarine vključuje sledeče stroške: 

− neposredne stroške materiala in storitev, 
− neposredne stroške dela, 
− druge neposredne stroške, 
− splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
− splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
− splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev, storitev in dela, 
− obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 
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− neposredne stroške prodaje, 
− stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni, 
− druge poslovne odhodke, 
− donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva. 

 
Proizvajalni stroški 
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, 

stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture 
in drugih proizvajalnih stroškov. 
 
Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani 

Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo 

povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitve 
GJS oskrbe s pitno vodo.  
 
Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi  dobavitelji 
so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi. 
 
Stroški materiala 
 
Stroški materiala so stroški vodovodnega materiala, ki se uporablja za preventivno in kurativo 

vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški 

materialov, potrebnih za vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo kot so npr. beton, tampon, asfalt za 
sanacijo površin po intervencijah na javni infrastrukturi. Stroški pomožnega materiala so stroški sredstev 

za pripravo pitne vode (filtracija, UV in kemijska dezinfekcija vode), indikatorjev za preizkuse vode, 
čistilnih sredstev, maziv, barv za vzdrževanje objektov ipd. 
 
Stroški goriva so stroški goriva, ki ga porabimo za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo. Stroški 

električne energije so stroški porabe električne energije za objekte za oskrbo s pitno vodo, ki so 
priključeni na elektroenergetsko omrežje. To so vodarne (Ledevnica, Draga, Mravlinc, Kropa, Zaloše, 

Babji mlin Podnart, Hipodrom Lesce) črpališča in prečrpališča in drugi objekti z merilno regulacijsko 

opremo. Ocenjujemo, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali 

tudi stroški dobave električne energije za do 38%. 
 
Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture in delovnih 

strojev podjetja, ki se uporabljajo za vzdrževanje javne infrastrukture. Ostali stroški obsegajo stroške 

delovnih oblek in stroške odpisa drobnega inventarja. 
 
Stroški najema komunalne infrastrukture so stroški najemnine javne infrastrukture, ki jo plačujemo 

lastnici javne infrastrukture Občini Radovljica in Komunali Tržič (omrežnina za naselje Praproše), od 
leta 2018 dalje pa tudi Občini Gorje (za magistralni vodovod Radovna). 
 
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri 
vzdrževanju sistema oskrbe s pitno vodo, kot npr. strojne storitve z mehanizacijo. Stroški storitev 

vzdrževanja opreme, ki je last izvajalca, so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev 

podjetja, kot npr. servisi strojev. Stroški vzdrževanja opreme in programov so stroški servisiranja naprav, 
stroški vzdrževanja merilne opreme ter stroški vzdrževanja programa za izdelavo katastra vodovodnega 

omrežja in programa za nadzor nad vodovodnim omrežjem. 
Stroški izvajalcev v okviru notranjega nadzora pitne vode (odvzem vzorcev, laboratorijskih in drugih 
meritev so stroški rednih in razširjenih analiz pitne vode ter občasne dodatne analize vode). 
 
Stroški dela 
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov 

po veljavni zakonodaji, stroške regresa za letni dopust, povračila stroškov prevoza na delo, prehrane in 

drugih stroškov dela. 
 
Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 

3,75 %. 
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Stroški amortizacije podjetja 
Večji delež stroškov je amortizacija vozil vodovodnih monterjev, ročnega orodja in strojev, ostalo so 
stroški amortizacije računalnikov in drobnega inventarja. 
 
Splošni stroški 
Med stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi in poslovnimi 
funkcijami, namenjenimi delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih enot in 

stroški strokovnih služb, ki so povezane z dejavnostmi, in se jih ne da neposredno razdeliti. V letu 2019 
tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje.  
 
Stroški vodnih povračil 
Obračunavajo se mesečno v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo vodna povračila, in so vključeni v 

ceno vodarine. Zaradi izgub na magistralnem vodovodu se bodo za 14% povišali tudi stroški vodnih 

povračil. 
 
Stroški omrežnine 
Osnovo za omrežnino sestavljata dve skupini stroškov, in sicer: 

✓ stroški najemnin in zavarovanja infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in 
✓ stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne 

službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo. 
 

Omrežnina po Uredbi vključuje: 
✓ stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
✓ stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
✓ stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z 

gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
✓ stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v okviru GJS oskrbe s pitno vodo, 
✓ stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, 
✓ plačilo za vodno pravico, 
✓ odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, 

povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. 
 

Stroški odškodnin in odhodki financiranja ter plačila za vodno pravico v okviru stroškov omrežnine v 

kalkulaciji niso upoštevani. Za plačila za vodno pravico po Uredbi velja prehodno obdobje. 
 
V letu 2019 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za oskrbo s pitno vodo povečali. Prav tako 

za leto 2019 načrtujemo povečanje stroškov materiala in storitev ter stroškov dela na segmentu 

vzdrževanja vodovodnih priključkov in vodomernih števcev, kar pa vpliva na izračun cene za omrežnino 

za oskrbo s pitno vodo. 
 
 
 

3.3 Kalkulacija cene oskrbe s pitno vodo 
 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 
 
 
 
 

Predračunska količina Obračunska količina

za preteklo obračunsko obdobje za preteklo obračunsko obdobje

vodarina v m3 1.117.294 1.157.296

vodno povračilo v m3 1.117.294 1.071.155

število faktorjev omrežnine 9.848 9.963

OSKRBA S PITNO VODO
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2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev GJS za preteklo obračunsko obdobje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

        Analiza omrežnine oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Št. OSKRBA S PITNO VODO

Predračunski 

stroški za preteklo 

obračunsko obdobje 

2018

Obračunski stroški za 

preteklo obračunsko 

obdobje 2018

1 2 3 4

A. JAVNA INFRASTRUKTURA 496.451 484.978
1  - Najemnina infrastrukture 325.126 325.126
2  - Zavarovanje infrastrukture 146 137
3  - Obnova in vzdrževanje prikjučkov 171.179 159.715

4 NEPOSREDNI STROŠKI  (zap. 5 do 11) 326.102 374.818
5 - Strošek električne energije 8.925 10.281
6 - Strošek pogonskega goriva 11.240 6.561
7 - Drugi stroški materiala 39.296 47.057
8 - Stroški storitev 110.795 151.545
9 - Stroški dela 134.743 157.192

10 - Neposredni stroški prodaje 20.606 2.181
11 - Drugi neposredni stroški 497
12 POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13) 25.401 10.957
13 - Amortizacija osnovnih sredstev 25.401 10.957
14 SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15) 99.471 81.607
15 - Posredni stroški uprave 99.471 81.607
B. SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS 450.974 467.383
C. DONOS NA LASTNA SREDSTVA
D. PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

16 SKUPAJ (B+C-D) 450.974 467.383
17 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 1.117.294 1.157.296
18  LASTNA CENA V EUR/m3 0,4036 0,4039

1 VODNO POVRAČILO 71.766 77.333
2 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ v m3 1.117.294 1.071.155

1 Oskrba s pitno vodo 450.974 467.383
2 Vodno povračilo 71.766 77.333
3 SKUPAJ VODARINA 522.740 544.716
4 Količina - vodarina 1.117.294 1.157.296
5 Količina - vodno povračilo 1.117.294 1.071.155
6 CENA VODARINE - v EUR/m3 0,4036 0,4039
7 CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3 0,0642 0,0722
5 SKUPAJ CENA  VODARINE V EUR/faktor 0,4678 0,4761

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE

Predračunski 

stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški za 

preteklo obračunsko 

obdobje

1 STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE 325.126 325.126
2 STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE 146 137
3 STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV 171.179 159.715

A. SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 496.451 484.978
4 število faktorjev omrežnine 9.848 9.963
5 SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor 4,2009 4,0563

Potrjena cena povprečna letna 

obračunska cena

veljavna od 
1.1.2018 dalje

za obdobje od 
1.1.2018-

31.12.2018

vodarina v EUR/m3 0,4678 0,4761 101,77

omrežnina za faktor 1 4,2009 4,0563 96,56

OSKRBA S PITNO VODO

indeks 
obračunska 

cena / potrjena 
cena
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4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 

obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Analizo za oskrbo s pitno vodo je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk: 
- števila prebivalcev občine, 
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh 

aglomeracij v občini), 
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine). 

 
Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred 

razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto 

razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na 

podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo 

izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi 

širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno 

gostoto. Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine. 
 
Občina Radovljica je bila po tem načinu razvrščena v sedmo skupino (od skupaj devetih), s številom 

do 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 5 do 10 prebivalcev v občini glede na 

površino občine. Občina Radovljica je bila uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Krško, Litija, 

Žalec, Ajdovščina, Slovenj Gradec, Novo mesto, Ptuj, Grosuplje, Medvode, Postojna, Zagorje ob 

Savi in Vrhnika. Posledično je možna primerjava cen z navedenimi občinami.  
 

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja. 
 

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivimi območji 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja. 
 

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 

oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija 

vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni 
najprimernejša. 
 

 
 
 

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 
 
 
 
 

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti

Gospodarnost 
poslovanja

E 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 1,34 1,03

E 36.000 Komunala Radovljica, d.o.o. 2,11 1,05

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

do 31.3.2019
od 1.4.2019 do 

31.12.2019 leta 2019 skupaj

vodarina v m3 286.824 860.472 1.147.296

vodno povračilo v m3 265.289 795.866 1.061.155

število faktorjev omrežnine 29.740 89.221 118.961 9.913

Količina faktorjev 

omrežnine 

povprečno 

mesečno

OSKRBA S PITNO VODO
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9. Predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 
 
Predračunska cena vodarine brez vodnega povračila, cena vodnega povračila in skupna 
cena 
 

 
 
 
Predračunski stroški omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 

Št. OSKRBA S PITNO VODO

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019

Predračunski stroški - 

omrežnina 

infrastrukture 2019

Predračunski stroški 

omrežnina - izdelava 

hišnih priključkov 

2019

Predračunski stroški -

omrežnina menjava 

vodomerov 2019

A. JAVNA INFRASTRUKTURA 534.081
1  - Najemnina infrastrukture 340.923
2  - Zavarovanje infrastrukture 180
3  - Obnova in vzdrževanje prikjučkov 192.978

4 NEPOSREDNI STROŠKI  (zap. 5 do 11) 389.436 174.875 87.437 87.437
5 - Strošek električne energije 17.662 0 0
6 - Strošek pogonskega goriva 8.537 3.200 1.600 1.600
7 - Drugi stroški materiala 47.596 57.258 28.629 28.629
8 - Stroški storitev 151.819 63.135 31.568 31.568
9 - Stroški dela 159.845 51.139 25.570 25.570

10 - Neposredni stroški prodaje 3.926 142 71 71
11 - Drugi neposredni stroški 51 0 0 0
12 POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13) 11.286 2.802 1.401 1.401
13 - Amortizacija osnovnih sredstev 11.286 2.802 1.401 1.401
14 SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15) 86.045 15.302 7.651 7.651
15 - Posredni stroški uprave 86.045 15.302 7.651 7.651
B. SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS 486.767 192.978 96.489 96.489
C. DONOS NA LASTNA SREDSTVA
D. PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

16 SKUPAJ (B+C-D) 486.767 534.081 96.489 96.489
17 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 1.147.296 9.913

18  LASTNA CENA VODARINE brez  vodnega povračila v 

EUR/m3 0,4243 4,4895

1 VODNO POVRAČILO 77.301
2 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ v m3 1.061.155

1 Oskrba s pitno vodo 486.767
2 Vodno povračilo 77.301
3 SKUPAJ VODARINA 564.069
4 Količina - vodarina 1.147.296
5 Količina - vodno povračilo 1.061.155
6 CENA VODARINE - v EUR/m3 0,4243
7 CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3 0,0728
5 SKUPAJ CENA  VODARINE V EUR/faktor 0,4971

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019

1 STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE 340.923
2 STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE 180
3 STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV 192.978

A. SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 534.081
4 število faktorjev omrežnine 9.913
5 SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor 4,4895
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10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe 

za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 
 
11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo 

tržno dejavnost 
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež 

neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih 
stroških vseh dejavnosti. 
 

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
Izvajalec ne ustvarja prihodkov z opravljanjem posebnih storitev. 
 

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 
Višina donosa je navedena v tabeli v točki 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v 
ceno storitev. 
 

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih 

upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce 
zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti oziroma stroškovna mesta v 
skladu s trenutnimi potrebami. 
 
V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej 
dejavnosti 7,18 delavcev. V prihodnjem obračunskem obdobju naj bi bilo zaposlenih 7,76 delavcev.  
 

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture 
 
V naslednji tabeli so vključeni stroški najemnine infrastrukture, zavarovanja infrastrukture, 

vzdrževanje hišnih priključkov in menjave vodomerov, skratka vsi stroški omrežnine. 
 

Oskrba z vodo

neodpisana vrednost NV na dan 
31.12.2017

NV na dan 
31.12.2018

Povprečje nabavne 

vrednosti za preteklo 
obračunsko obdobje

NV na dan 
31.12.2019

Povprečje nabavne 

vrednosti za prihodnje 
obračunsko obdobje

premoženjske pravice 0 0
naložbene nepremičnine 0 0
zemljišča 0 0
zgradbe 1.454 1.454 1.454 1.454 1.454
oprema 401.826 416.361 409.094 458.041 437.201
drobni inventar 0 0
SKUPAJ 403.280 417.815 410.548 459.495 438.655 20.527 21.933

Oskrba z vodo - omrežnina

neodpisana vrednost NV na dan 
31.12.2017

NV na dan 
31.12.2018

Povprečje nabavne 

vrednosti za preteklo 
obračunsko obdobje

NV na dan 
31.12.2019

Povprečje nabavne 

vrednosti za prihodnje 
obračunsko obdobje

premoženjske pravice 0
naložbene nepremičnine 0
zemljišča 0
zgradbe 0
oprema 32.637 32.637 32.637 32.637
drobni inventar 0 0
SKUPAJ 32.637 32.637 0 32.637 32.637 1.632 1.632

5 % donos 
prihodnje 

obračunsko 

obdobje

5 % donos 
prihodnje 

obračunsko 

obdobje

5 % donos 
preteklo 

obračunsko 

obdobje

5 % donos 
preteklo 

obračunsko 

obdobje

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev
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16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja 
izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 
 
Javna infrastruktura za izvajanje javne službe je po naši oceni izkoriščena v celoti. 
 
 

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe in predračunske cene javne 
infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 

 

 
 

 
 
 
Predračunski strošek omrežnine oskrbe s pitno vodo je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po 

dimenzijah vodomerov, na pavšaliste in uporabnike enot v večstanovanjskih objektih. 

Obračunski stroški za preteklo obračunsko 

obdobje
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje

325.126 340.923
137 180

159.715 192.978

484.978 534.081

100% 100%

Višina najemnine v EUR

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Št. Storitev Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Oskrba s pitno vodo 486.767
2 Vodno povračilo 77.301
3 SKUPAJ STROŠKI VODARINE 564.069
4 Načrtovana količina - vodarina 1.147.296
5 Načrtovana količina - vodno povračilo 1.061.155
6 CENA VODARINE - v EUR/m3 0,4243
7 CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3 0,0728

8 SKUPAJ CENA VODARINE - v EUR/m3 0,4971

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019
1 STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE 340.923
2 STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE 180
3 STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV 192.978

A. SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 534.081
4 število faktorjev omrežnine 9.913
5 SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor 4,4895
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Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto 

se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov 

na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem 

obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se število povečuje zaradi novih 

uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije 

vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…). Zmanjšanje števila faktorjev se 

lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja dimenzije oziroma hidravlične zmogljivosti 

vodomernih števcev.   
 
Predračunska cena omrežnine GJI oskrbe s pitno vodo se je za prihodnje obračunsko obdobje zvišala,  
zato je predlagana sprememba trenutno potrjene cene iz 4,2009 EUR / faktor na 4,4895 EUR / faktor. 

 
18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 

Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih so razvidna v 2. poglavju pod 
točko 2.1. 

 
19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 

 
Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagamo dvig cene storitev oskrbe s pitno vodo in cene 
omrežnine za to dejavnost. 
 

 
 
Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz 

državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje 

gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne 

cene. 
 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela 
nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali 

najemnine infrastrukture GJS. 
 
Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo. 
 

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

vodarina skupaj EUR/m3 0,4678 0,4971 0,0293 106,27

vodarina EUR/mesec 0,4040 0,4243 0,0203 105,02

vodno povračilo EUR/mesec 0,0638 0,0728 0,0090 114,18

omrežnina - vodarina faktor 1 EUR/mesec 4,2009 4,4895 0,2886 106,87

oskrba s pitno vodo

D E F G

J / (I x 12) A x B x C B x C x D A x F x 12
Dimenzija Število Faktor Delež Vrednost Količina Omreznina Omreznina
vodomera odj.m. na brem. faktor 1 faktorjev na mesec na leto

vodomer na na vodomer na vodomer
EUR/mes mesec EUR/mes EUR/leto

DN<=20 7.312        1              100% 4,4895        7.312          4,4895          393.953         
DN 25 in 30 117          3              100% 4,4895        351             13,4686         18.910          
DN 40 24            10            100% 4,4895        240             44,8954         12.930          
DN 50 64            15            100% 4,4895        960             67,3432         51.720          
DN 80 13            50            100% 4,4895        650             224,4772       35.018          
DN 100 4              100           100% 4,4895        400             448,9545       21.550          
DN 150 -           200           100% 4,4895        -             897,9090       -                 

H I

SKUPAJ 9.913 534.081           

CA B
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4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE 
VODE Z JAVNIH POVRŠIN 

 
Na področju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode se je z 31.12.2015 
spremenilo in na novo začelo veljati nekaj uredb: 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015), 
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 

voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št. 98/2015), 
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 98/2015). 
 
Komunala Radovljica, d.o.o., je izvajalec gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica. Na Centralni čistilni napravi Radovljica se 

prečiščujejo komunalne in padavinske odpadne vode z območja občine Radovljica in občine Žirovnica, 

na čistilni napravi Kropa pa odpadne vode iz širšega območja Krope. 
 
Za določitev pogojev izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s 

področja občine Žirovnica je bila 26. 3. 2007 med občinama Radovljica in Žirovnica podpisana Pogodba 

o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica in 15. 4. 2010 še aneks k pogodbi. 
 
Kalkulacija oblikovanja cen na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
je prikazana v nadaljevanju. Kalkulacija oblikovanja cen v tem elaboratu vsebuje le področje odvajanja 

in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, katera se 

zaključuje s skupno čistilno napravo. 
 
Izvajanje storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode je povezano tudi z izračunom in obračunom 

okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ureja jo Uredba o okoljski 

dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS; št. 80/2012, z dne 

26.10.2012 in sprememba UL RS, št. 98/2015, z dne 18.12.2016). 
 
V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec 

javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev s tega 
področja in splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja 

podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti se 

zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s 

pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki 

se izvaja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 
 
Problematika odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s površin streh 
 
Cena za odvajanje in čiščenje odpadne vode s streh, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ni oblikovana.  
 
Padavinske odpadne vode s površin streh v kalkulacijah za leto 2018 nismo vključili iz sledečih razlogov. 

• Zadnjih 20 let omejujemo priključevanje streh na kanalizacijo in spodbujamo ponikanje čim 

bližje, kjer padavine nastanejo. Skrbimo, da se na novo kanalizacijo po obstoječih naseljih 

meteorne vode ne priključujejo. 
• Večji del padavinskih vod se razbremenjuje v odvodnikih (potoki). Priključenih meteornih vod s 

streh od priključenih meteornih vod iz javnih površin ni možno »enostavno« ločiti. Za nobeno 

od teh trenutno nimamo potrebnih podatkov. 
• Ocenjujemo, da bi za vzpostavitev predmetnih evidenc v tem trenutku potrebovali 

nesorazmerno velik vložek (posnetki, kataster, soglasja lastnikov, validacija podatkov,…). 

Uredba MEDO8 to izjemo dopušča in ne določa rokov.  
• Občina Radovljica namerava v letu 2019 sprejeti nov Operativni program na področju odvajanja 

in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Radovljica, ki naj bi 

                                                 

 
8 5. odstavek 31. člena Uredbe 
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vključeval strategijo za ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami iz streh in ostalih utrjenih 

površin, ki se zbirajo v javni kanalizaciji in se prečiščujejo na čistilnih napravah. 
 

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015) mora 

Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe zagotavljati: 
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki se odvaja v javno 

kanalizacijo, 
- vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije ter objektov javne kanalizacije, 
- prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter njegovo obdelavo na 

čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta, 
- praznjenje nepretočnih greznic in obdelava odpadne vode na čistilni napravi, 
- pregled malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE. 
 
 

4.1 Javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin 
 
Komunala Radovljica, d.o.o., je upravljavec javne kanalizacije v občini Radovljica, v kateri se nahaja 52 

naselij in živi 18.750 prebivalcev. Območje občine Radovljica obsega 118,71 km2.Delež naselij z manj 
kot 300 prebivalci je 77. Neposredno na Centralno čistilno napravo (CČN) Radovljica se odvajajo 
odpadne vode iz naselij: Radovljica, Begunje, Zapuže, Zgoša, Studenčice, Hraše, Hlebce, Lesce, Nova 
vas, Posavec ter večina naselij iz občine Žirovnica. V letu 2015 je pričela obratovati nova čistilna 

naprava Kropa. Do leta 2017 smo nanjo priključili naselja Kropa, Brezovica in Lipnica. Manjše količine 

odpadne vode se po javni kanalizaciji odvajajo tudi na nekaj skupnih malih komunalnih čistilnih naprav 

v upravljanju Komunale Radovljica.  
 
Dolžina javnega kanalizacijskega sistema v občini znaša dobrih 90 km in je v večji meri mešane 

namembnosti (za odvajanje fekalne in meteorne odpadne vode). Le novejši odseki in zaledje ČN Kropa 

je izvedeno pretežno kot ločen sistem. Poleg cevovoda javni kanalizacijski sistem občine Radovljica 

sestavljajo še drugi objekti, kot so črpališča, razbremenilniki, revizijski jaški, itd. V občini je še kar nekaj 

starejših sistemov za odvajanje odpadne vode z javnih površin, ki so priključeni na javni kanalizacijski 
sistem (mešani sistemi) z zaključkom na skupni čistilni napravi. 
 
 

4.1.1 Stroški storitev odvajanja odpadnih voda 
 
Cena storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi sestavljena 
iz: 
- omrežnine, 
- cene izvajanja storitev javne službe in 
- okoljske dajatve  

 
Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se obračunava v skladu z Uredbo o okoljski 
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in je na računih uporabnika prikazana 
ločeno od storitve te javne službe. 
 
Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve odvajanja odpadnih voda, med katerimi ločimo 

proizvajalne stroške in splošne stroške, ter stroški omrežnine za odvajanje odpadnih voda. 
 
Cena opravljanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih 
površin po Uredbi vključuje sledeče stroške: 
- neposredne stroške materiala in storitev, 
- neposredne stroške dela, 
- druge neposredne stroške, 
- splošne (neposredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev, storitev in dela, 
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje, 
- druge poslovne odhodke in 
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- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca. 
 

Proizvajalni stroški 
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, 

stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture 

in drugih proizvajalnih stroškov.  
 
Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani 

Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo 

povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitve 

GJS odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin.  
 
Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi  dobavitelji 

so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi. 
 
Stroški materiala 
Stroški materiala so stroški materiala oz. elementov, ki se uporabljajo pri vzdrževanju sistema za 

odvajanje odpadnih voda; npr. cevi za čiščenje. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški 

drugih materialov oz. elementov, potrebnih za vzdrževanje sistema za odvajanje; npr. jaški, pokrovi, 

cevi, … 
 
Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za vozila za izvajanje storitev odvajanja odpadne vode. 
Stroški električne energije so stroški električne energije za vzdrževanje šestih črpališč. Ocenjeno je, da 
se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali tudi stroški dobava 

električne energije za do 38%. 
 
Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture in delovnih 

strojev podjetja, ki se uporabljajo za vzdrževanje javne infrastrukture. 
 
Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja. 
 
Stroški storitev 
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri 

vzdrževanju sistema odvajanja odpadnih voda npr. sanacija črpališč, razbremenilnikov… 
 
Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih 

strojev podjetja; npr. servisi strojev in naprav. Stroški vzdrževanja programov so stroški servisiranja 

opreme za nadzor sistema odvajanja odpadnih voda ter stroški vzdrževanja programa za izdelavo in 

posodobitve katastra kanalizacijskega sistema. 
 
Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški meritev in analiz odpadne vode, ki se odvaja po javni 

kanalizaciji. 
 
Stroški dela 
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v 

skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in 
za prehrano ter druge stroške dela. 
 
Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 

3,75 %. 
 
Stroški amortizacije podjetja 
Večji delež stroškov predstavlja amortizacija vozil in delovnih strojev. 
 
Splošni stroški 
Med splošne stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi funkcijami in 
poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih 

enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in se jih ne da neposredno razdeliti. 
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V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje. 
 
Stroški omrežnine 
Po novi Uredbi bo omrežnina za odvajanje odpadne komunalne in padavinske odpadne vode 

vključevala: 
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, 

obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine. 
 
Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani. 
 
Cena omrežnine za odvajanje odpadne vode ostaja v letu 2019 na enaki ravni. 
 
 

4.1.2 Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode 
 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 
Število faktorjev omrežnine je prikazano na povprečnem mesečnem nivoju. 
 

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 

 
 

Predračunska količina Obračunska količina

za preteklo obračunsko obdobje za preteklo obračunsko obdobje

odvajanje odpadne vode v m3 691.708 793.005

število faktorjev omrežnine odvajanja 7.120 7.166

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH

Št. ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH
Predračunski 

stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški za 

preteklo obračunsko 

obdobje

1. NEPOSREDNI STROŠKI 85.616 108.710
2. - Strošek električne energije 2.633 4.584
3. - Strošek pogonskega goriva 0 2.320
4. - Drugi stroški materiala 5.749 2.840
5. - Stroški storitev 16.804 36.341
6. - Stroški dela 51.496 61.481
7. - Neposredni stroški prodaje 8.934 1.143
8.  - Drugi neposredni stroški 0
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 12.976 2.803
9.  - Amortizacija osnovnih sredstev 12.976 2.803
10. SPLOŠNI STROŠKI 43.670 42.759
11. - Posredni stroški uprave 43.670 42.759
A. SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA PO KANALIH 142.262 154.272
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 4.569
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO 0 0

D. SKUPAJ (A+B-C) 142.262 158.841

12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m
3 691.708 793.005

13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,2057 0,2003
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3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 

 
 

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 

obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Analizo za odvajanje komunalne odpadne vode je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih 

spremenljivk: 
- števila prebivalcev občine, 
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh 

aglomeracij v občini), 
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine). 

 
Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred 
razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto 

razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na 

podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo 

izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi 

širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno 

gostoto. Niso pa o ceni storitve odvajanja komunalne odpadne vode poročali vsi izvajalci za vse 

občine. 
  
Občina Radovljica je bila po tem načinu razvrščena v šesto skupino (od skupaj osmih), s številom 

nad 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 6 do 12 prebivalcev v občini glede na 

površino občine. Občina Radovljica je bila uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Ivančna 

Gorica, Brežice, Šentjur, Slovenska Bistrica, Sevnica, Krško, Žalec, Ajdovščina, Slovenj Gradec, 

Litija, Ptuj, Grosuplje, Postojna, Medvode, Kočevje, Novo mesto, Škofja Loka, Zagorje ob Savi, 

Tržič, Vrhnika, Kamnik in Piran. Posledično je možna primerjava cen z navedenimi občinami.  
 

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
Velja enak odgovor kot za predhodno 4. točko tega poglavja. 
 

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivi območji 
Velja enak odgovor kot za predhodno 4. točko tega poglavja. 
 

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 

oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH

Predračunski 

stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški za 

preteklo obračunsko 

obdobje

1 OMREŽNINA 298.872 298.859
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 298.814 298.814
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 58 46
4 število priključkov 7.120 7.166

5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 3,4980 3,4756

Potrjena cena povprečna letna 

obračunska cena

veljavna od 
1.1.2018 dalje

za obdobje od 
1.1.2018-

31.12.2018

cena odvajanja - kanal v EUR/m3 0,2057 0,2003 97,40

omrežnina za faktor 1 3,4980 3,4756 99,36

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH

indeks 
obračunska 

cena / potrjena 
cena
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Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija 

vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni 
najbolj primerna. 
 

 
 

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 
 

 
 
 

 
 

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti

Gospodarnost 
poslovanja

E 37 Ravnanje z odplakami 1,64 1,01

E 36.000 Komunala Radovljica, d.o.o. 2,11 1,05

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

do 31.3.2019
od 1.4.2019 do 

31.12.2019 leta 2019 skupaj

odvajanje odpadne vode v m3 196.376 589.129 785.505

število faktorjev omrežnine odvajanja 21.347 64.041 85.388 7.116

Količina faktorjev 

omrežnine 

povprečno 

mesečno

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH

Št. ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019
1. NEPOSREDNI STROŠKI 124.542
2. - Strošek električne energije 4.584
3. - Strošek pogonskega goriva 2.320
4. - Drugi stroški materiala 2.840
5. - Stroški storitev 52.083
6. - Stroški dela 62.167
7. - Neposredni stroški prodaje 547
8.  - Drugi neposredni stroški 0
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 2.803
9.  - Amortizacija osnovnih sredstev 2.803
10. SPLOŠNI STROŠKI 43.816
11. - Posredni stroški uprave 43.816
A. SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA PO KANALIH 171.161
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

D. SKUPAJ (A+B-C) 171.161

12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m
3 785.505

13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,2179

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019
1 OMREŽNINA 299.031
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 298.973
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 58
4 število priključkov 7.116

5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 3,5020



Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb 
 

 

Komunala Radovljica, d.o.o.  39 

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe 

za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 
11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo 

tržno dejavnost 
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež 

neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih 

stroških vseh dejavnosti. 
 

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica ni opravljala posebnih storitev; prav tako 
jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju. 
 

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 
Višina donosa je navedena v tabeli v 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v ceno 
storitev. 

 
14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih 

upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce 

zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v 

skladu s trenutnimi potrebami. 
 
V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej 
dejavnosti 1,47 delavca, v prihodnjem obračunskem obdobju pa jih načrtujemo 1,32 delavca. 
 

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture 
 

 
 
16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 
Javna infrastruktura za izvajanje javne službe je izkoriščena v celoti.  
 
 

Odvajanje - kanalizacija

neodpisana vrednost NV na dan 
31.12.2017

NV na dan 
31.12.2018

Povprečje nabavne 

vrednosti za preteklo 
obračunsko obdobje

NV na dan 
31.12.2019

Povprečje nabavne 

vrednosti za prihodnje 
obračunsko obdobje

premoženjske pravice 0 0 0
naložbene nepremičnine 0 0 0
zemljišča 0 0 0
zgradbe 0 0 0
oprema 91.386 91.386 91.386 98.386 94.886
drobni inventar 0 0 0
SKUPAJ 91.386 91.386 91.386 98.386 94.886 4.569 4.744

5 % donos 
preteklo 

obračunsko 

obdobje

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev 5 % donos 
prihodnje 

obračunsko 

obdobje

Obračunski stroški za preteklo obračunsko 

obdobje
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje

298.859 299.031

100% 100%
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

ODVAJANJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA

Višina najemnine v EUR
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17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje 

obračunsko obdobje 
 

 
 

Predračunski strošek amortizacije je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po dimenzijah vodomerov, 

na pavšaliste in uporabnike stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih. 
 
Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto 

se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov 

na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem 

obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se to število povečuje zaradi 

novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih sprememb (povečanje 

dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…). Zmanjšanje števila 

faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja velikosti oziroma hidravlične 

zmogljivosti vodomernih števcev. 
 
Predračunska cena omrežnine GJI odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode iz javnih površin 

je 3,5034 EUR / faktor in se je za prihodnje obračunsko obdobje minimalno zvišala. Spremembe 

obstoječe potrjene cene 3,4980 EUR / faktor za to omrežnino ne predlagamo, zato je omrežnina po 

posameznih dimenzijah vodomernih števcev kot sledi v naslednji tabeli. 
 

 
 
 
18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so 
konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1. 
 
 

Št. Storitev ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Stroški odvajanje kanalizacija 171.161
2 Načrtovana količina - v m3 785.505

3 CENA ODVAJANJE KANALIZACIJA - v EUR/m3 0,2179

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - odvajanje kanalizacija
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Strošek najema infrastrukture 298.973
2 Strošek zavarovanja infrastrukture 58

A. SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ODVAJANJE KANALIZACIJA 299.031
3 Število priključkov 7.116

4 LASTNA CENA V EUR/mesec  za faktor 1 3,5020

D E F G

J / (I x 12) A x B x C B x C x D A x F x 12
Dimenzija Število Faktor Delež Vrednost Količina Omreznina Omreznina
vodomera odj.m. na brem. faktor 1 faktorjev na mesec na leto

vodomer na na vodomer na vodomer
EUR/mes mesec EUR/mes EUR/leto

DN<=20 4.958        1              100% 3,4980        4.958          3,4980          208.104         
DN 25 in 30 71            3              100% 3,4980        213             10,4940         8.941            
DN 40 17            10            100% 3,4980        170             34,9800         7.136            
DN 50 55            15            100% 3,4980        825             52,4700         34.630          
DN 80 11            50            100% 3,4980        550             174,9000       23.087          
DN 100 4              100           100% 3,4980        400             349,8000       16.790          
DN 150 200           100% 3,4980        -             699,6000       -                 

H I

SKUPAJ 7.116 298.688           

B CA



Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb 
 

 

Komunala Radovljica, d.o.o.  41 

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 
 
Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagamo dvig cene storitev odvajanja odpadne vode, in 

sicer iz cene 0,2057 EUR na ceno 0,2179 EUR. 
 

 
 
Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz 

državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje 

gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne 

cene. 
 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela 

nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali 

najemnine infrastrukture GJS.  
 
Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje -  kanalizacija EUR/m3 0,2057 0,2179 0,0122 105,93
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4.2 Javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin 
 
Komunala Radovljica ima v občini Radovljica v najemu in upravljanju Centralno čistilno napravo 

Radovljica ter novozgrajeno čistilno napravo v Kropi zmogljivosti 2.400 PE. Upravlja tudi s štirimi 

skupnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami; Gostišče Draga, Mošnje 1, Mošnje 2 in OŠ Ovsiše. 
 

4.2.1 Skupne čistilne naprave 
 
Zmogljivost CČN Radovljica je 17.320 populacijskih ekvivalentov (PE); zasnovana je kot šaržni biološki 

reaktor (SBR) s terciarnim čiščenjem. Po klasifikaciji iz zakonodaje spada v skupino čistilnih naprav 

zmogljivosti od vključno 10.000 do 100.000 PE. 
 
Na CČN Radovljica se čistijo odpadne vode, ki pritečejo po javni kanalizaciji iz občin Radovljica in 
Žirovnica (komunalne odpadne vode) ter greznične gošče in blato malih komunalnih čistilnih naprav 

(skupnih in individualnih), ki jih na CČN pripeljemo s fekalnim vozilom s celotnega območja občine 

Radovljica. 
 
Čistilna naprava Kropa ima polno zmogljivost 2400 PE. Nanjo so trenutno priključena naselja Kropa, 
Brezovica in Lipnica. To predstavlja ca. 50% celotne zmogljivosti ČN Kropa. V naslednji fazi se načrtuje 

izvedba kanalizacije in priključitev naselja Kamna Gorica. Po klasifikaciji zakonodaje spada ČN Kropa 

v skupino čistilnih naprav zmogljivosti od vključno 2.000 do 10.000 PE. 
 
V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec 

javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev s tega 
področja in splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja 

podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti se 

zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s 

pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki 

se izvaja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 
 

4.2.2 Stroški storitev čiščenja odpadnih voda 
 
Cena storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi MEDO 

sestavljena iz: 
- omrežnine in 
- cene opravljanja storitev te javne službe. 
 
Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve čiščenja odpadnih voda, med katerimi ločimo 

proizvajalne stroške in splošne stroške, in stroški omrežnine za čiščenje odpadnih voda. 
 
Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) smo 

za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za uporabnike, 

katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji. 
 
Na podlagi takih izhodišč smo tudi preračunali delež stroškov storitev in omrežnine, ki se nanaša na 

uporabnike kanalizacije in na delež, ki se nanaša na uporabnike kanalizacije. 
 

 

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA

Predračunski 

stroški za 

prihodnje 
obračunsko 

obdobje 2019: 
kanalizacija + 

greznice + MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko 

obdobje 2019 - 
greznice in MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019 - kanalizacija

1 OMREŽNINA 315.997 62.228 253.770
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 313.793 61.794 252.000
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 2.204 434 1.770
4 število priključkov 10.208 2.368 7.839
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 2,1897 2,6976
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Uporabnikom, ki so priključeni na skupno komunalno čistilno napravo ali male komunalne čistilne 

naprave, se okoljska dajatev zaračunava v višini 10%. Pogoj, da se uporabnikom skupnih ČN in MKČN 

lahko zaračunava okoljska dajatev v višini 10%, je obratovanje teh čistilnih naprav skladno z 

zakonodajo. 
 
Proizvajalni stroški 
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, 

stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture 

in drugih proizvajalnih stroškov.  
 
Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani 

Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo 

povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitve 

GJS čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin.  
 
Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi  dobavitelji 

so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi. 
 
Stroški materiala 
Stroški materiala so stroški flokulanta za izvajanje dehidracije blata, stroški koagulanta za obarjanje 

fosforja in stroški kemikalij za pranje delovne opreme. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture 

so stroški materialov za vzdrževanje strojev, naprav, objektov, elektro napeljav, ograj, itd. Stroški 

pomožnega materiala, materiala za čiščenje so stroški kemikalij za izvajanje analiz, laboratorijske 

steklovine, maziv, olj, čistil,… 
 
Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za izvajanje čiščenja odpadne vode. Stroški električne 

energije so stroški električne energije za obratovanje čistilnih naprav. 
 
Ocenjeno je, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali tudi 

stroški dobava električne energije za do 38%. Čistilne naprave so znaten porabnik električne energije. 
 
Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje avtomobila in tovornjaka 

(fekalnega vozila). Stroški nadomestnih delov infrastrukture so stroški nadomestnih delov za 

vzdrževanje javne infrastrukture, kot npr. rezervni deli za mešala, črpalke, kompresorje, centrifugo,… 
 
Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja. 

Št.
ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA, GREZNICE IN 

MKČN SKUPAJ

Predračunski 

stroški za 

prihodnje 
obračunsko 

obdobje 2019: 
kanalizacija + 

greznice + MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko 

obdobje 2019 - 
greznice in MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019 - kanalizacija

1. NEPOSREDNI STROŠKI 364.852 77.421 287.431
2. - Strošek električne energije 48.114 10.210 37.904
3. - Strošek pogonskega goriva 7.096 1.506 5.590
4. - Drugi stroški materiala 41.735 8.856 32.879
5. - Stroški storitev 132.886 28.198 104.688
6. - Stroški dela 125.050 26.535 98.515
7. - Neposredni stroški prodaje 2.992 635 2.357
8.  - Drugi neposredni stroški 6.978 1.481 5.497
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 6.673 1.416 5.257
9.  - Amortizacija osnovnih sredstev 6.673 1.416 5.257
10. SPLOŠNI STROŠKI 70.210 14.898 55.312
11. - Posredni stroški uprave 70.210 14.898 55.312
A. SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH 441.734 93.735 347.999
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

D. SKUPAJ (A+B-C) 441.734 93.735 347.999
12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m

3 1.158.855 288.156 870.699
13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,3253 0,3997
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Stroški storitev 
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri 

vzdrževanju čistilnih naprav, kot npr. servisi črpalk, kompresorjev, mešal, dekantorjev,… stroški oddaje 

mulja oziroma blata in ostankov mehanske stopnje na čistilnih napravah. 
Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih 

strojev podjetja; npr. servis avtomobila, tovornjaka, laboratorijske opreme. Stroški vzdrževanja 

programov so stroški vzdrževanja programa scada in daljinskega nadzora. 
 
Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški izvajanja obveznega obratovalnega monitoringa 
odpadnih vod na CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 in MKČN Mošnje 2 ter stroški analiz blata 
in odpadne vode. Stroški pregledov MKČN so stroški izvajanja pregledov MKČN OŠ Ovsiše in MKČN 

Gostišče Draga ter na vseh individualnih MKČN na območju občine Radovljica.  
 
Stroški dela 
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v 

skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in 
za prehrano in druge stroške dela. 
 
Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 

3,75 %. 
 
Stroški amortizacije podjetja 
Večji delež stroškov predstavlja amortizacija vozil. 
 
Splošni stroški 
Med splošne stroške storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode evidentiramo stroške, 

povezane z upravljalno-vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in 
vzdrževanju celotnega podjetja. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so 

povezani z dejavnostmi in jih ne moremo neposredno razdeliti. 
 
V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje. 
 
Stroški omrežnine 
Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne vode vključuje: 
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, 

obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine. 
 
Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani. 
Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi. 
 
V letu 2019 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode iz javnih površin zmanjšali, to pa vpliva na izračun cene za omrežnino, ki bo nižja. 
 

4.2.3 Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode 
 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 

Predračunska količina Obračunska količina

za preteklo obračunsko obdobje za preteklo obračunsko obdobje

čiščenje odpadne vode v m3 759.104 870.699

število faktorjev omrežnine čiščenja 7.830 7.939

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA
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2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 

 
 

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 

 
 

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 

obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
Analizo za čiščenje odpadne vode je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk: 
- števila prebivalcev občine, 
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh 

aglomeracij v občini), 
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine). 

 
Najprej so občine razdelili v skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred 

razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto 

Št. ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA

Predračunski 

stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški za 

preteklo obračunsko 

obdobje

1. NEPOSREDNI STROŠKI 221.873 249.268
2. - Strošek električne energije 30.419 36.534
3. - Strošek pogonskega goriva 3006 5.388
4. - Drugi stroški materiala 24.204 26.305
5. - Stroški storitev 65.464 82.926
6. - Stroški dela 80.057 91.146
7. - Neposredni stroški prodaje 12.414 1.471
8.  - Drugi neposredni stroški 6.309 5.497
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 5.543 5.257
9.  - Amortizacija osnovnih sredstev 5.543 5.257
10. SPLOŠNI STROŠKI 61.982 55.012
11. - Posredni stroški uprave 61.982 55.012
A. SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH 289.398 309.537
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 3.113
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO 0 0
D. SKUPAJ (A+B-C) 289.398 312.650
12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m

3 759.104 870.699
13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,3812 0,3591

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA

Predračunski 

stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški za 

preteklo obračunsko 

obdobje

1 OMREŽNINA 284.090 285.077
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 282.106 283.045
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 1.984 2.032
4 število priključkov 7.830 7.939
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 3,0235 2,9923

Potrjena cena povprečna letna 

obračunska cena

veljavna od 
1.1.2018 dalje

za obdobje od 
1.1.2018-

31.12.2018

cena čiščenja - kanal v EUR/m3 0,3812 0,3591 94,19

omrežnina za faktor 1 3,0235 2,9923 98,97

indeks 
obračunska 

cena / potrjena 
cena

ČIŠČENJE ODPADNE VODE PO KANALIH
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razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na 

podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo 

izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi 
širinami. V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni te 
storitve poročali vsi izvajalci za vse občine. 
 
Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z 

občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene. 
 

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 
cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja v elaboratu. 
 

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivi območji 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja v elaboratu. 
 

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 

oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija 

vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni 
najbolj primerna. 
 

 
 
 

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 
 

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 
 
V spodnji tabeli je predračunska kalkulacija omrežnine čiščenja odpadne vode. 
 

