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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.  
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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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