 

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti

Gospodarnost 
poslovanja

E 37 Ravnanje z odplakami 1,64 1,01

E 36.000 Komunala Radovljica, d.o.o. 2,11 1,05

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

do 31.3.2019
od 1.4.2019 do 

31.12.2019 leta 2019 skupaj

čiščenje odpadne vode v m3 217.675 653.024 870.699

število faktorjev omrežnine čiščenja 23.518 70.554 94.072 7.839

Količina faktorjev 

omrežnine 

povprečno 

mesečno

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019
1 OMREŽNINA 253.770
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 252.000
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 1.770
4 število priključkov 7.839
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 2,6976
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10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe 

za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo 
tržno dejavnost 
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež 

neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih 

stroških vseh dejavnosti. 
 

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica, d.o.o., ni opravljala posebnih storitev; 
prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju. 
 

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 
Višina donosa je navedena v 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo upoštevali v kalkulaciji cene. 
 

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih 

upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce 

Št. ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019
1. NEPOSREDNI STROŠKI 287.431
2. - Strošek električne energije 37.904
3. - Strošek pogonskega goriva 5.590
4. - Drugi stroški materiala 32.879
5. - Stroški storitev 104.688
6. - Stroški dela 98.515
7. - Neposredni stroški prodaje 2.357
8.  - Drugi neposredni stroški 5.497
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 5.257
9.  - Amortizacija osnovnih sredstev 5.257
10. SPLOŠNI STROŠKI 55.312
11. - Posredni stroški uprave 55.312
A. SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH 347.999
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

D. SKUPAJ (A+B-C) 347.999
12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m

3 870.699
13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,3997

Čiščenje odpadne vode

neodpisana vrednost NV na dan 
31.12.2017

NV na dan 
31.12.2018

Povprečje nabavne 

vrednosti za preteklo 
obračunsko obdobje

NV na dan 
31.12.2019

Povprečje nabavne 

vrednosti za prihodnje 
obračunsko obdobje

premoženjske pravice 0
naložbene nepremičnine 0
zemljišča 0
zgradbe 0
oprema 61.936 62.599 62.267 78.824 70.711
drobni inventar 0
SKUPAJ 61.936 62.599 62.267 78.824 70.711 3.113 3.536

5 % donos 
preteklo 

obračunsko 

obdobje

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev 5 % donos 
prihodnje 

obračunsko 

obdobje
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zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v 

skladu s trenutnimi potrebami. 
 
V preteklem obračunskem obdobju sta bila neposredno zaposlena iz dejansko opravljenih ur na tej 
dejavnosti 2,47 delavca, v prihodnjem obračunskem obdobju pa 1,95 delavca. 

 
15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture 
 

 
 

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 
Javna infrastruktura za izvajanje storitev javne službe odvajanja odpadne vode je izkoriščena v 

celoti.  
 

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje 

obračunsko obdobje 
 

 
 
Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno 

leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih 

priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem 
obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se povečuje 

zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih sprememb 

(povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…). 
 

Obračunski stroški za preteklo obračunsko 

obdobje
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje

285.077 253.770

100% 100%
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA

Višina najemnine v EUR

Št. Storitev ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Stroški čiščenja kanalizacije 347.999
2 Načrtovana količina - v m3 870.699

3 CENA ČIŠČENJA KANALIZACIJA - v EUR/m3 0,3997

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - čiščenje kanalizacija
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Strošek najema infrastrukture 252.000
2 Strošek zavarovanja infrastrukture 1.770

A. SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ČIŠČENJE KANALIZACIJA 253.770
3 Število priključkov 7.839

4 LASTNA CENA V EUR/mesec  za faktor 1 2,6976
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18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 
Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so 
konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1. 
 

 
19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 
 
Predračunska cena omrežnine GJI čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin 

se je za prihodnje obračunsko obdobje znižala, zato je predlagana sprememba trenutno potrjene cene 

iz 3,0235 EUR / faktor na 2,6976 EUR / faktor. 
 
Občinskemu svetu predlagamo sledeče spremembe cen: 
 

 
 
Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega 

proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih 

javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene. 
 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene 

subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine 

infrastrukture GJS.  
 
Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C D E F G

J / (I x 12) A x B x C B x C x D A x F x 12
Dimenzija Število Faktor Delež Vrednost Količina Omreznina Omreznina
vodomera odj.m. na brem. faktor 1 faktorjev na mesec na leto

vodomer na na vodomer na vodomer
EUR/mes mesec EUR/mes EUR/leto

DN<=20 5.875        1              100% 2,6976        5.875          2,6976          190.193         
DN 25 in 30 68            3              100% 2,6976        204             8,0928          6.604            
DN 40 16            10            100% 2,6976        160             26,9760         5.179            
DN 50 50            15            100% 2,6976        750             40,4640         24.278          
DN 80 11            50            100% 2,6976        550             134,8800       17.804          
DN 100 3              100           100% 2,6976        300             269,7600       9.711            
DN 150 -           200           100% 2,6976        -             539,5200       -                 

H I

SKUPAJ 7.839 253.770           

A B

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

čiščenje - kanalizacija EUR/m3 0,3812 0,3997 0,0185 104,85

omrežnina - čiščenje kanalizacija faktor 1 EUR/mesec 3,0235 2,6976 -0,3259 89,22
čiščenje komunalne odpadne vode
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4.3 Javna služba storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

 
Na območju občine Radovljica so kraji, ki niso opremljeni z javno kanalizacijo. Tam se za odvajanje 
odpadne vode v okolje koristijo obstoječe pretočne greznice in MKČN. 
 

4.3.1 Nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave 
 
Odjemna mesta z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode preko obstoječih pretočnih greznic in MKČN 
predstavljajo nekaj manj kot 25% od vseh odjemnih mest. Ta odstotek se na račun gradnje nove 

kanalizacije in čistilnih naprav zmanjšuje, ker se povečuje število odjemnih mest, priključenih na javno 

kanalizacijo in skupne čistilne naprave.  
 

4.3.2 Stroški storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 

MKČN 
 
Cena javne službe storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami obstoječimi greznicami in MKČN je 

po Uredbi MEDO sestavljena iz: 
- omrežnine in 
- cene opravljanja storitev te javne službe. 
 
Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz greznic in 

MKČN, med katerimi ločimo proizvajalne stroške in splošne stroške ter stroške omrežnine za čiščenje 

odpadnih voda. 
 
Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) smo 

za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za uporabnike, 
katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji. V mehanskih usedalnikih redno 
vzdrževanih pretočnih greznic poteka anaerobno čiščenje. S tem je odpadna voda, ki se odvaža na 

čistilno napravo, že delno prečiščena.  
 
Proizvajalni stroški 
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, 
stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture 

in drugih proizvajalnih stroškov. 
 
Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani 

Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo 

povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitev 

GJS povezanih z greznicami in MKČN.  
 
Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi  dobavitelji 

so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi. 
 
Stroški materiala 
 
Stroški materiala so stroški flokulanta za izvajanje dehidracije blata, stroški koagulanta za obarjanje 

fosforja in stroški kemikalij za pranje delovne opreme. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture 

so stroški materialov za vzdrževanje strojev, naprav, objektov, elektroomaric, ograj, itd. Stroški 

pomožnega materiala, materiala za čiščenje so stroški kemikalij za izvajanje analiz, laboratorijske 

steklovine, maziv, olj, čistil,… 
 
Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za izvajanje čiščenja odpadne vode. Stroški električne 

energije so stroški električne energije za obratovanje CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 ter 

Mošnje 2. Ocenjeno je, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo 

povečali tudi stroški dobava električne energije za do 38%. 
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Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje avtomobila in tovornjaka 

(fekalnega vozila). Stroški nadomestnih delov infrastrukture so stroški nadomestnih delov za 

vzdrževanje javne infrastrukture, kot npr. rezervni deli za mešala, črpalke, kompresorje, centrifugo,… 
Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja. 
 
Stroški storitev 
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri 

vzdrževanju čistilnih naprav, kot npr. servisi črpalk, kompresorjev, mešal, dekantorjev… 
 
Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih 

strojev podjetja; npr. servis avtomobila, tovornjaka, laboratorijske opreme. Stroški vzdrževanja 

programov so stroški vzdrževanja programa za nadzor nad CČN Radovljica in Čistilno napravo Kropa. 
 
Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški izvajanja obveznega obratovalnega monitoringa 

odpadnih vod na CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 in MKČN Mošnje 2 ter stroški analiz blata 

in odpadne vode. Stroški pregledov MKČN so stroški izvajanja pregledov MKČN OŠ Ovsiše in MKČN 

Gostišče Draga ter na vseh individualnih MKČN na območju občine Radovljica.  
 
Občasno so to tudi stroški storitev pogodbenega izvajalca za odvoz grezničnih gošč iz usedalnikov 

greznic in MKČN v primerih, ko z lastnim vozilom te storitve zaradi specifike posameznega primera ne 
moremo opraviti ali v času popravil lastnega vozila za odvoz fekalij. 
 
Stroški dela 
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v 

skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in 

za prehrano in druge stroške dela. 
 
Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 

3,75 %. 
 
Stroški amortizacije podjetja 
Med te stroške spada predvsem amortizacija vozil. 
 
Splošni stroški 
Med splošne stroške storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami 

in MKČN evidentiramo stroške, povezane z upravljalno-vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, 
namenjeni delovanju in vzdrževanju celotnega podjetja. To so stroški organizacijskih enot in stroški 

strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in jih ne moremo neposredno razdeliti. 
 
V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje. 
 
Stroški omrežnine 
Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne vode vključuje: 
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, 

obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine. 

 
Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani. 
 
Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi. 
 
V letu 2019 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode iz javnih površin zmanjšali, to pa vpliva na izračun cene za omrežnino pri storitvah 

povezanih z greznicami in MKČN, ki bo nižja. 
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4.3.3 Kalkulacija cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in MKČN 
 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Predračunska količina Obračunska količina

za preteklo obračunsko obdobje za preteklo obračunsko obdobje

odvajanje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN) 331.094 293.156

čiščenje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN) 331.094 293.156

število faktorjev omrežnine čiščenja (greznice in MKČN) 2.475 2.468

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN

Št. STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje

Obračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje
A. NEPOSREDNI STROŠKI 152.597 136.634
1.  - Strošek električne energije 10.614 9.841
2. - Strošek pogonskega goriva 7.128 4.908
3. - Drugi stroški materiala 16.964 8.049
4. - Stroški storitev 49.726 63.703
5. - Stroški dela 59.653 48.061
6. - Neposredni stroški prodaje 6.310 591
7.  - Drugi neposredni stroški 2.202 1.481
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 2.038 1.520
9.  - Amortizacija drugih osnovnih sredstev 2.038 1.520
10. SPLOŠNI STROŠKI 31.505 22.108
11. - Posredni stroški uprave 31.505 22.108
A. SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ 186.140 160.262
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 4.433
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO 0 0
D. SKUPAJ (A+B-C) 186.140 164.695
12. PRODANA KOLIČINA v m

3 331.094 293.156
13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,5618 0,5618

Št.
OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z 

GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje

Obračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje
1 OMREŽNINA 71.837 70.900
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 71.335 70.395
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 502 505
4 število priključkov 2.475 2.468
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 2,4187 2,3938
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3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 

 
 

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 

obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
Analizo je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk: 
- števila prebivalcev občine, 
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh 

aglomeracij v občini), 
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine). 

 
Najprej so občine razdelili v skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred 
razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto 

razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na 

podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo 

izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi 

širinami. V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni te 

storitve poročali vsi izvajalci za vse občine. 
 
Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z 

občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene. 
 

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja. 
 

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
primerljivi območji 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja. 
 

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 

oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija 

vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni 
najbolj primerna. 
 

 
 

 

 

 

 

Potrjena cena povprečna letna 

obračunska cena

veljavna od 
1.1.2018 dalje

za obdobje od 
1.1.2018-

31.12.2018

odvajanje greznice in MKČN - v EUR/m3

čiščenje greznice in MKČN - v EUR/m3

SKUPAJ storitve MKČN - v EUR/m3 0,5618 0,5618

omrežnina odvajanje greznice in MKČN - za faktor 1

omrežnina čiščenje greznice in MKČN - za faktor 1

SKUPAJ omrežnina MKČN - za faktor 1 2,4187 2,3938

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN

0,5618

2,4187

0,5618

2,3938

indeks 
obračunska 

cena / potrjena 
cena

100,00

98,97

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti

Gospodarnost 
poslovanja

E 37 Ravnanje z odplakami 1,64 1,01

E 36.000 Komunala Radovljica, d.o.o. 2,11 1,05
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8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 
 

 
 
 

 
 
 

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe 

za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

do 31.3.2019
od 1.4.2019 do 

31.12.2019 leta 2019 skupaj

odvajanje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN) 72.039 216.117 288.156

čiščenje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN) 72.039 216.117 288.156

število faktorjev omrežnine čiščenja (greznice in MKČN) 7.105 21.314 28.418 2.368

Količina faktorjev 

omrežnine 

povprečno 

mesečno

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN

Št. STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019 skupaj

Predračunski stroški 

za prihodnje 
obračunsko obdobje - 

odvajanje

Predračunski stroški 

za prihodnje 
obračunsko obdobje - 

čiščenje

A. NEPOSREDNI STROŠKI 144.855 67.435 77.420
1.  - Strošek električne energije 10.210 0 10.210
2. - Strošek pogonskega goriva 5.136 3.630 1.506
3. - Drugi stroški materiala 9.868 1.011 8.856
4. - Stroški storitev 40.332 12.134 28.198
5. - Stroški dela 76.893 50.358 26.535
6. - Neposredni stroški prodaje 937 302 635
7.  - Drugi neposredni stroški 1.481 0 1.481
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 1.519 104 1.416
9.  - Amortizacija drugih osnovnih sredstev 1.519 104 1.416
10. SPLOŠNI STROŠKI 21.987 7.088 14.898
11. - Posredni stroški uprave 21.987 7.088 14.898
A. SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ 168.361 74.627 93.734
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

D. SKUPAJ (A+B-C) 168.361 74.627 93.734
12. PRODANA KOLIČINA v m

3 288.156 288.156
13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,5843 0,2590 0,3253

Št.
OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z 

GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019

1 OMREŽNINA 62.228
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 61.794
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 434
4 število priključkov 2.368
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 2,1897
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11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo 

tržno dejavnost 
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež 

neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih 

stroških vseh dejavnosti. 
 

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica, d.o.o., ni opravljala posebnih storitev; 

prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju. 
 

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 
Višina donosa je razvidna v tabeli v 10. točki tega poglavja, vendar donosa nismo upoštevali v 

kalkulaciji cene. 
 

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih 

upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce 

zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v 

skladu s trenutnimi potrebami. 
 
V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenega iz dejansko opravljenih ur na 

tej dejavnosti 1,56 delavca. V prihodnjem obdobju pa načrtujemo 1,48 delavca. 
 
15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture 
 

 
 

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 
Javna infrastruktura za izvajanje storitev javne službe odvajanja odpadne vode je izkoriščena v 

celoti.  
 

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje 

obračunsko obdobje 

Odvajanje - s fekalnikom

neodpisana vrednost NV na dan 
31.12.2017

NV na dan 
31.12.2018

Povprečje nabavne 

vrednosti za preteklo 
obračunsko obdobje

NV na dan 
31.12.2019

Povprečje nabavne 

vrednosti za prihodnje 
obračunsko obdobje

premoženjske pravice 0
naložbene nepremičnine 0
zemljišča 0
zgradbe 0
oprema 241.870 241.870 241.870 241.870 241.870
drobni inventar 0
SKUPAJ 241.870 241.870 241.870 241.870 241.870 12.094 12.094

5 % donos 
preteklo 

obračunsko 

obdobje

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev 5 % donos 
prihodnje 

obračunsko 

obdobje

Obračunski stroški za preteklo obračunsko 

obdobje
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje

100% 100%
70.395 61.794

Višina najemnine v EUR

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - GREZNICE in MKČN

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture
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Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno 

leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih 
priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem 

obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se povečuje 

zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih sprememb 

(povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…).  
 
Zmanjšanje števila faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja velikosti 

oziroma hidravlične zmogljivosti vodomernih števcev ali prehoda uporabnikov greznic oziroma 
MKČN na kanalizacijo. 
 

 
 

Št. STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019 skupaj

Predračunski stroški 

za prihodnje 
obračunsko obdobje - 

odvajanje

Predračunski stroški 

za prihodnje 
obračunsko obdobje - 

čiščenje

A. NEPOSREDNI STROŠKI 144.855 67.435 77.420
1.  - Strošek električne energije 10.210 0 10.210
2. - Strošek pogonskega goriva 5.136 3.630 1.506
3. - Drugi stroški materiala 9.868 1.011 8.856
4. - Stroški storitev 40.332 12.134 28.198
5. - Stroški dela 76.893 50.358 26.535
6. - Neposredni stroški prodaje 937 302 635
7.  - Drugi neposredni stroški 1.481 0 1.481
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 1.519 104 1.416
9.  - Amortizacija drugih osnovnih sredstev 1.519 104 1.416
10. SPLOŠNI STROŠKI 21.987 7.088 14.898
11. - Posredni stroški uprave 21.987 7.088 14.898
A. SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ 168.361 74.627 93.734
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

D. SKUPAJ (A+B-C) 168.361 74.627 93.734
12. PRODANA KOLIČINA v m

3 288.156 288.156
13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,5843 0,2590 0,3253

Št.
OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z 

GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019

1 OMREŽNINA 62.228
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 61.794
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 434
4 število priključkov 2.368
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 2,1897

D E F G

J / (I x 12) A x B x C B x C x D A x F x 12
Dimenzija Število Faktor Delež Vrednost Količina Omreznina Omreznina
vodomera odj.m. na brem. faktor 1 faktorjev na mesec na leto

vodomer na na vodomer na vodomer
EUR/mes mesec EUR/mes EUR/leto

DN<=20 2.145        1              100% 2,1897        2.145          2,1897          56.368          
DN 25 in 30 31            3              100% 2,1897        93              6,5691          2.444            
DN 40 4              10            100% 2,1897        40              21,8970         1.051            
DN 50 6              15            100% 2,1897        90              32,8455         2.365            
DN 80 -           50            100% 2,1897        -             109,4850       -                 
DN 100 -           100           100% 2,1897        -             218,9700       -                 
DN 150 -           200           100% 2,1897        -             437,9400       -                 

H I

SKUPAJ 2.368 62.228             

CA B
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Predračunska cena omrežnine GJI za storitve povezane z greznicami in MKČN se je za prihodnje 
obračunsko obdobje znižala, zato je predlagana sprememba trenutno potrjene cene iz 2,4187 EUR 
/ faktor na 2,1897 EUR / faktor. 
 
 
 

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 
Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so 

konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1. 
19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 

 
Občinskemu svetu predlagamo spremembe cen storitev in omrežnine ravnanja z greznicami in 
MKČN, in sicer: 
 

 
 
 
Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz 

državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje 

gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne 

cene. 
 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela 

nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali 
najemnine infrastrukture GJS.  
 
Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo. 

 
  

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

storitve greznic in MKČN EUR/m3 0,5618 0,5843 0,0225 104,00

omrežnina - greznice in MKČN faktor 1 EUR/mesec 2,4187 2,1897 -0,2290 90,53

storitve, povezane z greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi 

napravami
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III. ELABORAT 
 

o oblikovanju cen storitev javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki 

v občini Radovljica 
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5. JAVNA SLUŽBA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 
Izpolnjevanje zakonskih zahtev za izvajanje javne službe ravnanja z odpadki 
 
Bistvo ravnanja z odpadki v današnjem času je zmanjševanje količin odloženih odpadkov na 

odlagališčih in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v ozračje ter preprečevanje odlaganja nevarnih 

odpadkov v okolje.  
Pri opravljanju javne službe je poleg republiških predpisov potrebno upoštevati še zahteve lokalne 

zakonodaje, zahteve sistema ISO 9001, zahteve varstva pri delu, varnosti in zdravja pri delu, zahteve 
skupnih shem ravnanja s posameznimi vrstami komunalnih odpadkov, in sicer za: 

o odpadno embalažo, 
o odpadna fitofarmacevtska sredstva, 
o odpadno električno in elektronsko opremo, 
o odpadne baterije in akumulatorje, 
o odpadne nagrobne sveče in 
o odpadna zdravila. 

 
5.1 Opis dejavnosti ravnanja z odpadki 

 
Dejavnost ravnanja z odpadki v Komunali Radovljica, d.o.o., izvajamo kot obvezno gospodarsko javno 
službo. Storitev opravljamo na celotnem območju občine Radovljica. Sistem ravnanja z odpadki 

izvajamo v gospodinjstvih, ustanovah, industriji in storitvenih dejavnostih. V občini Radovljica je v sistem 

ravnanja z odpadki vključenih 18.750 prebivalcev v vseh 52 naseljih. Storitev ravnanja z odpadki je v 
skladu z občinskim odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki obvezna 

za vse povzročitelje komunalnih odpadkov na enak način na celotnem območju občine. Območje občine 

Radovljica obsega 118,71 km2. Delež naselij z manj kot 300 prebivalci je 73%. 
 

Obstoječi sistem zbiranja in odvoza odpadkov je zasnovan na zadovoljevanju zakonskih zahtev v celoti, 

obenem pa občanom zagotavlja optimalen standard ravnanja z odpadki.  
 
Pogostost odvozov MKO in BIO odpadkov iz zbiralnic 

 

  Število  odvozov mesečno 
 

Sistem 
zbiralnic 

Število  odvozov tedensko 

Območje MKO Embalaža Bio  Območje Papir Steklo Embalaža 
Občina 

Radovljica 2,17 2,17 4,33  Radovljica 2 1 3 

     Lesce 2 1 3 

     Begunje 2 1 3 

     
ostalo 
območje 1 1 3 
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Realizirane in načrtovane količine določenih vrst komunalnih odpadkov 

 

 
 

 

Količine zbranih, obdelanih in odstranjenih odpadkov 2017, 2018 ter predračunske količine za 2019 

 

 
 
 

2017 2017 2018 2018 2019

Vsa količina zbranih KO v sistemu GJS

predrač. 

količine 

obrač.         

količine

predrač. 

količine 

obrač.         

količine

predrač. 

količine 

Zbrani MKO kg 2.473.000 2.462.060 2.404.800 2.398.410 2.400.000

Ločene frakcije brez odpadne embalaže kg 2.013.440 1.997.898 2.049.210 2.303.762 2.320.000

Ločene frakcije odpadne embalaže kg 1.355.000 1.469.989 1.383.760 1.470.884 1.440.000

Obdelava MKO kg 2.473.000 2.462.060 2.404.800 2.507.690 2.500.000

Odlaganje MKO kg 1.474.340 1.389.988 1.453.880 1.362.547 1.362.000

Ločene frakcije skupaj kg 3.368.440 3.467.887 3.432.970 3.774.646 3.760.000

MKO + ločene frakcije brez BIO kg 5.841.440 5.929.947 5.837.770 6.173.056 6.160.000

Biološki odpadki kg 510.000 513.110 507.000 557.880 550.000

Skupaj zbrani odpadki GJS kg 6.331.440 6.443.057 6.344.770 6.730.936 6.710.000

2017 2017 2018 2018 2019

Z.š. Naziv kazalnika EM predrač. 

količine 

obrač.         

količine

predrač. 

količine 

obrač.         

količine

predrač. 

količine 

1
Celotna zbrana količina KO odpadkov-

skupaj kg 6.346.440 6.443.057 6.344.770 6.730.936 6.710.000

2 KO  na odlagališču MM kg 3.205.440 3.059.800 3.137.240 2.943.250 3.050.000

2a Odloženi MKO  na odlagališče po obdelavi kg 1.474.340 1.389.988 1.453.880 1.362.547 1.360.000

2c Odloženi MKO/prebivalca kg 78 74 77 72 72

3
Ločene frakcije odpadkov -skupaj brez 

kos.odlag. kg 3.141.000 3.383.257 3.207.530 3.787.686 3.660.000

3a Ločene frakcije / prebivalca kg 167 179 170 201 194

3b Delež ločenih frakcij v MKO odpadkih % 68 71 69 74 73

4 Papirna in kartonska embalaža kg 100.000 146.367 150.000 177.580 150.000

5 Steklena embalaža kg 370.000 377.222 381.760 380.104 390.000

6 Mešana embalaža kg 885.000 946.400 902.000 913.200 950.000

7 Papir kg 365.000 370.566 361.020 369.693 390.000

8 Posebni odpadki kg 40.000 25.320 30.000 33.970 30.000

9 Kosovni odpadki odlag. kg 732.440 597.740 732.440 544.840 550.000

10 Kosovni odpadki-les kg 300.000 384.840 350.000 478.330 450.000

11 Kosovni odpadki-kovine kg 100.000 109.194 100.000 127.020 120.000

12 Elektronska oprema kg 100.000 113.693 105.210 128.997 110.000

13 Gume kg 30.000 29.950 30.000 44.200 40.000

14 Tekstil, ravno steklo, sveče kg 26.000 111.525 50.100 171.362 170.000

15 Azbest, gradbeni kg 15.000 50.530 20.000 65.400 60.000

16a Zeleni odrez ZC kg 300.000 204.540 220.440 339.950 250.000

16b Biološki odpadki kg 510.000 513.110 507.000 557.880 550.000

17 Število zabojnikov na ekoloških otokih kos 462 462 462 462 462
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5.1.1 Izračun sodil za preračun cen storitev ravnanja z odpadki iz mase v prostornino 
 
Izvajalec mora cene posameznih storitev javne službe izraziti v kg in zaračunati posameznim 

uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnikov za mešane komunalne ali biološke odpadke 

ter na pogostost odvoza posameznega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki mora 

prikazati razdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja z odpadki med uporabnike. 
 
Sodila za preračun so se v primerjavi s preteklim obdobjem spremenila zaradi spremenjenih količin 

zbranih komunalnih odpadkov in strukture zbranih odpadkov ter skupnega volumna posode za mešane 

komunalne odpadke. 
 
Sodila se bodo v letu 2019 spremenila 4 x letno, s čimer bomo izvedli korekcije količin zbranih in 

obračunanih odpadkov (spremenjene količine zbranih komunalnih odpadkov in skupni volumen posod 

za mešane  in biološke odpadke ). 
 
Sodila za preračun volumna posod za odpadke za preteklo obračunsko obdobje 
 

 
 
Sodila za preračun volumna posod za odpadke za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 

Masa določenih vrst komunalnih odpadkov je zmanjšana za težo komunalnih odpadkov, odpeljanih s 
kontejnerskimi vozili. Obračun stroškov je pri kontejnerskem odvozu izveden po dejansko tehtanih 

količinah iz evidenčnih listov v skladu s 23. členom Uredbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zap. 
št.

SODILA ZA PRERAČUN KOLIČIN 

ODPADKOV

zbiranje določenih 

vrst komunalnih 
odpadkov

zbiranje biološko 

razgradljivih 
odpadkov

obdelava 
določenih vrst 

komunalnih 
odpadkov

odlaganje 
ostankov 

predelave ali 
odstranjevanja 

komunalnih 
odpadkov

A Masa določenih vrst komunalnih 

odpadkov 5.477.770 507.000 1.854.800 1.303.880

B Obračunska prostornina zabojnikov v m³ 23.800 3.820 23.800 23.800

C Sodilo za preračun v kg iz m3                        

(C = A / B) 230 133 78 55

zap. 
št.

SODILA ZA PRERAČUN KOLIČIN 

ODPADKOV

zbiranje določenih 

vrst komunalnih 
odpadkov

zbiranje biološko 

razgradljivih 
odpadkov

obdelava 
določenih vrst 

komunalnih 
odpadkov

odlaganje 
ostankov 

predelave ali 
odstranjevanja 

komunalnih 
odpadkov

A Masa določenih vrst komunalnih 

odpadkov 5.860.000 550.000 2.100.000 1.244.000

B Obračunska prostornina zabojnikov v m³ 24.600 3.880 24.600 24.600

C Sodilo za preračun v kg iz m3                        

(C = A / B) 238 142 85 51
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5.2 Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov 
 

Dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov 
Vključenost v sistem zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Radovljica je v skladu z občinskim odlokom 

obvezna za vse povzročitelje. Komunala Radovljica, d.o.o., zagotavlja prevzem naslednjih vrst 
komunalnih odpadkov:  
− mešanih komunalnih odpadkov – na prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat, 
− kosovnih odpadkov – 2-krat letno na podlagi individualnih naročil na prevzemnih mestih in v 

delovnem času ZC Radovljica, 
− odpadne embalaže (papirnata, steklena, mešana) na zbiralnicah ločenih frakcij in v delovnem času  

ZC Radovljica, 
− odpadne mešane embalaže na prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat, 
− ostale ločene frakcije komunalnih odpadkov iz gospodinjstev (papir, steklo, embalaža, kovine, 

oblačila in obutev, OEEO, manjše količine gradbenih odpadkov, zeleni odrez, frakcije nevarnih 
odpadkov iz gospodinjstev, kosovni odpadki, leseni odpadki, …) v delovnem času ZC Radovljica. 
 

Minimalna letna dinamika za odvoz embalaže in mešanih komunalnih odpadkov je tako 26-krat. Občani 

so o terminih odvoza obveščeni z letnim koledarjem, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva, in ga objavimo 

tudi na krajevno običajen način. 
 
Dejavnost zbiranje bioloških odpadkov 
Vključitev v izvajanje dejavnosti zbiranja bioloških odpadkov je za gospodinjstva, ki živijo v 

večstanovanjskih objektih obvezna, za gospodinjstva, ki živijo v individualnih objektih pa izbirna na 

podlagi pisnega naročila. Komunala Radovljica, d.o.o., zagotavlja prevzem bioloških odpadkov na 

prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat. Minimalna dinamika za občane, vključene v individualen 

odvoz, je 52-krat. 
 
 

5.2.1 Stroški storitev zbiranja komunalnih odpadkov 
 
Stroški materiala 
Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje Zbirnega centra Radovljica.  
 
Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za smetarska vozila (zbiranje in odvoz odpadkov), za 

kotalni prekucnik, za prevoz bioloških odpadkov in ločenih frakcij določenih vrst odpadkov. 
 

Drugi stroški materiala so stroški materiala za čiščenje prostorov, posipnega materiala za primer razlitja 

olj in kemikalij za pranje delovne opreme. 
Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja. 
 
Stroški storitev 

Stroški odvoza drugih vključujejo stroške storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvajanju zbiranja 

in odvoza določenih vrst odpadkov. 
Stroški poštnih in telefonskih storitev so stroški pošiljanja obvestil in uporabe telefona. 
 
Stroški storitev vzdrževanja vozil ter ostale opreme so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih 

strojev podjetja. 
 
Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij so stroški provizij in zavarovalnih premij za objekte in 

delovna sredstva. 
Stroški vzdrževanja računalniških programov, izobraževanj in zdravniških pregledov so stroški 

vzdrževanja informacijskega sistema, izobraževanj in usposabljanj ter varstva in zdravja pri delu. 
Stroški dela študentov in pogodbeno delo so stroški izvajanja obvezne prakse ter občasnega 

pogodbenega dela v času nadomeščanja zaposlenih. 
 
Stroški registracije vozil, poročila in tiskanje so stroški registracije delovnih vozil, tiskanje obvestil za 

gospodinjstva ter objave v lokalnih medijih. 
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Stroški - interni med dejavnostmi so stroški internih izvedenih del na zbirnem centru – pluženje, 

posipanje. 
 
Stroški dela  
Stroški dela so stroški dela za izvajanje storitve zbiranja in odvoza določenih vrst odpadkov. 
 
Neposredni stroški prodaje so stroški prevoza določenih vrst odpadkov za druga podjetja. 
 
Posredni proizvajalni stroški 
So stroški amortizacije osnovnih sredstev delovnih vozil in opreme na Zbirnem centru 
 
Splošni stroški 
So stroški prisojeni izvajanju dejavnosti po veljavnem sodilu za podjetje. 
 
 

5.2.2 Kalkulacija cene zbiranja komunalnih odpadkov 
 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 

 
 
2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje  

 

Predračunska količina Obračunska količina

za preteklo obračunsko obdobje za preteklo obračunsko obdobje

zbiranje MKO 3.240.000 2.398.410

zbiranje ločenih frakcij (prihodki, ki znižujejo LC) 1.135.000 2.303.762

zbiranje embalaže (prihodki, ki znižujejo LC) 1.155.000 1.470.884

Zbiranje MKO skupaj 5.530.000 6.173.056

najemnina infrastrukture 5.702.090 6.173.056

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Predračunska količina Obračunska količina

za preteklo obračunsko obdobje za preteklo obračunsko obdobje

zbiranje BIO odpadkov 507.000 557.880

ZBIRANJE BIO ODPADKOV

Št. ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Predračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje

Obračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje
A. NEPOSREDNI STROŠKI 612.682 739.429
1. - Strošek električne energije 4.573 5.912
2. - Strošek pogonskega goriva 58.430 63.178
3. - Drugi stroški materiala 17.308 17.798
4. - Stroški storitev 121.036 180.822
5. - Stroški dela 392.091 449.288
6. - Neposredni stroški prodaje 19.244 22.275
7. - Drugi neposredni stroški 0 156
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13) 57.107 78.490
9. - Amortizacija osnovnih sredstev 57.107 78.490
10. SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15) 94.041 77.210
11. - Posredni stroški uprave 94.041 77.210
A. SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS 763.830 895.129
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 0
C. PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO 33.242 44.667
D. SKUPAJ (B+C-D) 730.588 850.462
12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 5.530.000 6.173.056
13.  LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg 0,1321 0,1378
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Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev zbiranja BIO odpadkov za preteklo 
obračunsko obdobje so prikazani v spodnji tabeli. 
 

 
 

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 

 
 

Št. ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Predračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje

Obračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje
A. JAVNA INFRASTRUKTURA 15.431 16.864
1  - Najemnina infrastrukture 15.183 16.595
2  - Zavarovanje infrastrukture 248 269
3 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 5.702.090 6.173.056
4 LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA 0,0027 0,0027

Št. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

Predračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje

Obračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje
A. JAVNA INFRASTRUKTURA 0 0
1  - Najemnina infrastrukture
2  - Zavarovanje infrastrukture
3 NEPOSREDNI STROŠKI  (zap. 5 do 11) 72.807 87.451
4 - Strošek električne energije 0 0
5 - Strošek pogonskega goriva 8.122 13.212
6 - Drugi stroški materiala 1.883 870
7 - Stroški storitev 36.943 41.624
8 - Stroški dela 23.289 29.170
9 - Neposredni stroški prodaje 2.570 2.576

10 - Drugi neposredni stroški 0 0
11 POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13) 14.366 9.574
12 - Amortizacija osnovnih sredstev 14.366 9.574
13 SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15) 9.478 8.930
14 - Posredni stroški uprave 9.478 8.930
B. SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS 96.651 105.954
C. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 0
D. PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO 0
15 SKUPAJ (B+C-D) 96.651 105.954
16 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 510.000 557.880
17  LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg 0,1895 0,1899
18 LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA 0,0000 0,0000

Potrjena cena
povprečna letna 

obračunska cena

veljavna od 
1.1.2018 dalje

za obdobje od 
1.1.2018-

31.12.2018

cena zbiranja MKO v EUR/kg 0,1321 0,1378 104,28

najemnina infrastrukture zbiranja MKO v EUR/kg 0,0027 0,0027 100,95

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

indeks 
obračunska 

cena / potrjena 
cena
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4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Analizo zbiranja posameznih vrst odpadkov je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih 

spremenljivk: 
- števila prebivalcev občine, 
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh 

aglomeracij v občini), 
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine). 

 
Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred 

razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto 

razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na 

podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo 

izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi 

širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno 

gostoto. Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine. 
 
Občina Radovljica je bila po tem načinu za izvajanje storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov 

in tudi za zbiranje bioloških odpadkov razvrščena v sedmo skupino (od skupaj devetih), s številom 

nad 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 5 do 10 prebivalcev v občini glede na 

površino občine. Občina Radovljica je bila za izvajanje obeh storitev uvrščena v isto skupino kot 

sledeče občine: Krško, Litija, Žalec, Ajdovščina, Slovenj Gradec, Novo mesto, Ptuj, Grosuplje, 

Medvode, Postojna, Zagorje ob Savi in Vrhnika. Posledično je možna primerjava cen z navedenimi 

občinami.  
 

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja. 
 

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivi območji 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja. 
 

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 
oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija 

vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni 
najbolj primerna. 
 

 
 
 

Potrjena cena povprečna letna 

obračunska cena

veljavna od 
1.1.2018 dalje

za obdobje od 
1.1.2018-

31.12.2018
cena zbiranja BIO odpadkov v EUR/kg 0,1895 0,1899 100,22

najemnina infrastrukture 0,0000 0,0000 0,00

ZBIRANJE BIO ODPADKOV

indeks 
obračunska 

cena / potrjena 
cena

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti

Gospodarnost 
poslovanja

E 38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 1,67 1,02

E 36.000 Komunala Radovljica, d.o.o. 2,11 1,05

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti

Gospodarnost 
poslovanja

E 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 1,60 1,02

E 36.000 Komunala Radovljica, d.o.o. 2,11 1,05
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8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 

 
 

9. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 
 

 
 

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

do 31.3.2019
od 1.4.2019 do 

31.12.2019 leta 2019 skupaj

zbiranje MKO 600.000 1.900.000 2.500.000

zbiranje ločenih frakcij (prihodki, ki znižujejo LC) 550.000 1.770.000 2.320.000

zbiranje embalaže (prihodki, ki znižujejo LC) 300.000 1.040.000 1.340.000

Zbiranje MKO skupaj 1.450.000 4.710.000 6.160.000

najemnina infrastrukture 1.450.000 4.710.000 6.160.000

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

do 31.3.2019
od 1.4.2019 do 

31.12.2019 leta 2019 skupaj

zbiranje BIO odpadkov 107.500 442.500 550.000

najemnina infrastrukture 0 0 0

 

Št. ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019

A. NEPOSREDNI STROŠKI 805.221
1. - Strošek električne energije 6.916
2. - Strošek pogonskega goriva 67.910
3. - Drugi stroški materiala 17.798
4. - Stroški storitev 204.322
5. - Stroški dela 481.118
6. - Neposredni stroški prodaje 26.981
7. - Drugi neposredni stroški 176
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13) 78.698
9. - Amortizacija osnovnih sredstev 78.698
10. SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15) 89.033
11. - Posredni stroški uprave 89.033
A. SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS 972.952
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA
C. PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO 52.129
D. SKUPAJ (B+C-D) 920.823
12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 6.160.000
13.  LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg 0,1495
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10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe 

za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo 
tržno dejavnost 

Št. ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019
A. JAVNA INFRASTRUKTURA 16.864
1  - Najemnina infrastrukture 16.595
2  - Zavarovanje infrastrukture 269
3 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 6.160.000
4 LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA 0,0027

Št. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019

A. JAVNA INFRASTRUKTURA
1  - Najemnina infrastrukture
2  - Zavarovanje infrastrukture
3 NEPOSREDNI STROŠKI  (zap. 5 do 11) 89.711
4 - Strošek električne energije 0
5 - Strošek pogonskega goriva 13.212
6 - Drugi stroški materiala 870
7 - Stroški storitev 46.352
8 - Stroški dela 26.546
9 - Neposredni stroški prodaje 2.730

10 - Drugi neposredni stroški 0
11 POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13) 10.624
12 - Amortizacija osnovnih sredstev 10.624
13 SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15) 9.009
14 - Posredni stroški uprave 9.009
B. SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS 109.344
C. DONOS NA LASTNA SREDSTVA
D. PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

15 SKUPAJ (B+C-D) 109.344
16 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 550.000
17  LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg 0,1988
18 LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA 0,0000

Zbiranje odpadkov

neodpisana vrednost NV na dan 
31.12.2017

NV na dan 
31.12.2018

Povprečje nabavne 

vrednosti za preteklo 
obračunsko obdobje

NV na dan 
31.12.2019

Povprečje nabavne 

vrednosti za prihodnje 
obračunsko obdobje

premoženjske pravice 0
naložbene nepremičnine 0
zemljišča 0
zgradbe 0
oprema 992.742 1.201.822 1.097.282 1.399.822 1.300.822
drobni inventar 0
SKUPAJ 992.742 1.201.822 1.097.282 1.399.822 1.300.822 54.864 65.041

5 % donos 
prihodnje 

obračunsko 

obdobje

5 % donos 
preteklo 

obračunsko 

obdobje

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev
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Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež 

neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih 

stroških vseh dejavnosti. 
 

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
Izvajalec je ustvaril z opravljanjem posebnih storitev v preteklem obračunskem obdobju prihodke v 
višini 44.667 EUR. V prihodnjem obračunskem obdobju pa jih bo opravil v višini 52.129 EUR. 

 
13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 
Donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva je razviden v tabeli v 11. točki tega 

poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v ceno storitev. 
 

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih 

upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce 

zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v 

skladu s trenutnimi potrebami. 
 
V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej 
dejavnosti 19,97 delavcev. Od tega je bilo za zbiranje mešanih frakcij in embalaže zaposlenih 12,41 
delavcev. V prihodnjem obračunskem obdobju naj bi bilo zaposlenih skupaj 20,71 delavcev, od tega 
za zbiranje mešanih frakcij in embalaže 12,41 delavcev. 
 
Za zbiranje BIO odpadkov pa je bilo v preteklem obračunskem obdobju zaposlenih 1,33 delavca in 
naj bi enako veljalo tudi v prihodnjem obračunskem obdobju. 

 
15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture 
 

 
 
16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 
Javna infrastruktura za izvajanje javne službe in izvajanje posebnih storitev je izkoriščena v celoti 
.  

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje 

obračunsko obdobje 
V naslednji tabelah je izračun predračunske cene storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov 

in najemnine infrastrukture za MKO odpadke ter predračunske cene storitev zbiranje BIO odpadkov 
 

 

Obračunski stroški za preteklo obračunsko 

obdobje
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje

16.864 16.864

100% 100%
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Višina najemnine v EUR

Št. Storitev ZBIRANJA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Stroški zbiranja MKO odpadkov 920.823
2 Načrtovana količina - v kg 6.160.000

A CENA ZBIRANJA MKO - v EUR/kg 0,1495

1 Stroški najemnine infrastruktre zbiranja MKO 16.864
2 Načrtovana količina - v kg 6.160.000

B CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA MKO - v EUR/kg 0,0027
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Cene storitev zbiranja bioloških odpadkov  se bo zvišala in sicer zaradi povečanja stroškov dela, 

storitev vzdrževanja in popravil vozil, cene energentov, stroškov prevzema in obdelave bioloških 

odpadkov in povečanih količin zbranih in oddanih bioloških odpadkov. 
 

 
 
Cena najemnina infrastrukture zbiranja MKO pa bo ostala nespremenjena. 
 

 
 
 

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 
Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o. so 

konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata pod točko  2.1. 
 
 

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 
 
Za leto 2019 bomo Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagali povišanje cen storitev za to 
dejavnost zaradi bistveno višjih stroškov. Ne bomo pa predlagali dviga cen najemnine infrastrukture. 
 
Cene storitev zbiranja KO se bo zvišala in sicer zaradi povečanja stroškov dela, storitev vzdrževanja 

in popravil vozil, cene energentov, stroškov prevzema določenih frakcij komunalnih odpadkov in 
povečanih količin zbranih in oddanih odpadkov. 
 
Cena storitev zbiranja BIO odpadkov se bo zvišala zaradi povišanja cene nadaljnje obdelave 

bioloških odpadkov, povečanih količin zbranih in oddanih  BIO odpadkov zaradi povečanja stroškov 

dela, storitev vzdrževanja in popravil vozil, višjih cen energentov. 
 

 
 
Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz 

državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje 
gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne 

cene. 
 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela 

nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali 

najemnine infrastrukture GJS.  
 
Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo. 

Št. Storitev ZBIRANJE BIO ODPADKOV Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Zbiranje BIO odpadkov 109.344
2 Načrtovana količina - v kg 550.000

3 CENA ZBIRANJA BIO ODPADKOV - v EUR/kg 0,1988

Št.
NAJEMNINA INFRASTRUKTURE - ZBIRANJE MEŠANIH 

ODPADKOV
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Strošek najema infrastrukture 16.595

2 Strošek zavarovanja infrastrukture 269

3 SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE INFRASTRUKTURE 16.864
4 Načrtovana količina 6.160.000

5 LASTNA CENA V EUR/mesec  za faktor 1 0,0027

obračunske postavke vrsta storitve enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI
zbiranje določenih vrst  komunalnih 

odpadkov
cena zbiranja mešanih komunalnih 

odpadkov EUR/kg 0,1321 0,1495 0,0174 113,16

zbiranje bioloških odpadkov cena zbiranja BIO odpadkov EUR/kg 0,1895 0,1988 0,0093 104,91
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6. ZAKLJUČEK 
 
Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017). 
 
Elaborat vsebuje predstavitev in izračune cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja za storitve: 
- oskrbe s pitno vodo, 
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. 

 
Predlagamo spremembe sledečih cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja: 
 

 
 
Radovljica, marec 2019 

 
 

Direktor: 
         Matija Žiberna, mag. org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborat pripravili: 
 
- Vodja FRS - mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon. 
- Vodja VOKAČN - Bojan Gašperin, mag. org. 
- Vodja ROUJP - Mojca Dolar, univ. dipl. biol. 

 

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 

cena brez 
DDV

nova cena 
brez DDV

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

vodarina EUR/m3 0,4678 0,4971 0,0293 106,27

v oda EUR/mesec 0,4040 0,4243 0,0203 105,02

v odno pov račilo EUR/mesec 0,0638 0,0728 0,0090 114,18

omrežnina - vodarina faktor 1 EUR/mesec 4,2009 4,4895 0,2886 106,87

odvajanje -  kanalizacija EUR/m3 0,2057 0,2179 0,0122 105,93

čiščenje - kanalizacija EUR/m3 0,3812 0,3997 0,0185 104,85

omrežnina - čiščenje kanalizacija faktor 1 EUR/mesec 3,0235 2,6976 -0,3259 89,22

storitve greznic in MKČN EUR/m3 0,5618 0,5843 0,0225 104,00

omrežnina - greznice in MKČN faktor 1 EUR/mesec 2,4187 2,1897 -0,2290 90,53

STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI

cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov EUR/kg 0,1321 0,1458 0,0137 110,37

zbiranje bioloških odpadkov cena zbiranja BIO odpadkov EUR/kg 0,1895 0,1988 0,0093 104,91

zbiranje določenih vrst  komunalnih odpadkov

oskrba s pitno vodo

odvajanje komunalne odpadne vode

čiščenje komunalne odpadne vode

storitve, povezane z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami



 
 

PRILOGA 2 
 
Primerjava računov za komunalne storitve: obstoječe novo stanje za povprečno 
gospodinjstvo in za različna odjemna mesta 
Povprečno gospodinjstvo; 14 m3/mes, + 120 l MKO + zabojnik 80 l BIO 
 

 
 

Uporabniki, priključeni na KANALIZACIJO * Uporabniki GREZNIC * in MKČN ***
PORABA VODE 14 m3/mesec 14 m3/mesec
VOKAČN 1 obstoječe cene nove cene VOKAČN 1 obstoječe cene nove cene

Vodarina m3 0,4971 €  0,4971 €   6,96 €              6,96 €             Vodarina m3 0,4971 €          0,4971 €   6,96 €               6,96 €             
vodovod omrežnina kos 4,5254 €  4,5254 €   4,53 €              4,53 €             vodovod omrežnina kos 4,5254 €          4,5254 €   4,53 €               4,53 €             
odvajanje m3 0,2179 €  0,2179 €   3,05 €              3,05 €             storitev greznica, MKČN m3 0,5843 €          0,5843 €   8,18 €               8,18 €             
Odvajanje omrežnina kos 3,4980 €  3,4980 €   3,50 €              3,50 €             omrežnina greznice, MKČN kos 2,1897 €          1,7196 €   2,19 €               1,72 €             
Čiščenje m3 0,3997 €  0,3997 €   5,60 €              5,60 €             Čiščenje m3 -  €                 -  €               
Čiščenje omrežnina kos 2,6976 €  2,1551 €   2,70 €              2,16 €             Čiščenje omrežnina kos -  €                 -  €               
okoljska dajatev m3 0,0528 €  0,0528 €   0,74 €              0,74 €              razlika   okoljska dajatev m3 0,5280 €          0,5280 €   7,39 €               7,39 €              razlika   
 skupaj VOKAČN brez DDV 27,07 €           26,52 €           0,54 €-                     skupaj VOKAČN 0,0528 0,0528 brez DDV 29,25 €            28,78 €           0,47 €-        

z DDV 29,57 €           28,97 €           0,59 €-                    z DDV 31,32 €            30,81 €           0,51 €-        

VELIKOST ZABOJNIKA MKO 120 litrov *** 2,17 0,12 VELIKOST ZABOJNIKA MKO 120 litrov *** 2,17 0,12

sodilo €/m3 obstoječe cene nove cene sodilo €/m3 obstoječe cene nove cene
cena infrastruktur odpadki €/kg 0,0027 €  238 1,3944 €            0,17 €              0,17 €             cena infrastruktur odpadki €/kg 0,0027 €          238 1,3944 €        0,17 €               0,17 €             
cena zbiranje €/kg 0,1495 €  238 77,2108 €          9,27 €              9,27 €             cena zbiranje €/kg 0,1495 €          238 77,2108 €      9,27 €               9,27 €             
cena obdelava €/kg 0,1609 €  82 28,6305 €          2,60 €              3,44 €             cena obdelava €/kg 0,1609 €          82 28,6305 €      2,60 €               3,44 €             
cena odlaganje €/kg 0,1045 €  52 11,7918 €          1,42 €              1,42 €              razlika   cena odlaganje €/kg 0,1045 €          52 11,7918 €      1,42 €               1,42 €              razlika   
ravnanje z odpadki brez DDV 119,0275 €       13,45 €           14,28 €           0,84 €                    ravnanje z odpadki brez DDV 119,0275 €   13,45 €            14,28 €           0,84 €        
z DDV 14,72 €           15,64 €           0,92 €                    z DDV 14,72 €            15,64 €           0,92 €        

obstoječe cene nove cene obstoječe cene nove cene
Uporabniki kanalizacije Skupaj brez DDV 40,51 €           40,81 €           0,29 €                    Uporabniki greznice Skupaj brez DDV 42,69 €            43,06 €           0,37 €        

VOKAČN + 120 l MKO Skupaj z DDV 44,29 €           44,61 €           0,32 €                    VOKAČN + 120 l MKO Skupaj z DDV 46,05 €            46,45 €           0,40 €        

LETNO z DDV 3,87 €          LETNO z DDV 4,82 € 

VELIKOST ZABOJNIKA MKO 80 litrov *** 2,17 0,08 VELIKOST ZABOJNIKA MKO 80 litrov *** 2,17 0,08

sodilo €/m3 obstoječe cene nove cene sodilo €/m3 obstoječe cene nove cene

cena infrastruktur odpadki €/kg 0,0027 €  238 1,3944 €            0,11 €              0,11 €             cena infrastruktur odpadki €/kg 0,0027 €          238 1,3944 €        0,11 €               0,11 €             
cena zbiranje €/kg 0,1495 €  238 77,2108 €          6,18 €              6,18 €             cena zbiranje €/kg 0,1495 €          238 77,2108 €      6,18 €               6,18 €             
cena obdelava €/kg 0,1609 €  82 28,6305 €          1,73 €              2,29 €             cena obdelava €/kg 0,1609 €          82 28,6305 €      1,73 €               2,29 €             
cena odlaganje €/kg 0,1045 €  52 11,7918 €          0,94 €              0,94 €              razlika   cena odlaganje €/kg 0,1045 €          52 11,7918 €      0,94 €               0,94 €              razlika   
ravnanje z odpadki brez DDV 119,0275 €       8,96 €              9,52 €             0,56 €                    ravnanje z odpadki brez DDV 119,0275 €   8,96 €               9,52 €             0,56 €        
z DDV 9,82 €              10,43 €           0,61 €                    z DDV 9,82 €               10,43 €           0,61 €        

obstoječe cene nove cene obstoječe cene nove cene
Uporabniki kanalizacije Skupaj brez DDV 36,03 €           36,05 €           0,02 €                    Uporabniki greznice Skupaj brez DDV 38,21 €            38,30 €           0,09 €        

VOKAČN + 80 l MKO Skupaj z DDV 39,38 €           39,40 €           0,02 €                    VOKAČN + 80 l MKO Skupaj z DDV 41,14 €            41,24 €           0,10 €        

LETNO z DDV 0,20 €          LETNO z DDV 1,16 € 

obstoječe cene nove cene obstoječe cene nove cene

VELIKOST ZABOJNIKA BIO 80 litrov 4,33 0,08  razlika   VELIKOST ZABOJNIKA BIO 80 litrov 4,33 0,08  razlika   
cena €/kg 0,1988 €  134 115,3477 €       9,23 €              9,23 €             0,00 €                    cena €/kg 0,1988 €          134 115,3477 €   9,23 €               9,23 €             0,00 €        

z DDV 10,10 €           10,10 €           0,00 €                    z DDV 10,10 €            10,10 €           0,00 €        

obstoječe cene nove cene obstoječe cene nove cene

VOKAČN + 120 l MKO + 80 l BIO Skupaj brez DDV 49,74 €     50,03 €     0,29 €                    VOKAČN + 120 l MKO + 80 l BIO Skupaj brez DDV 51,92 €      52,29 €     0,37 €        

Skupaj z DDV 54,40 €     54,72 €     0,32 €                    Skupaj z DDV 56,15 €      56,55 €     0,40 €        

kanal Zabojnik 80 MKO Povečanje v % 0,04%
kanal Zabojnik 120 MKO Povečanje v % 0,73%
kanal Zabojnik 120 MKO + 80 BIO Povečanje v % 0,59%

greznica Zabojnik 120 MKO + 80 BIO Povečanje v % 0,72%

Primera za gospodinjstvi s kanalizacijo
a) Za gospodinjstva, ki imajo le 80 L zabojnik za mešane odpadke, se znesek 

mesečnega računa zviša za 0,02 EUR / mes.
b) Za gospodinjstva, ki imajo le 120 L zabojnik za mešane odpadke, se znesek 

mesečnega računa zviša za 0,32 EUR / mes.
Primer za gospodinjstvo z greznico

c) Za gospodinjstva, ki imajo le 120 L zabojnik za mešane odpadke, se znesek 
mesečnega računa zviša za 0,40 EUR / mes.

* Gospodinjstva s kanalizacijo imajo 1,84 EUR/mes nižji strošek računa zaradi okoljske dajatve od gospodinjstev z greznicami.
 **  Gospodinjstva z MKČN imajo 6,65 EUR/mes nižji strošek računa zaradi okoljske dajatve od gospodinjstev z greznicami.

 *** Velikost posode v večstavovanjskih objektih je dejanska velikost posode deljeno s številom oseb, tako da je glede na 
         velikost zabojnika znesek mesečnega računa v večstanovanjskih objektih nižji od zneska v individualnih objektih.
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PRILOGA 3 
 
Primerjava računov komunalnih storitev za povprečno gospodinjstvo po sosednjih občinah 
Povprečno gospodinjstvo; 14 m3/mes (voda, kanalizacija, čistilna naprava), + zabojnik 120 l MKO + zabojnik 80 l BIO 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 25.2.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV 

VRTCA RADOVLJICA IN DODATNIH ZNIŽANJIH PLAČIL STARŠEV 
ZA PROGRAME VRTCEV 

 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SKLEP O SPREMEMBI  
SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA RADOVLJICA IN 
DODATNIH ZNIŽANJIH PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCEV 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Marja Čad, ravnateljica Vrtca Radovljica, 
- Maruša Praprotnik, pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica, in 
- Andreja Peternel, pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica. 

 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev. 
  

 
         Ciril Globočnik l.r. 
               ŽUPAN 
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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2 in spremembe), 19. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. 
RS, št. 97/03 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je 
Občinski svet Občine Radovljica na ___. seji dne _______ sprejel  

 
 

SKLEP 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih 

plačil staršev za programe vrtcev 
 
 

1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za 
programe vrtcev (DN UO, št. 214/16, 233/17, GG, št. 60/18 in DN UO, št. 254/19 in 265/19) se 
spremeni 2. člen, tako da se glasi: 
»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša 2,10 EUR. Za čas, ko je otrok 
odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. V ceni 
programa se znesek neporabljenih živil obračuna v višini dnevnega stroška živil za odsotnost 
otroka še isti dan, če se otroka odjavi v aplikaciji, ki se v vrtcu uporablja za odjavo otrok iz 
vrtca, do 8. ure zjutraj. Če starši ne javijo odsotnosti, se, kljub odsotnosti otroka, v ceni 
programa zaračuna tudi strošek živil glede na število dni nejavljene odsotnosti.« 

 
2. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica 
– Uradne objave, uporablja pa se od 1.6.2020. 
 
 
Številka: 
Datum: 

 
         Ciril Globočnik 
              ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 25.2.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SKLEP O SPREMEBI SKLEPA  
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA RADOVLJICA IN  

DODATNIH ZNIŽANJIH PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCEV 
 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 

94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

(Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14, 

47/17 in 43/18). 
 
2. Obrazložitev 
Vrtec Radovljica je na podlagi sklepa sveta staršev posredoval predlog za spremembo načina 
obračunavanja stroškov prehrane za čas javljene odsotnosti otroka iz vrtca, in sicer da se 
strošek prehrane odračuna za odsotnost otroka še isti dan, če starši odjavijo odsotnost otroka v 
sistemu WebVrtec do 8. ure zjutraj. 
17. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) določa, da se za čas, ko je otrok 
odsoten in ne obiskuje vrtca, cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Natančnejša 
pravila o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti (npr. 
razlogih, ki se štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanju zneska za neporabljena živila, prvi 
dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi s sklepom lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca. 
S predlagano spremembo se opravi tudi redakcijski popravek zneska dnevnega stroška živil za 
otroke v cenah programa. Na 9. seji je občinski svet obravnaval spremembo cene programa 
vrtca in potrdil nove cene programov, v katere je vključen tudi višji strošek živil v višini 2,10 
EUR na dan. 
S predlagano spremembo se 2. člen sklepa  
»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. odstavka tega sklepa znaša 1,97 
EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške 
neporabljenih živil od naslednjega dne javljene odsotnosti. Če starši ne javijo odsotnosti, se, 
kljub odsotnosti otroka, v ceni programa zaračuna tudi strošek živil glede na število dni 
nejavljene odsotnosti.« 
spremeni, tako da se glasi: 
»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša 2,10 EUR. Za čas, ko je otrok 
odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. V ceni 
programa se znesek neporabljenih živil obračuna v višini dnevnega stroška živil za odsotnost 
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otroka še isti dan, če se otroka odjavi v aplikaciji, ki se v vrtcu uporablja za odjavo otrok iz 
vrtca, do 8. ure zjutraj. Če starši ne javijo odsotnosti, se, kljub odsotnosti otroka, v ceni 
programa zaračuna tudi strošek živil glede na število dni nejavljene odsotnosti.« 

3. Finančne posledice 
Iz proračuna Občine Radovljica se financira razlika med polno ceno programa in plačili 
staršev. Za znesek neporabljenih živil se zniža cena programa vrtca, ki je podlaga za plačilo 
staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost 
zavezanka. 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec, 
višja svetovalka za družbene dejavnosti 

 
Tanja Pogačnik l.r. 

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 18.5.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU  
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. in 97.  
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ 
DRUŽINI NA DOMU  
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
- Alen Gril, direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica, 
- Simona Krese, notranja revizorka, NRS s.p.. 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu. 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 UPB2 in spremembe), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je 
Občinski svet Občine Radovljica na __. seji dne _______ sprejel 
 

SKLEP 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 

 
 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Domu dr. Janka Benedika Radovljica k ceni 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. 
 

2. člen 
 
Od 1. junija 2020 dalje znaša: 

- skupna cena storitve pomoč družini na domu 19,33 EUR na uro na delavnik, 
- skupna cena storitve pomoč družini na domu 26,11 EUR na uro v nedeljo, 
- skupna cena storitve pomoč družini na domu 28,37 EUR na uro na dan državnih 

praznikov. 
 

3. člen 
 

Od 1. junija 2020 dalje znaša cena za storitev pomoč družini na domu, ki jo plača uporabnik: 
- 3,70 EUR na uro na delavnik, 
- 5,18 EUR na uro v nedeljo, 
- 5,56 EUR na uro na dan državnih praznikov. 

 
4. člen 

 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu (DN UO, št. 234/2017). 
 

5. člen 
 
Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne 
veljati 1.6.2020. 
 
Številka: 
Datum: 
 
 

Ciril Globočnik 
       ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 18.5.2020 

 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 
SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ 
DRUŽINI NA DOMU  
 
1. Zakonska podlaga 

 
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07– UPB2 in spremembe), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 

87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), 
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 

28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19), 
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. 

l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 
42/15). 
 

2. Obrazložitev 
 
Storitev pomoč družini na domu za občane občine Radovljica izvaja Dom dr. Janka Benedika 
Radovljica. Zadnja uskladitev cene te socialnovarstvene storitve je bila v skladu s sklepom, 
sprejetim na 23. seji občinskega sveta 18.10.2017, izvedena s 1.12.2017.   
 
Cena storitve trenutno znaša 17,96 EUR na uro ob delovnikih, 24,59 EUR na uro ob nedeljah 
in 26,25 EUR na uro v času državnih praznikov. Cena za uporabnika pa znaša 3,59 EUR na 
uro ob delovnikih, 5,04 EUR na uro ob nedeljah in 5,39 EUR na uro v času državnih 
praznikov. 
 
Izvajalec storitve Dom dr. Janka Benedika Radovljica je 12.3.2020 v skladu z 18. in 36. 
členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predložil 
vlogo – Predlog cen storitev pomoči na domu in predlagal Občinskemu svetu Občine 
Radovljica, da poda soglasje k novi ceni v skladu z 38. členom tega pravilnika. Izračune je za 
izvajalca pripravila notranja revizorka Simona Krese, NRS, s.p.. 
 
Vloga izvajalca storitve je vložena na predpisanih obrazcih, ki so priloga gradivu (Obrazec 2, 
Obrazec 2/1, Obrazec 2/2).  
 
Izvajalec je v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev 
pripravil preračun elementov cene, izračune upošteval v priloženih obrazcih ter predlagane 
nove cene obrazložil. Obrazložitev predlaganih cen storitve pomoč na domu je priložena 
gradivu.  
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2321
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4136
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2464
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3724
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4596
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1762
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Predlagane cene je sprejel Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica na svoji 21. redni seji 
11.3.2020. Sklep o določitvi cene pomoč družini na domu za območje občine Radovljica je 
priložen gradivu. 
 
Predlagane cene so sledeče:  

- skupna cena storitve pomoč na domu na uro na delavnik znaša 19,33 EUR, kar je za 
7,66% več od trenutno veljavne cene, 

- skupna cena storitve pomoč na domu na uro v nedeljo znaša 26,11 EUR, kar je za 
6,19% več od trenutno veljavne cene, 

- skupna cena storitve pomoč na domu na uro na dan državnih praznikov znaša 28,37 
EUR, kar je za 8,09% več od trenutno veljavne cene. 

 
Predlagana cena za uporabnika je: 
- 3,70 EUR na uro na delovnik (3,16% povišanje cene glede na trenutno veljavno ceno),  
- 5,18 EUR na uro v nedeljo (2,87% povišanje cene glede na trenutno veljavno ceno) in  
- 5,56 EUR na dan državnih praznikov (3,06% povišanje cene glede na trenutno veljavno 
ceno). 
 
Predlog cen storitev pomoči na domu z vsemi priloženimi obrazložitvami in tabelami je 
strokovna služba občine pregledala in ugotavlja, da je le- ta pripravljen v skladu z veljavno 
zakonodajo.  
 
3. Finančne posledice 

 
Dejanska realizacija proračunskih sredstev bo odvisna od opravljenega števila ur pomoči na 
domu. Ob predpostavki, da bo v letu 2020 opravljenih enako število ur kot v letu 2019, bo za 
realizacijo naloge potrebnih približno 254.000 EUR proračunskih sredstev.  
 
 
 
Pripravila: 
Mojca Ahčin  
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

 
 
 
 
Priloge: vloga izvajalca - Predlog cen storitev pomoči družini na domu z obrazložitvami in 
obveznimi obrazci 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 13.5.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE RADOVLJICA ZA LETO 

2019 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE RADOVLJICA ZA LETO 2019 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Matej Brajnik, komandir Policijske postaje Radovljica, 
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve  

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica 
za leto 2019. 
 

                                                                                              Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                     ŽUPAN 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 13.5.2020 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE RADOVLJICA ZA LETO 2019  
 
1. Zakonska podlaga 
 
- 35. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/2013 in spremembe), 
- 17. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, 188/14). 
 
2. Obrazložitev 
 
Policijske uprave in območne policijske postaje v okviru svojih pristojnosti sodelujejo z 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v 
samoupravni lokalni skupnosti. Policijska postaja Radovljica enkrat letno poroča občinskemu 
svetu o varnostni problematiki na območju občine Radovljica. Poročilo je gradivu priloženo. 
 
3. Finančne posledice 
 
Sprejem Poročila o delu Policijske postaje Radovljica za proračun Občine Radovljica nima 
finančnih posledic.  
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin,  
vodja Oddelka za splošne zadeve  
 
                 Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 

 

 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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XII.b 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 15.5.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE RADOVLJICA V 

LETU 2019, LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2020 IN 
POROČILO O AKTIVNOSTIH, IZVEDENIH ZA PREPREČITEV 
ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI COVID-19 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE RADOVLJICA V LETU  

2019, LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2020 IN 
POROČILO O AKTIVNOSTIH, IZVEDENIH ZA PREPREČITEV 
ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI COVID-19 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Janez Koselj, poveljnik CZ Občine Radovljica, 
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. 

  
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 
2019 in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini 
Radovljica za leto 2020. 
2. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s Poročilom o poteku odziva ob epidemiji 
COVID-19. 
 
 
 

                                                                                              Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                     ŽUPAN 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 
ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 11. 5. 2020    
 
 
 

POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI 
RADOVLJICA V LETU 2019 

 
 
Leto 2019 je bilo na področju zaščite in reševanja med običajnimi, a če gledamo odzive ob nesrečah, 
je bilo teh nekoliko več. Večinoma so bile nesreče obvladljive s predvidenimi enotami in kratkotrajne, 
nekaj dogodkov je izpostavljenih v nadaljevanju.  
 
STROKOVNE NALOGE, DELO ŠTABA CZ  
 
Na področju strokovnih nalog je bila ob rednih nalogah v letu 2019 prednostna naloga področje 
nesreče na železnici in priprave preventivnih vsebin. Tako je v pripravi delni načrt zaščite in reševanja 
ob nesreči na železnici za občino Radovljico, ki pa bo zaključen v letu 2020. 
 
Velik del aktivnosti je bil posvečen tudi pripravi programa nabave gasilskih vozil za prihodnje obdobje. 
Da bo program sprejemljiv in izvedljiv, se najprej usklajuje z gasilskim poveljstvom, pričakujemo, da bo 
v čim večji meri zajel vse potrebe gasilskih enot glede na merila in specifike, ki jih imajo posamezne 
enote oziroma občina kot celota.  
 
Ker že dlje časa ugotavljamo, da je dopoldanski čas kritičen za odziv na vse vrste intervencij, smo 
pripravili usmeritve za odzive gasilskih enot na te intervencije in jih delno preverili že na vajah. V 
sklopu optimiziranja postopkov enot bomo s tem nadaljevali tudi v letošnjem letu. 
 
Ažurirali smo posamezne vsebine v dokumentih obveščanja občine Radovljica ter podatke v načrtu 
aktiviranja gasilskih enot. 
 
INTERVENCIJE 
 
Leto 2019 je bilo, če gledamo obdobje zadnjih let, bolj aktivno kot pretekla leta, čeprav (vsaj ko 
gledamo zahtevnejše intervencije) večjih odstopanj vseeno ni. Večja in dolgotrajnejša intervencija je 
bila intervencija pri požaru v naravi nad Kropo. Časovno je nekaj dlje trajalo le še posredovanje ob 
poplavah jeseni, ki pa ni bilo zahtevnejše in je bilo lokalno omejeno.  

Število dogodkov je sicer precej višje kot minula leta, a je to (predvsem pri gasilcih) v veliki meri tudi 
zaradi drugačnega beleženja posameznih intervencij na URSZR v novi aplikaciji SPIN. Intervencije, ki 
so se na primer v minulih letih beležile kot ena, se zdaj ločujejo na več intervencij po posameznih 
lokacijah. 

Kot je že v uvodu omenjeno, je bil lani večji in obsežnejši požar v naravi nad Kropo, kjer so bile 
aktivirane vse gasilske enote v občini, poleg njih tudi helikopter SV za gašenje iz zraka. Intervencija je 
trajala 10 ur, skupno je na njej sodelovalo 149 gasilcev z 20 vozili. Požar je nastal na težko 
dostopnem gozdnem območju med Kropo in Češnjico. Glavna težava je bila oddaljenost od primernih 
prometnic za gasilska vozila in vetrovno vreme, ki je prispevalo k hitremu širjenju požara. V bližino 
požara sta lahko prišli le dve manjši gasilski vozili z vodo. Preostala so ostala na cestah, od koder se 
je večino opreme transportiralo peš, s kmetijsko mehanizacijo in terenskim vozilom.  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Intervencija je pokazala, da ob daljšem sušnem obdobju tudi v naši občini lahko pride do 
obsežnejšega požara, ki lahko zaradi zadostne količine gorljivega materiala in specifike terena ter 
nedostopnosti povzroči dolgotrajno in zahtevno intervencijo. 

Podatki o intervencijah so zajeti v tabelah in grafih v samem poročilu enot, kot običajno pa so največ 
posredovanj na območju naše občine opravili prostovoljni gasilci, sledi Društvo gorske reševalne 
službe Radovljica. 
 
Društvo GRS Radovljica je imelo letos rekordno število intervencij, precejšen del jih sicer opravijo tudi 
zunaj območja naše občine. 
  
Med enotami, ki so lansko leto imele intervencijo v naši občini, je tudi Podvodna reševalna služba Bled 
– ta je bila aktivirana v juniju, ko se je zgodila nesreča rafting čolna, v kateri je tuja turistka tudi umrla. 
Tovrstne nesreče so glede na manjšo zahtevnost reke Save manj pogoste, a vseeno se ob velikem 
številu tovrstnih dejavnosti podobne nesreče lahko dogajajo. 
 
V spodnji tabeli so navedena vsa aktiviranja enot ob nesrečah v naši občini. Pri prostovoljnih gasilskih 
enotah je nekaj intervencij zabeleženih s strani PGD Bled, preostalo so intervencije lokalnih gasilskih 
enot. Pri nesrečah v cestnem prometu in nesrečah z nevarnimi snovmi posredujejo tudi poklicne 
gasilske enote. 
 

ENOTE AKTIVIRANJ SODELUJOČIH 
gorski reševalci 15 133 
kinologi 2 7 
prostovoljna teritorialna gasilska društva 244 1.977 
poklicne gasilske enote 36 174 
potapljači 1 3 
skupaj 298 2.294 

 
Pregled števila aktiviranj enot v letu 2019 za dogodke na območju občine Radovljica, vir: SPIN. 
 
Ob nesrečah v prometu in nesrečah z nevarnimi snovmi so 36 posredovanj zabeležili poklicni gasilci iz 
Kranja in z Jesenic, posredovanj je več, kot je bilo dogodkov, saj pri prometnih nesrečah na avtocesti 
za večino dogodkov poteka dvojno pokrivanje. 
 

POKLICNE GASILSKE ENOTE ŠTEVILO AKTIVIRANJ 

SKUPAJ 36 

    GARS JESENICE 18 

    GARS KRANJ 18 
 
Pregled števila intervencij poklicnih gasilskih enot v letu 2019 na območju občine Radovljica, vir: 
SPIN. 
 
V letu 2019 je glavnina dogodkov vezana na požare, tem sledijo intervencije ob tehnični in drugi 
pomoči, kamor spadajo odpiranje vrat, dvigal ter manjše tehnične intervencije. Sledijo druge nesreče, 
kamor so šteta tudi posredovanja prvih posredovalcev, lani so bili aktivirani 11-krat. Pri naravnih 
nesrečah so predvsem za različne oblike poplavljanja. Lani je tako med drugim veliko preglavic pri 
poplavljanju povzročal visok nivo podtalnice, ki je bil posledica daljšega deževnega obdobja jeseni.  
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GRAF 1: DOGODKI V LETU 2019 vir SPIN 
 

Vrsta in skupina 
dogodkov 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

NARAVNE 
NESREČE 7 9 10 11 13 13 9 14 7 30 8 31 10 8 14 

DRUGE NESREČE 7 8 16 7 13 14 16 15 18 20 18 13 40 26 32 
NESREČE V 
PROMETU 32 48 47 23 43 36 36 31 37 24 34 25 33 27 26 
POŽARI IN 
EKSPLOZIJE 47 50 51 40 47 41 47 68 44 29 37 31 40 32 47 
ONESNAŽENJA, 
NESREČE Z 
NEVARNIMI 
SNOVMI 

5 6 7 8 4 4 7 11 3 2 4 3 9 11 6 

JEDRSKI IN DRUGI 
DOGODKI                     1         

NAJDBE NUS, 
MOTNJE OSKRBE 
IN POŠKODBE 
OBJEKTOV 

2 12 2 9 6 11 8 6 5 9 1 15 21 11 2 

TEHNIČNA IN 
DRUGA POMOČ 23 30 38 43 47 26 20 25 29 38 36 43 34 34 45 

NEPOTREBNE oz. 
LAŽNE 
INTERVENCIJE 

                            4 

Skupno število 
dogodkov 123 163 171 141 173 145 143 170 143 152 139 161 187 149 176 

 
Pregled dogodkov v občini Radovljica v letih od 2005 do 2019, vir: SPIN. 
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PODATKI O INTERVENCIJAH PROSTOVOLJNIH GASILCEV 
 

Večina intervencij je bila realizirana z enotami prvega poziva, glede na naravo intervencij so bile pri 
posameznih intervencijah aktivirane še dodatne enote. Tako je bilo ob koncu februarja nekaj 
intervencij pri požarih v naravi, kjer je bilo aktiviranih več enot zaradi zagotovitve zadostnega števila 
moštva kot tudi gasilnih sredstev in opreme. Po potrebi smo na posameznih dopoldanskih 
intervencijah izvedli aktiviranje dodatne enote z razlogom zagotovitve zadostnega števila gasilcev na 
intervenciji. 
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ŠTEVILO DOGODKOV PO POSAMEZNIH 
LETIH

 

Pregled števila dogodkov po posameznih letih. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 
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ŠTEVILO IZVOZOV GASILSKIH ENOT 
PO POSAMEZNIH LETIH

 

Pregled števila izvozov po posameznih letih. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 

Glede na število izvozov je kot običajno prednjačila osrednja enota PGD Radovljica, ki izvozi tudi na 
vse večje dogodke na območju celotne občine in ne zgolj v svojem okolišu. Sledi ji PGD Lesce, ki so 
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tudi sicer po razvrstitvi enot glede na število prebivalcev in tipu naselja najbližje osrednji enoti. Ker ni 
bilo večjih intervencij, so imele preostale enote manj izvozov, saj so bile manjkrat klicane zunaj 
svojega okoliša. Precejšen delež pri posameznih enotah, ki imajo nekaj več intervencij, je tudi 
beleženje intervencij po lokacijah v novem SPIN-u. 
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ŠTEVILO IZVOZOV PO ENOTAH

 

Pregled števila izvozov po enotah. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 

Povprečni čas izvoza letos ni prikazan, ker podatki v Vulkanu in SPINU ne omogočajo obdelave in 
prikaza teh podatkov, kot smo jih uspeli prikazati do zdaj. Vseeno lahko zapišemo, da večjih odstopanj 
od preteklih let na tem področju ni. Treba je opozoriti, da imajo posamezne enote v določenih delih 
dneva težavo zagotoviti ustrezen izvoz, ker na lokalnem območju nimajo dosegljivih gasilcev, 
morebitne težave pokrivamo z aktivacijo dodatnih enot. 

Med intervencijami je bilo največ požarov ter tehnične pomoči in naravnih nesreč, med drugimi 
nesrečami je največ reševanj obolelih oseb (11). 
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ŠTEVILO INTERVENCIJ PO DOGODKIH

 

Številu intervencij po dogodkih. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 
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POŽARI GLEDE NA VRSTO

    Požari v objektih

    Požari v naravi oziroma na prostem

    Požari na prometnih sredstvih

    Požari v komunalnih in drugih zabojnikih
 

Požari glede na vrsto.  Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 

 
Glede na posamezna obdobja je bil lani najbolj obremenjen november, in sicer zaradi intervencij ob 
poplavah, februarja kar nekaj dogodkov prispevajo požari v naravi. 

Če gledamo pogostost intervencij glede na uro dneva, se te najpogosteje zgodijo med 9. in 12. uro, 
sledi obdobje, ko se ljudje vrnemo iz služb do večera, najmanj pa jih je v drugi polovici noči. 

 

14

23

11

3
6

10
14

10
7

11

37

8

ŠTEVILO DOGODKOV PO MESECIH

 

Število dogodkov po mesecih. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 
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Odstotek intervencij glede na uro dneva: Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 

Skupaj je na vseh intervencijah sodelovalo 1935 gasilcev. Enota je v povprečju zagotovila 7,6 
gasilcev, kar je en gasilec več kot leto prej in zadošča glede na aktualen načrt aktiviranja. Precejšni 
del tehničnih intervencij se da obvladati s skupino ali zmanjšanim oddelkom, zato pri večini teh 
intervencij ni težav z moštvom tudi v dopoldanskem času, pri požarih pa je aktiviranih več enot že v 
osnovi, kar omogoča, da tudi zmanjšane posadke posameznih enot lahko skupaj ustrezno ukrepajo. 
Ne redko, a kot kaže, bo tako tudi v prihodnje treba v dopoldanskem času moštvo sestavljati iz več 
enot, da bomo lahko delali optimalno, temu smo v letu 2019 posvetili več pozornosti tudi v sklopu vaj. 

Poudarjam pa, da so podatki o prisotnem številu članov zajeti ob koncu intervencije, da tudi ni nujno, 
da so vsi člani, ki so se odzvali na intervencijo, dejansko v njej aktivno sodelovali, a je prav, da so 
zavedeni, saj nam trenutno beleženje podatkov ne omogoča podrobnejšega opredeljevanja odziva 
gasilcev. 

Dejansko število prisotnih ob prvem izvozu je večinoma bistveno manjše od končne številke. Vsekakor 
velja usmeritev za naprej, da se takoj, ko je jasno, da je dogodek obsežnejši, aktivira dodatne enote, 
vsaka enota pa mora zagotavljati vsaj minimalni del moštva tudi za izvajanje zahtevnejših nalog na 
intervencijah.
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SKUPAJ SODELUJOČIH GASILCEV

Pregled vseh sodelujočih gasilcev. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 
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Povprečna prisotnost števila gasilcev na intervenciji kaže tako splošno stanje odzivanja gasilcev na 
posamezne intervencije kot tudi naravo intervencij, kakršna je bila pri posameznih enotah. 
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POVPREČNO ŠTEVILO GASILCEV NA IZVOZ

 
Povprečno število gasilcev na intervenciji. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 

Zbrani podatki so bili zajeti iz uradno dostopnih poročil v programu SPIN in VULKAN in v določenih 
delih odstopajo od podatkov, ki so jih zbrala društva oziroma se celo razlikujejo po posameznih 
programih, vendar bistveno ne spremenijo prikaza opravljenega dela na intervencijah. 

 
PODATKI O INTERVENCIJAH IN DELU DRUŠTVA GRS 

RADOVLJICA 
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Skupen pregled podatkov o intervencijah Društva GRS Radovljica. 
 
Glede na pregled vseh intervencij v društvu še vedno zagotavljajo kakovostno število reševalcev na 
posamezen dogodek, izvoz iz enote pa zagotovijo v času od 8 do 9 min. Prihod do lokacije nesreče  je 
odvisen od njene oddaljenosti ter dostopnosti. V 50 % intervencij je vključen še helikopter, kar ne 
pomeni, da vzporedno ne teče akcija reševanja tudi na klasičen način. V primeru, da na reševanju ni 
prisotnega helikopterja, večinoma tudi ni prisotnega zdravnika in tako vse nujne ukrepe prve pomoči 
opravijo reševalci sami, tudi ko so poškodbe hujše. 
 
Vse pogosteje se reševalci srečujejo z nesrečami slabo opremljenih turistov, ki so očitno nepoučeni o 
potrebni opremi, ko se odpravijo na razgledno točko ali ogled znamenitosti na težje dostopnih terenih.  

delo v gozdu; 126; 
9,026%

iskanje 
pogrešanega; 308; 

22,063%

turist; 152; 
10,888%

pohodnik; 729; 
52,221%

občan; 77; 5,516% žival; 4; ,287%

REŠEVALNO DELO 2019  (ure, %)

Vrsta reševanja in obseg ur reševanj. 
 
Društvo GRS Radovljica pretežen del svojih aktivnosti nameni usposabljanjem, dežurstvu in 
intervencijam, preventiva ne zaostaja. V vseh aktivnostih skupaj je dobrih 30 reševalcev opravilo več 
kot 4.500 ur. Od tega je več kot polovica usposabljanj ter intervencij. 
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Pregled dela po vrstah aktivnosti Društva GRS Radovljica. 
 
USPOSABLJANJA V SISTEMU ZRP IN DELO ENOT 
 
Enote, ki so najbolj obremenjene z intervencijami, so tudi najbolje usposobljene in opremljene, saj v 
pripravljenost vložijo veliko svojega časa, zato so tudi vložena sredstva občine vanje upravičena. Ob 
večjih nesrečah se tudi pokaže, da je za njihovo obvladovanje resnično treba imeti zgrajen ustrezen 
sistem, ki se včasih komu zdi preobsežen, a nas večje nesreče vedno znova prepričajo o njegovi 
ustreznosti.   
 
V letu 2019 je 158 gasilcev opravilo različna usposabljanja oziroma tečaje v različnem obsegu, od 
tega je 61 gasilcev opravilo osnovni oziroma obnovitveni tečaj za prvega posredovalca, 30 članov 
GRS je na usposabljanjih opravilo več kot 1100 ur.  
 
Radio klub Lesce ima 16 usposobljenih in od ICZR na Igu licenciranih članov, ki lahko delujejo v 
radijski mreži ZARE in sočasno radioamaterski. Njihovi člani se redno udeležujejo izobraževanj in 
organiziranih vaj. 
 
Štirje člani štaba CZ so se udeležili tridnevnega temeljnega usposabljanja članov štaba CZ na Igu. S 
tem imamo temeljna usposabljanja novih članov štaba opravljena, pridobljena znanja pa so koristna 
pri izvajanju nalog štaba in splošnem poznavanju zaščite in reševanja. Udeležili smo se tudi 
dvodnevne študije požara v Kemisu. 
 
Večinoma enote opravljajo usposabljanja na rednih vajah in usposabljanjih, nova znanja pa 
pridobivajo na posebnih tečajih in usposabljanjih. Za pristop k tem tečajem je pogoj določeno 
predznanje, prav tako tudi ustrezna zdravniška potrdila – skupaj z nadomestili za odsotnost z dela, kar 
je precejšni strošek.  
 
PRORAČUNSKA SREDSTVA 
 
Sredstva iz proračuna so bila v letu 2019 porabljena skladno z namenom in kot so bila predvidena v 
proračunu. Sredstva za nakup gasilskih vozil so bila v letu 2019 porabljena za drugi del plačila 
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gasilskega vozila za PGD Kropa GVC 16/24, približno polovica sredstev pa je bila namenjena 
začetnemu delu naložbe za gasilsko vozilo GVC 24/50 za PGD Radovljica. Vozilo bo dobavljeno v 
letošnjem letu, v celoti pa plačano še v letu 2020 ter zadnji del v letu 2021. 
 
 
 
 
             Janez Koselj                                                                                                 
 Poveljnik CZ občine Radovljica 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 11.5.2020   
 
 

LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  
V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2020 

 
 
V letu 2020 je predvidenih več aktivnosti s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, katerih realizacija pa bo vseeno v veliki meri odvisna od razvoja dogodkov, 
vezanih na epidemijo COVID-19. Odrejeni ukrepi so v zadnjih dveh mesecih ohromili vse 
redne aktivnosti na področju zaščite in reševanja, razen intervencij, enako je tudi na področju 
strokovnih nalog, kjer je prav tako že od konca februarja večina nalog povezana z omenjeno 
epidemijo. Program dela sicer zajema vse načrtovane naloge, realizacija pa zagotovo ne bo 
stoodstotna, saj bo težko celoletni program realizirati na primer v jesenskem obdobju. 
 
 Strokovne naloge, predvidena sredstva so zajeta na proračunskih postavkah 40301 in 

40201 
 
V letu 2020 bomo na področju strokovnih nalog nadaljevali z načrtovanjem ukrepov za 
primer železniške nesreče, saj ta naloga v letu 2019 ni bila v celoti uresničena. Ker s strani 
URSZR niso pristopili k izvedbi vaje železniške nesreče, bomo glede na zmožnosti načrtovali 
delavnico in usposabljanje na temo železniške nesreče na nivoju občine. 
 
Izkušnje, vezane na delo ob epidemiji, bomo prenesli v prakso pri nadaljnjem delu ter na 
področju načrtovanja.  
 
Redne naloge na področju strokovnih nalog bodo predvsem: 

• stalno spremljanje področja zaščite in reševanja, spreminjanja razmer v občini z 
vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

• ažuriranje ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, 
• ažuriranje dokumentov obveščanja in aktiviranja za območje občine – ažuriranje 

podatkov o enotah in njihovih vodilnih oseb, 
• spremljanje delovanja enot in pomoč pri njihovem delovanju, 
• vodenje in koordiniranje dela enot in služb v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, 
• seznanjanje ustanov in javnosti z načrtovanimi ukrepi ob morebitnih nesrečah, 
• sodelovanje pri projektu Oživimo srce. 

   
 Usposabljanja in aktivnosti štaba CZ, predvidena sredstva so zajeta na proračunski 

postavki 40201 
 
Pri delu štaba v letu 2020 ne načrtujemo posebnosti. Ker smo v lanskem letu uresničili 
temeljno usposabljanje članov štaba, je področje temeljnih usposabljanj realizirano.  
 
Dopolnilnih usposabljanj trenutno ne moremo izvajati, zato načrtujemo le interno 
usposabljanje, preostala usposabljanja pa bomo izvedli glede na razpisana usposabljanja in 
terminske možnosti. 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Osnovna naloga štaba je tudi koordiniranje in vodenje reševalnih nalog v primeru večjih 
nesreč, kar je naša stalna naloga. Do zdaj nam je večinoma uspevalo pokriti dogodke v 
občini s sodelovanjem štaba v operativni sestavi glede na vrsto nesreče, po potrebi pa bo 
štab deloval v polni ali razširjeni sestavi, odvisno od vrste dogodka. 
 
Kot redne naloge štaba so med drugim predvidene: 

• seje štaba, 
• interno usposabljanje štaba,  
• usposabljanje za vodenje intervencij, 
• priprava na vaje in preverjanje ustreznosti načrtovanih ukrepov v primeru nesreč, 
• delovanje štaba za potrebe večjih intervencij. 

 
 Delovanje enot zaščite in reševanja, s katerimi so podpisane pogodbe, predvidena 

sredstva so zajeta na proračunskih postavkah 40201, 40202, 40301, 40302, 40303, 
40304, 40305, 40306, 40307, 40315 

 
Enote v sistemu zaščite in reševanja delujejo po svojih ustaljenih programih, tako se 
neprestano izvajajo usposabljanja in vaje. Enote medsebojno veliko sodelujejo, člani se  
spoznavajo na različnih vajah in tudi intervencijah, kar je garancija za dobro opravljanje 
nalog tudi v prihodnje. Glede na to, da praktično vse dogodke v občini pokrijemo s 
prostovoljci, smo lahko ponosni, da so pri zagotavljanju odziva na nesreče ter strokovnosti 
posredovanja profesionalni. Kot pomembnejše naloge vsaj z vidika zagotavljanja finančnih 
virov ostajajo zagotavljanje osnovnega delovanja ter posodabljanja opreme. 
 
Načrtovane redne aktivnosti so predvsem: 

• zagotavljanje rednega delovanja enot, kamor sodijo tudi vsi stroški zavarovanj, 
usposabljanj, zdravniških pregledov, vzdrževanj opreme in podobno, 

• zagotavljanje naložbenih sredstev za opremljanje enot in posodabljanje opreme, 
• sodelovanje z enotami in vključevanje v predvidene aktivnosti štaba, 
• udeležba na regijskem preverjanju ekip prve pomoči, 
• izvajanje vaj in usposabljanj ter drugih nalog po programu enot, skladno z 

zagotovljenimi sredstvi v proračunu, 
• delovanje ob intervencijah, skladno z načrti, 
• spremljanje delovanja enot, izboljševanje sistema dela in vključevanja pobud s terena 

glede na njihovo smiselnost. 
 
Sredstva za izvedbo letnega programa so zajeta v proračunu, namenjenem za področje 
zaščite in reševanja. 
 
 
 
 
              Janez Koselj                                                                                       
 Poveljnik CZ Občine Radovljica 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, telefon 04 530 50 60, fax. 04 530 50 61 ep:info@gzor.si 

 
 

Datum: 15.5.2020 
 
 

POROČILO O POTEKU ODZIVA OB EPIDEMIJI COVID-19 
 
 

1. UVOD 
Poročilo zajema pregled ukrepanja občinskega štaba CZ in sodelujočih po področjih ter 
intervencijskih stroškov v obdobju priprav na dogodek v mesecu februarju in v času od 
razglasitve epidemije 12.3.2020 do njenega preklica z vladnim odlokom, izdanim 14.5.2020.  
 

2. PRIPRAVE NA DOGODEK 
 
Situacijo ob širjenju COVID-19 smo na občini in štabu CZ spremljali že v mesecu februarju. 
Do konca februarja posebnih navodil in usmeritev ni bilo. Ocenjeno je bilo, da bo glede na 
objave in navodila s strani NIJZ in Vlade RS treba predvsem zagotoviti oskrbo oseb v domači 
karanteni z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Drugih nalog v začetni fazi ni bilo 
napovedanih in predvidenih. 
 
Glede na navedeno smo v začetku marca že prejeli naročeno manjšo količino razkužil, 
rokavic, mask in kombinezonov za enkratno uporabo za enote, ki bi opravljale naloge oskrbe. 
Naročili smo še dodatno zaščitno opremo za izvajanje rednih nalog enot ob posredovanih 
dodatnih zaščitnih ukrepih za delo na terenu ter za primer izvajanja zahtevnejših nalog 
(kombinezoni za večkratno uporabo, zaščitna očala, čelade z vizirji, zaščitne maske, zaščitne 
rokavice). 
 
5. marca je bila sklicana razširjena seja štaba CZ, kjer so bili poleg članov štaba prisotni še 
župan, direktorica občinske uprave, vodja oddelka za splošne zadeve, vodja oddelka za 
družbene dejavnosti, direktorica ZD Radovljica in predstavnica OZRK Radovljica. 
 
Glede na zbrane informacije in usmeritve, ki smo jih 2.3. dobili s strani skupnosti občin, 
so bili ključni zaključki seje naslednji: 

- obveščanje naj tudi v prihodnje teče preko medijev, tudi mi bomo vključevali 
informacije s strani države, da najbolje ohranjamo enoten vir informacij in vsebino, če 
bo treba, bomo dodatna obvestila posredovali vsem gospodinjstvom; 

- predstavnica štaba za stike z javnostjo skrbi za objave in usklajuje vsebine s 
pristojnimi po področjih, 

- občina je posredovala podatke, koga se obvešča v primeru potrjene okužbe v občini 
(kasnejša praksa je sicer pokazala, da to obveščanje ni bilo vzpostavljeno). 

 
Dogovorili smo se, da bomo glede na obseg potreb po oskrbi prebivalcev vključevali v prvi 
vrsti Rdeči križ, če bo potreb več, bomo oskrbo vršili tudi s pomočjo gasilskih vozil za prevoz 
moštva. 
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Glede na potrebe v nadaljevanju se skličejo sestanki v obsegu, kot je potrebno, oziroma 
komuniciramo na daljavo. 
 
Skušamo pridobiti zaščitna sredstva z lastnimi viri, na splošno je stanje dobavljivosti opreme 
zelo slabo. 
 
Na seji je bil sprejet tudi sklep glede vprašanja v zvezi z izvedbo mednarodnega tekmovanja v 
plezanju, ki je bilo poslano na občino: prisotni so bili soglasni, da se organizatorje pisno 
pozove, da ponovno preverijo nujnost izvedbe prireditve, in usmeri, da se posvetujejo z NIJZ. 
 
13. marca je bila sklicana še ena razširjena seja štaba CZ, na kateri so poleg vabljenih na 
predhodni seji sodelovali še predstavniki osnovnih šol, vrtcev, lekarne ter javnih zavodov v 
občini. Seznanili smo se s ključnimi informacijami in problemi po področjih. 
 
DOGOVORI RAZŠIRJENE SEJE, VEZANI NA ZAPRTJE VRTCEV IN ŠOL: 

- ravnatelji naj socialno ogrožene napotijo na Rdeči križ; 
- podatke o potrebah po dežurnem varstvu otrok naj šole in vrtci zberejo do 15. marca in 

posredujejo vodji oddelka za družbene dejavnosti; 
- šole in vrtci organizirajo nujno varstvo v skladu s priporočili, podanimi na seji 

(optimalno število oddelkov, lokacij, zaposlenih); 
- štab bo preveril, če lahko pomaga pri zagotovitvi čistil in razkužil; 
- izda se priporočilo gostinskim lokalom, igralnici, da omejijo poslovanje. 

15. marca je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z novo okrožnico preklicalo 
odločitev in varstva otrok ni bilo možno izvajati v obliki, kot je bilo prvotno načrtovano, 
posebnih potreb po nujnem varstvu pa nismo zaznali. 
 
OSTALO ŠTAB CZ/ OBČINA: 
 
Z dnem 13.3.2020 se aktivira občinski štab CZ, za obvladovanje stanja in komunikacijo 
z različnimi ustanovami se v podporo štabu vključi občinska uprava v obsegu, kot je to 
sprotno potrebno in se po potrebi okrepi. Vzpostavi se delovanje štaba, ki bo večinoma 
deloval po področjih in na daljavo - medsebojna komunikacija po GSM, e-pošti in v nujnih 
primerih na ožjih sestankih. Opredeljene in razdeljene so bile naloge članov štaba in 
odgovornih na občini po področjih z jasnimi zadolžitvami posameznikov. Sprejemanje 
posameznih odločitev se izvaja v ožjih operativnih krogih po področjih. Dnevno se vse 
sodelujoče seznanja z aktivnostmi. 
 
Pripravi se vzpostavitev INFORMACIJSKE PISARNE na občini za zbiranje in prenos 
informacij o potrebah občanov in ustanov. Uskladi se zbiranje in prenos informacij, tako da 
imamo dnevno zbrane informacije, ki jih posredujemo naprej po razdeljenih pristojnostih. 
Koordinacijo pomoči občanom vodi OZRK Radovljica, kateremu se dnevno posreduje 
potrebe. Za preverjanje upravičenosti do pomoči se po potrebi vključuje še CSD. Potrjevanje 
in odobritve stroškov, vezanih na pomoč, se izvaja neposredno na relaciji Rdeči križ - občina. 
 
Še dodatno se preverja možnosti dobave opreme in razpoložljivo opremo takoj nabavi. 
Uskladili smo tudi način potrjevanja naročila opreme in opredelili ločeno vodenje stroškov, 
vezanih na epidemijo. 
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GLAVNE NALOGE PO PODROČJIH ZA ŠTAB IN OBČINSKO UPRAVO 
 
OBČINSKI ŠTAB CZ OBČINSKA UPRAVA 
VODENJE/KOORDINACIJA VODENJE/KOORDINACIJA 
NAČRTOVANJE STIKI Z JAVNOSTJO 
LOGISTIKA INFO CENTER 

ORGANIZACIJA ENOT STIKI Z ZAVODI IN 
DRUŠTVI 

PODPORA VODENJU FINANCE 
 
Ker so v štabu CZ predstavniki ZD Radovljica, Komunale Radovljica in PP Radovljica, je 
bila njihova glavna naloga izmenjava informacij z njihovih področij ter uskladitev 
posameznih nalog iz pristojnosti. 
 

3. UKREPANJE KLJUČNE AKTIVNOSTI/ SILE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN 
POMOČI 

 
ŠTAB CZ TER OBČINSKA UPRAVA: 
 
Glede na obseg nalog in vključenost različnih dejavnosti in ustanov je bila odločitev, da v 
pomoč pri delu štaba vključimo občinsko upravo po posameznih področjih pravilna, kar se je 
kazalo skozi celotno obdobje, predvsem pa v prvih štirih tednih, ko je bil obseg dela res velik. 
V prvih štirih tednih se je kot ključno pokazalo tudi to, da so bile pristojnosti odločanja in 
naloge razpršene, saj je bil velikokrat potreben hiter odziv za odločanje, ki pa je pred tem 
zahteval preverjanje informacij, uskladitev mnenj in podobno. Da smo lahko naloge uspešno 
opravili, pa se moramo zahvaliti tudi vsem sodelujočim, ki so na koncu poskrbeli, da so bile 
naloge, ki so bile zastavljene, tudi realizirane Rdeči križ, krajevne skupnosti, gasilci, 
prostovoljci, donatorji. 
 
Kot je bilo dogovorjeno, so dnevno potekale izmenjave informacij in dogovori za realizacijo 
nalog, po dnevnem poročanju regijskemu štabu CZ smo poročilo in delovodnik posredovali 
tudi vsem v štabu CZ in ključnim sodelujočim. Glede na dogovor o načinu dela štaba so 
sprotno v operativnem krogu tekla sprejemanja odločitev za realizacijo posameznih nalog ter 
dodatne razdelitve nalog. Zaradi dolgotrajnosti intervencije in ob zmanjševanju obsega nalog 
so se naloge med člani razdelile tako, da je bilo možno nadomeščanje in še vedno ažurno 
odzivanje na morebitne novo izpostavljene probleme. 
 
Beleženje števila sodelujočih je teklo dnevno v dnevnih poročilih in je posebno poglavje 
poročila. Dnevno je običajno v ključnih aktivnostih sodelovalo od 12 do 20 oseb, ob vikendih 
običajno manj, ob večjih akcijah pa tudi preko 60 oseb. 
 
Na ta način so se tako predvsem sprejemale odločitve in realizacija nalog za: 

- izvajanje odrejenih ukrepov države in občine (npr. omejitve gibanja med občinami, 
zaprtja igrišč, obvezna uporaba zaščitnih sredstev ipd.), 

- zagotavljanje pomoči občanom (zagotovitev paketov s hrano, zagotovitev toplih 
obrokov, zagotovitev dostave zdravil ipd.), 

- nabavo in delitev zaščitnih sredstev (npr. odločanje o nabavi opreme, izdaja opreme, 
skladno z usmeritvami države, oskrba občanov z zaščitnimi sredstvi, oddajanje in 
sprejem potreb po zaščitnih sredstvih ipd.), 
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- izvedba sprotnih nalog, glede na zaznane probleme ali posredovane usmeritve, 
odločanje o načinu sodelovanja in nudenja pomoči ključnim ustanovam (opozarjanje 
doma starejših občanov, CUDV na izvajanje in spoštovanje uvedenih ukrepov ipd.). 

 
V okviru ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s COVID - 19 je župan sprejel nekatere 
posebne ukrepe: 

- odredbo, s katero je odredil, da od 13.3.2020 do nadaljnjega na Občini Radovljica, 
Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo ter Režijskem 
obratu ALC Lesce ni uradnih ur (v obliki osebnih obiskov v upravnih stavbah). 
Strankam je omogočena komunikacija preko telefona in elektronske ali klasične 
pošte. Odredba bo v veljavi do predvidoma 18.5.2020, po tem datumu, pa bo delo 
organizirano pod posebnimi pogoji, 

- odredbo o zaprtju gostinskih lokalov od 15.3.2020 od 15. ure dalje, 
- odredbo o zaprtju pešpoti od Radovljice do Šobca v delu, ki poteka mimo CUDV 

Radovljica od 1.4.2020 dalje, 
- odredbo o zapori občinske ceste od naselja Lancovo do občinske meje z občino Bled 

(cesta »Za Savo«) od 8.4.2020 do 30.4.2020. 
 
Ker je bilo z vladnim odlokom prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji, je župan sprejel tudi odredbo o oprostitvi plačila 
najemnine za poslovne prostore in javne površine v lasti Občine Radovljica za izvajalce tržne 
dejavnosti in za društva. 
 
KRATEK POVZETEK KLJUČNEGA DOGAJANJA: 
 
13.3. do 16.3. 
Preverili smo, kakšno je stanje v vseh pomembnejših javnih ustanovah, predvsem tudi v 
Domu dr. Janka Benedika Radovljica in CUDV Radovljica. 
Uskladili smo informacije z vrtci za primer nujnega varstva ter pripravili zaščitne maske 
(kasneje izvedba ni bila potrebna zaradi preklica možnosti nujnega varstva otrok). 
Pripravili smo usmeritve za informacijsko pisarno in v nadaljevanju načrt oskrbe prebivalcev. 
Razširili smo mrežo prostovoljcev in načrtovali možnosti za druge oblike varstva otrok. 
Pripravili smo usmeritve za izvedbo dostave hrane, paketov hrane, zdravil na dom. 
16.3. je informacijska pisarna že podala prvo dnevno poročilo o sprejetih klicih, ključnih 
informacijah ipd., to obveščanje je teklo vse dni delovanja pisarne. 
Občina je z dnem 16.3.2020 zaprla vsa športna in otroška igrišča.  
 
17.3. do 22.3. 
Uredili smo začasno skladišče CZ, da smo lahko zbrano zaščitno opremo ustrezno skladiščili 
in pripravljali na razdelitev. 
Zagotovili smo nekaj nujne zaščitne opreme za dom starejših občanov in CUDV. 
Preverjali smo informacije o stanju okuženih v naši občini in morebitno potrebnih zaščitnih 
ukrepih. 
Za potrebe delitve zaščitnih sredstev smo večkrat oblikovali potrebe, ker smo prejemali 
dodatna navodila in omejitve. 
19.3. smo o aktivnostih in stanju informirali predsednike krajevnih skupnosti in jih zaprosili 
za pozornost na morebitne stiske v lokalnem okolju. 
Informacije o odpuščanju pacientov iz bolnišnic, ki bi potrebovali stalno varstvo in oskrbo, 
smo posredovali nadrejenim ter po lastnih relacijah prispevali, da se je s temi ukrepi počakalo 
do zagotovitve ustreznih namestitev. 
Preverili in pripravili smo priporočila za izvedbo pogrebov ter pogrebna podjetja oskrbeli z 
nujno potrebno zaščitno opremo. 
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Uskladili smo ukrepanje ob potrebnem prevzemu zapuščenih domačih živali za primer, da bi 
lastnik hospitaliziran. 
 
23. 3. do 29.3. 
Dodatne potrditve naročil zaščitne opreme. 
Preverjanje stanja v ključnih ustanovah, preverjanje komunikacij s pristojnimi ministrstvi in 
razjasnjevanje obveznosti občine. 
Preverjanje nastanitvenih kapacitet za samo izolacijo zdravstvenega in drugega osebja. 
Uskladitev zagotavljanja dostave zdravil na dom. 
Preverjanje in usklajevanje informacij s pristojnimi institucijami, kateri občani so potrebni 
pomoči. 
Zagotovili smo dodatne količine mask in razkužil ključnim ustanovam in  enotam. 
Preverjali smo možnost prerazporejanja strežnega osebja iz šol v dom starejših občanov in 
druge oblike pomoči, a se je večina ustavila zaradi birokratskih težav na nivoju države. 
Ustrezna podlaga s strani vlade za takšno pomoč je bila vzpostavljena po 24.4.. 
V občini je bil v karanteno nastanjen tuj državljan, tako da smo vzpostavili komunikacijo z 
njim, preko ZD Radovljica vzpostavili zdravstveno oskrbo, dodatno zaščitno opremo in 
preverjali, da je vse potekalo varno. Ostala oskrba ni bila potrebna, ker je potekala na sami 
lokaciji. 
 
30.3. do 5.4. 
Ob uvedbi obvezne uporabe mask v javnih prostorih (trgovinah, poštah, bankah,…) smo 
urgentno pristopili k zagotovitvi mask za gospodinjstva, ob pomoči KS in prostovoljcev so 
gospodinjstva opremo dobila do srede, vsi pa do konca tedna. 
Uskladili smo še možno dodatno pomoč domu starejših občanov. 
Uskladili smo aktivnosti ob akciji nadzora omejitev gibanja. 
 
6.4. do 13.4. 
Z namenom opozarjanja in podpore trgovinam, ki so nas nekajkrat prosile za pomoč pri 
izvajanju zahtevanih ukrepov, smo izvedli preventivno akcijo pred vsemi trgovinami v občini. 
Pri uspešni izvedbi akcije so imeli ključno vlogo krajevne skupnosti s zadostnim številom 
prostovoljcev. 
V enem od turističnih objektov na območju občine (Hotel Grajski dvor) so bile 10.4.2020 
rezervirane začasne nastanitvene zmogljivosti (12 sob), ki bi ob primeru okužbe v domu 
starejših občanov omogočile samoizolacijo zaposlenih. Potreb v aprilu ni bilo, smo pa 
rezervacijo namestitev glede na razglašeno epidemijo podaljšali za mesec maj 2020. 
Uskladili smo potrebe za zagotovitev pogojev ob vzpostavitvi izolacijskih con v domu 
starejših občanov in preverili možnosti naročila primernih sanitarnih kontejnerjev ter dorekli 
potrebna pripravljalna dela. 
 
14.4. do 19.4. 
Naročili smo sanitarna kontejnerja in izvedli predpripravo za njuno postavitev ter priklop. 
Do tega tedna smo že prejeli vso naročeno opremo, večino opreme  smo razdelili do tega 
tedna. 
Preverjali smo, kakšne so usmeritve za naprej, ker ni bilo jasnih usmeritev, smo se odločili, da 
večjih količin zaščitnih sredstev ne bomo razdeljevali, ker ni bilo jasno, kakšne naloge bodo 
sledile ob sproščanju ukrepov, odpiranju šol ipd.. 
V tem času je bil obseg pomoči občanom že nekaj časa v polnem obsegu, po preverjanju 
večjega števila dodatnih potreb po pomoči nismo zaznali, pojavile so se posamezne potrebe 
po drugih oblikah pomoči, a v majhnemu obsegu. Večinoma je predvsem pri starejših dobro 
tekla pomoč svojcev, znancev in sosedov. 
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20.4. do 27.4. 
Velik del aktivnosti je bil namenjen preverjanju izvedljivosti sproščenih ukrepov ter možnih 
nalog, ki bodo sledile, saj še vedno ni bilo jasnih usmeritev za naprej. 
Preverjali smo možnosti izvedbe načrtovanih ukrepov s strani ministrstva za morebitne 
preselitve stanovalcev v domu starejših, a smo po komunikaciji s koordinacijsko skupino to 
možnost opustili, ker teh načrtovanih ukrepov ne bi mogli izvesti v praksi.  
Občina Radovljica je v prizadevanjih za preprečitev oziroma obvladovanje morebitne okužbe 
s koronavirusom poskrbela za postavitev dveh zabojnikov pred domom dr. Janka Benedika v 
Radovljici. Dne 15.4.2020 je bila izdana naročilnica podjetju SPC, d.o.o. iz Ljubljane v 
skupni vrednosti 9.867,36 EUR. Zabojnika sta bila na lokacijo nameščena dne 22.4.2020. 
Potrebe po odzivu štaba in občine so se v tem obdobju že zmanjševale. 
Ob potrditvi okužbe v domu starejših občanov smo preverjali izvedbo ukrepov in potrebe po 
zagonu načrtovanih ukrepov. Ker je bila v nadaljevanju z dodatnim testiranji potrjeno, da ni 
okužb, ni bilo potrebno aktivirati dodatnih ukrepov z naše strani. 
 
28.4. do 15.5. 
Razmere so se umirile, pripravljali smo se na odpiranje različnih ustanov in zagotavljanje 
podpore pri tem. 
Priprava poročil o delu v preteklem obdobju. 
Oskrba šol in vrtcev z razpoložljivimi sredstvi pred odprtjem. 
Glede na sproščanje ukrepov je bila od 29.4.2020 pod strogimi pogoji in v omejenem obsegu 
spet omogočena vadba na atletskem stadionu OŠ A. T. Linharta Radovljica, odprla so se tudi 
teniška igrišča na prostem v Športnem parku Radovljica. Dne 8.5.2020 je občina omogočila 
vadbo še v naslednjih objektih: Športni park Radovljica vključno z malo telovadnico in z 
izjemo igrišča za in-line hokej ter uporabe umetne trave za igranje nogometa, Nogometni 
center Lesce, Športni park Vrbnje, stadiona pri OŠ F.S. Finžgarja Lesce in OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica in dvorano v Domu Ljubno. Na vseh športnih objektih so bila nameščena pisna 
opozorila, da so uporabniki dolžni upoštevati Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne 
dejavnosti (Ur. l. št. 63/2020), vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 
navodila Občine Radovljica. 
 
INFORMACIJSKA PISARNA: 
 
Informacijska pisarna je bila na posebni telefonski številki občine vzpostavljena s 16.3.2020 
in je delovala ob delavnikih med 8. in 15. uro. Po odločitvi štaba Civilne zaščite se 
informacijska pisarna z dnem 13.5.2020 ukinja, v primeru potreb pa bo spet vzpostavljena. 
 
Informacijska pisarna je dnevno informirala občane in druge organizacije (zlasti glede 
zaščitne opreme, oskrbe s hrano in zdravili, razkuževanja stavb, izjem prepovedi prehoda med 
občinami,…), zbrane informacije in potrebe pa posredovala v realizacijo po področjih. 
Ključne probleme smo reševali tudi že sprotno.  
 
Zbrane potrebe za pomoč občanom so se dnevno posredovale v realizacijo Rdečemu križu. 
Ostala vprašanja smo reševali glede na razdeljeno pristojnost. Opravljene naloge 
informacijske pisarne so bile poleg zgoraj navedenih sledeče: 

- zbiranje kontaktov prostovoljcev, ki so bili posredovani RK,  
- zbran in na spletni strani občine objavljen seznam gostinskih ponudnikov, ki so nudili 

razvoz hrane na dom, 
- RK v uporabo dodeljeno občinsko službeno vozilo za razvoz hrane, zdravil in oseb ter 

v stavbi stare knjižnice urejen prostor za RK za pripravo paketov s hrano, 
- komunikacija in dogovori z ostalimi institucijami glede oskrbe posameznih občanov: 

SB Jesenice, PB Begunje, CSD Radovljica, patronažna služba … 
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RDEČI KRIŽ: 
 
Rdeči križ je na podlagi svojih regijskih in državnih nalog sodelovanja na mejnem prehodu 
Rateče ter kasneje pred predorom Karavanke s člani ekipe bolničarjev sodeloval pri izvajanju 
nadzora vstopa v državo. 
 
V večji meri pa je Rdeči križ deloval predvsem v našem lokalnem območju. Rdeči križ je 
vodil in koordiniral ter izvajal razdelitev pomoči občanom: delitev brezplačnih paketov, toplih 
obrokov, dostave zdravil in živil, v posameznih primerih tudi prevoz oseb. Večino nalog so 
opravili s prostovoljci, ob povečanem obsegu pa so po pozivu občine imeli na razpolago tudi 
dodatno število prostovoljcev. Posamezni prostovoljci so pristopili k učni pomoči na daljavo. 
Konkretni podatki so prikazani v nadaljevanju: 
 

1. POMOČ SOCIALNO ŠIBKEJŠIM OBČANOM S HRANO: 
 

- delitev hrane iz Sklada EU ter prehranske TUŠ pakete, skupaj 2475 kg, 
- Radovljiški vrtec je po zaprtju doniral 483 kg hitro pokvarljive hrane, 
- McDonald's je po zaprtju doniral 70 kg solate, 160 jajc, 196 lističev sira, vse skupaj v 

vrednosti: 316,58 €, 
- Občina Radovljica je plačala nakup hrane in higienskih pripomočkov za socialno 

šibkejše družine. Vrednost nakupa: 2.728,28 €. Prostovoljci so kupljene artikle 
razporedili v 100 paketov, ki so bili razdeljeni 54-im družinam (175 družinskim 
članom). 

Pomoč v hrani (skupaj 3860 kg) je prejelo 336 oseb. Pri delitvi pomoči v hrani je 
sodelovalo 22 prostovoljcev RK. 

 
2. POMOČ SOCIALNO ŠIBKEJŠIM S TOPLIMI OBROKI –  V CELOTI 

DONACIJA PICERIJE MATIČEK 

Pomoč s toplimi obroki je prejemalo 32 oseb (2 osebi krajši čas).  
Število doniranih obrokov v  marcu: 280, v aprilu: 749, od 1. do 10. maja: 153. 
Skupaj število doniranih obrokov od 16.3. do 12.5.: 1182 
7 obrokov je prostovoljec vsakodnevno  (od 27. marca do 3. maja ) dostavljal prejemnikom v 
Lescah. 
Od 4.5. dalje tople obroke prejema še 5 oseb (družina, v kateri sta oba starša brezposelna). 

 
3. DOSTAVA ŽELJENIH STVARI IZ TRGOVINE IZ LEKARNE 

Opravljenih je bilo 5 nakupov v TUŠ-u Lesce in 2 v Lekarni Radovljica.  
Nakupe sta opravljala prostovoljec in zaposlena na RK. 
 

4. UČNA POMOČ UČENCEM OŠ A. T. LINHARTA RADPVČKOCA 

Na podlagi dogovora z OŠ A T. Linharta Radovljica 4 prostovoljci izvajajo učno pomoč 
za 6 učencev. 
Učna pomoč se izvaja od 7.4. dalje. V tem času so prostovoljci naredili že 163 ur 
prostovoljnega dela.  
 

5. OPRAVLJENI PREVOZI 

Prostovoljec - bolničar je dializnega bolnika peljal na dializo na Jesenice, občana, ki je bil 
odpuščen iz bolnišnice Begunje, pa domov v Radovljico. 
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Bolničarji dveh ekip prve pomoči RKS – OZ Radovljica so od 13. marca do 14. aprila 
dežurali in merili temperaturo na mejnem prehodu Rateče, nato pa še na mejnem prehodu 
Karavanke. Opravili so 150 ur prostovoljnega dela. 
Zaposlena predstavnica RK je predstavnica Regijskega štaba CZ za Gorenjsko. Bila je 
koordinator humanitarne pomoči RK za celo Gorenjsko, koordinirala je delo bolničarjev na 
kontrolnih točkah mejnih prehodov Rateče in Karavanke. 
V primeru, da bi se pojavile potrebe po dodatni kadrovski pomoči v DSO dr. Janka Benedika 
in ZD Radovljica, so bili naši prostovoljci - bolničarji pripravljeni pomagati. Potekali so že 
dogovori z ZD Radovljica in DSO dr. Janka Benedika. 
 

6. VKLJUČITEV PROSTOVOLJCEV V DELO RK 
 
Zaradi povečanega obsega dela pri nudenju pomoči občanom je Občina Radovljica preko 
študentskih organizacij objavila poziv za nove prostovoljce. Odzvalo se je 35 novih 
prostovoljcev. Glede na potrebe, ki so se pokazale, je bilo vključenih 5 novih prostovoljcev. 
En prostovoljec je vsakodnevno vozil tople obroke v Lesce, s kombijem je na RK pripeljal 
hrano iz Tuš-a Lesce, drug prostovoljec je najprej opravljal nakupe v trgovini, potem pa je 
prevzel učno pomoč učencu, tri prostovoljke izvajajo učno pomoč učencem. Stalni 
prostovoljci RK so delili hrano socialno šibkejšim občanom. Veliko hrane je bilo dostavljene 
prejemnikom na dom. 
Z 8 prostovoljci, ki aktivno delajo ob epidemiji covid, so sklenjeni dogovori o prostovoljskem 
delu, plačani so prispevki za PIZ in ZZ. Prostovoljci so nezgodno zavarovani pri 
Zavarovalnici Triglav (plačnik RKS). Z Občino Radovljica je sklenjen dogovor, da krije 
stroške v zvezi s prostovoljnim delom (plačilo prispevkov PIZ in ZZ, povračilo stroškov 
kilometrine in malice prostovoljcev).  

 
7. KRVODAJALSKA AKCIJA 

24. marca je bila v »izrednih pogojih« izvedena krvodajalska akcija v Festivalni dvorani na 
Bledu. 

 
8. Na sedežu RKS – OZ Radovljica so zagotavljali stalno celodnevno prisotnost. Zaradi 

povečanega obsega dela in zagotovitve varnega delovnega okolja sta se zaposleni v 
pisarni menjavali. Obe sta bili stalno dosegljivi na osebnem telefonu. Opravili sta 60 
ur nadurnega dela.  

Za vse prostovoljce RK, ki so aktivni ob epidemiji, smo od Mercatorja prejeli donacijo 
45–ih paketov – malic za prostovoljce. 

 
GASILCI: 
 
Osnovna naloga, vezana na epidemijo ob izvajanju rednih nalog, je bila pomoč pri transportu 
in skladiščenju opreme. Po potrebi so gasilci s posameznimi vozili izvedli transport in 
distribucijo zaščitne opreme ter zagotovili delovanje skladišča zaščitne opreme. Za potrebe 
prilagojenega delovanja javne gasilske službe je bila izvedena ustrezna prilagoditev odziva in 
zagotovljena morebitna potreba po razkuževanju. Za morebitne potrebe izvajanja 
razkuževanja, ki je bilo v začetku predvideno, se je pripravil operativni postopek, kasneje te 
potrebe niso bile več izpostavljene, smo pa eno gasilsko enoto opremili in pripravili, da lahko 
izvede razkuževanje osebne in skupne opreme, ki bi bila izpostavljena ob intervencijah.  
Zaradi obsega dela so bile vnaprej dogovorjene razdelitve vodstvenih nalog ob morebitnih 
večjih gasilskih intervencijah. 
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Na posameznih območjih so gasilci v sodelovanju s KS izvajali pomoč pri izvedbi razdelitve 
zaščitnih sredstev občanom ter preventivni akcij pred trgovinami, ponekod so izvajali tudi 
druge naloge, glede na lokalne potrebe. 
 
Gasilska zveza je izvajala naloge podpore vodenja štaba, predvsem pri pripravi poročil, 
vodenju evidenc, pripravi zahtevkov za opremo, skladiščenju in delitvi opreme ter 
koordinaciji logističnih nalog. 
 
KRAJEVNE SKUPNOSTI: 
 
Vse krajevne skupnosti so bile v začetku epidemije redno obveščene o izvedenih ukrepih in 
omejitvah, ki so se uvajale, ter obenem pozvane, da morebitne zaznane težave v njihovem 
okolju posredujejo v informacijsko pisarno. 
 
V nadaljevanju so bile vse krajevne skupnosti vključene v distribucijo zaščitnih sredstev po 
gospodinjstvih (razdelitev 2 zaščitnih mask v vsako gospodinjstvo) in v preventivno akcijo 
»Nakupujem varno – ostajam zdrav«, namenjeno ozaveščanju o pravilni uporabi zaščitnih 
mask in rokavic, ki smo jo izvedli 9.4.2020 pred vsemi prodajalnami z živili na območju 
radovljiške občine. Ob obsegu nalog so bile krajevne skupnosti optimalne za izvedbo 
razpršenih nalog po celotni občini, poznavanje lokalnega okolja s strani predstavnikov KS pa 
je bilo pomembno, da so bile naloge hitro izvedene in zanje zadolženi verodostojni 
prostovoljci. 
 
DRUGE SLUŽBE: 
 
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN 
NAKLO 
 
Delo in aktivnosti pooblaščenih oseb Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Radovljica in Naklo so od razglasitve epidemije naprej prilagojeni predvsem nalogam, ki so 
povezane s preprečevanjem širjenja korona virusa med občani. V zvezi s tem vsakodnevno 
opravljajo nadzore na podlagi veljavnih odlokov in odredb glede ukrepov za preprečevanje 
širjenja virusa. Posebno pozornost posvečajo nedovoljenemu zbiranju in gibanju ljudi na 
javnih krajih in površinah, spoštovanju zadrževanja in (ne)uporabe na športnih in otroških 
javnih površinah, ki so v času razglašene epidemije zaprte, ter prepovedi zbiranja ljudi na 
javnih krajih in površinah. V obdobju objavljene prepovedi gibanja ljudi izven občine 
stalnega ali začasnega prebivališča so redno nadzirali upoštevanje te določbe. V dogovoru in 
sodelovanju s Policijsko postajo Radovljica so v tem času poostreno izvajali nadzor gibanja 
ljudi izven svojih občin na lokalnih cestah in v naseljih predvsem na vstopnih cestah in poteh 
v občino Radovljica. 
 
Po dveh mesecih od razglašene epidemije pooblaščene uradne osebe Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo ugotavljajo, da občani Radovljice 
navodila države in lokalne skupnosti dobro poznajo in upoštevajo in posledično ni bilo 
zaznanih resnejših kršitev. Z rednimi nadzori bodo redarji nadaljevali tudi v prihodnje.  
 
DRUŠTVO GRS RADOVLJICA 
 
Vzporedno z akcijo nadzora omejitve gibanja, ki so ga izvajali policija in občinsko redarstvo 
4.4.2020, je društvo izvedlo preventivno akcijo opozarjanja obiskovalcev gora pri 
Roblekovem domu, pri Blejski koči na Lipanci in pri Domu pri izviru Završnice. V akciji je 
sodelovalo 12 gorskih reševalcev ,ki so izvedli: 

- oceno števila obiskovalcev, 
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- seznanitev obiskovalcev s priporočilom, naj se izogibajo težjim potem zaradi 
preprečevanja morebitnih nesreč, ki bi lahko obremenile zdravstveni sistem. 

Ocenjujemo, da so bile gore na vrhuncu epidemije zmerno obiskane. Obiskovalci so 
priporočilo glede izogibanja nevarnim aktivnostim spoštovali. Posebnih opozoril ni bilo treba 
izrekati. Na manjši obisk gora in večjo pazljivost obiskovalcev ne nazadnje kaže tudi zelo 
nizko število intervencij GRS v času pandemije v celotni državi. 

KOMUNALA RADOVLJICA 

Komunala Radovljica, d.o.o., je sprejela preventivne ukrepe za zajezitev epidemije in 
varovanje zdravja uporabnikov ter zaposlenih. Zaposleni so bili seznanjeni s preventivnimi 
ukrepi in s pravilno uporabo zaščitnih sredstev. Zadostno količino zaščitnih sredstev 
(razkužila, maske, rokavice) imajo na voljo. 
 
Komunala Radovljica, d.o.o., je kljub izrednemu stanju uporabnikom zagotavljala vse nujne 
storitve gospodarskih javnih služb. V skladu z usmeritvami smo zaradi preprečevanja širjenja 
koronavirusa od 16.3.2020 do preklica uvedli nekatere ukrepe. 
 
Poslovanje podjetja 
Na sedežu podjetja ni uradnih ur, vendar zagotavljamo pravočasno obravnavo vseh zadev 
uporabnikov. Poslovanje je omejeno na naslednje komunikacijske kanale: elektronske poti, 
pošta, nabiralnik pred vhodom v poslovno stavbo in telefon. 
 
Javne površine 
V občini Radovljica smo izvedli dezinfekcijo urbane opreme in namestili opozorila 
uporabnikom. Trakove smo že odstranili.  
 
Zapore cest in poti: 

- lokalna cesta za Savo: Občina Radovljica – Občina Bled (cesto smo že odprli); 
- sprehajalne poti mimo Doma Matevža Langusa do Šobca (do nadaljnjega ostaja 

zaprta); 
- avtobusne postaje po celotni občini (avtobusne postaje smo že odprli). 

 
Izvajali smo vsa neodložljiva dela, ki jih ni mogoče opustiti zaradi zagotavljanja varnosti v 
cestnem prometu in zdravja. Redno smo izvajali preglede cest, čiščenje košev za smeti, 
čiščenje cestnih površin, krpanje udarnih jam, vzdrževanje prometne signalizacije, 
vzdrževanje asfaltnih in makadamskih površin, spomladansko čiščenje (strojno pometanje) ter 
vzdrževanje zelenih površin. 
 
Oskrba s pitno vodo 
Popis vodomernih števcev pri vseh uporabnikih do nadaljnjega ne bo potekal, razen na 
lokacijah, ki se nahajajo izven objektov.  
Pitniki na javnih mestih so zaprti. Postopoma jih bomo odprli v prihodnjem tednu. 
V zaprtih objektih (šole, vrtci, gostinski objekti …) se je močno zmanjšala ali celo prekinila 
uporaba pitne vode. Vsem lastnikom, najemnikom, upravnikom in odgovornim osebam za 
kakovost smo priporočali preventivne ukrepe na internih vodovodnih omrežjih. 
 
Ravnanje z odpadnimi vodami 
Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav smo začeli z zamikom, 
in sicer 20. aprila in ne 16. marca 2020, kot je bilo načrtovano. Stranke so pred praznjenjem 
pisno obveščene. 
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Ravnanje z odpadki  
Vse razpoložljive smetarske ekipe so izvajale pobiranje odpadkov v skladu z rednimi urniki 
odvozov.  
 
Zbirni center Radovljica je bil zaradi varovanja zdravja in zajezitve epidemije zaprt od 16. 
marca 2020 do 15.4.2020. V času zaprtja Zbirnega centra Radovljica smo imeli pred centrom 
nameščene odprte zabojnike, kamor so občani lahko sami odlagali zeleni odrez, kosovne 
odpadke, papir in karton ter lesene odpadke. V zbirnem centru, ki je odprt po urniku, za varno 
obratovanje do preklica veljajo varnostni ukrepi. 
 
Odvoz kosovnih odpadkov od vrat do vrat je ponovno stekel 29.4.2020. 
 
Uporabnike smo ozaveščali o pravilnem odlaganju odpadkov bolnikov s COVID - 19 ali 
sumom na COVID - 19, o pravilnem ločevanju odpadkov in o tem, da odpadki ne sodijo v 
kanalizacijo.  
 
Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine 
V času preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa imamo na voljo 
dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine. Razkužilo je primerno za dezinfekcijo površin v 
večstanovanjskih objektih, prelito v manjšo embalažo po tudi za osebno uporabo. Naročilo, 
plačilo in prevzem razkužila v Zbirnem centru izvedemo brez osebnih stikov. 
 

4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME/ LOGISTIKA 
 
Zagotovitev opreme je bila v prvi fazi ena glavnih nalog štaba in občine, saj je bilo s strani 
države praktično nemogoče pričakovati opremo, vse tiste, ki so opremo potrebovali, pa so 
usmerjali na CZ in občine. Skozi potek epidemije so se usmeritve o zagotavljanju in zahteve 
po zahtevani stopnji zaščite spreminjale, tako je bilo težko pripraviti realno oceno, kaj bomo 
potrebovali in kakšne naloge pri zagotavljanju zaščitnih sredstev, razkužil in ostalem bo na 
nas še prenesla država ter kakšne naloge bodo dobile naše enote. 
 
Z razlogom, da zagotovimo vsaj minimalno samozadostnost, smo intenzivno delali na 
zagotovitvi zaščitnih sredstev in razkužil, predvsem smo se v začetni fazi osredotočili na višjo 
stopnjo zaščite, saj so se nam obetale tudi zahtevnejše naloge, prav tako pa smo imeli stalno v 
mislih ključne ustanove v občini, ki bi takšno opremo potrebovale, kot je na primer dom 
starejših občanov in podobno.   
 
Iz usmeritev, da se splošna uporaba mask odsvetuje, smo ob koncu marca prešli v zahtevo po 
obvezni uporabi mask in rokavic v javnih prostorih, ki se je v drugi polovici aprila spremenila 
le še v obvezno uporabo mask in še vedno traja. Čez noč se je bilo možno na to odzvati le z 
zagotovitvijo sredstev, ki so omogočala izdelavo lastnih mask za občane, kar nam je uspelo z 
minimalnimi stroški ob velikem angažiranju krajevnih skupnosti in prostovoljcev, ki so pri 
tem sodelovali. 
 
Hitrih dobav pralnih ali kirurških mask ni bilo, vsaj ne v takšnih količinah, da bi lahko s temi 
opremili gospodinjstva ali prebivalstvo v celoti, na splošno se je trg z zaščitnimi sredstvi 
spremenil čez noč in je bilo potrebno veliko iznajdljivosti in truda, da smo prišli do 
sprejemljivih ponudb, ki so bile na koncu tudi realizirane. 
 
Razpoložljive ponudbe opreme smo obravnavali glede na dobavljivost in razumno ceno in v 
doglednem času, glede na razmere v državi zagotovili takšne količine ključnih zaščitnih 
sredstev, da bi lahko sami oskrbeli ključne ustanove v občini vsaj do ustreznega odziva 
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države. Pri načrtovanju zalog smo določili tudi minimalne zaloge, potrebne za naš ustrezen 
odziv, in vzpostavili ustrezen pregled nad stanjem. 
 
Viri dobav zaščitnih sredstev so bili v večini lastna nabava, dobava s strani CZ RS ter 
donacije. 
 
Donacije mask: 

- Elan Begunje doniral  maske višje stopnje zaščite v SB Jesenice, 
- Metron d.o.o. doniral 2000 kirurških mask Štabu CZ, 
- Oprema Dobida d.o.o. donirali 2000 kirurških mask Štabu CZ, 
- Obrtna zbornica je donirala občini 50 pralnih mask. 

 
5. INTERVENCIJSKI STROŠKI 

 
V obdobju od 13.3.2020 do 11.5.2020 je bila izvedena nabava zaščitne opreme v višini 
31.338,03 €. Za potrebe doma starejših občanov je občina kupila dva obnovljena sanitarna 
kontejnerja v višini 9.867,36 €. V navedenem obdobju so intervencijski stroški skupaj znašali 
41.205,39 €. 
Dobavitelj Namen porabe Znesek računa z DDV 
TRGOS d.o.o. respirator/maska, rokavice 1.000,52 
TRGOS d.o.o. kombinezon, rokavice 1.192,43 
TRGOS d.o.o. razkužilo, respirator/maska 2.496,49 
TRGOS d.o.o. kombinezon, respirator/maska 1.537,20 
BENT EXCELLENT d.o.o. razkužilo 853,76 
TRGOS d.o.o. očala 581,21 
ROKO d.o.o. razkužilo 223,22 
GORENJSKE LEKARNE  alkohol, maske 633,11 
GORENJSKE LEKARNE  alkohol, razkužilo 1.827,44 
GORENJSKE LEKARNE  alkohol 1.216,29 
PAB d.o.o. maska (3 slojna) 457,50 
PAB d.o.o. maska (3 slojna) 1.830,00 
PAB d.o.o. maska (3 slojna) 1.372,50 
PAB d.o.o. maska (3 slojna) 594,75 
PAB d.o.o. maska (3 slojna) 4.895,25 
PAB d.o.o. maska KN95 2.562,00 
PAB d.o.o. maska KN95 2.562,00 
SETI d.o.o. servieti za zaščitne maske 102,28 
SETI d.o.o. servieti za zaščitne maske 102,28 
PULITO d.o.o. razkužilo 1.337,36 
FIDUCIA d.o.o. servieti za zaščitne maske 1.493,60 
FIDUCIA d.o.o. material za zaščitne maske 70,27 
FIDUCIA d.o.o. servieti za zaščitne maske 263,52 
MEGA d.o.o. rokavice 1.525,00 
FLIS d.o.o. škropilnica 41,00 
Tom Pogačar s.p. odsevni jopiči 195,08 
BIRT MARKETING d.o.o. zaščitna stena  371,97 

skupaj zaščitna oprema 31.338,03 
SPC d.o.o. sanitarni kontejner 9.867,36 

 
vse skupaj 41.205,39 
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6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

 
Za neposredno komuniciranje je bila odprta občinska informacijska telefonska številka, ki se 
je izkazala predvsem kot ustrezno orodje za zaznavanje in reševanje potreb po pomoči. Klice 
so sprejemali uslužbenci občinske uprave, jih evidentirali in nato potrebe posredovali OZRK 
Radovljica ali jih reševali v okviru svojih pristojnosti. Prvenstveno je bila telefonska številka 
namenjena občanom, ki so oboleli, so v domači oskrbi, pa nimajo pomoči svojcev, sosedov, 
prijateljev. Po telefonu so lahko sporočili, če potrebujejo hrano in druge nujne potrebščine, 
kot so zdravila, kar so nato zagotovili prostovoljci OZRK Radovljica. Odgovarjali pa smo 
tudi na različna vprašanja, povezana z zaščitno opremo ter ukrepi v času epidemije. 
  
Za objavo aktualnih informacij smo uporabljali občinske spletne strani, spletno platformo 
Moja občina Radovljica in lokalne medije, predvsem Deželne novice ter Radio Triglav.  
  
Na občinskih spletnih straneh smo vzpostavili s spletne naslovnice dosegljivo skupno mesto 
za objavo novic in obvestil, povezanih s koronavirusno boleznijo 19. Cilja sta bila prispevati k 
boljši obveščenosti in ozaveščanju občanov ter obveščanje medijev, ki so spletne novice 
uporabljali kot vir informacij. Prve aktualne informacije o koronavirusu so bile objavljene 
3.3.2020. Med spletnimi novicami smo objavljali občinske informacije o možnih oblikah in 
načinih pomoči, preventivnih akcijah, delovanju in ukrepih v času epidemije, povzemali 
navodila in sprejete ukrepe državnih institucij, informacije državnih in občinskih zavodov ter 
nevladnih organizacij. Od 3.3. do 15.5.2020 je bilo objavljenih 66 spletnih novic. 
  
Deželne novice so v času od razglasitve epidemije izšle trikrat: 27.3., 14. in 28.4.2020. 
Pogostost izhajanja je omogočila, da so bile vse aktualne informacije pravočasno objavljene 
tudi v občinskem časopisu, tako da so dosegle vsa gospodinjstva v občini in predvsem tiste, ki 
se ne poslužujejo spletnih strani kot vira informacij. Poleg tega smo zagotovili vsakodnevno 
oglašanje z aktualnimi informacijami za lokalno informativno oddajo Radia Triglav. 
 
Ozaveščanju o pravilni uporabi zaščitnih mask in rokavic je bila namenjena tudi preventivna 
akcija »Nakupujem varno – ostajam zdrav«, ki smo jo pred vsemi prodajalnami z živili na 
območju radovljiške občine 9.4.2020 izvedli v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in 
prostovoljci. Z akcijo smo prispevali k ozaveščanju občanov o varnem nakupovanju v 
trgovinah in ustreznem obnašanju v zaprtih javnih prostorih. Ob tem smo kupce opozorili tudi 
na pomembno vlogo zaposlenih v trgovinah, ki tudi v času epidemije omogočajo našo 
nemoteno oskrbo. Prostovoljci so pred trgovinami spodbujali občane, da pri nakupih 
upoštevajo napotke trgovcev in so do njih uvidevni. Opozarjali so na primerno razdaljo, 
pravilno uporabo zaščitnih mask in rokavic ter higieno rok. Rokavice, katerih uporaba je bila 
tedaj še obvezna, so iz zaloge civilne zaščite kupcem tudi razdeljevali. V akciji je sodelovalo 
več kot 50 prostovoljcev. Zaposlenim v trgovinah pa so razdelili 2.700 kirurških mask, prav 
tako iz zaloge civilne zaščite. Akcija je bila odlično sprejeta v krajevnih skupnostih, pri 
kupcih in trgovcih. 
 

7. ZAHVALA SODELUJOČIM 
 
Vsem sodelujočim v okviru občinskega štaba civilne zaščite, Rdečemu križu, prostovoljcem, 
gasilcem in krajevnim skupnostim se za dobro in usklajeno opravljeno delo iskreno 
zahvaljujemo. Za prispevek k pomoči občanom se zahvaljujemo tudi vsem donatorjem. 
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8. UGOTOVITVE IN  PREDLOGI 
 
V prihodnje bi si želeli vnaprejšnje napovedi ukrepov in nalog s strani države, ki sledijo v 
izvedbo na lokalni ravni, da se na našem nivoju lahko ustrezno pripravimo. 
 
Poročilo pripravili: 
Občinska uprava Občine Radovljica 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo 
OZRK Radovljica 
Komunala Radovljica d.o.o. 
Društvo GRS Radovljica 

Janez Koselj 
Poveljnik CZ Občine Radovljica 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 15.5.2020 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE RADOVLJICA V LETU 2019, 
LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2020 IN POROČILO O AKTIVNOSTIH, 
IZVEDENIH ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI COVID-19 
 
1. Zakonska podlaga 
 
- 43. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB in 

97/10),  
- 17. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, 188/14). 
 
2. Obrazložitev 
 
Štab civilne zaščite Občine Radovljica enkrat letno poroča občinskemu svetu o delu s področja 
zaščite in reševanja v občini, predložen pa je tudi Letni program dela varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2020.  
 
Letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica določa cilje, 
politiko in strategijo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini ter opredeljuje obseg 
dejavnosti na tem področju, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna in iz 
drugih javnih sredstev. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini sprejme 
občinski svet na predlog župana in ne sme biti v nasprotju z Resolucijo o nacionalnem programu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
 
Poročilo o poteku odziva ob epidemiji COVID-19 zajema pregled ukrepanja občinskega štaba CZ 
in sodelujočih po področjih ter intervencijskih stroškov v obdobju priprav na dogodek v mesecu 
februarju in v času od razglasitve epidemije 12.3.2020. 
 
3. Finančne posledice 
 
Sprejem Poročila o delu zaščite in reševanja občine Radovljica v letu 2019 in Letnega programa 
dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2020 ter seznanitev 
s Poročilom o poteku odziva ob epidemiji COVID-19 za proračun Občine Radovljica nima 
finančnih posledic.  
 
Pripravila: 
Manca Tomažin,  
vodja Oddelka za splošne zadeve  
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 13.5.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE 

RADOVLJICA ZA LETO 2019  
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

OCENO IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2019 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 

- Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Radovljica in 
Naklo.  

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Oceno izvajanja občinskega programa 
varnosti za leto 2019.  
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                     ŽUPAN  
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MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 

OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum:  11.5.2020 
 
 

OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 
 
 
Lokalna skupnost je na podlagi Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17, v 
nadaljevanju: ZORed) soodgovorna za stanje javne varnosti ter javnega reda in miru na svojem 
območju. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, v nadaljevanju: ZLS) v 
21. členu določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim opravlja tudi 
naloge občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzora. Občina Radovljica je sprejela Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in 
Naklo ter ima v skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu sprejet Občinski 
program varnosti občine Radovljica. Z občinskim programom varnosti se na podlagi ocene varnostnih 
razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva ter drugih služb, ki lahko 
pomagajo k dvigu kakovosti življenja in bivanja občanov ter večji stopnji varnosti javnega prostora v 
lokalni skupnosti. Občinski program varnosti in ocena njegovega izvajanja sta izhodišče za operativne 
načrte vseh služb, ki zasledujejo zgoraj opisani cilj. Ocena občinskega programa varnosti je 
sestavljena iz: 
 

1. Posnetka stanja oz. statističnega prikaza občine 
2. Ocene ogroženosti in varnostnih tveganj  
3. Opredelitve varnostnih potreb občine Radovljica  
4. Ciljev Občinskega programa varnosti občine Radovljica 
5. Organizacije in delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in 

Naklo 
6. Sodelovanja in obveščanja drugih organov in institucij 

V skladu z drugim odstavkom 6. člena ZORed-a morajo občinski organi najmanj enkrat letno oceniti 
izvajanje občinskega programa varnosti. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2019 
temelji na podlagi letnega poročila policije o oceni varnosti, letnega poročila Civilne zaščite Občine 
Radovljica pregleda in ocene dela medobčinskega inšpektorata in redarstva ter opravljenih in 
načrtovanih nalog občinske uprave in ostalih organov.  
 

1. POSNETEK STANJA OZ. STATISTIČNI PRIKAZ OBČINE 
Pri opisu občine, njeni organiziranosti in pri statističnih podatkih občine ni bistvenih sprememb, ki bi 
vplivale na varnostne razmere, potrebe in cilje občine ter na organiziranost in način dela upravnih in 
nadzornih služb.  

2. OCENA OGROŽENOSTI IN VARNOSTNIH TVEGANJ 
 
Ocena stanja varnosti se podaja na podlagi statističnih podatkov iz poročila Policijske postaje 
Radovljica, statističnih podatkov iz letnega poročila Civilne zaščite Občine Radovljica in ocene ter 
pregleda dela medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2019. V oceno varnostnih razmer so 
vključena tudi opažanja in priporočila občanov, ki so bila posredovana neposredno medobčinskemu 
inšpektoratu in redarstvu pri njegovem delu na terenu. V nadaljevanju je na podlagi statističnih 
podatkov poročil in pregleda dela podana ocena po področjih: 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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a) Ogroženost od naravnih in drugih nesreč  

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na območju občine Radovljica v letu 2019 
evidentirala 176 dogodkov, in sicer: 
- 47 požarov in eksplozij, 
- 45 primerov tehničnih in drugih pomoči, 
- 32 drugih nesreč, 
- 26 nesreč v prometu, 
- 14 naravnih nesreč, 
- 6 onesnaženj oz. nesreč z nevarnimi snovmi, 
- 4 nepotrebnih oz. lažnih intervencij, 
- 2 najdbi NUS oz. motenj oskrbe in poškodb objektov. 
 
V letu 2019 je glavnina dogodkov, vezanih na požare, takoj za tem sledijo intervencije ob tehnični in 
drugi pomoči, kamor sodijo odpiranje vrat, dvigal ter manjše tehnične intervencije. Sledijo druge 
nesreče, kamor so šteta tudi posredovanja prvih posredovalcev, kjer je bilo lani 11 aktiviranj prvih 
posredovalcev. Pri naravnih nesrečah gre predvsem za različne oblike poplavljanja. Lani je tako 
veliko preglavic pri poplavljanju povzročalo tudi visok nivo podtalnice, ki je bil posledica daljšega 
deževnega obdobja jeseni. 
 

b) Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja  
V letu 2019, se je na območju občine Radovljica, zgodilo 186 prometnih nesreč, kar je 5% več, kot v 
letu 2018, oziroma 3% več kot povprečje zadnjih 5 let. Posledice pa so zelo podobne kot leto prej. 
Prometne nesreče s smrtnim izidom ni bilo. S hudo telesno poškodbo je bilo 9 nesreč (10), z lažjo 
telesno poškodbo 36 (37). Ostalih 118 nesreč (101) je bilo z materialno škodo.  
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo je v letu 2019 nadaljeval z meritvami 
hitrosti vozil s stacionarnimi radarskimi merilniki. Z nakupom merilnika sredi maja 2019 smo lahko 
meritve izvajali samostojno in neodvisno. Z meritvami hitrosti vozil tako še naprej izvajamo ukrepe za 
zmanjševanje hitrosti vozil in s tem zmanjšujemo nevarnosti za povzročanje prometnih nesreč 
predvsem v okolicah vrtcev in šol, CUDV, pri domovih starostnikov in v naseljih. 
 
Nadzor mirujočega prometa na območju občine Radovljica večinoma izvajajo občinski redarji. Zaradi 
stalnega nadzora mirujočega prometa so udeleženci v prometu v veliki večini seznanjeni z ustaljenimi 
pravili parkiranja, kar posledično pomeni tudi manjše število zaznanih in izrečenih kršitev. Večje 
problematike na tem področju ni zaznati. 
 

c) Ogroženost občinskih javnih poti, javnih površin 
Posegi v občinske ceste in javne poti, se preverjajo preko zaznav občinske uprave ter nadzorov 
redarske, inšpekcijske in pregledniške službe vzdrževalcev. Zaznane nepravilnosti se rešujejo sproti z 
opozorili preglednika cest ter postopkov redarjev in občinske inšpekcije. 
 
V letu 2019 so občani največkrat opozarjali na nedovoljeno odlaganje odpadkov v naravo in na 
ekoloških otokih (odlaganje poleg zabojnikov). Kljub omenjenemu je zaznano, da se stanje povezano 
z odlaganjem odpadkom na nedovoljenih mestih vsako leto izboljšuje. Težave s snažnostjo (pasji 
iztrebki, odlaganje smeti in hrane) na zelenicah, poteh in javnih površinah se kljub večjemu nadzoru 
še vedno pojavljajo. Glede problematike s pobiranjem pasjih iztrebkov na javnih in kmetijskih 
površinah ter ostalih površinah je občinsko redarstvo nadaljevalo z rednim preverjanjem. V postopkih 
se je nadziralo, ali lastniki psov pobirajo iztrebke, posedujejo pribor za pobiranje iztrebkov in 
uporabljajo povodec za psa. Opisana oblika dela ostaja redna naloga občinskih redarjev. 
 
Na javnih in rekreacijskih površinah so se nadzirala šolska in otroška igrišča. Problematika v zvezi z 
redom in snažnostjo je v manjši meri prisotna v okolici šol in v grajskem parku, ki je povezana zlasti z 
zadrževanjem na teh območjih izven časa pouka in poslovnih časov. Na otroških igriščih, razen 
osamljenih primerov neprimerne rabe, večjih kršitev ni bilo zaznanih. Ker gre za javne površine, v 
medobčinskem inšpektoratu in redarstvu temu posvečamo več pozornosti in večji nadzor, še posebej 
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ob začetku šolskega leta skupaj s policijo, prostovoljnimi gasilci in predstavniki šol. Nadzori in 
obhodi v okolicah šol in vrtcev se izvajajo preko celotnega šolskega leta in so to tudi stalne naloge 
občinskega redarstva. 
 

d) Ogroženost od kriminalnih pojavov – kriminalna ogroženost  
Število evidentiranih in obravnavanih kaznivih dejanj v letu 2019 je bilo 356, kar je za skoraj 12 %  
več kot v prejšnjem letu. Raziskanost je bila 50,6%  (40,3% v 2018). Največ kaznivih dejanj se je 
nanašalo na dejanja zoper premoženje (215). Podrobneje je stanje kriminalnih dejanj navedeno v 
poročilu Policijske postaje Radovljica. 
 
V občini so še vedno prisotna kazniva dejanja (npr. tatvine, vlomi, poškodovanje premoženja…), zato 
medobčinski inšpektorat in redarstvo pri svojem delu stalno sodeluje tako s pristojno policijsko 
postajo kot tudi z drugimi subjekti pri zagotavljanju varnosti. Potrebno je intenzivirati vse oblike 
opozarjanja in ozaveščanja občanov, saj je samozaščitno ravnanje lastnikov nepremičnin in premičnin 
še vedno premajhno. 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo na področju kriminalitete nima posebnih zakonskih pristojnosti. 
Kljub temu, da redarstvo nima pristojnosti preiskovanja kaznivih dejanj, pa lahko s svojim 
zadrževanjem, opazovanjem in obhodi na varnostno bolj obremenjenih območjih preprečuje 
premoženjsko kriminaliteto, predvsem tatvine, vlome, poškodovanja tujih stvari in podobna kazniva 
dejanja. Medobčinski inšpektorat in redarstvo tako redno izvaja svoje naloge na varnostno bolj 
obremenjenih območjih z namenom preprečevanja kaznivih dejanj.  

 
e) Ogroženost javnega reda in miru  

V letu 2019 je bilo s strani PP Radovljica obravnavanih 197 kršitev predpisov javnega reda in miru, 
kar je 11,3% manj kot 2018. Največ kršitev je bilo po Zakonu o varstvu javnega reda in miru 113 
(158), Zakona o zaščiti živali 24 (20) in Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 19 
(11). Podrobneje je stanje javnega reda in miru navedeno v poročilu Policijske postaje Radovljica. 
 
V medobčinskem inšpektoratu in redarstvu področje varstva javnega reda in mira občinski redarji 
izvajajo na podlagi pooblastil, ki so predpisana z Zakonom o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) 
in Odlokom o javnem redu in miru v občini Radovljica. Na podlagi ZJRM-1 se največ nadzora 
opravlja v zvezi z nedovoljenim kampiranjem na mestih, ki za to niso določena. Ta problematika je 
najbolj aktualna v poletnih mesecih, še posebej v času velikega šmarna ob povečanem obisku na 
Brezjah. Ob tem dogodku občinsko redarstvo vsako leto sodeluje s policijo, TD Brezje, tamkajšnjim 
športnim društvom in župnijo. Občasno se zaznavajo kršitve voznikov avtodomov na drugih lokacijah 
na območju občine. V zvezi s tem se še vedno predlaga, da se v okviru možnosti na območju občine 
Radovljica umesti prostor za oskrbo avtodomov. Do te rešitve občinsko redarstvo voznike avtodomov 
napotuje v obstoječe avtokampe. Ostalih večjih kršitev v zvezi s predpisi o javnem redu in miru v 
občinskem redarstvu ne beležijo in se jih preprečuje s preventivnimi obhodi in prisotnostjo predvsem 
na javnih krajih.  
 
Na splošno je na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi stanje tudi glede na prejšnja obdobja 
ugodno in stabilno. 
 

f) Ogroženost na javnih shodih in prireditvah  
Največja prireditev na območju občine Radovljica je vsakoletna prireditev Festival čokolade. Na tej 
prireditvi vse prisotne službe za zagotavljanje reda ustaljeno in uspešno sodelujemo. Kljub 
množičnemu obisku in obsegu same prireditve se morebitna problematika v zvezi z večjim obiskom  
uspešno in sproti rešuje. V letu 2019 tako na tej kot drugih javnih prireditvah na območju občine 
Radovljica ni bilo večjih kršitev, povezanih s prireditvami. S ciljem zmanjšanja varnostne 
problematike na javnih prireditvah se PP Radovljica ter po potrebi medobčinski inšpektorat in 
redarstvo udeležujeta ustnih obravnav, ki jih je sklicuje Upravna enota Radovljica, ter aktivno 
sodelujeta z organizatorji prireditev. 
 
Občinsko redarstvo je na prijavljenih javnih prireditvah sodelovalo tudi s PP Radovljica na podlagi 
njihovih pooblastil, in sicer predvsem na področju spremljanja, usmerjanja in pretočnosti prometa. Pri 
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prireditvah so zagotavljali tudi prevoznost intervencijskih poti ter usmerjali na zagotovljena parkirna 
mesta.  
 

g) Ogroženost okolja 
Vprašanje okoljske ozaveščenosti je vedno bolj aktualno in s tem tudi pričakovanja občanov in 
obiskovalcev občine po urejenem okolju. Ločevanje in pravilno ravnanje z odpadki je v pozitivnem 
trendu, vendar še vedno ni na želeni ravni. Na to kažejo tudi občasna (nedovoljena) stanja ekoloških 
otokov in odmetavanje in kurjenje komunalnih ali bioloških odpadkov. Nedovoljena odlagališča se še 
vedno pojavljajo in v okviru postopkov tudi redno odpravljajo v inšpekcijskih postopkih 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo redno izvaja nadzor in z rednimi preventivnimi obhodi 
preprečuje nedovoljeno odlaganje odpadkov. Stanje je mogoče dodatno izboljšati tudi z ozaveščanjem 
občanov. 
 

h) Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah  
Vpliv varnostnih razmer je v sosednjih občinah podoben in primerljiv z občino Radovljica, tako da ni 
zaznati posebnih vplivov varnostnih razmer iz sosednjih občin. 
 
KLJUČNE UGOTOVITVE 
 
Varnostne razmere na območju občine lahko ocenimo kot dobre. Za občane občine Radovljica bo 
pomembno zagotavljati red na dosedanji ravni, na področju omejevanja kriminalitete pa nadaljevati z 
informiranjem občanov o preventivnih in samozaščitnih ukrepih. Posamezni pojavi na področju 
kriminalitete negativno vplivajo na občutek varnosti in zaupanje do okolja pri občanih. 
 
Obstoječa prometna ureditev danes povsem še ne omogoča uveljavitev sodobnih oblik udeležbe v 
prometu, saj je le ta povezana tudi z obnovo in izgradnjo nove prometne infrastrukture (npr. potrebe 
po površinah za pešce, kolesarje, večja uporaba javnih prevoznih sredstev in okolju prijaznih vozil, 
prednostno omogočanje parkirnih površin uporabnikom storitev ipd.).  
 

3. OPREDELITEV VARNOSTNIH POTREB OBČINE RADOVLJICA  
 

Zadovoljevanje varnostnih potreb občine temelji na delu policije ter sodelovanju medobčinskega 
inšpektorata in redarstva, ki izvajata naloge po pooblastilu in v skladu z možnostmi ukrepanja na 
podlagi veljavne zakonodaje. V manjši meri se varnostne potrebe zadovoljujejo preko drugih služb 
(varnostne službe, državne inšpekcije, civilna zaščita, gasilska društva, Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu). Vsebina načrtovanih varnostnih potreb občine Radovljica se ne spreminja in so 
opredeljene v Občinskem programu varnosti. 
 
Za občane občine Radovljica je pomembno zavarovanje življenjskega in bivalnega okolja ter urejenost 
urbanega okolja, ki zagotavlja primerno kakovost življenja. To je povezano zlasti s skrbjo za okolje, 
za javno infrastrukturo (javne zgradbe, javne ceste in poti, rekreacijske in druge javne površine) ter z 
zagotavljanjem varnosti, javnega reda in miru. Obnova ali izgradnja nove prometne in kanalizacijske 
infrastrukture, varovanje javne infrastrukture, delovanje zbirnega centra, učinkovito izvajanje javnih 
služb ter sodelovanje služb, ki skrbijo za varnost in red (policija, redarstvo, inšpekcija, varnostne 
službe, civilna zaščita, gasilci) predstavljajo podlago za večjo urejenost, red in varnost. 
 

4. CILJ OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE RADOVLJICA 
Cilji občinskega programa varnosti so razdeljeni na strateške in operativne cilje. Strateški cilji kažejo 
na splošno varnostno potrebo lokalne skupnosti in se v obravnavanem obdobju ne spreminjajo. Se pa 
pojavljajo potrebe po uvajanju novih aktivnosti in ukrepov pri operativnih ciljih. Neizpolnjevanje teh 
ciljev se neposredno kaže pri varnosti in zadovoljstvu občanov, in sicer na področjih: varovanje okolja 
in varnost naravne in kulturne dediščine, varstvo javnega reda in miru, varnost cestnega prometa in 
urejen videz kraja.  
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Aktivnosti policije in medobčinskega inšpektorata in redarstva se bodo izvajale v trenutnem obsegu. 
Do večje aktivnosti služb in sodelovanja med njimi prihaja ob nastopu izrednih dogodkov, na javnih 
prireditvah in posameznih preventivnih akcijah. V preteklem letu 2019 varnostnih dogodkov, ki bi 
zahtevali nujne ukrepe in povečani obseg nadzora s sodelovanjem večjega števila služb, ni bilo. 
 

5. ORGANIZACIJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN 
RADOVLJICA IN NAKLO  

Vsa delovna mesta po sistemizaciji medobčinskega inšpektorata in redarstva so bila v letu 2019 
zasedena. Vsi zaposleni izpolnjujejo pogoje za opravljanje nalog na sistemiziranih delovnih mestih. 
 
S sprejetjem Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Radovljica in Naklo je skupni organ začel z delom s 1.1.2017. Skupno upravo 
sestavljajo vodja skupne uprave in trije občinski redarji.  
 
Za opravljanje nalog v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je značilno, da se le-ta opravljajo v 
dokaj kontinuiranem konfliktnem odzivanju okolice na njihovo izvajanje ukrepov. Tudi zaradi 
slednjega ves čas stremimo k visoki stopnji strokovnosti, zakonitosti in profesionalizma, ki ga 
zagotavljamo med drugim tudi z udeležbo na različnih organiziranih izobraževanjih in strokovnih 
usposabljanjih. 
 
Medobčinsko redarstvo opravlja naloge, določene z Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o 
pravilih cestnega prometa in drugimi zakoni ter občinskimi predpisi. Delo inšpektorja in občinskega 
redarstva se dopolnjuje in prepleta. 
 

6. SODELOVANJE IN OBVEŠČANJE DRUGIH ORGANOV IN INSTITUCIJ 

Sodelovanje izvira iz spoznanja, da je za zagotavljanje reda potrebno delovanje celotne skupnosti, tako 
organov občinske uprave, državne uprave kakor tudi izvajalcev javnih pooblastil. Zato uradne osebe 
lokalne skupnosti sodelujejo in po potrebi obveščajo o varnostno zanimivih pojavih iz posameznega 
resorja naslednje organizacije: 

- Policijska postaja Radovljica; 
- inšpektorati RS; 
- Ministrstvo za promet in zveze,  
- Ministrstvo za obrambo, Regijski center za obveščanje; 
- Gasilska zveza Radovljica; 
- Komunala Radovljica d.o.o.; 
- šole in vzgojno varstvene ustanove. 

Sodelovanje in obveščanje po potrebi poteka operativno osebno, preko mobilne izmenjave 
komunikacij ter pisne in elektronske izmenjave podatkov in informacij. 
 
Občinski inšpektorat in redarstvo stalno in uspešno sodeluje s Policijsko postajo Radovljica. Poleg že 
tradicionalnih skupnih nalog, kot so sodelovanje pri vključevanju prvošolcev v prometne tokove, 
nadzor kampiranja v času praznika velikega šmarna na Brezjah in sodelovanje na večjih javnih 
prireditvah, poteka sodelovanje predvsem na področju prometne varnosti predvsem ob izvajanju 
preventivnih nacionalnih akcij Javne agencije RS za varnost prometa (pešci, mobilni telefoni, 
motoristi, kolesarji, varnostni pas in otroški varnostni sedeži, začetek šole in varnost otrok). Sicer je 
sodelovanje občinske uprave in Policijske postaje Radovljica precej obsežnejše od področja, ki ga 
obravnava Občinski program varnosti, policisti pa na področju zagotavljanja varnosti sodelujejo tudi v 
občinskem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sosvetu za varnost in občinskem štabu 
Civilne zaščite.  
 

                                     Tomaž Dolar 
                                                     Vodja skupne uprave 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 13.5.2020 

 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2019 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Na podlagi določil 6. člena Zakona o občinskem redarstvu morajo občine sprejeti občinske 
programe varnosti in enkrat letno oceniti njihovo izvajanje. 
 
2. Obrazložitev 
 
Obravnavanje ocene izvajanja občinskega programa varnosti pomeni izpolnitev obveznosti 
občinskih organov, predstavlja in ugotavlja pa tudi uspešnost delovanja državnih in lokalnih 
organov nadzora. Zaključki in ugotovitve iz ocene izvajanja programa so tudi vsebine, ki se 
jih uvrsti v delovne načrte občinskih organov in predstavljajo naloge v načrtih dela državnih 
organov na tem področju. 
 
V skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu morajo občinski organi 
najmanj enkrat letno oceniti izvajanje občinskega programa varnosti. Ocena izvajanja 
občinskega programa varnosti v letu 2019 ima podlago v letnem poročilu o delu policije, 
pregledu in oceni dela medobčinskega inšpektorata in redarstva ter opravljenih in načrtovanih 
nalogah občinske uprave in ostalih organov. Ugotovitve iz ocene izvajanja predstavljajo 
temelj za načrtovanje in izvajanje nalog za Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Radovljica in Naklo. Ravno tako so izhodišča za pripravo ustreznih podlag (občinskih 
predpisov, programov, naročil) za izboljšanje in odpravo pomanjkljivosti in osnova za 
izboljšanje varnostnih razmer, zato Policijska postaja Radovljica oceno preuči in ugotovitve 
upošteva pri načrtovanju nalog iz svoje pristojnosti. 
 
3. Finančne posledice 
 
Sprejem ocene izvajanja občinskega programa varnosti za proračun Občine Radovljica nima 
finančnih posledic.  
 
 
Pripravil: 
Tomaž Dolar 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 6.3.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: POROČILA NADZORNEGA ODBORA 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter  87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

POROČILA NADZORNEGA ODBORA 
1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Srednja Dobrava za leto 2018 
2. Poročilo o opravljenem nadzoru na Gasilski zvezi Občine Radovljica za leto 

2018 
3. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru na Občini Radovljica (postavitev 

ograje na Gorenjski cesti v Radovljici) 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 

- Janez Reš, predsednik Nadzornega odbora 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih: 

1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Srednja Dobrava za leto 2018, 
2. Poročilo o opravljenem nadzoru na Gasilski zvezi Občine Radovljica za leto 2018, 
3. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru na Občini Radovljica (postavitev 

ograje na Gorenjski cesti v Radovljici). 
  
 

 
                                                                                                     Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                             ŽUPAN 
  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

NADZORNI ODBOR 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

 
Številka: 9001-14/2019-6 
Datum: 23.01.2020 
 
Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 
188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, 
Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na  9. seji dne  23.01.2020 
sprejel  

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI SREDNJA DOBRAVA ZA LETO 2018   

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1. Janez Reš, predsednik; 
2. Bogomir Vnučec, podpredsednik; 
3. Drago Finžgar, član; 
4. Barbara Boltar, član; 
5. Tomaž Frelih, član; 
6. Gašper Albinini, član; 
7. Klemen Erman, član. 

 
2. Poročevalec: 

Tomaž Frelih 
 

3. Izvedenec: / 

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda: 
Krajevna skupnost Srednja Dobrava, Srednja Dobrava 1a, 4245 Kropa 

 
UVOD 
 
Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka: 9001-14/20192-2 z dne 25.9.2019 sta člana 
Nadzornega odbora: Tomaž Frelih in Drago Finžgar  dne 2.10. 2019 opravila nadzor  v 
prostorih Občine Radovljica, vendar se je predsednik KS Srednja Dobrava en dan pred 
nadzorom opravičil in je bil pri nadzoru prisoten samo predstavnik občine g. Boštjan Brelih. 
Zaradi pomanjkljivih podatkov je bil dogovorjen dodaten termin dne 18.9.2019 ravno tako v 
prostorih Občine Radovljica, ki se ga je udeležil tudi predsednik Sveta KS Srednja Dobrava g. 
Rajko Mikolič. 
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Namen in cilj nadzora so bili : 
1. preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter 

transparentnost poslovanja, 
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2018, 
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, 
4. poročati o ugotovljenih nepravilnostih, 
5. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.     

 
Predsednik Sveta KS Srednja Dobrava je na drugi rok prinesel zahtevane dokumente v 
papirnati obliki. Pregled je obsegal naslednja področja: 
 

1. statut KS Srednja Dobrava in zapisniki sej Sveta KS Srednja Dobrava, 
2. pregled pogodb in naročilnic 
3. oprema, osnovna sredstva in inventure, 
4. bruto bilanca za leto 2018.  

 
KRATEK POVZETEK 
 
Pri nadzoru KS Srednja Dobrava je bilo ugotovljenih nekaj nedoslednosti. Evidence 
zapisnikov sej sveta KS in pogodb niso urejene. Ugotovljena je neskladnost pri statusu 
pokopališča, saj ni pogodbe med lastnikom in upravljalcem. Prav tako so bila podana 
priporočila za bolj gospodarno izvajanje postopkov javnega naročanja.  
 
UGOTOVITVE 
 

1. STATUT   KS SREDNJA DOBRAVA in ZAPISNIKI SEJ SVETA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI 

Iz Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188 z dne 
27.6.2014) izhaja, da so na območju Občine Radovljica kot ožji deli občine 
ustanovljene krajevne skupnosti. Med njimi je navedena tudi KS Srednja Dobrava, ki 
obsega naslednja naselja:  Lipnica, Mišače, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava in 
Zgornja Dobrava. 
 
Nadzorni odbor je pri nadzoru ugotovil, da KS Srednja Dobrava nima svojega statuta 
in da posluje v skladu s Statutom Občine Radovljica.  
Svet KS Srednja Dobrava ima sedem članov.  
Zapisniki sej niso javno objavljeni.  
 
Ugotovitve: Nadzorni odbor je ugotovil, da je ravnanje KS Srednja Dobrava glede 
statuta pravilno, saj ima lahko na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) statut le občina.  
Nadzorni odbor poziva KS Srednja Dobrava, da zapisnike sej javno objavi in objavlja 
tudi v prihodnje. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


XIII/4 
 

2. PREGLED POGODB IN NAROČILNIC 

1. Nadzorni odbor je vpogledal v najemne pogodbe za objekt Dom KS Srednja Dobrava, 
ki je formalno v lasti Občine Radovljice, najemnino pa v skladu z okvirnim 
sporazumom obračunava Krajevna skupnost Srednja Dobrava. Objekt uporabljata dva 
najemnika in sicer R &M Jakša d.o.o. za gostinski obrat v vrednosti 2.900 EUR na 
leto in Beno Pačnik za skladišče v vrednosti 360,00 EUR na leto. Nadzorni odbor ni 
dobil v vpogled pogodb o najemu.  

Ugotovitve in predlog: Krajevna skupnost naj uredi evidenco najemnih pogodb in jih 
obnovi. 
  

2. Nadzorni odbor je vpogledal v Pogodbo o začasnem delu upokojenca o urejanju 
pokopališča med strankama KS Srednja Dobrava in g- Šlibar v vrednosti 120 EUR na 
mesec z dne 15.5.2015, ki je bila priložena v dokumentaciji Občine Radovljica. 

Ugotovitve: Nadzorni odbor nima pripomb glede pogodbe iz leta 2015.  
 

3. Nadzorni odbor je preveril pogodbeni odnos med med upravljalcem pokopališča KS 
Sr. Dobrava in lastnikom pokopališča Župnija Sr. Dobrava.  

Ugotovitve: Nadzorni odbor opozarja, da ni sklenjene pogodbe med upravljalcem KS 
Srednja Dobrava in lastnikom pokopališča Župnija Srednja Dobrava. V skladu z 27. in 
63.členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), bi 
morala Občina Radovljica urediti razmerja med lastnikom in upravljalcem 
pokopališča.  

 
4. Nadzorni odbor je pregledal tudi največji posel KS Srednja Dobrava v letu 2018 in 

sicer Rekonstrukcija cest na Zg. Dobravi. Ocenjena vrednost je bila 23.360,66 EUR 
brez DDV po predračunu GGD z dne 20.9.2018. Vlogo za izdajo soglasja k pravnemu 
poslu je KS Srednja Dobrava podala dne 24.9.2018, Občina Radovljica je vlogo 
potrdila dne 25.9.2018 kot redni pravni posel z zneskom nad 2.086,46 EUR, konto 
420500, postavka 44327. Postopek javnega naročila je izvedla Občina Radovljica po 
okvirnem sporazumu Občine Radovljica s 4 izvajalci (javno naročilo JN 000058/2018-
B01 »IZVAJANJE INVESTICIJ NA PODROČJU OBČINSKIH CEST OBČINE 
RADOVLJICA IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI«). Na poziv za ponudbe se je prijavil 
samo en (1) ponudnik in sicer Gorenjska gradbena družba d.d. s ponudbeno ceno 
20.273,26 EUR brez DDV. Pogodba med KS Srednja Dobrava in GGD d.d. št. 4303-
0014/2018 je bila podpisana dne 3.10.2018. Dne 9.11.2018 je bil podpisan aneks št. 1 
za dodatna dela za dodatnih 1.765.67 EUR brez DDV. Prevzemni zapisnik je datiran 
na dan 15.11.2018, ki je istočasno tudi datum roka za dokončanje del. Končni obračun 
znaša 22.028,93 EUR brez DDV oz. 26.687,50 EUR z DDV. S strani izvajalca je bila 
podana bančna garancija v vrednosti 5% od pogodbene cene za dobo 5 let.  
 
Ugotovitve: Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil postopek javnega naročila speljan 
formalno pravilno. Nadzorni odbor priporoča, da KS Srednja Dobrava oz. v njenem 
imenu Občina Radovljica izvede primerne ukrepe, da za investicije pridobi ponudbe 
več izvajalcev in ne samo enega. 
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3. OPREMA, OSNOVNA SREDSTVA IN INVESTICIJE 

Nadzorni odbor je vpogledal v inventurno list KS Srednja Dobrava. 
 
Ugotovitve: Pregled osnovnih sredstev KS Srednja Dobrava je urejeno in pregledno, 
inventurna lista je sledljiva po datumih nabave posameznega sredstva. 

 
4. BRUTO BILANCA ZA LETO 2018 

Nadzorni odbor je vpogledal v bruto bilanco  za leto 2018, iz katere izhaja, da je imela 
KS Srednja Dobrava v letu 2018 38.057 EUR odhodkov in 39.351 prihodkov. 
 
Ugotovitve: Knjigovodska dokumentacija KS Srednja Dobrava, ki se nahaja na Občini 
Radovljica, je urejena in pregledna z dokumentacijo vseh prihodkov in izdatkov. 

 
POVZETEK UGOTOVITEV, PRIPOROČILA IN PREDLOGI 

 
1. Nadzorni odbor priporoča Svetu KS Srednja Dobrava, da javna objavlja zapisnike sej 

sveta KS. 

2. Nadzorni odbor priporoča Svetu KS Srednja Dobrava, da uredi evidenco najemnih 
pogodb in jih obnovi. 

3. Nadzorni odbor priporoča, da KS Srednja Dobrava uredi razmerja med lastnikom in 
upravljalcem pokopališča.  

4. Nadzorni odbor priporoča, da KS Srednja Dobrava oz. v njenem imenu Občina 
Radovljica izvede primerne ukrepe, da za prihodnje investicije pridobi ponudbe več 
izvajalcev in ne samo enega. 

 
KONČNE UGOTOVITVE 
 

Pri nadzoru poslovanja KS Srednja Dobrava za leto 2018 ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti. Nadzorni odbor je podal le nekaj priporočil, ki bodo pripomogla k večji 
preglednosti in ažurnosti poslovanja.  Poslovanje KS Srednja Dobrava je zakonito, 
transparentno, smotrno in gospodarno.      

Krajevna skupnost Srednja Dobrava na osnutek poročila o opravljenem nadzoru za leto 2018 
ni posredovala odzivnega poročila. 
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Člani NO: 

- Bogomir Vnučec 
- Gašper Albinini 
- Barbara Boltar                                                                
- Drago Finžgar                                                
- Tomaž Frelih                                                               
- Klemen Erman 

                                                                                                       Janez Reš 
                                                                                                  Predsednik NO 

 

 

 

 

Vročiti: 
- Krajevna skupnost Srednja Dobrava, Srednja Dobrava 1a, 4245 Kropa. 
- Občinskemu svetu Občine Radovljica. 
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OBČINA RADOVLJICA 

NADZORNI ODBOR 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
 
Številka: 9001-18/2019-4 
Datum: 27.02.2020 
 
Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 
188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, 
Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 10. seji, dne 
27.02.2020    sprejel  

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NA 
GASILSKI ZVEZI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2018   

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1.   Janez Reš, predsednik; 
2. Bogomir Vnučec, podpredsednik; 
3. Drago Finžgar, član; 
4. Barbara Boltar, član; 
5. Tomaž Frelih, član; 
6. Gašper Albinini, član; 
7. Klemen Erman, član. 

 
2. Poročevalka: 

Barbara Boltar 
 

3. Izvedenec: / 

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda: 

Gasilska zveza Občine Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica 
UVOD 

Na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora na Gasilski zvezi Občine Radovljica št. 9001 -18 / 2019-
1 sta člana nadzornega odbora Drago Finžgar in Barbara Boltar dne 6.11.2019 opravila 
nadzor pregleda poslovanja in porabe proračunskih sredstev Gasilske zveze Občine 
Radovljica (v nadaljevanju GZR). 

Nadzor je obsegal naslednja področja. 

- Statut GZR 
- Poraba sredstev GZR v letu 2018 
- Namenska poraba sredstev iz proračuna Občine Radovljica 
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- Izvajanje zakona o javnem naročanju 
- Pregled porabe po društvih 

Nadzor je bil izvršen v prostorih GZR, Gorenjska cesta 31, Radovljica. Za GZR so poročali: 

- poveljnik g. Janez Koselj 
- poslovna sekretarka ga. Slavica Klemenčič 
- predsednik g. Mitja Mladenovič 

Ugotovitve: 

1. Statut GZR 

Statut je bil sprejet 27.1.2014 in odtlej ni bil spremenjen. Iz dokumenta izhaja (35. 
člen), da GZR prihodke za svoje delovanje pridobiva iz:  

- proračuna Občine 
- iz javnih sredstev 
- iz sredstev požarnega sklada 
- iz članarine in prispevkov članov 
- s prispevki sponzorjev in donatorjev 
- s prihodki od izvajanja storitev iz domačih in mednarodnih razpisov 
- iz drugih virov 

GZR se financira tudi od izvajanja pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za 
opravljanje dejavnosti določa zakon. 
 

2. Poraba sredstev GZR v letu 2018 

Bilanca izkazuje v letu 2018 prejeta sredstva v višini 360.880,87 eur od tega 
358.096,00 eur iz proračuna Občine Radovljica. Drugi prihodki so znašali 2784,87 
eur. 

Porabljenih sredstev je bilo v vrednosti 379.457,52 eur. Primanjkljaj v višini 18. 
576,65 eur je bil zagotovljen iz sredstev za redno dejavnost GZ in  iz sredstev za redno 
vzdrževanje vozil in opreme. 

Izredni primanjkljaj je opravičen z obsegom opravljene dejavnosti. 

3. Namenska poraba sredstev iz proračuna Občine Radovljica 

Nadzornika ugotavljava, da so bila sredstva Občine Radovljica porabljena v skladu s 
programom in opravljeno dejavnostjo GZR ter ustrezno z veljavno zakonodajo (Zakon 
o društvih in Zakon o gasilstvu) ter ustrezno pogodbo o opravljanju javne gasilske 
službe v Občini Radovljica št. 845-0002 /213. 

4. Izvajanje Zakona o javnem naročanju 

GZR je v letu nadzora sklenila tripartitno pogodbo (št. 01/2018) s podjetjem WEBO 
d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale, ( sopogodbenici GZR sta Občina Radovljica in 
PGD Kropa) za nakup gasilskega vozila GVC 16 /24. 

Ponudnik je bil izbran na podlagi javnega razpisa po postopku zbiranja ponudb dne 
10.7.2018. S pogodbo se obvezuje, da do 30. aprila 2019 naročniku dobavi gasilsko 
vozilo z vso potrebno in zahtevano opremo v končnem znesku 186.977,99 eur. 

Nadzorniki ugotavljamo, da je bil postopek naročanja in izveden v skladu z  veljavno 
zakonodajo, nabava tega vozila za PGD Kropa  pa  potrebna in utemeljena.  
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5. Pregled porabe po društvih 

Financiranje gasilskih društev na področju Občine Radovljica poteka po določilih 
Statuta GZR. Društva so za svoje delovanje v letu 2018 prejela skupaj 216.815,73 eur.  

Ugotavljamo, da je financiranje društev uravnoteženo, izjema je znesek 41.198,28 eur 
za PGD Lancovo in PGD kropa, ki je utemeljen z nabavo gasilskega vozila. Poraba 
sredstev se vodi transparentno, dokumentacija je zgledno urejena.  

ZAKLJUČEK 

Opravljeni nadzor je znova pokazal, da je delovanje GZR urejeno in v skladu z 
zakonodajo in statutom. 

Poročilo občnega zbora  GZS izkazuje tudi dejstvo, da je ob skrbi za visoko kvaliteto, 
veliko pozornosti  dejstva o visoki strokovni kvaliteti delovanja izhaja trajnostni 
pomen GZR, ki ob visoki strokovni kvaliteti zgledno skrbi za podmladek, članice in 
veterane. Družbeno vlogo gasilstva v Občini Radovljica izpričuje tudi publikacija 
gasilstvo v Občini Radovljica in 20 let gasilske zveze Radovljica. 

Nadzor je potekal v konstruktivnem vzdušju zahvaljujoč izčrpnim informacijam 
predstavnikov GZR. 

Nadzorni odbor ocenjuje, da GZR zakonito in pravilno posluje z občinskimi javnimi 
sredstvi ter da učinkovito in gospodarno porablja občinska proračunska sredstva.  

Gasilska zveza Občine Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica na osnutek poročila o 
opravljenem nadzoru za leto 2018 ni posredovala odzivnega poročila.                                                                                                      
 

Člani NO: 

- Bogomir Vnučec 
- Gašper Albinini 
- Barbara Boltar                                                                
- Drago Finžgar                                                
- Tomaž Frelih                                                               
- Klemen Erman 

                                                                                                            Janez Reš 
                                                                                                       Predsednik NO 

 

Vročiti: 
- Gasilska zveza Občine Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica. 
- Občinskemu svetu Občine Radovljica. 
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OBČINA RADOVLJICA 

NADZORNI ODBOR 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
 
Številka: 9001-20/2019-25  
Datum: 27.02.2020  
 
Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 
188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, 
Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 10. seji dne 27.02.2020   
sprejel  

POROČILO O OPRAVLJENEM IZREDNEM NADZORU NA 
OBČINI RADOVLJICA 

(Postavitev ograje na Gorenjsko cesti v Radovljici)  

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1. Janez Reš, predsednik; 
2. Bogomir Vnučec, podpredsednik; 
3. Drago Finžgar, član; 
4. Barbara Boltar, član; 
5. Tomaž Frelih, član; 
6. Gašper Albinini, član; 
7. Klemen Erman, član. 

 
2. Poročevalec: 

Drago Finžgar 
 

3. Izvedenec: / 

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda: 
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. 

 
UVOD: 
 
Nadzorni Odbor Občine Radovljica je dne 6.9.2019 od Komisije za preprečevanje korupcije 
prejel prijavo oziroma informacijo pristojnemu organu št. 06210-82/2019/9  2208 z dne 4. 9. 
2019 iz katere izhaja  sum domnevnega negospodarnega in nesmotrnega ravnanja Občine 
Radovljica. Iz priložene dokumentacije Komisije za preprečevanje korupcije izhaja, da je dne 
21.3.2019 prejela prijavo znanega prijavitelja o domnevnih nepravilnostih pri postavitvi 
ograje na Gorenjski cesti v Radovljici. 
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Dne 15.10.2019 je Nadzorni odbor od Policijske postaje Bled prejel zaprosilo oz. Prijavo 
domnevnih kršitev na Občini Radovljica št. 2300-246/2019/3 (3C697-30) z dne 14. 10. 2019.  
 
Glede na navedeno je Nadzorni  odbor na svoji redni 7. seji sprejel sklep, da se opravi izredni 
nadzor postavitve ograje na Gorenjski cesti v Radovljici. Na podlagi sklepa o izvedbi 
izrednega nadzora številka: 9001-20/2019 z dne 11.11.2019 so člani Nadzornega odbora: 
Drago Finžgar, Gašper Albinini in Tomaž Frelih, dne 20.11.2019 opravili izredni nadzor. 
Nadzor je potekal v prostorih Občine (mala sejna dvorana Občine Radovljica) ob prisotnosti 
odgovornih oseb in je obsegal naslednja področja oziroma proračunske postavke: 
 

Postavitev ograje na Gorenjski cesti v Radovljici 
 
UGOTOVITVE: 
 

Postavitev ograje na Gorenjsko cesti v Radovljici 

Nadzorni odbor Občine Radovljica je dne 6. 9. 2019 s strani Komisije za preprečevanje 
korupcije, Dunajska cesta 56 Ljubljana, prejel zgoraj navedeno prijavo oziroma informacijo 
pristojnemu organu št. 06210-82/2019/9  2208.   

Dne 15.10.2019 je Nadzorni odbor Občine Radovljica od Policije – Policijske uprave Kranj, 
Policijske postaje Bled prejel prijavo domnevnih kršitev na Občini Radovljica. Prijava se 
nanaša na dopis Komisije za preprečevanje korupcije in sicer v postopku postavitve ograje na 
Gorenjski cesti v Radovljici. V predmetnem primeru gre za oddajo javnega naročila št. 
N0397/2016 na katerem je bil kot najugodnejši ponudnik izbran subjekt Elektrogradje 
Štefelin d.o.o. Policija zato v dopisu prosi, da ji Nadzorni odbor posreduje dokumente, ki se 
nanašajo na primer javnega naročila N0397/2016, kot tudi za podatek, ali je Nadzorni odbor 
Občine Radovljice pri pregledu poslovanja Občine Radovljica v letu 2016 ugotovil morebitne 
kršitve predpisov v zvezi porabe javnih sredstev pri izvedbi omenjenega javnega naročila. 

Komisija za preprečevanje korupcije je dne 21. 3. 2019 prejela Prijavo suma koruptivnega 
ravnanja in drugih kršitev župana Občine Radovljica z dne 18. 3.2019. Nadzorni odbor se je 
seznanil s tem dokumentom, prav tako tudi z Odgovorom na zahtevo za posredovanje 
podatkov oziroma dokumentacije št. 06210-82/2019/2 z dne 23. 7.2019, ki ga je Komisiji za 
preprečevanje korupcije dne 2. 8.2019 pod šifro 231-0004/2019-2 posredoval Župan Ciril 
Globočnik.  

Komisija za preprečevanje korupcije je  Občino Radovljica pozvala, da posreduje vse 
relevantne podatke in informacije, in sicer: 

a.) Pojasnilo o poteku postopka izbire izvajalca / podizvajalca za postavitev ograje na 
Gorenjski cesti 

Občina Radovljica pojasnjuje, da je bila postavitev ograje ob Gorenjski cesti izvedena 
v dveh delih. V letu 2015 so bili postavljeni temelji, v letu 2016 pa ja bila v okviru 
Kovaške kolonije 2016 postavljena kovana ograja. V PRILOGI 1 so navedene 
fotokopije dokumentov postopka oddaje javnega naročila za postavitev temeljev 
N0492/2015 in N0590/2015. 
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- Predračun podjetja Gradbeništvo Franc Novak s.p. št 31c/2015 od 19. 8. 2015 v 
vrednosti 7.964,16 EUR z DDV; 

- Predlog za izdajo naročilnice ali podpis pogodbe- A1 z dne 20. 8. 2015 za vrednost 
7.964,16 EUR z DDV; 

- Naročilnica št 0492/2015 z dne 21. 8. 2015 za vrednost 7.964,16 EUR z DDV; 
- Ponudba podjetja Gradbeništvo Franc Novak s.p. št. 42/b 2015 od 17. 9. 2015; 
- Predlog za izdajo naročilnice ali podpis pogodbe- A1 z dne 23. 9. 2015; 
- Naročilnica št. 0590/2015 z dne 23. 9. 2015. 
 

Nadzorni odbor je vpogledal še v dokument Obračun del po predračunu št 31c/2015 od 19. 8. 
2015 izvajalca Franc Novak s.p. v vrednosti 7.961,72 EUR z DDV in račun 42/2015 od 28. 9. 
2015 iste osebe v vrednosti 7.961,72 EUR z DDV. 

Nadzorni odbor je bil pozoren na dejstvo, da je bil k izvedbi del povabljen edini ponudnik, ki 
je izvedel tako popis del s predračunom kot tudi gradbena dela na objektu. Obrazložitev 
izbora ponudbe je navedena v Predlogu za izdajo naročilnice ali podpis pogodbe A1 št. 
N0492/2015, kjer piše: »Dodatnih ponudb nismo iskali, ker je cena v celoti primerljiva s 
ponudniki za enaka dela, ki so bila uporabljena v zadnjih 6 mesecih«. - Nadzorni odbor zato 
šteje, da  je bila ponudba ustrezno preverjena. 

V PRILOGI 2 so navedene fotokopije dokumentov postopka oddaje javnega naročila 
N0397/2016 za izdelavo in montažo kovane ograje 

- Ponudba podjetja Terra Lux št 0024 z dne 28. 6. 2016 v višini 12.810,00 EUR z 
DDV; 

- Ponudba podjetja Elektromontaža in vzdrževanje Čarni, Janez Čarni s.p. št. 
009/216 z dne 27. 6. 2016 v višini 13.237,61 EUR z DDV; 

- Ponudba podjetja Elektrogradnje Štefelin d.o.o. št 216-132 z dne 27. 6. 2016 v 
višini 12.195,12 EUR z DDV; 

- Predlog za izdajo naročilnice ali podpis pogodbe A1 št. N0397/2016 z dne 29. 6. 
2016; 

- Naročilnica št 0379/2016 z dne 29. 6. 2016. 
 

V obrazložitvi izbora ponudbe je ugotovljeno, da je bil po preveritvi cen konkurenčnih 
izvajalcev  najugodnejši ponudnik Elektrogradnje Štefelin d.o.o. 

Nadzorni odbor je želel vpogledati v dokument, na podlagi katerega so ponudniki oblikovali 
svoje ponudbe, vendar po izjavi občinske uprave, povabila k oddaji ponudbe ali podobnega 
dokumenta ni na voljo. 

b.) Kakšna soglasja so bila potrebna za postavitev ograje (prosimo, da jih priložite)? 

Občina Radovljica z ustreznimi pogodbami dokaže, da je lastnica zemljišča parc. št. 289/16 in 
289/17, ki ga je pridobila z darilno pogodbo, v zameno, pa je dolžna sanirati staro ali pa 
zgraditi novo ograjo. 

Z ozirom, da je predmetna ograja nezahteven gradbeni objekt, gradbeno dovoljenje ni bilo 
potrebno. V danem primeru gre za nepremičnino, ki je registrirana kot kulturna dediščina, 
zato je Občina Radovljica zaprosila Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, območna 
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enota Kranj  za izdajo kultutnovarstvenih pogojev in v nadaljevanju tudi kulturnovarstvenega 
soglasja. 

- Kulturnovarstveni pogoji so Občini Radovljica posredovani pod št. 35101-
0567/2015-2 z dne 24. 6. 2015; 

- Kulturnovarstveno soglasje je pridobljeno pod št. 35101-0591/2016-4 z dne 26. 8. 
2016; 

- Soglasje občinske uprave Občine Radovljica je izdano pod št. 35026-35/2016 z 
dne 20. 6. 2016. 
 

Nadzorni odbor ugotavlja, da se je Občina Radovljica pričela gradnjo temeljev predmetne 
ograje, ko še ni pridobila kulturnovarstvenega soglasja in prav tako ne soglasja občinske 
uprave. Ograja je bila izdelana in postavljena pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja. 
Račun za izdelavo in montažo ograje izvajalca Elektrogradnje Štefelin je bil izstavljen 19. 7. 
2016, torej pred 26. 8 .2016, ko je bilo pridobljeno kulturnovarstveno soglasje. 

c.) Na kakšni pravni podlagi je bila sklenjena avtorska pogodba z Markom Smrekarjem, 
glede na prepoved poslovanja/naročanja v času gospodarske krize? 

Sklep o začetku postopka za izvedbo javnega naročila je župan Občine Radovljica za izdelavo 
projektne dokumentacije izdal dne 25. 3. 2016 pod številko 43010-101/2016. Na podlagi tega 
sklepa  je bila s strani arhitekta Marka Smrekarja pridobljena ponudba za izdelavo projektne 
dokumentacije z dne 5. 10. 2015.   Z arhitektom je bila 19. 5. 2016 podpisana avtorska 
pogodba za projektno dokumentacijo Ureditev ograj ob Gorenjski cesti. 

Nadzorni odbor ne glede na navedbo, da je bila projektna dokumentacija prejeta dne 5. 5. 
2016, ugotavlja, da so bili  temelji za ograjo izdelani že leta 2015, torej brez projektne 
dokumentacije. 

V času podpisa pogodbe z arhitektom so že prenehale veljati določbe ZUJF, ki so omejevale 
uporabnike javnih sredstev in v tem pogledu je pogodba zakonita. 

d.) Kdo je izdelal ograjo ter kdo je postavil ograjo oziroma ali je bila občina seznanjena o 
morebitnih podizvajalcih za predmetni posel (izdelava in postavitev ograje)? 

 Kot izhaja iz navedenih ugotovitev, je odstranitev stare ograje in gradnjo temeljev leta 2015 
izvedlo Gradbeništvo Franc Novak s.p. Kovinski del ograje z montažo pa je izvedlo podjetje 
Elektrogradnje Štefelin d.o.o. Občina ni bila seznanjena o morebitnih podizvajalcih.     

Ugotovitve: Občina Radovljica je smotrno, transparentno in zakonito vodila javni razpis za 
postavitev ograje na Gorenjski cesti 22 v Radovljici. 

Občina Radovljica je dne 12.02.2020 posredovala stališče, da na  osnutek poročila o 
opravljenem izrednem nadzoru na Občini Radovljica (postavitev ograje na Gorenjski cesti v 
Radovljici) nima pripomb. 
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Člani NO: 
- Bogomir Vnučec 
- Gašper Albinini 
- Barbara Boltar                                                                
- Drago Finžgar                                                
- Tomaž Frelih                                                               
- Klemen Erman 

                                                                                                             Janez Reš 
                                                                                                        Predsednik NO 

 

 

Vročiti: 
- Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. 
- Občinskemu svetu Občine Radovljica. 
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XIV 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 12.5.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva:  SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA JAVNO DOBRO V LASTI 

OBČINE RADOVLJICA 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA JAVNO DOBRO V LASTI OBČINE 
RADOVLJICA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 

- Dominik Skumavec,vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
 

PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 

 
Šifra K.O. Ime K.O. Parcela Površina opis 

2156 RADOVLJICA 771/13 196 cesta 
2156 RADOVLJICA 771/8 265 cesta 
2156 RADOVLJICA 775/1 294 cesta 
2156 RADOVLJICA 784/3 23 cesta 
2157 PREDTRG 802/15 15 cesta 
2157 PREDTRG 802/16 682 cesta 
2157 PREDTRG 807/9 1 cesta 
2157 PREDTRG 809/8 17 cesta 
2157 PREDTRG 815/4 98 cesta 
2157 PREDTRG 825/7 1977 cesta 
2157 PREDTRG 825/8 28 cesta 

 
ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega 
pomena, ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 

 



XIV/2 
 

2. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča razglasi za last Občine Radovljica in se na njih zaznamuje 
javno dobro – cesta. 
 

3. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 
 

Šifra K.O. Ime K.O. Parcela Površina opis 
2156 RADOVLJICA 769 1059 pot 
2156 RADOVLJICA 146/2 132 pot 
2156 RADOVLJICA 273/11 390 pot 
2156 RADOVLJICA 352/2 176 pot 
2156 RADOVLJICA 760/11 406 pot 
2156 RADOVLJICA 761/1 910 pot 
2156 RADOVLJICA 764/1 1138 pot 
2156 RADOVLJICA 764/3 307 pot 
2156 RADOVLJICA 764/5 604 pot 
2156 RADOVLJICA 764/7 221 pot 
2156 RADOVLJICA 764/9 69 pot 
2156 RADOVLJICA 766/2 722 pot 
2156 RADOVLJICA 766/4 200 pot 
2156 RADOVLJICA 774/2 331 pot 
2156 RADOVLJICA 776/3 334 pot 
2157 PREDTRG 827 143 pot 
2157 PREDTRG 806/2 182 pot 
2157 PREDTRG 807/1 443 pot 
2157 PREDTRG 811/4 282 pot 
2157 PREDTRG 813/2 539 pot 
2157 PREDTRG 813/5 2457 pot 
2157 PREDTRG 813/7 1046 pot 
2157 PREDTRG 813/8 17 pot 
2157 PREDTRG 815/3 25 pot 
2157 PREDTRG 815/5 67 pot 

 
ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega 
pomena, ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 

 
4. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 

katero se ta zemljišča razglasi za last Občine Radovljica in se na njih zaznamuje 
javno dobro – pot. 
 

5. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 
 

Šifra K.O. Ime K.O. Parcela Površina opis 
2156 RADOVLJICA 758/3 744 javna površina 
2156 RADOVLJICA 771/5 1448 javna površina 
2156 RADOVLJICA 771/6 7 javna površina 
2156 RADOVLJICA 771/9 94 javna površina 
2156 RADOVLJICA 784/7 31 javna površina 

 
ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega 
pomena, ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 
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Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča razglasi za last Občine Radovljica in se na njih zaznamuje 
javno dobro – javna površina. 
 

 Ciril Globočnik l.r. 
 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 12.5.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA JAVNO DOBRO V LASTI OBČINE 
RADOVLJICA 

 
1.  Zakonska podlaga 
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/2010) 
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur.l. RS, št. 61/2017) 
- Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/2002, spremembe Ur. l. RS, št. 18/2007 Skl.US: 

U-I-70/04-18, 91/2013) 
- Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 

76/08, 100/08, 79/09, 51/10) 
- Sklep o sporazumni razdelitvi premoženja bivše občine Radovljica (UVG, št. 10/1999) 

  
2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih javnih površin 
lokalnega pomena.  
 
Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske 
javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njej, kakor tudi objekti ali deli 
objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, 
pasaža, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska 
površina in druga javna prometna površina lokalnega pomena. Zemljišča, ki so predmet 
predlaganih sklepov, so zemljišča javne površine lokalnega pomena. V postopku ugotavljanja 
upravljavca je bilo preverjeno ali navedena zemljišča predstavljajo grajene javne površine 
lokalnega pomena ali državne ceste ali morebiti naravno javno dobro vode. Ugotovljeno je 
bilo, da med navedenimi zemljišči ni zemljišč, ki bi bila deli državnih cest ali vodnih 
zemljišč, zato so vsa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena in zato v lasti in 
upravljanju občine, na ozemlju katere ležijo. 
 
245. člen ZUreP-2 določa, da objekt oziroma del objekta, ki je lahko oziroma mora biti 
grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno 
odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda 
pristojna občinska uprava. Zemljišča iz tabel, za katere predlagamo zaznamovanje grajenega 
javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe. 
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 Javno dobro - k.o. Radovljica 

 
Javno dobro - k.o. Predtrg 
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S predlogi sklepov smo seznanili krajevno skupnost z območja obeh katastrskih občin ter 
oddelek občinske uprave za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. S predlaganimi sklepi 
se status zemljišč ne spreminja (vsa zemljišča so in tudi ostajajo javno dobro), določa pa se 
lastnik oziroma upravljavec, ki je bil do sedaj v zemljiški knjigi neopredeljen. 

 
3. Finančne posledice 
 
Predlagan sklep nima neposrednih finančnih posledic 
 
Pripravil:  
Dominik Skumavec, univ.dipl.geod. 
višji svetovalec 

 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 19.5.2020 
 

Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
 
V skladu z 21. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 27. ter 29. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) posredujem odgovore 
na 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
članov Občinskega sveta Občine Radovljica. 

 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 5.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela vprašanje svetnika Nejca Klička, zakaj 
Občina Radovljica ne nadaljuje začetega postopka posodobitve strategije prostorskega razvoja in 
prostorskega reda, koliko vlog je prispelo v zakonitem roku in zakaj oba akta nista v planu dela 
občinskega sveta za leto 2020. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Odlok o Strategiji prostorskega razvoja občine Radovljica z urbanistično zasnovo Radovljica – Lesce 
in Odlok o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012) sta bila sprejeta v letu 2012 (v 
nadaljevanju SPRO in PRO). PRO je bil kasneje še štirikrat spremenjen, in sicer v letih 2013, 2014 ter 
dvakrat v letu 2017 (DN UO, št. 166/2012 – red. pop., 170/2013, 170/2013 – red. pop., 178/2013 – 
obv. raz., 191/2014, 194/2015 – red. pop., 202/2015 – red. pop., 233/2017, 235/2017). 
 
V letu 2018 smo začeli pripravljati prve spremembe in dopolnitve SPRO in pete spremembe PRO 
Radovljica. Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev obeh dokumentov sta bila objavljena v 
DN UO, št. 239/2018. Prejetih je bilo približno 200 pobud. Elaborat vrednotenja za posamezne pobude 
je bil pripravljen v mesecu juniju 2019 in dopolnjen v mesecu novembru 2019, pobudniki so bili 
seznanjeni z delom elaborata vrednotenja, ki se nanaša na njihovo pobudo. V elaboratu so vključene 
pobude do meseca septembra 2019. Trenutno so spremembe in dopolnitve SPRO in PRO v fazi 
izdelave osnutka. Če ne bo potrebnih posebnih dodatnih usklajevanj pri pridobivanju smernic oziroma 
prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, je predvidena obravnava osnutkov obeh dokumentov 
v zadnjem četrtletju letošnjega leta. 
 
Glede kampa, ki se gradi ob Savskem mostu za Bled, pojasnjujemo, da je bilo območje s sprejemom 
PRO v letu 2012 namenjeno za poselitev – posebna območja, površine za turizem (BT) in opredeljeno 
kot prostorska enota z oznako GB 05, BT, OPPN* (GB 05 – Lesce Pod Golfom-jug, BT – površine za 
turizem, OPPN* - predviden OPPN).  
 
V letu 2018 je bila prejeta pobuda investitorja za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) na tem območju. Sklep o začetku priprave OPPN je bil objavljen v DN UO, št. 239/2018. 
Prostorski načrtovalec Protim Ržišnik Perc d.o.o., ki ga je izbral investitor, je pripravil osnutek OPPN, 
pridobljene so bile smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora. Javna razgrnitev je potekala od 
7.3.2019 do vključno 5.4.2019, osnutek OPPN je bil sprejet na 4. seji občinskega sveta 25.3.2019. Do 
pripomb med javno razgrnitvijo so bila 24.4.2019 sprejeta stališča, izdelan predlog OPPN, pridobljena 
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, nato pa predlog OPPN sprejet na 6. seji občinskega sveta 
19.6.2019, objava odloka v DN UO, št. 259/2019. Po sprejemu OPPN je investitor začel s pripravo 
projektne dokumentacije in pridobivanjem gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Radovljica. 
 
 
Pripravila: 
Tanja Frelih Egart, 
višja svetovalka za prostor 
 

Staša Čelik Janša l.r. 
Vodja Referata za okolje in prostor 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 5.2.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička, da 
se v zadnji ulici novega naselja na Brezovici postavi solarna ulična svetilka, če so stroški 
kabliranja in drugih del za klasično ulično svetilko previsoki. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Svetniku smo na pobudo, podano na 9. seji, odgovorili, da na omenjenem odseku ceste niso 
predvidena nova kabliranja elektro in telekomunikacijskih vodov in da bo občina pri 
vzdrževalcu cestne razsvetljave naročila preveritev možnosti in oceno investicije postavitve 
ulične svetilke. Glede na razdaljo bi bilo treba na obravnavanem območju postaviti dve 
svetilki, ocena investicije za njuno postavitev znaša 4.913,32 EUR z DDV, s tem da bi 
potekal nov vod javne razsvetljave v zelenici ob cesti po obstoječi trasi omrežja Telekoma 
Slovenije d.d., za kar bi bilo treba pridobiti soglasje Telekoma, ki pa načeloma vztraja pri 
predpisanih odmikih. V primeru zagotavljanja odmikov bi posegli v cestno telo, kar pa z 
asfaltiranjem še podraži investicijo. Cene solarnih uličnih svetilk se gibljejo okrog 2.500 
EUR. Glede na razpoložljiva sredstva za leto 2020 in predvideno kabliranje vodov s strani 
Elektro Gorenjska d.d. v Lescah in Begunjah, kjer bo občina morala postaviti prostostoječe 
svetilke namesto obstoječih na elektro drogovih, ureditev javne razsvetljave na predlagani 
lokaciji trenutno ni mogoča. Prednostno se javna razsvetljava postavlja ob občinskih 
investicijah in ob šolskih poteh. 
 
 
Pripravila: 
Urška Zakrajšek, višja svetovalka 
za lokalne skupnosti in urejanje  
javnih površin 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 15.5.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela ponovno pobudo svetnika Nejca 
Klička za vzpostavitev kanalete v delu novega naselja Brezovica. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Kot smo navedli že v odgovoru na prvo vprašanje v zvezi odvodnjavanjem v delu novega 
naselja Brezovica, bomo k izvedbi lahko pristopili šele po ureditvi premoženjskih zadev. 
Aktivnosti v zvezi z ureditvijo premoženjskih razmer vodi Referat za gospodarjenje z 
nepremičninami, ki pojasnjuje, da je zaradi lažjega nadaljnjega urejanja celotnega naselja (več 
zadev) septembra 2019 naročili geodetsko odmero (ureditev meja) celotnega cestnega 
omrežja v naselju Brezovica. Obravnava na terenu je bila izvedena 7.11.2019. Zaradi 
nestrinjanja nekaterih lastnikov s pokazano mejo je bila za 31.3.2020 razpisana ustna 
obravnava na Geodetski upravi, vendar je bila zaradi epidemije prestavljena, o novem datumu 
pa še nismo bili obveščeni. Po oceni občinske uprave in geodeta nestrinjanje ni utemeljeno, 
zato ta postopek predstavlja samo rahel časovni odmik do odločbe. Po urejenosti meja 
oziroma pravnomočni odločbi bomo sklenili morebitno potrebno služnost, če bodo ureditve 
segale čez mejo javnega dobra. 
 

 
 
 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 13.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička za 
postavitev prometne signalizacije za označitev neprednostne javne poti v križišču z regionalno 
cesto, na »Placu« v Kropi. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Prometno ureditev osrednjega dela naselja Kropa, t.j. na »Placu«, je v sklopu nedavno 
izvedene celovite obnove trškega jedra med drugimi presojal območno pristojni 
soglasjedajalec Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Slednji ni soglašal 
s postavitvijo vertikalne ter horizontalne prometne signalizacije na obravnavanem območju. 
Skladno s prejetimi pogoji ZVKDS je bila prometna ureditev urejana izključno horizontalno, 
z raznolikim granitnim tlakovanjem voznih površin.  
 
Status neprednostne javne poti oznake JP 849263 "Kropa-Sr. Konec I", v križišču z 
regionalno cesto oznake R3-635/1122 "Lipnica-Kropa-Rudno", se odraža v primerjalno ožjem 
vozišču ter raznoliki sestavi vozne površine, poudarjeni s prečno linijsko tlakovanim 
voziščem, ki ponazarja optično zavoro za umirjanje prometa in s tem posredno nižjo 
kategorijo ceste oziroma njeno podrejenost.  
 
Zavoljo navedenih pogojev ter dejstev smatramo obstoječo prometno ureditev kot ustrezno.  
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 5.3.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za finance so na 10. seji prejeli 
vprašanja svetnice Vojke Jesenko o številu in zasedenosti socialnih stanovanj, postopkih njihove 
dodelitve, njihovem stanju vzdrževanosti in posegih investicijskega in rednega vzdrževanja. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Občina Radovljica trenutno razpolaga s 167 neprofitnimi  stanovanji. 
 
Občina Radovljica v primeru smrti najemnika neprofitnega stanovanja sledi določilom 109. 
člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Ur. l. RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami), ki 
določa:  
(1) Če najemnik stanovanja umre, mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo pod istimi 
pogoji z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero je živel v zunajzakonski skupnosti oziroma z 
enim od ožjih družinskih članov, če je v času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, 
imel v tem stanovanju prijavljeno stalno bivališče ter bil naveden v najemni pogodbi. Zahteva za 
sklenitev pogodbe mora biti podana lastniku v pisni obliki v 90 dneh po smrti najemnika. 
(2) Če se ožji družinski člani ne sporazumejo o tem, kdo bo sklenil najemno pogodbo, odloči 
sodišče v nepravdnem postopku. 
(3) Po smrti najemnika, ki je živel v namenskem najemnem stanovanju, mora lastnik skleniti 
najemno pogodbo z zakoncem umrlega, navedenega v najemni pogodbi, ali osebo, s katero je 
najemnik živel v zunajzakonski skupnosti, če ni s posebnimi predpisi ali v najemni pogodbi 
drugače določeno. 
 
V letu 2019 ni bilo sklenjenih najemnih pogodb po smrti najemnika. 
 
Občina Radovljica v primeru odselitve najemnika neprofitnega stanovanja npr. zaradi razveze 
zakonske skupnosti ali prenehanju zunajzakonske skupnosti, sledi določilom 110. člena 
Stanovanjskega zakona, ki določa: 
(1) Če se zakonska zveza razveže, se lahko prejšnja zakonca sporazumeta o tem, kdo od njiju 
ostane ali postane najemnik stanovanja, drugi zakonec pa se iz stanovanja izseli. 
(2) Če se prejšnja zakonca ne moreta sporazumeti, odloči o sporu na zahtevo enega od njiju 
sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče upošteva pri tem stanovanjske potrebe prejšnjih 
zakoncev, njunih otrok in drugih oseb, ki skupaj z njima stanujejo, ter druge okoliščine primera. 
(3) Prejšnji zakonec, ki po sodni odločbi ne ostane ali ne postane najemnik stanovanja, se mora iz 
stanovanja izseliti v roku, ki ga določi sodišče v skladu s 112. členom tega zakona. 
(4) Določbe prejšnjega in tega člena se ne uporabljajo, kadar je najemna pogodba sklenjena za 
službeno stanovanje, določbe tega člena pa se ne uporabljajo tudi, kadar gre za stanovanje iz 
tretjega odstavka 109. člena tega zakona, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. 
(5) Določbe tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja zunajzakonske skupnosti. 
 
V letu 2019 je bila sklenjena 1 najemna pogodba po razvezi. 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem opredeljuje razvrstitev prosilcev na dve 
listi, in sicer na listo A, na katero se uvrstijo prosilci, ki z nižjim dohodkom na družinskega člana 
niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, in na listo B, na katero so uvrščeni prosilci, 
ki so glede na socialne razmere zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine ob najemu 
stanovanja. V mesecu marcu 2017 je bil objavljen javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v občini Radovljica v najem. Na razpis se je prijavilo 47 prosilcev. Na podlagi razpisa je bilo 
izdanih 36 odločb o uvrstitvi na prednostno listo »A« in listo »B«. 4 vloge so bile zavrnjene, 5 
vlog je bilo s sklepom zavrženih, ker prosilci niso v roku dopolnili vloge, in pri 2 vlogah sta 
prosilca odstopila od vloge. Prednostna lista je postala pravnomočna 29.11.2017. Na podlagi 
prednostne liste sta bili v letu 2019  upravičencem po vrstnem redu dodeljeni 2 stanovanji. 
Sklenjena je bila 1 najemna pogodba po razvezi. 
 
V letu 2019 ni bila predvidena objava razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. 
 
Na podlagi Pravilnika o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Radovljica (DN UO, 
218/2016) smo izvedli 2 preselitvi. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju bivalni enot Občine 
Radovljica (DN UO, 218/2016) je bila dodeljena 1 bivalna enota. Zaradi neplačevanja obveznosti 
iz naslova najemnin sta bili sodno izvedeni 2 deložaciji.  
 
Glede na izredno visoko starost stanovanj njihovo ohranjanje oz. vzdrževanje zahteva izvedbo 
številnih vzdrževalnih del. Vsako leto se izdela plan vzdrževanja posameznih stanovanj in 
skupnih delov v večstanovanjskih stavbah. Plan vzdrževanja vsebuje izvedbo del, ki so potrebna 
za to, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja v dobrem stanju in omogočajo njihovo 
uporabo.  
 
V letu 2019 so bila sredstva na proračunski postavki 46118 – Gradnja, nakup in investicijsko 
vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v višini 151.866,12 EUR porabljena za naslednje 
namene: 

- večje obnove stanovanj in skupnih delov, kjer ni rezervnega sklada: običajno se po 
izpraznitvi stanovanja glede na potrebe in pred vselitvijo novega najemnika izvede tudi 
večja obnova stanovanja. V celoti je bilo obnovljenih 5 stanovanj, od tega 1 v Kropi, 1 v 
Radovljici in 3 v Novi vasi. Zamenjava strehe objekta v deležu je bila izvedena na 2 
objektih, od tega 1 v Poljčah in 1 v Novi vasi; 

- vzdrževalna dela notranjosti stanovanj: zamenjana so bila okna (v celoti ali delno, tudi 
strešna okna) v 5 stanovanjih. Vhodna vrata so bila zamenjana v 1 stanovanju. Delno so 
bile obnovljene 4 kopalnice. Večja dela na elektro priključkih (oz. nekje povečana moč 
varovalk) so bila opravljena v 4 stanovanjih. V 1 stanovanju je bila izdelana nova 
centralna kurjava s kotlom na pelete, v 1 stanovanju pa je bil plinski kotel obnovljen v 
celoti. Detektor CO2 je bil vgrajen v 1 stanovanju. Za 1 stanovanje je bila izdelana 
energetska izkaznica. Talne obloge so bile zamenjane v 3 stanovanjih. Balkonska ograja je 
bila zamenjana v 1 stanovanju. V 1 stanovanju je bila izvedena zamenjava posameznih 
radiatorjev. Popravila oken in okenskih kril so bila opravljena v 3 stanovanjih;  

- intervencijska vzdrževalna dela: nujna dela predvsem na inštalacijskih omrežjih. 
 
Vprašanja smo posredovali tudi predsedniku Odbora za finance. 
 
 
Pripravila: 
Petra Koblar, višja svetovalka  
za stanovanje zadeve 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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Datum: 24.2.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za finance so na 10. seji prejeli 
vprašanje svetnice Vojke Jesenko, ali je v občini interes za oblikovanje skupne občinske 
uprave, s katerimi občinami se povezuje, katere naloge naj bi prevzela in kako daleč je 
preoblikovanje občine. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Glede na spremenjeno zakonodajo, da je posamezna občina upravičena do sofinanciranja, če 
je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami, v občini Radovljica obstaja 
velik interes za oblikovanje skupne občinske uprave. Trenutno je skupna občinska uprava 
organizirana na področju inšpektorata in redarstva, kjer sodelujemo z Občino Naklo, vendar si 
prizadevamo sodelovanje razširiti še z drugimi občinami. Navedena problematika je bila 
obravnavana na septembrski seji koordinacije županov Zgornje Gorenjske, na kateri je bil 
sprejet sklep, da RAGOR skliče posvet na temo redefiniranja skupnih občinskih uprav občin 
Zgornje Gorenjske, na kateri bodo direktorji občinskih uprav ugotovili, kakšne so možnosti 
povezovanja in sodelovanja. 
 
RAGOR je 9.10.2019 organiziral posvet direktorjev občinskih uprav, katerega zaključki so 
bili (povzeto po zapisniku posveta): 

- Spremembe bo težko izpeljati. 
- Nekatere občine so v precejšni meri samozadostne. 
- Zakon je specifičen, pisan na kožo občinam vzhodne Slovenije. 
- Občine so v glavnem s trenutnim stanjem povezanosti zadovoljne. 
- Pri redarski službi centraliziranje ne pride v poštev. 
- Pri inšpekcijskih službah je združevanje v SOU zaželeno. 
- Finančni učinek združevanja nalog je vprašljiv. 
- Civilna zaščita je lahko priložnost za sodelovanje. 

 
V občini Radovljica smo se na našo pobudo o vzpostavitvi skupnih občinskih uprav do sedaj 
pogovarjali predvsem s sosednjimi občinami (Bled, Bohinj, Jesenice, Tržič), vendar do 
zaključenega uspešnega dogovora še ni prišlo. Z aktivnim reševanjem problematike bomo 
nadaljevali. V našem interesu je organizirati skupne občinske uprave na področju 
inšpekcijskega nadzorstva in redarstva, na področju pravobranilstva, notranje revizije in 
urejanju prostora. 
 
Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za finance. 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 18.5.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 
so na 10. seji prejeli vprašanje svetnice Vojke Jesenko, kakšen je terminski plan izvedbe 1. 
faze investicije, t.j. prometne ureditve ob PŠ Begunje glede na sklepe sestanka 14.1.2020 ter 
ali je že potekal usklajevalni sestanek med predstavniki Občine Radovljica, projektantom in 
KS Begunje. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine 
Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Na sedežu občine je 11.3.2020 potekal sestanek glede nadaljevanja projekta Prometne 
ureditve ob PŠ Begunje, katerega so se udeležili predstavnika KS Begunje (predsednica sveta 
KS Marija Hrovat, član sveta KS Matevž Langus), predstavnik PŠ Begunje (Peter Kolman), 
predstavnica OŠ F. S. Finžgarja Lesce (ravnateljica Emilija Kavčič), predstavnika občine 
(Karmen Korošec, mag. Borut Bezjak) in arhitektka (Polona Čeh). Na sestanku so bili 
obravnavani sklepi in predlogi KS Begunje in OŠ F. S. Finžgarja Lesce. Na sestanku je bila 
sprejeta odločitev o razširitvi območja obdelave projekta, ki naj poleg prometne ureditve 
obravnava tudi zunanjo ureditev šolskih površin, v območju med načrtovano prometno 
ureditvijo, šolskim objektom, zunanjimi športnimi površinami in krajevno cesto na severni 
strani objekta. Na sestanku so bile soglasno sprejeta izhodišča in smernice za dokončno 
izdelavo projektne dokumentacije zunanje in prometne ureditve ob PŠ Begunje.   
Predviden terminski plan izvedbe investicije je: 
2020 – izdelava projektne dokumentacije 
2021 – pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo investicije 
2022 – izvedba investicije   
 
Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja. 
 
 
 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 18.5.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 
so na 10. seji prejeli vprašanje svetnice Vojke Jesenko, na kakšen način in kdaj so v 
upravljanje Občine Radovljica prešla zemljišča parcele 312/35, 312/27 in 312/28, k.o. Hraše. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 

 
Zemljišča s parc. št. 312/35, 312/27 in 312/28, vse k.o. Hraše, je Občina Radovljica pridobila 
z nakupom od Verige d.o.o. Lesce, v stečaju dne 14.5.2002. 
 
Pred spremembo družbene ureditve v Sloveniji je bila Veriga d.o.o. Lesce lastnica celotne 
delavske soseske v tem delu Lesc, vključno z vsemi pripadajočimi manipulativnimi 
površinami in cestami. Nakup v letu 2002 je bil izveden z namenom ustrezne ureditve javnih 
površin oziroma cest.  
 
Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, 
 
 
Pripravil: 
Dominik Skumavec, vodja 
Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 18.5.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja so na 10. seji prejeli vprašanje svetnice Vojke Jesenko o stanju projekta "umirjanje 
prometa na Zgoši". Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Za umirjanje prometa na Zgoši je v pripravi nova prometna ureditev. Na celotnem območju 
poselitve bo vzpostavljeno območje omejene hitrosti, v katerem je najvišja dovoljena hitrost 
omejena na 30 km/h.  
 
Nova prometna ureditev je načrtovana v sklopu tovrstne ureditve pridruženih območij 
urejanja v naseljih Begunje na Gorenjskem, Zapuže in Poljče. Izvedena bo po pridobitvi 
soglasij lastnikov zemljišč k postavitvi ustrezne prometne signalizacije, pri čemer smo za 
pomoč zaprosili Krajevno skupnost Begunje. 
 
Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.  
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 12.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudo svetnika Andreja 
Pogačnika za ureditev ceste Otoče – Podnart na dnu klanca proti Zalošam zaradi zaraščenosti. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA ANDREJA POTOČNIKA 
 
Na svetnikovo pobudo in po ogledu ceste s strani upravljalca in vzdrževalca ceste je bil konec 
februarja 2020 izveden ukrep. Odstranjena in urejena je bila vegetacija, tako da je bistveno 
izboljšana preglednost ceste na zadevnem odseku. Prilagamo sliki pred in po izvedbi ukrepa.  

    

 
 

 
Pripravil: 
Marjan Kne, dipl. inž. grad., višji svetovalec 
za javno infrastrukturo  
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 
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Datum: 12.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudo svetnika Branka Fajfarja 
glede neustrezno urejene vegetacije na poti na parc. št. 838/6 k.o. Ljubno. Župan je za 
odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko 
upravo 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA BRANKA FAJFARJA 
 
Na svetnikovo pobudo in po ogledu poti s strani občinskega inšpektorja, upravljalca in 
vzdrževalca ceste je bil konec februarja 2020 izveden ogled poti na parc. št. 838/6 k.o. Ljubno 
in ukrep. Lastnik vegetacije, ki sega v pot, je uredil in odstranil vegetacijo, ki je bistveno 
posegala v pot. Če se bo v bodoče izkazalo, da je funkcija poti zaradi vegetacije še vedno 
precej okrnjena, bodo od lastnikov vegetacije zahtevani dodatni ukrepi. 
 
 
Pripravil: 
Marjan Kne, dipl. inž. grad., višji svetovalec 
za javno infrastrukturo  
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 
 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 13.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela vprašanja svetnika Branka Fajfarja 
glede legalnosti uporabe in pozidave zemljišč v Ljubnem, ki so javno dobro v lasti občine. Župan 
je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA BRANKA FAJFARJA 
 
Premoženjsko pravna služba občinske uprave skrbi za pravno in formalno urejenost javnih 
zemljišč v lasti občine. V tem okviru tudi po svojih najboljših močeh ukrepa ob prekomerni ali 
nepravilni uporabi javnih zemljišč s strani drugi fizičnih ali pravnih oseb.  
 
Glede očitane uzurpacije zemljišč 331/4 in 331/6 k.o. Ljubno pojasnjujemo sledeče: 

- Občinska uprava je preverila podatke v uradnih  evidencah in izvedla poizvedbo v arhivu 
občine glede morebitnih dogovorov med občino in uporabnikom oziroma njegovimi 
pravnimi predhodniki. 

- Zemljišče v javni lasti, ki je predmet vprašanj, je v naravi v dejanski posesti lastnikov 
parcele 332/3 k.o. Ljubno. 

- Trenutno ni sklenjene najemne pogodbe za ti dve parceli, prav tako nismo izdajali nobenih 
soglasij, niti nismo prejeli vloge za odstranitev ali zasaditev žive meje na teh javnih 
zemljiščih. 

- Domnevno nezakoniti uporabnik svojo uporabo utemeljuje na podlagi sklepa Sveta KS 
Ljubno z dne 20.6.1989, da zemljišče 331/4, ki je nastalo s sklepom Geodetske uprave SO 
Radovljica dne 27.9.1989 preide na novega lastnika kot kompenzacija za odstopljeno 
zemljišče v njegovi lasti za ureditev javne ceste. 

- Ugotavljamo, da dogovor o zamenjavi torej res obstaja, vendar pa do danes ni bil ustrezno 
formalno pravno izpeljan. 

- Po seznanitvi s stanjem v naravi in ugotovljenim nerealiziranim dogovorom bomo status 
zemljišča uredili skladno z zakonom in že danimi zavezami občine pravnemu predhodniku 
današnjega uporabnika. 

 
Glede domnevno postavljenega zidanega objekta na parceli 1114 k.o. Ljubno ugotavljamo 
sledeče: 

- Glede na kvaliteto trenutnega Zemljiško katastrskega prikaza GURS na lokaciji stavbe in 
ob primerjavi z urejenimi mejami iz Zemljiško katastrskega načrta GURS z visoko 
verjetnostjo ocenjujemo, da domnevno sporni objekt št. stavbe 2160 278 v celoti stoji na 
parceli 157/1 k.o. Ljubno, ki pa ni v lasti Občine Radovljica. 

 
 
Pripravil: 
Dominik Skumavec, vodja 
Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 12.5.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela vprašanja svetnika Branka Fajfarja 
o objektu, postavljenem na parceli št. 715/1 k.o. Zaloše brez gradbenega dovoljenja in brez 
soglasja solastnikov parcele, in o pristojnostih občine. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNIKA BRANKA FAJFARJA 
 
Občina Radovljica oziroma občinska uprava ni izdala mnenj oziroma soglasij za postavitev 
navedenega objekta. Za gradnjo tako velikega objekta je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. 
Občina Radovljica oziroma Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo 
je na podlagi prijave občanke v okviru svojih pristojnosti takoj podal pobudo za uvedbo 
inšpekcijskega postopka pristojnemu organu, Inšpektoratu RS za okolje in prostor. 
Obravnavani objekt je na podlagi Gradbenega zakona takih lastnosti in dimenzij, da je treba 
zanj pridobiti gradbeno dovoljenje. Občani pa lahko svoje interese ščitijo in uveljavljajo tako 
na inšpektoratu kot tudi na sodišču. Občina v primeru vznemirjanja ali medsebojnega 
povzročanja škode med solastniki zemljišč nima pooblastil. Skladno s 33. členom 
Stvarnopravnega zakonika (Ur. l. RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) izključno sodišče daje varstvo 
glede na zadnje stanje posesti in nastalo motenje, tudi glede domnevnega spreminjanja 
vodotoka.  
 
 
Pripravili: 
Manca Tomažin, vodja  
Oddelka za splošne zadeve 
Staša Čelik Janša, vodja  
Referata za okolje in prostor 
Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva občin Radovljica in Naklo 
 
 

 
Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 2.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudi svetnika Darka Marolta, da 
se gorenjski župani povežejo in preučijo idejo o ustanovitvi novega zavetišča za živali, in 
svetnice Sabine Felc, da se v najkrajšem možnem čas poskrbi za novo zavetišče za zapuščene 
živali. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDI SVETNIKOV DARKA MAROLTA IN SABINE FELC 
 
Občina Radovljica je pri razreševanju problematike zavetišča za živali ves čas sodelovala z 
ostalimi zgornje gorenjskimi občinami, tako preko sodelovanja strokovnih služb kot tudi z 
obravnavo problematike na mesečni koordinaciji županov Zgornje Gorenjske.  
 
28.1.2020 je občina s strani Branka Pirca s.p. prejela pisno odpoved pogodbe o zagotavljanju 
pomoči in oskrbe zapuščenih živali na podlagi Zakona o zaščiti živali, zaradi nameravane 
opustitve poslovne dejavnosti. Občina Radovljica je takoj pristopila k urgentnemu iskanju 
nadomestnega zavetišča. V ta namen si je župan s sodelavci občinske uprave ogledal 
zavetišče na Gmajnicah, ki deluje v okviru Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, in pridobil 
njihovo ponudbo. Glede na njihove razpoložljive kapacitete in pripravljenost sprejeti 
izvajanje aktivnosti za našo občino je bila 28.2.2020 podpisana pogodba o izvajanju 
dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali za obdobje od 1.3.2020 do 28.2.2022. Tako 
je kratkoročno problematika rešena, z ostalimi gorenjskimi pa bomo občinami skušali poiskati 
dolgoročnejšo rešitev. 
 
 

 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 11.3.2020 
 
Župan je na 10. seji prejel pobudo članov svetniške skupine SDS Andreja Potočnika, Aljoša 
Škufce, Jerneja Kolmana in Brede Poličar, da se zapisniki sej delovnih teles pošljejo 
svetnikom po elektronski pošti že en dan pred sejo, če so pripravljeni. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO ČLANOV SVETNIŠKE SKUPINE SDS ANDREJA 
POTOČNIKA, ALJOŠA ŠKUFCE, JERNEJA KOLMANA IN BREDE POLIČAR 
 
80. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) določa, da so 
odbori in komisija dolžni opraviti obravnavo najkasneje pred dnem, za katerega je sklicana 
seja občinskega sveta, skladno s 3. členom Sklepa o delovanju delovnih teles Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 72/07) pa mora predsednik delovnega telesa pred sejo 
občinskega sveta predložiti zapisnik seje delovnega telesa. 
 
Glede na sklicevanje sej odborov in komisij v različnih terminih (ponedeljek ali torek pred 
sejo občinskega sveta) se je v izogib kakršnihkoli dvomom o prejemu zapisnikov ustalila 
praksa, da so predlogi zapisnikov sej vseh delovnih teles občinskim svetnikom predloženi 
neposredno pred sejo občinskega sveta. Obenem občinska uprava skrbi, da so vsi predlogi 
zapisnikov po potrditvi s strani predsednikov delovnih teles že objavljeni na spletni strani 
Občine Radovljica, in sicer pod zavihkom delovna telesa občinskega sveta. Na ta način imajo 
vsi občinski svetniki možnost, da se lahko predhodno že sami seznanijo z vsebino 
obravnavanih točk in sprejetih sklepov posameznega delovnega telesa. 
 
 
 

 
Manca Tomažin, univ.dipl.prav. l.r. 

Vodja Oddelka za splošne zadeve 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 11.3.2020 
 
Župan je na 2. seji prejel vprašanje svetnice Mateje Potočnik glede pridobitve sredstev 
Ministrstva za kulturo za obnovo Kovaškega muzeja in kulturne dediščine.  
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE MATEJE POTOČNIK 
 
Predstavniki Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je Radovljica, smo se v 
mesecu decembru 2019 sestali z ministrom za kulturo Zoranom Pozničem. Na sestanku smo 
predstavniki občin in združenja ministru izpostavili nujnost po zagotovitvi nepovratnih 
sredstev za obnovo kulturne dediščine v novi finančni perspektivi 2021-2027. V ta namen 
smo v okviru združenja oblikovali pobudo za umestitev celostnega ukrepa varstva in razvoja 
kulturne dediščine v razvojne dokumente izvajanja kohezijske politike 2021-2027, ki so jo 4. 
decembra 2019 podprli tudi vsi slovenski poslanci Evropskega parlamenta in jo naslovili na 
predsednika vlade in pristojna ministrstva. 
 
Skladno z dogovorom z ministrom za kulturo smo občine, članice združenja, pripravile nabor 
prednostnih investicij v obnovo kulturne dediščine. Občina Radovljica je kot prvo prioriteto 
navedla obnovo Kovaškega muzeja v Kropi.  
 
Ministra za kulturo smo v mesecu januarju letošnjega leta povabili na delovno srečanje in 
ogled Kovaškega muzeja, vendar se našemu povabilu žal ni odzval.  
 
Občina Radovljica si bo tudi nadalje prizadevala za pridobitev nepovratnih sredstev za 
obnovo Kovaškega muzeja in tudi drugih objektov kulturne dediščine v občini. 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 16.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela vprašanje svetnika Maksimiljana 
Kalana, kako daleč je ureditev avtobusne postaje v Otočah. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA MAKSIMILJANA KALANA 
 
Ureditev avtobusnega postajališča oziroma nadkritega čakališča za šoloobvezne otroke v 
Otočah je predvidena do letošnjega poletja. Sredstva za investicijo zagotavlja KS Ljubno, 
občinska uprava pa nudi pomoč pri izdelavi načrtov, pridobitvi soglasij, služnostne pogodbe z 
lastnikom zemljišča, izvedbi javnega naročila in nadzoru investicije. Konec novembra 2019 je 
bilo izvedeno skupno srečanje s predstavnikom lastnika zemljišča, predstavnikom KS Ljubno 
in občine, na katerem se je določila možna lokacija za umestitev nadkritega čakališča. Za 
ureditev čakališča je bil do sedaj izdelan načrt umestitve čakališča na zasebnem zemljišču, 
pridobljeno soglasje podjetja Softnet (lastnika telekomunikacijskega voda) in Elektra 
Gorenjske (lastnika zračnega NN voda). Trenutno poteka pridobivanje soglasja od lastnika 
sosednjega zemljišča, na katerega meji čakališče, in ureditev služnostne pogodbe z lastnikom 
zemljišča, na katerem je predvidena umestitev čakališča. Občina je že pristopila k pridobitvi 
ponudb za izbor izvajalca gradbenih del in dobavo ter montažo nadstrešnice čakališča. 
 
Za ureditev regionalne ceste skozi naselje Posavec, ki vključuje sočasno ureditev pločnika, 
Direkcija RS za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI) vodi investicijski projekt ureditve 
regionalne ceste R2-411/1429 Gobovce – Črnivec, od km 2+090 do km 2+700. Za navedeno 
ureditev je DRSI v letu 2019 potrdila projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije 
za izvedbo PZI, pridobila idejno zasnovo IDZ ter projektno dokumentacijo za izvedbo PZI. 
Investicija je v "Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020-2023" načrtovana po letu 2023 
ter v "Prioritetnem planu za 6 letni drsni program za ukrep Ro.43 Nacionalnega programa za 
obdobje 2019-2025" v letu 2025 ter po njem. 
 
 
 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 6.5.2020 
 
Direktorica občinske uprave in predsednik Odbora krajevnih skupnosti sta na 10. seji prejela 
vprašanje svetnice Neže Mezeg o mrliških vežicah v občini Radovljica, in sicer o izvedenih 
investicijah v objekte in prihodkih iz najema vežic v zadnjih desetih letih, stroških čiščenja 
vežic, o planiranih investicijah v energetsko obnovo vežic v petih letih ter kdaj bo izvedena 
uskladitev pogrebne dejavnosti v občini z veljavnim zakonom. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE IN POBUDO SVETNICE NEŽE MEZEG 
 
Občina Radovljica izvaja pokopališko dejavnost preko javnega podjetja Komunala 
Radovljica, d.o.o. za pokopališče Radovljica, na območju ostalih krajevnih skupnosti pa preko 
krajevnih skupnosti.  
 
V zadnjih desetih letih so bile izvedene naslednje investicije oz. investicijsko vzdrževalna 
dela na poslovilnih vežicah: 
 
- KS Radovljica: 

2009 2010 

obnova strehe mrliških vežic 11.397,00 

menjava razbitega stekla, stenske obloge, 
omarica za žalno knjigo, podstavek za rože, 
pleskarska dela 6.310,10 

 
- KS Begunje: 

2009 2013 2019 
sanacija fasade 6.647,04 pleskanje 960,14 pleskanje 463,11 
sanacija vlage 553,45 zračnik 117,03     
pleskanje fasade in oken 5.423,61 

     
- KS Brezje: 

2010 2012 2015 
izolacijska dela vežica 240,00 menjava žlebov na vežicah 1.651,20 el. radiatorji 348,91 

 

2016 2017 2018 
pleskanje 120,00 bojler 114,62 el. radiatorji 568,07 
kuhinja 1.432,00     

   
- KS Kamna Gorica: 

2012 2017 
popravilo žlebov 873,00 popravilo el. instalacije 469,99 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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- KS Kropa: 
2017 2018 2019 

menjava kuhinje PV 2.795,77 menjava wc 907,68 radiatorji 927,81 
obnova notranjih prostorov PV 4.459,89 menjava vhodnih vrat 5.927,98 

   
- KS Lesce: 

2010 2015 
pleskanje 233,77 el. radiator  96,60 

  
montaža žlebov 436,97 

 
- KS Ljubno: 

2014 2018 
pleskanje 3.775,75 krovska dela 2.050,00 

 
- KS Mošnje: 

2015 2016 2018 
radiator 294,30 zamenjava žlebov 794,78 obnova el. instalacij 1.079,99 

 
- KS Podnart: 

2009 2018 
stavbno kleparska in krovska dela 23.438,86 obnova PV na Ovsišah 2.030,00 

  
radiatorji 755,79 

 
Prihodki iz najema poslovilnih vežic v zadnjih desetih letih so sledeči: 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SKUPAJ 

KS 
BEGUNJE 1.516,83 1.247,27 1.160,30 754,25 1.012,21 1.502,63 1.207,42 1.033,24 1.643,94 1.457,14 12.535,23 

KS BREZJE 585,00 390,00 505,00 455,00 290,00 745,00 325,00 745,00 1.275,00 455,00 5.770,00 
KS KAMNA 
GORICA 228,00 70,00 40,00 135,00 125,00 240,00 100,00 120,00 310,00 200,00 1.568,00 

KS KROPA 640,00 560,00 720,00 800,00 560,00 1.220,00 780,00 1.350,00 1.120,00 800,00 8.550,00 

KS LESCE 2.465,58 2.558,49 2.979,63 1.582,71 2.905,71 2.068,02 2.725,74 3.595,22 2.580,22 3.086,36 26.547,68 

KS LJUBNO / / / / / / / / / / / 

KS MOŠNJE 350,00 820,00 490,00 850,00 490,00 1.090,00 805,00 490,00 965,00 770,00 7.120,00 

KS 
PODNART 616,86 564,99 420,00 560,00 630,00 490,00 280,00 490,00 840,00 700,00 5.591,85 

KS 
SREDNJA 
DOBRAVA 

300,00 550,00 240,00 180,00 240,00 300,00 480,00 370,00 240,00 360,00 3.260,00 

 
Pogrebno dejavnost na starem in novem delu pokopališča v Radovljici na podlagi sklenjene 
pogodbe izvajata podjetji Anton Novak d.o.o., Hraše 19, 4248 Lesce in Akris d.o.o., Mišače 
1, 4244 Podnart, zato s podatki o prihodkih iz najema poslovilnih vežic ne razpolagamo. 
 
S podatkom o stroških čiščenja poslovilnih vežic ne razpolagamo, saj je le-to vključeno v 
stroške vzdrževanja pokopališča. Za KS Lesce se od leta 2019 ti stroški vodijo ločeno in 
znašajo 611,64 €. 
 
Investicije v energetsko obnovo vežic niso predvidene, krajevne skupnosti skladno z letnimi 
finančnimi načrti določijo predvidene investicije glede na razpoložljiva sredstva in potrebe. 
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Priprava novega odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti je predvidena v letošnjem letu.  
 
Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora krajevnih skupnosti. 
 
 
Pripravila: 
Urška Zakrajšek, višja svetovalka 
za lokalne skupnosti in urejanje  
javnih površin 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 21.2.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudo svetnika Maksimiljana 
Kalana da pristojne službe opravijo večkratne oglede delovanja javne razsvetljave; med 
naseljem Ljubno in Posavec, kjer poteka tudi šolska pot, javna razsvetljava delno ne deluje. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA MAKSIMILJANA KALANA 
 
Vzdrževalec javne razsvetljave je preveril delovanje razsvetljave na omenjenem odseku in 
odpravil napako.  
 
Občina Radovljica je z namenom učinkovitejšega upravljanja in vzdrževanja javne 
razsvetljave vzpostavila sistem za interaktivno obveščanje o okvarah na javni razsvetljavi za 
občane preko spletne aplikacije:  
https://jr.e2manager.com/external/reportMalfunction?0&name=Radovljica.  
 
Napake o nedelovanju svetlobnih teles lahko občani javijo tudi preko obrazca, ki je dostopen 
na spletni strani izbranega vzdrževalca javne razsvetljave Elektrogradnje Štefelin d.o.o. 
(http://stefelin.si/) ali na telefonsko številko 041 35 60 60, ki deluje 24/7 – klic ali sms. 
Vzdrževalec vsako napako poskuša odpraviti v najkrajšem možnem času. 
 
Obvestilo o možnostih sporočanja okvar na javni razsvetljavi je bilo ponovno objavljeno na 
občinskih spletnih straneh in v Deželnih novicah. 
 
 
Pripravila: 
Urška Zakrajšek, višja svetovalka 
za lokalne skupnosti in urejanje  
javnih površin 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
https://jr.e2manager.com/external/reportMalfunction?0&name=Radovljica
http://stefelin.si/
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 12.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudo svetnice Vojke Jesenko za 
prikaz razdelilnika porabe urejanja in čiščenja javnih površin po krajevnih skupnostih. Župan 
je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Na dano pobudo za prikaz razdelilnika porabe urejanja in čiščenja javnih površin po krajevnih 
skupnostih (KS) smo pripravili tabelo priloženo v prilogi. Tabela prikazuje razdelilnik porabe 
sredstev za urejanje in čiščenje javnih površin po krajevnih skupnostih v letu 2019, ločeno za 
zimsko in letno službo ter skupaj, ki se je realizirala na podlagi sklenjene pogodbe o urejanju 
in čiščenju javnih površin v občini Radovljica za leti 2019 in 2020 z izvajalcem Komunala 
Radovljica. 
 
Prikaza porabe sredstev na dolžino (km) cestišča ne navajamo, saj pogodba o urejanju in 
čiščenju javnih površin zajema širše urejanje in čiščenje javnih površin, ravnanje z odpadki, 
vključuje urejanje vse komunalne infrastrukture, vključno z odvodnjavanjem cest in 
urejanjem pločnikov, ne le na dolžino cestišč, katerih obremenitev in tudi širina je zelo 
različna. 
 
 
Pripravil: 
Marjan Kne, dipl. inž. grad., višji svetovalec 
za javno infrastrukturo 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
 
 
 
 
 
Priloga: 
-  tabela razdelilnika porabe sredstev za urejanje in čiščenje javnih površin po KS v letu 2019 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Priloga: 

      
    

-  tabela razdelilnika porabe sredstev za urejanje in čiščenje 
javnih površin po KS v letu 2019 

   
           

 
POGODBA O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH POVRŠIN V OBČINI RADOVLJICA ZA LETI 2019 IN 2020 

           
 

 - realizacija pogodbenih sredstev od 1.11.2018 do 31.10.2019. 

    
           
           

 
RAZDELILNIK PORABE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN PO KS V LETU 2019 

           
      
           

 
POGODBA 2019 IN 2020 

Faktor 
delitve 

sredstev 
zimska 

2019 

Proračunska 
sredstva za 

izvajanje 
zimske 

službe 2019 

Realizacija 
proračunskih 

sredstev 
zimska služba  

Faktor 
delitve 
letna 

služba 
2019 

Proračunska 
sredstva za 

izvajanje letne 
službe 2019 

Realizacija 
proračunskih 

sredstev 
letna služba  

Skupaj 
realizacija 

proračunskih 
sredstev  

Faktor 
odstopanja  

Proračunska 
sredstva 

2019 

 
KS BREZJE 42% 10.900,89   5.263,27   58% 15.053,61   23.227,69   28.490,96   109,77 25.954,50   

 
KS KAMNA GORICA 42% 7.497,22   4.614,91   58% 10.353,30   13.269,90   17.884,81   100,19 17.850,52   

 
KS KROPA 42% 11.972,04   11.590,97   58% 16.532,82   16.619,67   28.210,64   98,97 28.504,86   

 
KS LANCOVO 42% 13.112,28   12.697,37   58% 18.107,44   17.867,08   30.564,45   97,90 31.219,72   

 
KS LJUBNO 42% 10.432,59   3.529,29   58% 14.406,91   19.942,18   23.471,47   94,49 24.839,50   

 
KS MOŠNJE 42% 6.165,91   4.850,30   58% 8.514,82   9.619,52   14.469,82   98,56 14.680,73   

 
KS OTOK 42% 3.434,16   2.060,73   58% 4.742,42   5.976,91   8.037,64   98,30 8.176,58   

 
KS PODNART 42% 10.432,59   6.003,63   58% 14.406,91   18.835,28   24.838,91   100,00 24.839,50   

 
KS SREDNJA DOBRAVA 42% 3.668,32   3.615,47   58% 5.065,77   4.837,02   8.452,49   96,78 8.734,09   

 
KS RADOVLJICA 42% 121.746,24   70.893,32   58% 168.125,76   214.864,01   285.757,33   98,58 289.872,00   

 
KS LESCE 42% 49.896,00   31.318,08   58% 68.904,00   89.390,00   120.708,08   101,61 118.800,00   

 
KS BEGUNJE 42% 27.941,76   20.584,29   58% 38.586,24   45.891,86   66.476,15   99,92 66.528,00   

 
SKUPAJ   277.200,00   177.021,63     382.800,00   480.341,12   657.362,75   99,60 660.000,00   

           
           
 

Pripravil (Komunala): 

         
 

Zalokar Matjaž, dipl.org. 

         
           
 

Uredil (Občina): 

         
 

Marjan Kne, dipl. inž. grad. 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 15.5.2020 
 

ODGOVORI NA USTNA VPRAŠANJA 
 
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovore na 
pobude in vprašanja, zastavljena ustno na 9. seji, zadolžil občinsko upravo. 
 

- Vprašanje svetnice Tee Beton o odpravljanju napak in stanju v knjižnici, kot je 
predlagala na 8. seji, da se o tem redno poroča na sejah občinskega sveta.  

Odgovor občinske uprave: Kot smo napovedali v odgovoru na 9. seji občinskega sveta, 
bomo občinski svet sproti obveščali o vseh ključnih dogodkih v zvezi z odpravo napak v 
knjižnici. Informacija o odpravi gradbenih napak je v gradivu točke Pobude in vprašanja. 
 

- Vprašanje svetnice Tee Beton, kako bo občina reševala svojo lastnino v Kamni 
Gorici, kjer so parkirani avtomobili. Na njeno prejšnjo pobudo je občinska uprava 
odgovorila, da se zemljišče ne daje v najem, zato jo zanima, kako se bo poskrbelo, da 
občina zaščiti svoje premoženje. 

Odgovor občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo povzročitelju in lastniku 
odsluženih vozil v marcu izdal inšpekcijsko odločbo, v kateri mu je odrejeno, da v roku 30 
dni odstrani odslužena vozila. Zavezancu je bila odločba vročena. Od veljave Zakona o 
začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za 
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20 in 
61/20) roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo. Po poteku zakonitega roka 
bomo začeli s postopki za odstranitev vozil s parcele št. 380/2, k.o. Kamna Gorica, ki je v lasti 
Občine Radovljica.  
 

- Vprašanje svetnika Gorazda Fajfarja, kdo vse je poleg odvetnice Erike Šlibar 
Mulej v obdobju od januarja 2010 do januarja 2020 nudil odvetniške oz. pravne 
storitve Občini Radovljica, v katerih zadevah in koliko je posamezna zadeva stala.  

Odgovor občinske uprave: V obdobju od januarja 2010 do januarja 2020 so poleg odvetniške 
družbe Šlibar Mulej nudile odvetniške oz. pravne storitve Občini Radovljica naslednje pravne 
osebe: 
pravna oseba namen vrednost 
Godec Černeka Nemec, o.p., d.o.o. JZP Dolb in lesni predelovalni center 11.346,00 € 

Odvetnica mag. Tatjana Gregorc 
postopki vzpostavitve etažne 
lastnine/pripadajočega zemljišča 7.609,95 € 

Odvetnik - Repovž Stanislav 
odvetniške storitve po 
dogovoru/pogodbi iz preteklih let 6.287,33 € 

Odvetniška družbe Čeferin in partnerji, o.p., 
d.o.o. kadrovska zadeva 8.327,08 € 
Odvetniška družba Novak, d.o.o., o.p. kadrovska zadeva 300,00 € 
Odvetniška družba Tratnik, Sočan in 
Bogataj o.p. d.o.o. letalska nesreča iz 90-ih let 2.267,46 € 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Odvetniška družba Mužina, Žvipelj in 
partnerji d.o.o. 

pravna mnenja za: 
- ureditev Kare H 
- ureditev statusa Komunale 
Radovljica z novim odlokom 
- osnutki pogodb za športne objekte 1.164,07 € 

SKUPAJ 37.301,89 € 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 13.5.2020 
Številka: 4111-0007/2018 
 
 
ZADEVA: Informacija o odpravi gradbenih napak v novi knjižnici v Radovljici 
 
 
Uporabnik Knjižnice A. T. Linharta Radovljica in naročnica del oziroma lastnica Občina 
Radovljica že od samega začetka uporabe ugotavljata napake in pomanjkljivosti pri gradnji 
objekta knjižnice v Radovljici. O ugotovljenem redno obveščata izvajalca – Javno 
razsvetljavo d.d. ter odgovornega nadzornika na projektu Proplus d.o.o. ter supernadzornika 
projekta Ingline plus d.o.o..  
 
Prvi skupni pregled napak in pomanjkljivosti so izvajalec, nadzornik, uporabnik in naročnik 
opravili 27.6.2018. Od takrat so vpleteni opravili še 7 ogledov ter zapisniško evidentiranih 
pregledov stanja: dne 25.9.2018, 16.10.2018, 21.11.2018, 15.4.2019, 3.6.2019, 3.9.2019, 
23.1.2020. 
 
Izvajalec se na pozive uporabnika in naročnika redno odziva, nekatere napake in 
pomanjkljivosti je v danem ali podaljšanem roku tudi odpravil, uporabnik in naročnik ga 
redno opozarjata na nepopolno ali neuspešno izvedena popravila ter na pojavljanje novih 
pomanjkljivosti. 
 
Tekom odprave napak se je izkazalo, da gre predvsem pri pojavih zamakanja v objekt za 
kompleksne in sistemske napake, ki jih izvajalec kljub nekaj poskusom sam ni uspel 
odpraviti, zato je naročnik 10.9.2019 zahteval, da izvajalec predhodno pridobi elaborat, ki bo 
predstavil celovita in strokovno pripravljen plan sanacije zamakanja v objekt ter ga bodo 
pripravili strokovnjaki s področja sanacij z ustreznimi referencami. 
 
Izvajalec je sprva predložil neustrezen elaborat, na podlagi več pozivov za dopolnitev 
elaborata pa je dne 23.1.2020 predstavil korekten elaborat sanacije za tri do sedaj znana mesta 
zamakanja. Elaborat in sanacijo je poveril podjetju Izolacija – Kern, d.o.o., ki ima ustrezne 
izkušnje s področja sanacije ravnih streh. 
 
Nadzornik in naročnik sta potrdila z elaboratom predlagane rešitve ter pozvala izvajalca k 
predložitvi terminskega plana izvedbe. Izvajalec je z deli na prvem segmentu začel v skladu z 
ustreznimi vremenskimi pogoji v začetku marca. 
 
Dne 16.3.2020 je zaključil sanacijo ravne strehe na konzolnem nadstrešku v mansardi v 
skladu s potrjeno rešitvijo. Odstranjeni so bili vsi sloji do betonske plošče nad mansardo, na 
novo je bil izveden sistem obrnjene ravne strehe na konzolnem nadstrešku v mansardi, vsi 
zaključki ravne strehe ter odvodnjavanje z novo odtočno cevjo na fasadi. 
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Zaradi zaostrenih zdravstveno sanitarnih razmer v državi zaradi ogroženosti s korona virusom 
in posledičnih omejitev pri opravljanju dejavnosti izvajalec ni mogel zagotoviti poteka del po 
terminskem planu, je pa dne 7.3.2020 zaključil sanacijo steklene ograje na terasi, in sicer je 
izvedel zatesnitev stikov z aluminijastimi kotniki ter z uporabo strukturnega kita – dow 
corning. 
 
Po dežju dne 12.5.2020 je bilo ugotovljeno, da zamakanja na obeh do sedaj saniranih delih 
objekta ni bilo opaziti. Objekt je poleg uporabnika in naročnika pregledal direktor podjetja 
Izolacija – Kern, d.o.o., Matej Kern. 
 
V mansardi objekta pa so ostala tri mesta zamakanja, pri katerih je ugotovljeno, da gre za 
lokalno napako – ob preboju plošče za strešni vtočnik (Valsir), skozi neustrezno zatesnjen 
profil drsnih vrat ter skozi okenski profil nad zadnjim podestom glavnega stopnišča. Izvajalec 
bo z odpravo vseh treh napak začel v naslednjem tednu. 
 
Izvajalec še ni začel s sanacijo zamakanja v pritličju, kjer voda na neznanem mestu ali mestih 
predvidoma vdira v stavbo z zunanje ploščadi. Dogovorjeni način sanacije z odstranitvijo 
tlaka in izvedbo drenažnega utora po celotni dolžini ploščadi pred stavbo, kjer se ulovi in 
nadzorovano odvede voda, ki prihaja po armiranobetonski plošči pod hidroizolacijo s 
ploščadi, bo izvajalec izvedel do 15.6.2020.  
 
Za gradnjo knjižnice Radovljica, ki je bila dokončana in predana naročniku 25.4.2018 je 
izvajalec naročniku predal finančno zavarovanje za fasado, hidroizolacije in streho, 
komunalne naprave in napeljave ter konstrukcijsko trdnost in varnost v višini 49.359,32 EUR 
z veljavnostjo do 10.5.2023 ter finančno zavarovanje za ostala dela, opremo in naprave v 
višini 82.021,25 EUR z veljavnostjo do 10.6.2021. Garancijo za fasado, hidroizolacije in 
streho, komunalne naprave in napeljave ter konstrukcijsko trdnost in varnost je izvajalec pred 
iztekom dolžan podaljšati še za 5 let. Vse stroške odprave napak v garancijski dobi v celoti 
krije izvajalec. 
 
 
Pripravila: 
Eva Tomaževič, višja svetovalka 
za gradbene zadeve 
 

Ciril Globočnik l.r. 
Župan 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 18.5.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKA GORAZDA 

FAJFARJA GLEDE IZVAJANJA LOGOPEDSKE OBRAVNAVE V VRTCU 
RADOVLJICA  

 
 
V skladu z 28. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 
in na podlagi sklepa, sprejetega na 10. seji Občinskega sveta Občine Radovljica, posredujem 
v razpravo točko 
 
 
ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKA GORAZDA FAJFARJA 
GLEDE IZVAJANJA LOGOPEDSKE OBRAVNAVE V VRTCU RADOVLJICA 
 
 
V skladu z 28. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica je priloženo gradivo: 
 
- informacija in Analiza stanja po potrebi logopeda v Vrtcu Radovljica, podana v gradivu k 

točki Pobude in vprašanja za 7. sejo občinskega sveta 25.9.2019, 
- ustna pobuda svetnika Gorazda Fajfarja, zastavljena na 7. seji 25.9.2019, in odgovor 

občinske uprave, predložen v gradivu za 8. sejo občinskega sveta 13.11.2019, 
- ustno vprašanje svetnika Gorazda Fajfarja, zastavljeno na 8. seji 13.11.2019, in odgovor 

občinske uprave, predložen v gradivu za 9. sejo občinskega sveta 18.12.2019,  
- ustno vprašanje svetnika Gorazda Fajfarja, zastavljeno na 9. seji 18.12.2019, in odgovor 

občinske uprave z odgovorom Vrtca Radovljica, predložen v gradivu za 10. sejo 
občinskega sveta 29.1.2019.  

 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 

 
 
 
 






















































	00 Sklic 11. seje
	OBČINSKI SVET

	I. Zapisnik 10. seje
	OBČINSKI SVET

	II.a Imenovanje treh članov Sveta JSKD območne izpostave Radovljica
	ŽUPAN
	Datum: 16.3.2020

	OBČINSKA UPRAVA
	Datum: 16.3.2020


	II.b Imenovanje članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunale Radovljica d.o.o
	ŽUPAN
	Datum: 16.3.2020

	OBČINSKA UPRAVA
	Datum: 16.3.2020


	II.c Imenovanje predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Radovljica
	ŽUPAN
	Datum: 16.3.2020

	OBČINSKA UPRAVA
	Datum: 16.3.2020


	II.d Imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica
	ŽUPAN
	Datum: 19.5.2020

	OBČINSKA UPRAVA
	Datum: 19.5.2020


	II.e Imenovanje predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica
	ŽUPAN
	Datum: 19.5.2020

	OBČINSKA UPRAVA
	Datum: 19.5.2020


	II.f Imenovanje predstavnika v Svet Srednje gostinske in turistične šole Radovljica
	ŽUPAN
	Datum: 19.5.2020

	OBČINSKA UPRAVA
	Datum: 19.5.2020


	II.g Potrditev sklepa župana - podaljšanje mandata članom Nadzornega sveta Komunale Radovljica d.o.o
	ŽUPAN
	Datum: 13.5.2020

	OBČINSKA UPRAVA
	Datum: 13.5.2020


	III. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019 s poročilom o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu - prva stran
	1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj za leto 2019 ter poročila o delu delovnih teles občinskega sveta za leto 2019.

	III.a Poročilo o delu OS s pregledom pobud in vprašanj ter poročila o delu stalnih del. teles, III. b Poročilo NO
	III.b Poročilo o delu NO
	III.c Zaključni račun Občine Radovljica za leto 2019
	UVOD K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019
	IV. TABELA KS
	V. TABELA REZERVNI IN STANOVANJSKI SKLAD
	1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019
	2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019
	2.1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
	A. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
	50 Zadolževanje 0 €
	500 Domače zadolževanje 0 €

	70 Davčni prihodki 13.833.851 €
	700 Davki na dohodek in dobiček 10.401.014 €
	703 Davki na premoženje 2.738.810 €
	704 Domači davki na blago in storitve 686.281 €
	706 Drugi davki 7.747 €

	71 Nedavčni prihodki 3.536.162 €
	710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja 2.017.671 €
	711 Takse in pristojbine 18.182 €
	712 Globe in druge denarne kazni 92.131 €
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 86.197 €
	714 Drugi nedavčni prihodki 1.321.981 €

	72 Kapitalski prihodki 426.679 €
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 31.091 €
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 395.588 €

	73 Prejete donacije 10.205 €
	730 Prejete donacije iz domačih virov 10.205 €

	74 Transferni prihodki 354.297 €
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 313.282 €
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 41.015 €

	75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 35.176 €
	750 Prejeta vračila danih posojil 12 €
	751 Prodaja kapitalskih deležev 35.164 €


	B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
	40 Tekoči odhodki 3.345.676 €
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.190.381 €
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 193.284 €
	402 Izdatki za blago in storitve 1.752.833 €
	403 Plačila domačih obresti 37.735 €
	409 Rezerve 171.442,92 €

	41 Tekoči transferi 8.688.250 €
	410 Subvencije 183.993 €
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.023.604 €
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 990.746 €
	413 Drugi tekoči domači transferi 3.489.908 €

	42 Investicijski odhodki 4.972.635 €
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.972.635 €

	43 Investicijski transferi 570.171 €
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  242.000 €
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 328.171 €

	55 Odplačila dolga 843.087 €
	550 Odplačila domačega dolga 843.087 €


	C. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH TEKOČEGA LETA
	D. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLIH LET
	E. USKLADITEV PRORAČUNA
	F. UGOTOVITEV PRESEŽKA PRORAČUNA PO ZAKONU O FISKALNEM PRAVILU

	2.2 OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
	A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
	10 OBČINSKI SVET 201.253 €
	01 POLITIČNI SISTEM 138.941 €
	0101 Politični sistem 138.941 €
	01019001 Dejavnost občinskega sveta 124.497 €
	40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov 65.912 €
	40106 Materialni stroški sveta 25.355 €
	40108 Financiranje političnih strank 9.700 €
	40138 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 0 €
	40139 Nagrade predsednikom sveta KS 6.337 €
	40141 Sredstva za delo članov OS - SDS 2.725 €
	40143 Sredstva za delo članov OS - SD 1.581 €
	40144 Sredstva za delo članov OS - NSi 1.444 €
	40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 4.194 €
	40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.514 €
	40149 Sredstva za delo članov OS - LKS 2.030 €
	40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 1.516 €
	40157 Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 1.493 €
	40158 Sredstva za delo članov OS - Levica 696 €

	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 14.444 €
	40127 Stroški volilne kampanje 3.014 €
	40128 Stroški volitev - izvedba referenduma 11.431 €



	03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 6.178 €
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 6.178 €
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin 6.178 €
	48226 Mednarodno sodelovanje 6.178 €



	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 14.482 €
	0403 Druge skupne administrativne službe 14.482 €
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 14.482 €
	40130 Priznanja in simboli občine Radovljica 7.891 €
	40137 Uradne objave 6.592 €



	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 41.652 €
	1803 Programi v kulturi 41.652 €
	18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 41.652 €
	40107 Občinski časopis 41.652 €




	20 NADZORNI ODBOR 5.384 €
	02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.384 €
	0203 Fiskalni nadzor 5.384 €
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.384 €
	40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 5.384 €




	30 ŽUPAN 98.075 €
	01 POLITIČNI SISTEM 98.075 €
	0101 Politični sistem 98.075 €
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov 98.075 €
	40100 Plača poklicnega funkcionarja 46.661 €
	40101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 7.900 €
	40102 Stroški za pokroviteljstva občine 17.861 €
	40103 Stroški reprezentance 14.090 €
	40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan 11.563 €




	5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 1.799.795 €
	02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 21.248 €
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike 21.248 €
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 21.248 €
	40131 Stroški plačilnega prometa 8.869 €
	40153 Stroški delovanja javne blagajne 12.378 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.402.748 €
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	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 1.430.190 €
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	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 41.432 €
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	40715 Zdravstvena preventiva 25.990 €
	40716 Projekt Oživimo srce 15.442 €


	1707 Drugi programi na področju zdravstva 161.098 €
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo 104.364 €
	40701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage 104.364 €

	17079002 Mrliško ogledna služba 56.734 €
	40704 Mrliško ogledna služba 56.734 €



	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.996.123 €
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine 296.275 €
	18029001 Nepremična kulturna dediščina 136.237 €
	48233 Grad Kamen 49.704 €
	48236 Graščina - Grad Radovljica 20.552 €
	48252 Kropa - Kovaški muzej 1.185 €
	48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 0 €
	48274 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 0 €
	48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 47.709 €
	48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 17.087 €

	18029002 Premična kulturna dediščina 160.038 €
	48295 Muzeji radovljiške občine 160.038 €


	1803 Programi v kulturi 784.098 €
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo 593.796 €
	48230 Zborniki in jubilejne edicije 2.157 €
	48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 591.640 €

	18039002 Umetniški programi 5.000 €
	48239 Glasbena tekmovanja 5.000 €

	18039003 Ljubiteljska kultura 109.153 €
	48228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala 12.850 €
	48299 Javni sklad za kulturne dejavnosti 24.000 €
	48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 71.897 €
	48301 Obletnice in promocijska gradiva 406 €

	18039005 Drugi programi v kulturi 76.149 €
	48232 Vzdrževanje kulturnih domov 34.391 €
	48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 11.822 €
	48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 29.935 €
	48279 Večnamenski objekt Begunje 0 €


	1804 Podpora posebnim skupinam 16.500 €
	18049001 Programi veteranskih organizacij 5.500 €
	44822 Sofinanciranje veteranskih organizacij 5.500 €

	18049004 Programi drugih posebnih skupin 11.000 €
	48304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 11.000 €


	1805 Šport in prostočasne aktivnosti 899.250 €
	18059001 Programi športa 839.633 €
	46203 Športni park Radovljica 106.845 €
	46207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 3.317 €
	46213 Kopališče Radovljica 125.867 €
	46216 Smučišče Kamna Gorica 26.200 €
	46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 2.198 €
	46221 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 4.330 €
	46227 Kopališče Kropa 32.500 €
	46243 Športni park Vrbnje 35.264 €
	46244 Dom Ljubno 6.432 €
	46245 Ostali športni objekti in nakup opreme 9.491 €
	46246 Nogometni center Lesce 31.060 €
	46247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 16.309 €
	46250 Športne površine Kamna Gorica 13.900 €
	46251 Otroška igrišča 10.436 €
	46252 Športne površine Ljubno 371 €
	48118 Spodbude in nagrade 0 €
	48126 Sofinanciranje programov športa 243.232 €
	48127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 171.880 €
	48129 Urejanje tekaških prog 0 €

	18059002 Programi za mladino 59.617 €
	41005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih 4.187 €
	49274 Mladinski in študentski programi 15.430 €
	49286 Mladinski center 40.000 €



	19 IZOBRAŽEVANJE 4.171.853 €
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.862.310 €
	19029001 Vrtci 2.862.310 €
	49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 84.427 €
	49116 Vrtec Radovljica 2.415.982 €
	49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 312.057 €
	49118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev 49.844 €


	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 858.177 €
	19039001 Osnovno šolstvo 765.256 €
	49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 282.015 €
	49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 146.539 €
	49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 211.075 €
	49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 62.631 €
	49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600 €
	49271 Tekmovanja in srečanja 2.000 €
	49275 Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom 5.398 €
	49282 Investicije in obnova OŠ 48.000 €

	19039002 Glasbeno šolstvo 92.920 €
	49258 Glasbena šola Radovljica 91.301 €
	49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 1.619 €


	1905 Drugi izobraževalni programi 71.500 €
	19059001 Izobraževanje odraslih 71.500 €
	49270 Ljudska univerza Radovljica 71.500 €


	1906 Pomoči šolajočim 379.867 €
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 371.652 €
	49272 Šolski prevozi 371.652 €

	19069003 Štipendije 8.216 €
	49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 6.416 €
	49273 Štipendiranje študentov 1.800 €



	20 SOCIALNO VARSTVO 983.779 €
	2002 Varstvo otrok in družine 35.022 €
	20029001 Drugi programi v pomoč družini 35.022 €
	41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 6.048 €
	41020 Sofinanciranje materinskega doma 1.966 €
	49106 Darilo novorojenčkom občine 27.008 €


	2004 Izvajanje programov socialnega varstva 948.758 €
	20049002 Socialno varstvo invalidov 42.076 €
	41007 Družinski pomočnik 42.076 €
	41023 Odpravljanje ovir za invalide 0 €

	20049003 Socialno varstvo starih 822.923 €
	41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 505.309 €
	41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 251.636 €
	41024 Medgeneracijski center Radovljica 65.978 €

	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 27.939 €
	41002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 23.766 €
	41022 Pogrebni stroški 4.173 €

	20049005 Socialno varstvo zasvojenih 17.266 €
	41015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK" 14.370 €
	41026 Reintegracijski center 2.896 €

	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 38.553 €
	41018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500 €
	41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij 31.053 €




	5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1.458.378 €
	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 200.798 €
	0403 Druge skupne administrativne službe 200.798 €
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200.798 €
	40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 60.798 €
	44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 94.950 €
	44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 7.841 €
	44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 37.209 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 212.445 €
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 172.152 €
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 172.152 €
	44520 CLLD 166.076 €
	44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 6.076 €


	0603 Dejavnost občinske uprave 40.294 €
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 40.294 €
	44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 40.294 €



	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 176.139 €
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 168.950 €
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 168.950 €
	44516 Projekti LEADER programa 29.476 €
	44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 38.754 €
	44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 12.993 €
	44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 87.726 €


	1103 Splošne storitve v kmetijstvu 7.190 €
	11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.190 €
	44514 Stroški azila za zapuščene živali 7.190 €



	14 GOSPODARSTVO 109.695 €
	1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 109.695 €
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 109.695 €
	44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 53.168 €
	44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 24.310 €
	44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 32.217 €



	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 623.458 €
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 300.128 €
	16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 55.554 €
	46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 55.554 €

	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 151.866 €
	46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 151.866 €

	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 92.708 €
	46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 46.443 €
	46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 46.265 €


	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 323.330 €
	16069002 Nakup zemljišč 323.330 €
	44812 Nakup in oprema zemljišč 323.330 €



	20 SOCIALNO VARSTVO 98.250 €
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva 98.250 €
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 98.250 €
	41001 Subvencije najemnin za stanovanja 98.250 €



	22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 37.592 €
	2201 Servisiranje javnega dolga 37.592 €
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 37.592 €
	40129 Plačila obresti od najetega dolga 37.592 €



	23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 €
	2303 Splošna proračunska rezervacija 0 €
	23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 €
	44807 Splošna proračunska rezervacija 0 €




	5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE 3.767.661 €
	02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0 €
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike 0 €
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 0 €
	44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 0 €



	08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.989 €
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.989 €
	08029001 Prometna varnost 1.989 €
	44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 1.989 €



	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 33.687 €
	1104 Gozdarstvo 33.687 €
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 33.687 €
	44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 33.687 €



	12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 438.792 €
	1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 438.792 €
	12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 438.792 €
	44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 438.792 €



	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.483.543 €
	1302 Cestni promet in infrastruktura 2.483.543 €
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.164.284 €
	44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest 160.330 €
	44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS 53.966 €
	44698 Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 719.293 €
	44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 230.695 €

	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 937.394 €
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 796.592 €
	44690 Pločniki in hodniki za pešce 28.584 €
	44691 Kolesarske steze 112.218 €

	13029003 Urejanje cestnega prometa 176.510 €
	44303 Cestna oprema 83.139 €
	44314 Obeležba uličnih sistemov 24.474 €
	44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 33.944 €
	44693 Urejanje mirujočega prometa 23.176 €
	44695 Vodenje banke cestnih podatkov 11.776 €

	13029004 Cestna razsvetljava 205.356 €
	44302 Cestna razsvetljava - skupaj 94.093 €
	44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 111.262 €



	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 235.868 €
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 234.708 €
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 7.152 €
	44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 2.239 €
	44235 Sanacija ekoloških otokov 4.913 €

	15029002 Ravnanje z odpadno vodo 227.556 €
	44227 Ravnanje z odpadno vodo 227.556 €


	1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.160 €
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.160 €
	44114 Sanacijski program odvajanja odpadnih voda 1.160 €



	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 448.782 €
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 124.871 €
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 25.837 €
	44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS 1.425 €
	44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS 11.813 €
	44907 Vodenje katastra komunalnih naprav 12.600 €

	16029003 Prostorsko načrtovanje 99.034 €
	44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte 65.476 €
	44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti 28.553 €
	44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 5.004 €


	1603 Komunalna dejavnost 320.632 €
	16039001 Oskrba z vodo 220.758 €
	44113 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 0 €
	44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 220.758 €

	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.846 €
	44667 Pokopališče Begunje 4.846 €

	16039003 Objekti za rekreacijo 64.943 €
	44909 Parkovne in hortikulturne ureditve 64.943 €

	16039004 Praznično urejanje naselij 30.084 €
	44910 Praznična okrasitev naselij 30.084 €


	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 3.279 €
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč 3.279 €
	44228 Urejanje občinskih zemljišč 3.279 €



	23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 125.000 €
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 125.000 €
	23029001 Rezerva občine 125.000 €
	41011 Proračunska rezerva občine 125.000 €




	60 KRAJEVNE SKUPNOSTI
	06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
	0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
	06029001 - Delovanje ožjih delov občin
	40109 - 40120 Sredstva za delovanje



	13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
	1302 - Cestni promet in infrastruktura
	13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
	44316 - 44327 Komunalne ceste in objekti



	16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
	1603 - Komunalna dejavnost
	16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
	64110 - 64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost



	18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine
	18029001 Nepremična kulturna dediščina
	64131 - 64204 Sofinanciranje drugih dejavnosti

	1804 - Podpora posebnim skupinam
	18049001 - Programi veteranskih organizacij
	64112 Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi


	1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
	18059001 - Programi športa
	64114 - 64226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč




	71 REŽIJSKI OBRAT 143.501 €
	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 118.581 €
	0403 Druge skupne administrativne službe 118.581 €
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 118.581 €
	76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 49.149 €
	76002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.218 €
	76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 57.214 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 24.920 €
	0603 Dejavnost občinske uprave 24.920 €
	06039001 Administracija občinske uprave 24.920 €
	75001 Materialni stroški - javna služba 12.702 €
	75002 Strošek dela - javna služba 12.218 €




	83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 184.618 €
	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 184.618 €
	0603 Dejavnost občinske uprave 184.618 €
	06039001 Administracija občinske uprave 165.478 €
	83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 129.111 €
	83200 Materialni stroški 36.367 €

	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 19.140 €
	83300 Nabava vozil in opreme za redarje 19.140 €





	C. RAČUN FINANCIRANJA -843.087 €
	5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 843.087 €
	22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 843.087 €
	2201 Servisiranje javnega dolga 843.087 €
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 843.087 €
	44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 843.087 €





	01 POLITIČNI SISTEM 11.050 €
	010001 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 0 €
	010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 4.003 €
	010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 0 €
	010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD 1.392 €
	010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 1.436 €
	010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 1.392 €
	010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 0 €
	010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 696 €
	010017 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 1.436 €
	010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica 696 €

	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 77.061 €
	013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13 7.841 €
	013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin 37.209 €
	013012 Letališče Lesce 0 €
	013015 Upravljanje občinskega premoženja 6.344 €
	040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 25.667 €

	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 49.814 €
	013001 Plan nabave opreme - občinska uprava 16.297 €
	013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 14.376 €
	013018 Nabava vozil in opreme za redarje 19.140 €

	07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 218.700 €
	022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500 €
	032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 35.500 €
	032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme 30.000 €
	032004 Nakup gasilske opreme 30.000 €
	032005 Nakup gasilskih vozil 110.000 €
	032010 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 6.700 €

	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 362.910 €
	042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 87.726 €
	042020 Semenjalnica 10.690 €
	042023 Hitro s kolesom 155.386 €
	042024 Počakaj na bus 0 €
	042025 Temno nebo 0 €
	042026 Arhitektura gorenjskih vasi 0 €
	042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 38.754 €
	042131 Narava nas uči 29.476 €
	042008 Stroški azila za zapuščene živali 7.190 €
	042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 33.687 €

	12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 438.792 €
	065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 421.133 €
	065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 17.660 €

	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.529.815 €
	045002 Cesta za Verigo 3.733 €
	045015 Ureditev hodnikov za pešce 28.584 €
	045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje 0 €
	045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 61.324 €
	045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 31.135 €
	045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 16 €
	045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 15.998 €
	045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 19.819 €
	05040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 24.001 €
	045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 19.797 €
	045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 22.942 €
	045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 0 €
	045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 8.919 €
	045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 29.439 €
	045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 18.933 €
	045065 Pločnik na Posavcu 0 €
	045066 Pločnik v Podnartu 0 €
	045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 1.187 €
	045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 61.557 €
	045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 7.324 €
	045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže 6.127 €
	045167 Sanacija mostov in rak 26.751 €
	045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 28.597 €
	045187 Cesta Spar - Filipič 270.785 €
	045188 Program sanacije lokalnih cest 1.205 €
	045194 Oporni zid - Gubčeva ulica 76.790 €
	045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini 104.894 €
	045216 Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici 288.054 €
	045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 0 €
	052080 Izgradnja meteorne kanalizacije 46.669 €
	055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture 17.690 €
	065013 Rekonstrukcija Savske ceste 0 €
	045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 15.063 €
	045012 Odstranitev ovir za invalide 3.070 €
	045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija 24.474 €
	045074 Cestna oprema 24.145 €
	045159 Urbana oprema 58.995 €
	045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici 2.996 €
	045309 Parkirna hiša Grajski park 2.047 €
	045312 Ulična oprema Linhartovega trga 33.944 €
	064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 111.262 €
	040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 31.547 €

	14 GOSPODARSTVO 60.527 €
	041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 24.310 €
	041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 32.217 €
	044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme 2.000 €
	047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti 2.000 €

	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 188.039 €
	053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 2.239 €
	053003 Sanacija ekoloških otokov 4.913 €
	052001 ČN Radovljica 13.500 €
	052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 71.164 €
	052024 Primarna kanalizacija Spodnje Lancovo 70.294 €
	052028 Sekundarna kanalizacija v Kropi 0 €
	052030 Primarna kanalizacija Kamna Gorica 1.347 €
	052033 Kanalizacija in ČN Posavec 0 €
	052055 Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica 0 €
	052062 Primarna kanalizacija v KS Podnart 0 €
	052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte 24.108 €
	052067 Vzdrževanje ČN 473 €

	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 784.359 €
	063005 Vodovod Kropa 0 €
	063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih 36.225 €
	063011 Vodovod v KS Lancovo 348 €
	063016 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 0 €
	063040 Primarni vodovod v KS Podnart 0 €
	063041 Sanacija vodnih zajetij 7.413 €
	063043 Primarni vodovod Kamna Gorica 0 €
	063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica 0 €
	063046 Primarni vodovod Begunje 78.702 €
	063053 Vodovod v naselju Dobravica 13.787 €
	063055 Vodovod Langusova ulica 4.550 €
	063061 Vodovod Gubčeva ulica 11.760 €
	063062 Vodovod Lesce pod Golfom jug 0 €
	063063 Vodovod Spar - Filipič 67.973 €
	049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 8.850 €
	049002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 0 €
	049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Lesce 2.899 €
	049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 4.127 €
	049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 2.206 €
	049008 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Mošnje 3.983 €
	049010 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Srednja Dobrava 2.661 €
	049017 Pokopališče Begunje 4.846 €
	061012 Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 55.554 €
	061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 151.866 €
	052005 Komunalna oprema - Langusova ulica 0 €
	052015 Komunalna oprema LN ČN sever 3.279 €
	052034 Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza 0 €
	052037 Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet 0 €
	052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica 0 €
	052045 Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas - 2 0 €
	052073 Komunalna opreme OPPN Trata 0 €
	052079 Komunalna oprema - OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 0 €
	013003 Nakup in oprema zemljišč 323.330 €

	17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.434.442 €
	072003 Obnova ZD Radovljica 1.429.036 €
	072005 Projekt Oživimo srce 5.406 €

	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 415.985 €
	080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 0 €
	080035 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 0 €
	082007 Graščina - Grad Radovljica 0 €
	082009 Kropa - Trško jedro 14.116 €
	082011 Kropa - Kovaški muzej 1.185 €
	082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen 49.471 €
	082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 47.709 €
	082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 0 €
	082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme 15.100 €
	082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme 43.000 €
	082052 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 0 €
	082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 11.822 €
	082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo 9.986 €
	082015 Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba 29.935 €
	082034 Večnamenski objekt Begunje 0 €
	082055 Ureditev kulturnega doma Kropa 18.436 €
	082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje 5.969 €
	081003 Športni park Radovljica 25.012 €
	081004 Nogometni center Lesce 17.063 €
	081005 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 1.469 €
	081008 Smučišče Kamna Gorica 12.852 €
	081011 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 0 €
	081012 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 0 €
	081015 Kopališče Kropa 0 €
	081030 Dom Ljubno 3.997 €
	081031 Športni park Vrbnje 34.893 €
	081033 Ostali športni objekti in nakup opreme 4.519 €
	081034 Kopališče Radovljica 28.867 €
	081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 16.309 €
	081038 Športne površine Kamna Gorica 13.900 €
	081039 Otroška igrišča 10.376 €
	081040 Športne površine Ljubno 0 €

	19 IZOBRAŽEVANJE 392.287 €
	091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 10.000 €
	091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 23.285 €
	091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica 60.942 €
	091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 162.400 €
	091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje 19.661 €
	091006 OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje 18.960 €
	091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje 27.040 €
	091010 Investicije v obnovo OŠ 48.000 €
	091023 Podružnična šola Mošnje 0 €
	091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 5.000 €
	095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 17.000 €

	20 SOCIALNO VARSTVO 5.978 €
	107004 Medgeneracijski center Radovljica 5.978 €


	3. REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019
	4. REALIZACIJA STANOVANJSKEGA PROGRAMA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019
	5. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2019
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	9. REALIZACIJA PROGRAMA MLADINSKIH DEJAVNOSTI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019
	10. INFORMACIJA O POSLOVANJU REŽIJSKEGA OBRATA ALC LESCE ZA OBDOBJE 01.01.2019 DO 31.12.2019
	11. LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019
	065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 421.133 €
	065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 17.660 €

	12. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA V LETU 2019 - OBČINSKA UPRAVA
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	14. REALIZACIJA LETNEGA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2019
	15. DRUGA POROČILA
	a) Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF
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	ŽUPAN
	Datum: 17.3.2020
	OBČINSKI SVET
	OBČINE RADOVLJICA
	OBČINSKA UPRAVA

	V. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 - rebalans I - skrajšani postopek
	Rebalans I proračuna Občine Radovljica za leto 2020
	1. UVOD K REBALANSU I PRORAČUNA ZA LETO 2020
	ODLOK
	IV - TABELA KS
	V - REZERVNI SKLAD IN SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE
	3. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA REBALANSA I PRORAČUNA 2020
	A. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
	70 DAVČNI PRIHODKI 14.339.636 €
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 11.248.036 €
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.711.000 €
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 380.600 €

	71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.746.565 €
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA 1.872.041 €
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE 20.500 €
	712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 90.200 €
	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 55.024 €
	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 708.800 €

	72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.627.214 €
	720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 260.700 €
	722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 1.366.514 €

	73 PREJETE DONACIJE 8.221 €
	730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 8.221 €

	74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.385.495 €
	740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 760.172 €
	741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 625.323 €

	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 200 €
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 200 €


	B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
	40 TEKOČI ODHODKI 4.022.772 €
	400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH 1.290.730 €
	401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 207.916 €
	402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.276.996 €
	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 32.130 €
	409 REZERVE 215.000 €

	41 TEKOČI TRANSFERI 9.084.714 €
	410 SUBVENCIJE 243.000 €
	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 4.319.200 €
	412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 973.909 €
	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 3.548.605 €

	42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.966.821 €
	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 7.966.821 €

	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 421.239 €
	431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 227.700 €
	432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 193.539 €

	50 ZADOLŽEVANJE 1.906.082 €
	500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.906.082 €

	55 ODPLAČILA DOLGA 855.318 €
	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 855.318 €


	C. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

	4. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA REBALANSA I PRORAČUNA 2020
	A. - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -
	10 OBČINSKI SVET 200.417 €
	01 POLITIČNI SISTEM 139.990 €
	0101 Politični sistem 139.990 €
	01019001 Dejavnost občinskega sveta 139.990 €
	40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov 77.600 €
	40106 Materialni stroški sveta 24.500 €
	40108 Financiranje političnih strank 9.700 €
	40139 Nagrade predsednikom sveta KS 6.350 €
	40141 Sredstva za delo članov OS - SDS 3.360 €
	40143 Sredstva za delo članov OS - SD 1.680 €
	40144 Sredstva za delo članov OS - NSi 1.680 €
	40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 6.720 €
	40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.680 €
	40149 Sredstva za delo članov OS - LKS 840 €
	40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 1.680 €
	40157 Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 1.680 €
	40158 Sredstva za delo članov OS - Levica 840 €
	40159 Sredstva za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 840 €
	40160 Sredstva za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar 840 €



	03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 7.000 €
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 7.000 €
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin 7.000 €
	48226 Mednarodno sodelovanje 7.000 €



	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.900 €
	0403 Druge skupne administrativne službe 11.900 €
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 11.900 €
	40130 Priznanja in simboli občine Radovljica 3.200 €
	40137 Uradne objave 8.700 €



	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 41.527 €
	1803 Programi v kulturi 41.527 €
	18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 41.527 €
	40107 Občinski časopis 41.527 €




	20 NADZORNI ODBOR 10.000 €
	02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.000 €
	0203 Fiskalni nadzor 10.000 €
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora 10.000 €
	40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 10.000 €




	30 ŽUPAN 100.090 €
	01 POLITIČNI SISTEM 100.090 €
	0101 Politični sistem 100.090 €
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov 100.090 €
	40100 Plača poklicnega funkcionarja 46.740 €
	40101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 8.050 €
	40102 Stroški za pokroviteljstva občine 17.200 €
	40103 Stroški reprezentance 14.200 €
	40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan 13.900 €




	5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 2.024.113 €
	02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25.530 €
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike 25.530 €
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 25.530 €
	40131 Stroški plačilnega prometa 9.530 €
	40153 Stroški delovanja javne blagajne 16.000 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.609.189 €
	0603 Dejavnost občinske uprave 1.609.189 €
	06039001 Administracija občinske uprave 1.589.489 €
	40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 1.086.724 €
	40122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine) 41.830 €
	40123 Prispevki delodajalca 162.900 €
	40124 Materialni stroški občinske uprave 284.935 €
	40132 Stroški notranje revizije in kontrole 8.100 €
	40134 Stroški varstva pri delu 5.000 €

	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 19.700 €
	40126 Plan nabave opreme 19.700 €



	07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 389.395 €
	0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 389.395 €
	07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 9.600 €
	40201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 3.100 €
	40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500 €

	07039002 Protipožarna varnost 379.795 €
	40301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ 72.345 €
	40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 77.750 €
	40303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 17.000 €
	40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme 31.200 €
	40305 Nakup gasilske opreme 40.000 €
	40306 Nakup gasilskih vozil 108.000 €
	40307 Gasilska enota Občine Radovljica 8.000 €
	40315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 5.500 €
	40317 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 20.000 €




	5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 8.673.151 €
	10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 79.000 €
	1003 Aktivna politika zaposlovanja 79.000 €
	10039001 Povečanje zaposljivosti 79.000 €
	41003 Delež občine za javna dela 79.000 €



	14 GOSPODARSTVO 556.142 €
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 556.142 €
	14039001 Promocija občine 25.500 €
	44707 Promocijske naloge 25.500 €

	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 530.642 €
	44708 Festival stare glasbe 36.000 €
	44717 Sredstva za delovanje turističnih društev 27.000 €
	44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 466.141 €
	44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 1.500 €
	48271 Festival Avsenik 1 €



	17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 217.900 €
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 40.900 €
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 40.900 €
	40715 Zdravstvena preventiva 25.900 €
	40716 Projekt Oživimo srce 15.000 €


	1707 Drugi programi na področju zdravstva 177.000 €
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo 120.000 €
	40701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage 120.000 €

	17079002 Mrliško ogledna služba 57.000 €
	40704 Mrliško ogledna služba 57.000 €



	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.438.071 €
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine 371.908 €
	18029001 Nepremična kulturna dediščina 189.743 €
	48233 Grad Kamen 46.750 €
	48236 Graščina - Grad Radovljica 48.500 €
	48252 Kropa - Kovaški muzej 25.000 €
	48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1 €
	48274 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 1 €
	48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 46.500 €
	48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 22.991 €

	18029002 Premična kulturna dediščina 182.165 €
	48295 Muzeji radovljiške občine 182.165 €


	1803 Programi v kulturi 895.401 €
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo 620.700 €
	48230 Zborniki in jubilejne edicije 3.000 €
	48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 617.700 €

	18039002 Umetniški programi 5.000 €
	48239 Glasbena tekmovanja 5.000 €

	18039003 Ljubiteljska kultura 110.200 €
	48228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala 12.850 €
	48299 Javni sklad za kulturne dejavnosti 24.000 €
	48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 70.000 €
	48301 Obletnice in promocijska gradiva 3.350 €

	18039005 Drugi programi v kulturi 159.501 €
	48232 Vzdrževanje kulturnih domov 27.500 €
	48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2.000 €
	48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 130.000 €
	48279 Večnamenski objekt Begunje 1 €


	1804 Podpora posebnim skupinam 16.500 €
	18049001 Programi veteranskih organizacij 5.500 €
	44822 Sofinanciranje veteranskih organizacij 5.500 €

	18049004 Programi drugih posebnih skupin 11.000 €
	48304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 11.000 €


	1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.154.262 €
	18059001 Programi športa 1.093.562 €
	46203 Športni park Radovljica 96.000 €
	46207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 3.400 €
	46213 Kopališče Radovljica 373.301 €
	46216 Smučišče Kamna Gorica 26.200 €
	46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 3.300 €
	46221 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 5.500 €
	46227 Kopališče Kropa 30.000 €
	46243 Športni park Vrbnje 11.679 €
	46244 Dom Ljubno 2.001 €
	46245 Ostali športni objekti in nakup opreme 30.000 €
	46246 Nogometni center Lesce 26.731 €
	46247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 50.000 €
	46251 Otroška igrišča 15.000 €
	46252 Športne površine Ljubno 450 €
	48118 Spodbude in nagrade 0 €
	48126 Sofinanciranje programov športa 420.000 €
	48127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 0 €
	48129 Urejanje tekaških prog 0 €

	18059002 Programi za mladino 60.700 €
	41005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih 5.100 €
	49274 Mladinski in študentski programi 15.600 €
	49286 Mladinski center 40.000 €



	19 IZOBRAŽEVANJE 4.331.519 €
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.220.349 €
	19029001 Vrtci 3.220.349 €
	49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 92.639 €
	49116 Vrtec Radovljica 2.737.711 €
	49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 330.000 €
	49118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev 60.000 €


	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 732.170 €
	19039001 Osnovno šolstvo 638.800 €
	49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 150.390 €
	49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 142.500 €
	49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 227.700 €
	49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 45.480 €
	49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600 €
	49271 Tekmovanja in srečanja 2.000 €
	49275 Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom 6.630 €
	49282 Investicije in obnova OŠ 56.500 €

	19039002 Glasbeno šolstvo 93.370 €
	49258 Glasbena šola Radovljica 91.000 €
	49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 2.370 €


	1905 Drugi izobraževalni programi 61.600 €
	19059001 Izobraževanje odraslih 61.600 €
	49270 Ljudska univerza Radovljica 61.600 €


	1906 Pomoči šolajočim 317.400 €
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 305.300 €
	49272 Šolski prevozi 305.300 €

	19069003 Štipendije 12.100 €
	49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 8.600 €
	49273 Štipendiranje študentov 3.500 €



	20 SOCIALNO VARSTVO 1.050.519 €
	2002 Varstvo otrok in družine 36.166 €
	20029001 Drugi programi v pomoč družini 36.166 €
	41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 6.163 €
	41020 Sofinanciranje materinskega doma 2.003 €
	49106 Darilo novorojenčkom občine 28.000 €


	2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.014.353 €
	20049002 Socialno varstvo invalidov 52.000 €
	41007 Družinski pomočnik 50.000 €
	41023 Odpravljanje ovir za invalide 2.000 €

	20049003 Socialno varstvo starih 878.982 €
	41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 530.000 €
	41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 255.642 €
	41024 Medgeneracijski center Radovljica 84.400 €
	41027 Prostofer 8.940 €

	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 30.500 €
	41002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 25.500 €
	41022 Pogrebni stroški 5.000 €

	20049005 Socialno varstvo zasvojenih 17.471 €
	41015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK" 14.520 €
	41026 Reintegracijski center 2.951 €

	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 35.400 €
	41018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500 €
	41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij 27.900 €




	5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1.940.324 €
	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 395.900 €
	0403 Druge skupne administrativne službe 395.900 €
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 395.900 €
	40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 66.500 €
	44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 280.400 €
	44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 3.000 €
	44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 46.000 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 294.978 €
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 242.999 €
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 242.999 €
	44520 CLLD 236.899 €
	44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 6.100 €


	0603 Dejavnost občinske uprave 51.979 €
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 51.979 €
	44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 51.979 €



	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 165.700 €
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 157.700 €
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 157.700 €
	44516 Projekti LEADER programa 40.000 €
	44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 40.000 €
	44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 15.000 €
	44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 62.700 €


	1103 Splošne storitve v kmetijstvu 8.000 €
	11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 8.000 €
	44514 Stroški azila za zapuščene živali 8.000 €



	14 GOSPODARSTVO 156.000 €
	1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 156.000 €
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 156.000 €
	44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 60.000 €
	44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 60.000 €
	44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 36.000 €



	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 765.646 €
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 339.000 €
	16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 85.000 €
	46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 85.000 €

	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 145.000 €
	46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 145.000 €

	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 109.000 €
	46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 45.000 €
	46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 64.000 €


	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 426.646 €
	16069002 Nakup zemljišč 426.646 €
	44812 Nakup in oprema zemljišč 426.646 €



	20 SOCIALNO VARSTVO 90.000 €
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva 90.000 €
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 90.000 €
	41001 Subvencije najemnin za stanovanja 90.000 €



	22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 32.100 €
	2201 Servisiranje javnega dolga 32.100 €
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 32.100 €
	40129 Plačila obresti od najetega dolga 32.100 €



	23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 40.000 €
	2303 Splošna proračunska rezervacija 40.000 €
	23039001 Splošna proračunska rezervacija 40.000 €
	44807 Splošna proračunska rezervacija 40.000 €




	5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE 7.475.677 €
	02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1 €
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1 €
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1 €
	44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 1 €



	08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.000 €
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.000 €
	08029001 Prometna varnost 2.000 €
	44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 2.000 €



	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 45.651 €
	1104 Gozdarstvo 45.651 €
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 45.651 €
	44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 45.651 €



	12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1.702.778 €
	1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1.702.778 €
	12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 1.702.778 €
	44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 1.702.778 €



	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.327.032 €
	1302 Cestni promet in infrastruktura 3.327.032 €
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.111.675 €
	44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest v 9 KS 201.670 €
	44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 9 KS 35.000 €
	44698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 684.800 €
	44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 190.205 €

	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.770.056 €
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.438.624 €
	44690 Pločniki in hodniki za pešce 93.001 €
	44691 Kolesarske steze 238.431 €

	13029003 Urejanje cestnega prometa 149.301 €
	44303 Cestna oprema 63.300 €
	44314 Obeležba uličnih sistemov 8.500 €
	44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 21.500 €
	44693 Urejanje mirujočega prometa 52.001 €
	44695 Vodenje banke cestnih podatkov 4.000 €

	13029004 Cestna razsvetljava 296.000 €
	44302 Cestna razsvetljava 100.000 €
	44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 196.000 €



	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.292.324 €
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.292.324 €
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 82.100 €
	44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100 €
	44200 Zbirni center Radovljica 57.000 €
	44235 Sanacija ekoloških otokov 20.000 €

	15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.210.224 €
	44227 Ravnanje z odpadno vodo 1.210.224 €



	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 975.891 €
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 210.590 €
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 47.250 €
	44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS 11.000 €
	44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS 15.750 €
	44907 Vodenje katastra komunalnih naprav 20.500 €

	16029003 Prostorsko načrtovanje 163.340 €
	44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte 65.300 €
	44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti 60.000 €
	44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 38.040 €


	1603 Komunalna dejavnost 765.295 €
	16039001 Oskrba z vodo 618.795 €
	44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 618.795 €

	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 66.500 €
	44328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 500 €
	44667 Pokopališče Begunje 66.000 €

	16039003 Objekti za rekreacijo 65.000 €
	44909 Parkovne in hortikulturne ureditve 65.000 €

	16039004 Praznično urejanje naselij 15.000 €
	44910 Praznična okrasitev naselij 15.000 €


	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 6 €
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč 6 €
	44228 Urejanje občinskih zemljišč 6 €



	23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 130.000 €
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 130.000 €
	23029001 Rezerva občine 130.000 €
	41011 Proračunska rezerva občine 130.000 €




	60 - KRAJEVNE SKUPNOSTI
	06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
	0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
	06029001 - Delovanje ožjih delov občin
	40109 - 40120 Sredstva za delovanje



	13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
	1302 - Cestni promet in infrastruktura
	13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
	44316 - 44327 Komunalne ceste in objekti



	16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
	1603 - Komunalna dejavnost
	16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
	64110 - 64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost



	18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
	1803 Programi v kulturi
	18039005 Drugi programi v kulturi
	64121 - 64219 Sofinanciranje drugih programov

	1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
	18059001 - Programi športa
	64114 - 64226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč




	71 REŽIJSKI OBRAT 223.042 €
	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 196.561 €
	0403 Druge skupne administrativne službe 196.561 €
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 196.561 €
	76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 56.575 €
	76002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.781 €
	76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 127.205 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 26.481 €
	0603 Dejavnost občinske uprave 26.481 €
	06039001 Administracija občinske uprave 26.481 €
	75001 Materialni stroški - javna služba 13.700 €
	75002 Strošek dela - javna služba 12.781 €




	83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 196.560 €
	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 196.560 €
	0603 Dejavnost občinske uprave 196.560 €
	06039001 Administracija občinske uprave 191.060 €
	83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 134.750 €
	83200 Materialni stroški 56.310 €

	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 5.500 €
	83300 Nabava vozil in opreme za redarje 5.500 €





	C. RAČUN FINANCIRANJA -855.318 €
	5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 855.318 €
	22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 855.318 €
	2201 Servisiranje javnega dolga 855.318 €
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 855.318 €
	44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 855.318 €






	5. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
	01 POLITIČNI SISTEM 6.614 €
	010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 1.200 €
	010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 1 €
	010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD 300 €
	010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 1.875 €
	010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 511 €
	010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 300 €
	010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 300 €
	010017 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 300 €
	010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica 150 €
	010019 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 839 €
	010020 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar 839 €

	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 345.205 €
	013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13 3.000 €
	013004 Poslovna stavba - Kopališka 10 Radovljica 43.500 €
	013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin 46.000 €
	013012 Letališče Lesce 100.000 €
	013015 Upravljanje občinskega premoženja 33.500 €
	040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 119.205 €

	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 60.130 €
	060001 Oprema za redno delovanje - KS Kropa 500 €
	060002 Oprema za redno delovanje - KS Lesce 2.000 €
	060004 Oprema za redno delovanje - KS Mošnje 500 €
	060005 Oprema za redno delovanje - KS Radovljica 500 €
	060006 Oprema za redno delovanje - KS Begunje 500 €
	060007 Oprema za redno delovanje - KS Brezje 500 €
	060008 Oprema za redno delovanje - KS Kamna Gorica 500 €
	060009 Oprema za redno delovanje - KS Lancovo 2.000 €
	060010 Oprema za redno delovanje - KS Ljubno 500 €
	060011 Oprema za redno delovanje - KS Otok 1 €
	060012 Oprema za redno delovanje - KS Podnart 500 €
	060013 Oprema za redno delovanje - KS Srednja Dobrava 500 €
	013001 Plan nabave opreme - občinska uprava 19.700 €
	013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 26.429 €
	013018 Nabava vozil in opreme za redarje 5.500 €

	07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 228.200 €
	022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500 €
	032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 17.000 €
	032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme 31.200 €
	032004 Nakup gasilske opreme 40.000 €
	032005 Nakup gasilskih vozil 108.000 €
	032010 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 5.500 €
	032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 20.000 €

	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 433.250 €
	042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 62.700 €
	042020 Semenjalnica 10.708 €
	042023 Hitro s kolesom 40.000 €
	042024 Počakaj na bus 28.579 €
	042026 Arhitektura gorenjskih vasi 157.611 €
	042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 40.000 €
	042131 Narava nas uči 40.000 €
	042008 Stroški azila za zapuščene živali 8.000 €
	042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 45.651 €

	12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1.702.778 €
	065004 Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica 70.000 €
	065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 1.607.777 €
	065009 Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica 1 €
	065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 25.000 €

	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.387.729 €
	045002 Cesta za Verigo 162.500 €
	045015 Ureditev hodnikov za pešce 93.000 €
	045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje 1 €
	045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 2.500 €
	045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 7.484 €
	045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 56.669 €
	045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 6.319 €
	045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 21.009 €
	045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 41.470 €
	045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 17.982 €
	045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 0 €
	045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 0 €
	045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 167 €
	045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 38.470 €
	045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 5.131 €
	045066 Pločnik v Podnartu 1 €
	045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 5.490 €
	045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 295.200 €
	045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 37.200 €
	045167 Sanacija mostov in rak 55.000 €
	045169 Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava 116.000 €
	045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 8.906 €
	045187 Cesta Spar - Filipič 7.979 €
	045194 Oporni zid - Gubčeva ulica 89.454 €
	045213 Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji 201.231 €
	045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 23.346 €
	045314 Investicije - KS Begunje 30.952 €
	045315 Investicije - KS Brezje 10.000 €
	045320 Investicije - KS Ljubno 20.000 €
	045321 Investicije - KS Mošnje 17.799 €
	045322 Investicije - KS Otok 25.700 €
	045323 Investicije - KS Podnart 32.348 €
	045324 Investicije - KS Radovljica 20.145 €
	052080 Izgradnja meteorne kanalizacije 120.000 €
	055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture 445.000 €
	065013 Rekonstrukcija Savske ceste 23.973 €
	045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 48.000 €
	045012 Odstranitev ovir za invalide 4.000 €
	045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija 8.500 €
	045074 Cestna oprema 27.800 €
	045159 Urbana oprema 35.500 €
	045309 Parkirna hiša Grajski park 1 €
	045312 Ulična oprema Linhartovega trga 21.500 €
	064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 196.000 €
	040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 8.000 €

	14 GOSPODARSTVO 98.494 €
	041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 60.000 €
	041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 36.000 €
	044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme 2.000 €
	047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti 494 €

	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.172.324 €
	053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100 €
	053003 Sanacija ekoloških otokov 20.000 €
	053004 Zbirni center Radovljica 57.000 €
	052001 ČN Radovljica 136.203 €
	052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 96.200 €
	052024 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Radovljica 815.569 €
	052030 Primarna kanalizacija Kamna Gorica 1.750 €
	052033 Kanalizacija in ČN Posavec 1 €
	052062 Primarna kanalizacija v KS Podnart 1 €
	052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte 30.000 €
	052067 Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica 10.500 €

	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.400.864 €
	063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih 75.000 €
	063011 Vodovod v KS Lancovo 102.000 €
	063040 Primarni vodovod v KS Podnart 1 €
	063041 Sanacija vodnih zajetij 20.000 €
	063043 Primarni vodovod Kamna Gorica 14.481 €
	063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica 4.002 €
	063053 Vodovod v naselju Dobravica 282.611 €
	063061 Vodovod Gubčeva ulica 6.700 €
	063065 Vodovod Prezrenje - Sp. Dobrava 114.000 €
	049001 Investicije v pokopališča - KS Begunje 10.500 €
	049002 Investicije v pokopališča - KS Brezje 3.500 €
	049003 Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica 4.000 €
	049004 Investicije v pokopališča - KS Kropa 15.018 €
	049005 Investicije v pokopališča - KS Lesce 500 €
	049006 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno 4.620 €
	049007 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče 3.380 €
	049008 Investicije v pokopališča - KS Mošnje 13.200 €
	049009 Investicije v pokopališča - KS Podnart 500 €
	049010 Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava 3.700 €
	049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 500 €
	049017 Pokopališče Begunje 66.000 €
	061012 Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 85.000 €
	061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 145.000 €
	052015 Komunalna oprema LN ČN sever 1 €
	052034 Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza 1 €
	052037 Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet 1 €
	052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica 1 €
	052073 Komunalna opreme OPPN Trata 1 €
	052083 Komunalna oprema TNC Lesce 1 €
	013003 Nakup in oprema zemljišč 426.646 €

	17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.000 €
	072005 Projekt Oživimo srce 7.000 €

	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 957.509 €
	080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1 €
	080035 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 1 €
	082007 Graščina - Grad Radovljica 21.000 €
	082009 Kropa - Trško jedro 48.830 €
	082011 Kropa - Kovaški muzej 25.000 €
	082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen 46.500 €
	082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 40.000 €
	082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 5.491 €
	082054 Kamna Gorica - trško jedro 1 €
	082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme 25.100 €
	082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme 43.000 €
	082052 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 1 €
	082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2.000 €
	082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo 5.000 €
	082015 Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba 130.000 €
	082018 Investicije v kulturne domove - KS Srednja Dobrava 20.776 €
	082031 Investicije v kulturne domove - KS Mošnje 500 €
	082034 Večnamenski objekt Begunje 1 €
	082043 Investicije v kulturne domove - KS Kropa 500 €
	082055 Ureditev kulturnega doma Kropa 15.000 €
	082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje 7.500 €
	082057 Investicije v kulturne domove - KS Podnart 10.200 €
	082058 Investicije v kulturne domove - KS Brezje 3.000 €
	082059 Investicije v kulturne domove - KS Kamna Gorica 300 €
	082060 Investicije v kulturne domove - KS Lancovo 1 €
	082061 Investicije v kulturne domove - KS Lesce 14.584 €
	081003 Športni park Radovljica 23.781 €
	081004 Nogometni center Lesce 15.462 €
	081005 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 1.500 €
	081008 Smučišče Kamna Gorica 17.323 €
	081010 Investicije v otroška igrišča - KS Kropa 1 €
	081011 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 1.300 €
	081012 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 1 €
	081015 Kopališče Kropa 12.000 €
	081016 Investicije v otroška igrišča - KS Lancovo 1 €
	081020 Investicije v otroška igrišča - KS Srednja Dobrava 1 €
	081025 Investicije v otroška igrišča - KS Lesce 10.000 €
	081030 Dom Ljubno 1 €
	081031 Športni park Vrbnje 11.229 €
	081033 Ostali športni objekti in nakup opreme 24.500 €
	081034 Kopališče Radovljica 276.301 €
	081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 50.000 €
	081039 Otroška igrišča 13.220 €
	081040 Športne površine Ljubno 1 €
	081041 Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica 500 €
	081050 Investicije v otroška igrišča - KS Begunje 500 €
	081051 Investicije v otroška igrišča - KS Brezje 1 €
	081052 Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica 34.600 €
	081053 Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno 500 €
	081054 Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje 500 €
	081056 Investicije v otroška igrišča - KS Podnart 1 €

	19 IZOBRAŽEVANJE 244.540 €
	091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 10.000 €
	091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 87.639 €
	091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica 5.000 €
	091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 23.401 €
	091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje 8.000 €
	091006 OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje 12.000 €
	091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje 5.000 €
	091010 Investicije v obnovo OŠ 56.500 €
	091023 Podružnična šola Mošnje 25.000 €
	091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 5.000 €
	095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 7.000 €

	20 SOCIALNO VARSTVO 24.400 €
	107004 Medgeneracijski center Radovljica 24.400 €
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	VI. Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Leški hrbet
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	Datum: 4.5.2020
	1. člen
	2. člen

	Predmet načrta
	1. člen

	UGOTOVITEV GLEDE STALIŠČ DO PRIPOMB
	MED OBJAVO PREDLOGA PRVIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV
	OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
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	PODATKI O OSEBI, KI DAJE IZJAVO
	PODATKI O PROSTORSKEMU AKTU
	IZJAVA

	VII. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
	V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sodelovali:

	VIII. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Radovljica
	IX. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica
	ŽUPAN
	OBČINSKA UPRAVA
	I. DEJAVNOST GJS RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
	II. DEJAVNOST GJS ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

	X. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev
	V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale:
	Vrtec Radovljica je na podlagi sklepa sveta staršev posredoval predlog za spremembo načina obračunavanja stroškov prehrane za čas javljene odsotnosti otroka iz vrtca, in sicer da se strošek prehrane odračuna za odsotnost otroka še isti dan, če starši ...

	XI. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu
	V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:
	OBČINSKA UPRAVA

	XII.a Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2019
	OBČINSKA UPRAVA
	POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE RADOVLJICA ZA LETO 2019


	XII.b Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2019, Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020 in poročilo COVID-19
	POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI RADOVLJICA V LETU 2019
	LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
	V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2020
	Javne površine
	V občini Radovljica smo izvedli dezinfekcijo urbane opreme in namestili opozorila uporabnikom. Trakove smo že odstranili.
	OBČINSKA UPRAVA
	POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE RADOVLJICA V LETU 2019, LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2020 IN POROČILO O AKTIVNOSTIH, IZVEDENIH ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI COVI...


	XII.c Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Radovljica za leto 2019
	Datum: 13.5.2020
	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
	OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO
	OBČINSKA UPRAVA
	OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019


	XIII. Poročila nadzornega odbora
	UGOTOVITVE

	XIV. Premoženjsko pravna zadeva - Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica
	ŽUPAN
	OBČINSKEMU SVETU
	OBČINE RADOVLJICA

	XV. Pobude in vprašanja
	Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	Na sedežu občine je 11.3.2020 potekal sestanek glede nadaljevanja projekta Prometne ureditve ob PŠ Begunje, katerega so se udeležili predstavnika KS Begunje (predsednica sveta KS Marija Hrovat, član sveta KS Matevž Langus), predstavnik PŠ Begunje (Pet...
	Predviden terminski plan izvedbe investicije je:
	2020 – izdelava projektne dokumentacije
	2021 – pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo investicije
	2022 – izvedba investicije
	Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.
	OBČINSKA UPRAVA
	Zemljišča s parc. št. 312/35, 312/27 in 312/28, vse k.o. Hraše, je Občina Radovljica pridobila z nakupom od Verige d.o.o. Lesce, v stečaju dne 14.5.2002.
	Pred spremembo družbene ureditve v Sloveniji je bila Veriga d.o.o. Lesce lastnica celotne delavske soseske v tem delu Lesc, vključno z vsemi pripadajočimi manipulativnimi površinami in cestami. Nakup v letu 2002 je bil izveden z namenom ustrezne uredi...
	Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja,
	Pripravil:
	Dominik Skumavec, vodja
	Referata za gospodarjenje z nepremičninami
	OBČINSKA UPRAVA
	Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.
	OBČINSKA UPRAVA
	ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA BRANKA FAJFARJA
	Premoženjsko pravna služba občinske uprave skrbi za pravno in formalno urejenost javnih zemljišč v lasti občine. V tem okviru tudi po svojih najboljših močeh ukrepa ob prekomerni ali nepravilni uporabi javnih zemljišč s strani drugi fizičnih ali pravn...
	Glede očitane uzurpacije zemljišč 331/4 in 331/6 k.o. Ljubno pojasnjujemo sledeče:
	- Občinska uprava je preverila podatke v uradnih  evidencah in izvedla poizvedbo v arhivu občine glede morebitnih dogovorov med občino in uporabnikom oziroma njegovimi pravnimi predhodniki.
	- Zemljišče v javni lasti, ki je predmet vprašanj, je v naravi v dejanski posesti lastnikov parcele 332/3 k.o. Ljubno.
	- Trenutno ni sklenjene najemne pogodbe za ti dve parceli, prav tako nismo izdajali nobenih soglasij, niti nismo prejeli vloge za odstranitev ali zasaditev žive meje na teh javnih zemljiščih.
	- Domnevno nezakoniti uporabnik svojo uporabo utemeljuje na podlagi sklepa Sveta KS Ljubno z dne 20.6.1989, da zemljišče 331/4, ki je nastalo s sklepom Geodetske uprave SO Radovljica dne 27.9.1989 preide na novega lastnika kot kompenzacija za odstoplj...
	- Ugotavljamo, da dogovor o zamenjavi torej res obstaja, vendar pa do danes ni bil ustrezno formalno pravno izpeljan.
	- Po seznanitvi s stanjem v naravi in ugotovljenim nerealiziranim dogovorom bomo status zemljišča uredili skladno z zakonom in že danimi zavezami občine pravnemu predhodniku današnjega uporabnika.
	Glede domnevno postavljenega zidanega objekta na parceli 1114 k.o. Ljubno ugotavljamo sledeče:
	- Glede na kvaliteto trenutnega Zemljiško katastrskega prikaza GURS na lokaciji stavbe in ob primerjavi z urejenimi mejami iz Zemljiško katastrskega načrta GURS z visoko verjetnostjo ocenjujemo, da domnevno sporni objekt št. stavbe 2160 278 v celoti s...
	Pripravil:
	Dominik Skumavec, vodja
	Referata za gospodarjenje z nepremičninami
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	ODGOVOR NA POBUDO ČLANOV SVETNIŠKE SKUPINE SDS ANDREJA POTOČNIKA, ALJOŠA ŠKUFCE, JERNEJA KOLMANA IN BREDE POLIČAR
	80. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) določa, da so odbori in komisija dolžni opraviti obravnavo najkasneje pred dnem, za katerega je sklicana seja občinskega sveta, skladno s 3. členom Sklepa o delovanju delovnih ...
	Glede na sklicevanje sej odborov in komisij v različnih terminih (ponedeljek ali torek pred sejo občinskega sveta) se je v izogib kakršnihkoli dvomom o prejemu zapisnikov ustalila praksa, da so predlogi zapisnikov sej vseh delovnih teles občinskim sve...
	ŽUPAN
	ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE MATEJE POTOČNIK
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA
	Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora krajevnih skupnosti.
	OBČINSKA UPRAVA
	OBČINSKA UPRAVA

	XVI. Odgovori na pobude in vprašanja svetnika Gorazda Fajfarja glede izvajanja logopedske obravnave v Vrtcu Radovljica
	V skladu z 28. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica je priloženo gradivo:




