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22  PPoovvzzeetteekk  

 
 
Strokovna podlaga je dokument, ki pomaga Občini Radovljica razdeliti sredstva za 
financiranje krajevnih skupnosti čim bolj enakomerno. V tej zahtevi, so bili izdelani modeli 
za izračune po posameznih namenih sredstev, po katerih se sredstva razdelijo na način, kot je 
razvidno iz spodnje tabele. 
Model temelji na podatkih, ki so bili usklajeni z občinsko upravo Občine Radovljica. 
 
Skupna proračunska sredstva za KS, so razdeljena, kot je razvidno iz tabele. 

Št. Delež Namen sredstev 

1. 56,50% 

- sredstva za redno delovanje,  
- sredstva za investicije,  
- sredstva za vzdrževanje kulturnih domov,  
- sredstva za vzdrževanje otroških igrišč; 

2. 40,50% - sredstva za finančne izravnave; 

3. 3% 
- sredstva namenjena direktno KS Radovljica – upravno središče 

občine; 

 
Nadalje se 56,50 % razpoložljivih proračunskih sredstev občine Radovljica, kot izhaja iz 
zgornje tabele, porazdeli med vse KS, na način kot je navedeno v naslednji tabeli. 

Z.št. Namen sredstev Delež 

1. sredstva za redno delovanje 23% 

2. sredstva za investicije 71% 

3. sredstva za vzdrževanje kulturnih domov 2% 

4. sredstva za vzdrževanje otroških igrišč 4% 

 
Za vsako postavko sredstev, ki je navedena v zgornji tabeli, je bil izdelan model za izračun. V 
dokumentu podajamo dogovorjene kriterije za izračun deležev, po katerih se sredstva 
razdelijo med KS v Občini Radovljica.  
 
Posebno postavko predstavljajo še sredstva za finančne izravnave, za katero je bil prav tako 
izdelan model za izračun, ki izhaja iz štirih kriterijev, po katerih se razdelijo sredstva za 
finančne izravnave. Le-ta so namenjena krajevnim skupnostim z manj kot 2.000 prebivalcev.  
 
Posebna postavka so sredstva, ki se direktno namenijo KS Radovljica, ki predstavlja upravno 
središče občine. Posledično tako za krajevno skupnost nastajajo dodatni stroški, ki jih druge 
KS nimajo, zato so ta sredstva namenjena zgolj KS Radovljica. 
 
Kriteriji predstavljajo fiksne ali spremenljive podatke, ki se lahko v modelu prilagodijo, glede 
na morebitne spremembe, ki izhajajo iz uradnih evidenc, oz. so posledica gradnje nove 
infrastrukture v posamezni KS. 
 
Za konkreten prikaz, so vrednostni podatki, povzeti po proračunu za leto 2020.  
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33  UUvvoodd  

33..11  PPooddaattkkii  oo  iizzddeelloovvaallccuu  iinn  nnaarrooččnniikkuu  

33..11..11  NNaarrooččnniikk  

Naročnik strokovnih podlag je: 
Občina Radovljica 
Gorenjska cesta 19 
4240 Radovljica 
 
Župan: Ciril Globočnik 
Matična številka: 5883466000   
ID št. za DDV: SI 67759076 
 
t. 04 537 23 00 
e-pošta: obcina.radovljica@radovljica.si 
splet: http://www.radovljica.si/ 

33..11..22  IIzzddeelloovvaalleecc  

Strokovne podlage je v sodelovanju z naročnikom in krajevnimi skupnostmi izdelalo podjetje: 
Ipsum, okoljske investicije, d. o. o. 
Ljubljanska cesta 72 
1230 Domžale 
 
Odgovorna oseba: Ivo Kejžar 
Matična številka: 1924982 
ID št. za DDV: SI 43967604 
 
t. (01) 724 40 55 
f. (01) 724 40 54 
e-pošta: info@ipsum.si 
splet: http://www.ipsum.si 
 

33..22  OOzzaaddjjee  iinn  nnaammeenn  ssttrrookkoovvnniihh  ppooddllaagg  

33..22..11  OOzzaaddjjee  

Na osnovi Odloka o proračunu Občine Radovljica, Občina Radovljica vsako leto namenja 
svojim krajevnim skupnostim sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti in vzdrževanje 
cestne in druge komunalne infrastrukture v krajevnih skupnostih. Občina Radovljica je ta 
sredstva zavezana razdeliti čim bolj enakomerno med vse KS, zato se je odločila na novo 
določiti kriterije za delitev sredstev skupne rabe. Kriteriji morajo temeljiti izključno na 
strokovno objektivnih ugotovitvah in izračunih. Skupaj z določitvijo kriterijev za skupno 
rabo, je potrebno določiti kriterije za razdelitev sredstev za delovanje krajevnih skupnosti. 
 
Na podlagi teh strokovnih podlag, se izdela Odlok o kriterijih in merilih za financiranje 
krajevnih skupnosti v občini Radovljica, ki se ga sprejme na občinskem svetu. 
 
Na podlagi teh strokovnih podlag se določajo kriteriji in merila za financiranje krajevnih 
skupnosti v občini Radovljica iz sredstev, ki so določena v proračunu občine, in sicer za 
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naslednje namene: 
- redno delovanje krajevnih skupnosti, 
- sredstva za investicije, 
- sredstva za vzdrževanje kulturnih domov, 
- sredstva za vzdrževanje otroških igrišč. 

33..22..22  OObbččiinnaa  RRaaddoovvlljjiiccaa  iinn  kkrraajjeevvnnee  sskkuuppnnoossttii  

Občina Radovljica zajema 12 krajevnih skupnosti, ki so navedene v spodnji tabeli. 
 
Tabela 1: Število prebivalcev po krajevni skupnosti v Občini Radovljica 

KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠTEVILO PREBIVALCEV 

Begunje na Gorenjskem               2.283    

Brezje                   896    

Kamna Gorica                   530    

Kropa                   889    

Lancovo               1.010    

Lesce               3.430    

Ljubno               1.047    

Mošnje                   472    

Otok                   175    

Podnart                   970    

Radovljica               6.722    

Srednja Dobrava                   448    

SKUPAJ OBČINA RADOVLJICA 18.872 

(vir: Podatki Občine Radovljica, februar 2020) 

33..33  PPrraavvnnee  ppooddllaaggee  

33..33..11  PPrreeddppiissii  

• Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ 
(Ur.l. RS, št.94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15, ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18); 

• Zakon o financiranju občin (uradno prečiščeno besedilo) /ZFO-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 
123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 - popravek); 

• Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17 – popr.); 
• Zakon o urejanju prostora (ZureP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17); 
• Zakon o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) /ZJC-UPB1/(Ur.l. RS, št. 33/06, 

uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 
109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn); 

• Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18); 
 
OBČINSKI PREDPISI: 

• Odlok o občinskih cestah, 
• Odlok o proračunu Občine Radovljica. 
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33..33..22  OOssttaallee  ssttrrookkoovvnnee  ppooddllaaggee  iinn  ddookkuummeennttaacciijjaa  

Strokovne podlage so bile izdelane na podlagi naslednjih podatkov, ki jih je posredovala 
Občina Radovljica: 
Podatki Občine Radovljica: 
• BCP (Banka cestnih podatkov in drugih evidenc komunalne infrastrukture v Občini 

Radovljica), Občina Radovljica, 2018: 
• Kataster javne razsvetljave, Občina Radovljica, 2018 
• Evidenca o komunalni opremi v Občini Radovljica, Komunala Radovljica, 2018: 

• Zelenice, 
• Klopi, 
• Koši za smeti, 
• Rake, 
• Hodniki za pešce 

• Strokovnih podlagah - za razdelitev in vzdrževanje javne cestne in komunalne 
infrastrukture, ki je v pristojnosti krajevnih skupnosti ter sredstev za delovanje krajevnih 
skupnosti, št. 144/18, Ipsum, d.o.o., december 2018. 

• Podatki občine Radovljica:  
• Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, 
• Število prebivalcev, 
• Število otroških igrišč in oprema igrišč, 
• Podatki o kulturnih domovih. 
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44  OOssnnoovvnnaa  rraazzddeelliitteevv  ssrreeddsstteevv  zzaa  KKSS    ppoo  nnaammeennuu  

44..11  MMeettooddoollooggiijjaa  rraazzddeelliitteevv  pprroorraaččuunnsskkiihh  ssrreeddsstteevv  ppoo  KKSS  

Osnovna razdelitev proračunskih sredstev, ki so namenjena za delovanje krajevnih skupnosti, 
se bo, na osnovi teh strokovnih podlag in sprejetega odloka, razdelila na naslednji način. 
 
Tabela 2: Model za razdelitev sredstev – osnovna razdelitev sredstev po namenu 

Št. Delež Namen sredstev 

1. 56,50% 

- sredstva za redno delovanje,  
- sredstva za investicije,  
- sredstva za vzdrževanje kulturnih domov,  
- sredstva za vzdrževanje otroških igrišč; 

2. 40,50% - sredstva za finančne izravnave; 

3. 3% 
- sredstva namenjena direktno KS Radovljica – upravno središče 

občine; 

 
Podatki o deležih so dogovorjeni in usklajeni med občino Radovljica in krajevnimi 
skupnostmi. 
 
Nadalje se 56,50 % razpoložljivih proračunskih sredstev občine Radovljica, kot izhaja iz 
zgornje tabele, porazdeli med vse KS, na način kot je navedeno v naslednji tabeli. 
 
Tabela 3: Model za razdelitev sredstev, po namenu in deležih 

Z.št. Namen sredstev Delež 

1. sredstva za redno delovanje 23% 

2. sredstva za investicije 71% 

3. sredstva za vzdrževanje kulturnih domov 2% 

4. sredstva za vzdrževanje otroških igrišč 4% 

 
Takšna razdelitev sredstev izhaja iz podatka s strani občinske uprave občine Radovljica. 
Podatki o deležih so dogovorjeni in usklajeni med občino Radovljica in krajevnimi 
skupnostmi. 

44..22  PPooddaattkkii  oo  iinnffrraassttrruukkttuurrii  vv  kkrraajjeevvnniihh  sskkuuppnnoossttiihh  

Vrednost komunalne opreme v posamezni KS 
Podatek o vrednosti komunalne opreme, po posamezni KS, je bil opredeljen na podlagi 
novega odloka o kategorizaciji občinskih cest (sprejet junija 2018), ki je bil pripravljen na 
podlagi izvedenega snemanja cest. Izvedeno je bilo tudi novo vrednotenje javnih površin. 
 
Obseg komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, je opredeljen v 
Strokovnih podlagah - za razdelitev in vzdrževanje javne cestne in komunalne infrastrukture, 
ki je v pristojnosti krajevnih skupnosti ter sredstev za delovanje krajevnih skupnosti, št. 
144/18, Ipsum, d.o.o., december 2018. 
 
Kulturni domovi 
Sredstva za vzdrževanje kulturnih domov se namenja tistim KS, ki že imajo kulturni dom. 
Trenutno imajo kulturni dom sledeče KS: Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Mošnje in 
Podnart. 
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Otroška igrišča 
Otroška igrišča se trenutno nahajajo v 11 KS, kot sledi: Begunje, Brezje, Kamna Gorica, 
Kropa, Lancovo, Lesce, Ljubno, Mošnje, Podnart, Radovljica in Srednja Dobrava. 
Igrišča so upoštevana na podlagi kriterijev, ki so podani v nadaljevanju dokumenta. 

44..33  DDeemmooggrraaffsskkii  ppooddaattkkii  iinn  eekkoonnoommsskkii  ppooddaattkkii  

Število prebivalcev 
V modelu so bili upoštevani uradni statistični podatki zadnjega popisa prebivalcev po 
posameznih krajevnih skupnostih. Ti se lahko ob novejših popisih dopolnijo v modelu. 
 
Zbrana sredstva iz naziva Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  
Ta postavka je v modelu prikazana z dejanskim stanjem – zneskom, razvidnim iz evidence 
pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, po posameznih krajevnih skupnostih. 
 
Velikost KS oz. naselij 
Velikost naselja je opredeljena na podlagi števila prebivalcev. Upoštevani so podatki 
aktualnega popisa prebivalstva in podatki registra teritorialnih enot Geodetske uprave RS. 
Glede na velikost naselja se veča tudi število infrastrukture, prav tako pa tudi uporaba te 
infrastrukture. Iz tega izvirajo tudi večji stroški vzdrževanja obstoječe infrastrukture. 

44..44  RRaazzddeelliitteevv  ssrreeddsstteevv  ppoo  nnaammeennuu  

Za prikaz podatkov v tej strokovni podlagi, smo uporabili podatke za letošnji proračun 2020.  
Vsako leto se ta sredstva določijo v sklopu razdelitev sredstev proračuna občine, za tekoče 
leto. 
 
Celotna sredstva namenjena za financiranje KS za leto 2020, po merilih iz tega dokumenta, 
znašajo 400.000,00 EUR. Glede na navedeno v poglavju 4. se sredstva porazdelijo po 
postavkah, kot je navedeno v spodnji tabeli. 
 
Tabela 4: Izračun razdelitve sredstev, po namenu, za leto 2020 

Št. Delež sredstev Višina sredstev 

1. 56,50% 226.000,00 

2. 40,50% 162.000,00 

3. 3% 12.000,00 

 100% 400.000,00 

 
Ta sredstva se med krajevne skupnosti, delijo po ključu, kot je navedeno v spodnji tabeli. 
Zneski so rezultat razdelitve letošnjega proračuna. Ta podatek je odvisen od vsakoletnega 
zneska v proračunu občine Radovljica. Deleži po namenu sredstev ostajajo enaki vsako leto, 
do preklica. 
 
Tabela 5: Izračun razdelitve sredstev, po namenu sredstev (izračunani deleži) 

Z.št. Namen sredstev Delež Znesek v € 

1. sredstva za redno delovanje 23% 51.980,00 

2. sredstva za investicije 71% 160.460,00 

3. sredstva za vzdrževanje kulturnih domov 2% 4.520,00 

4. sredstva za vzdrževanje otroških igrišč 4% 9.040,00 
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55  MMooddeell  zzaa  rraazzddeelliitteevv  ssrreeddsstteevv  zzaa  RReeddnnoo  ddeelloovvaannjjee  
kkrraajjeevvnniihh  sskkuuppnnoossttii  

55..11  MMeettooddoollooggiijjaa  

Sredstva za Redno delovanje krajevnih skupnosti, se namenjajo za pokrivanje stroškov 
upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov, za opravljanje raznih administrativnih nalog 
krajevnih skupnosti, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, reprezentanco ter za druge 
materialne stroške. 
 
Za razdelitev sredstev za Redno delovanje krajevnih skupnosti, je bil izdelan model na 
podlagi dveh spodaj naštetih kriterijev (v oklepajih je podan delež upoštevanosti oz. teža 
posameznega kriterija): 
 

1. Fiksni del     5% 
2. Variabilni del   95% 

 
Fiksni del stroškov za delovanje krajevnih skupnosti (5 %) 
Ti stroški so odmerjeni za vsako krajevno skupnost po kriteriju enakih deležev (1/12 na vsako 
KS). Delovanje krajevne skupnosti zahteva določene stroške, ki niso vezani na kriterij 
velikosti. 
Ta sredstva se KS nakazujejo mesečno po enakih deležih (1/12). 
 
Variabilni del stroškov za delovanje krajevnih skupnosti (95 %) 
Variabilni stroški, se določajo na podlagi značilnosti posamezne krajevne skupnosti. Odvisni 
pa so od naslednjega merila: 

• Število prebivalcev v krajevni skupnosti (KS) 
Ta kriterij pokriva delež stroškov delovanja posamezne KS, ki je sorazmeren s 
številom prebivalcev. Za vrednotenje merila števila prebivalcev v krajevni skupnosti 
se upošteva podatke zadnjega znanega števila prebivalcev iz uradnih evidenc. V 
modelu in izračunu so upoštevani podatki kot je razvidno iz Tabela 1. 

 

55..22  MMooddeell  iinn  iizzrraaččuunn  

V modelu so uporabljeni podatki, kot je navedeno v prejšnjem poglavju. Vsako leto se za nov 
izračun uporabijo aktualni podatki o številu prebivalcev v posamezni KS, ki se jih pridobi iz 
uradnih evidenc (CRP ali Popis prebivalstva). V tem izračunu so uporabljeni podatki za leto 
2019, oz. proračunsko leto 2020. Podatki o zneskih so podani s strani občinske uprave 
Radovljica. 
Predlagana postavka za proračun 2020 – redno delovanje, je 51.980,00 EUR. Ta znesek se 
najprej razdeli na: 

- Fiksni del 5 % -    2.599,00 EUR. 
- Variabilni del 95% -  49.381,00 EUR. 

 
Navedena zneska se tako, po zgoraj navedenih kriterijih porazdeli med vse KS, kot sledi v 
tabeli spodaj. 
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Tabela 6: Model za razdelitev sredstev za Redno delovanje 

KRAJEVNA 

SKUPNOST 

FIKSNI DEL (1/12) 
VARIABILNI DEL  

- število prebivalcev 

2.599,00  49.381,00  

 delež   vrednost   delež   vrednost  

Begunje 8,33% 216,58  12,10% 5.973,76  

Brezje 8,33% 216,58  4,75% 2.344,50  

Kamna Gorica 8,33% 216,58  2,81% 1.386,81  

Kropa 8,33% 216,58  4,71% 2.326,18  

Lancovo 8,33% 216,58  5,35% 2.642,79  

Lesce 8,33% 216,58  18,18% 8.975,03  

Ljubno 8,33% 216,58  5,55% 2.739,61  

Mošnje 8,33% 216,58  2,50% 1.235,05  

Otok 8,33% 216,58  0,93% 457,91  

Podnart 8,33% 216,58  5,14% 2.538,13  

Radovljica 8,33% 216,58  35,62% 17.588,97  

Srednja Dobrava 8,33% 216,58  2,37% 1.172,25  

SKUPAJ 100,00% 2.599,00  100,00% 49.381,00  

 
Priloga k temu dokumentu je dokument v excel obliki, kjer so podane navedene tabele, ki 
služijo vsakoletnemu izračunu, za razdelitev sredstev po KS, po merilih, ki so navedeni v tem 
dokumentu. 

55..33  KKoommeennttaarr  rreezzuullttaattoovv    

Vsi obravnavani podatki in rezultati dobljeni v tem dokumentu, so uporabni podatki pri 
usklajevanju proračuna Občine Radovljica. Podatki so uporabni za razdelitev sredstev 
občinskega proračuna za postavki: 

- Redno delovanje krajevnih skupnosti. 
 

Ob vsakokratnem sprejemanju proračuna, občinska uprava pripravi podatke iz tega 
dokumenta - usklajene z aktualnimi javnimi evidencami, in jih v tabelarični obliki priloži 
proračunu.  
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66  MMooddeell  zzaa  rraazzddeelliitteevv  ssrreeddsstteevv  zzaa  iinnvveessttiicciijjee  

66..11  MMeettooddoollooggiijjaa  

Model temelji na izračunu utežene vsote deležev posamezne krajevne skupnosti v oceni 
vsakega od treh kriterijev in deleža, ki smo ga uporabili pri sredstvih za investicije:  
 

1. Vrednost infrastrukture     40% sredstev 
2. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  20% sredstev 
3. Velikost krajevne skupnosti    40% sredstev 

 
Sredstva za izvedbo investicij se določi z občinskim proračunom in so sestavni del proračuna 
Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Investicije za posamezno krajevno 
skupnost določi svet krajevne skupnosti. Za izvedbo investicij skrbi občinska uprava - 
Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Sprememba namena in obsega 
investicije brez soglasja krajevne skupnosti ni dopustna. 

66..11..11  OOpprreeddeelliitteevv  kkrriitteerriijjaa  vvrreeddnnoosstt  iinnffrraassttrruukkttuurree  

Podatek o vrednosti komunalne opreme, po posamezni KS, je bil opredeljen na podlagi 
novega odloka o kategorizaciji občinskih cest (sprejet junija 2018), ki je bil pripravljen na 
podlagi izvedenega snemanja cest. Izvedeno je bilo tudi novo vrednotenje javnih površin. 
 
Razmere med posameznimi KS se bistveno spremenijo predvsem iz naslednjih razlogov:  
1. Pri izračunu cestnih površin ne uporabljamo več podatka o povprečnih širinah cest temveč 

njihove dejanske površine. Poleg tega so ločeno obdelani posamezni elementi cest 
(vozišča, pločniki, hodniki za pešce, kolesarske steze).   

2. Med javne površine so zajete še ceste, ki smo jih prevzeli od RS, vse zelene površine z 
zelenicami in hortikulturnimi ureditvami ter površine v varovalnih pasovih cest, ki jih 
vzdržuje Komunala Radovljica. 

3. Ažurirane so evidence talne in vertikalne signalizacije in cestne razsvetljave. 
      
Obseg komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, je opredeljen v 
Strokovnih podlagah - za razdelitev in vzdrževanje javne cestne in komunalne infrastrukture, 
ki je v pristojnosti krajevnih skupnosti ter sredstev za delovanje krajevnih skupnosti, št. 
144/18, Ipsum, d.o.o., december 2018.  
Podatki o vrednosti komunalne opreme iz Tabela 7, je povzeta iz navedenih strokovnih 
podlagah. 
 
Tabela 7: Vrednost komunalne opreme po posameznih KS 

Z.št. Naziv KS 
Vrednost 

Komunalne opreme  
v EUR 

Delež 

1  Begunje           212.258,27    10,68% 

2  Brezje           123.545,51    6,21% 

3  Kamna Gorica             53.309,48    2,68% 

4  Kropa             65.645,67    3,30% 

5  Lancovo           122.413,02    6,16% 

6  Lesce           425.623,74    21,41% 
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Z.št. Naziv KS 
Vrednost 

Komunalne opreme  
v EUR 

Delež 

7  Ljubno           124.913,38    6,28% 

8  Mošnje             73.920,39    3,72% 

9  Otok             42.916,45    2,16% 

10  Podnart           134.117,81    6,75% 

11  Radovljica           537.168,26    27,02% 

12  Srednja Dobrava             72.359,18    3,64% 

 SKUPAJ       1.988.191,17    100,00% 

 
Zgoraj navedeni podatek predstavlja spremenljiv podatek, ki se časovno spreminja, glede na 
obseg infrastrukture po KS. 
 

66..11..22  OOpprreeddeelliitteevv  kkrriitteerriijjaa  nnaaddoommeessttiilloo  zzaa  uuppoorraabboo  ssttaavvbbnneeggaa  zzeemmlljjiiššččaa  

Podatek o višini zneska, za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, je povzet iz evidenc 
Občine Radovljica. 
 
Tabela 8: Višina nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč po posamezni KS, za leto 2019 

Z.št. Naziv KS 
Višina NUSZ 

v EUR 
Delež 

1  Begunje           337.999,82    16,00% 

2  Brezje             31.291,37    1,48% 

3  Kamna Gorica             43.039,17    2,04% 

4  Kropa             75.731,67    3,59% 

5  Lancovo             38.266,45    1,81% 

6  Lesce           812.165,83    38,45% 

7  Ljubno             58.900,19    2,79% 

8  Mošnje             44.378,37    2,10% 

9  Otok               7.346,91    0,35% 

10  Podnart             85.567,72    4,05% 

11  Radovljica           542.839,02    25,70% 

12  Srednja Dobrava             34.522,82    1,63% 

 SKUPAJ       2.112.049,34    100,00% 

 
Zgoraj navedeni podatek predstavlja spremenljiv podatek, ki se vsako leto spreminja. 

66..11..33  KKrriitteerriijj  vveelliikkoosstt  kkrraajjeevvnnee  sskkuuppnnoossttii  

Ta kriterij je uporabljen pri sredstvih za investicije, zaradi dejstva, da se glede na velikost 
naselja oz. območje KS, veča tudi obseg infrastrukture, prav tako pa tudi uporaba te 
infrastrukture. Iz tega izvirajo tudi večji stroški vzdrževanja obstoječe infrastrukture. 
 
V spodnji tabeli so podane površine območij posamezne KS v Občini Radovljica. 
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Tabela 9: Velikost KS po površini 

Z.št. Naziv KS 
Velikost KS  

v m2 
Delež 

1  Begunje               3.156,00    26,59% 

2  Brezje                   836,00    7,04% 

3  Kamna Gorica                   505,00    4,25% 

4  Kropa                   564,00    4,75% 

5  Lancovo               2.043,00    17,21% 

6  Lesce                   884,00    7,45% 

7  Ljubno                   650,00    5,48% 

8  Mošnje                   309,00    2,60% 

9  Otok                   304,00    2,56% 

10  Podnart               1.367,00    11,52% 

11  Radovljica                   833,00    7,02% 

12  Srednja Dobrava                   420,00    3,54% 

 SKUPAJ             11.871,00    100,00% 

 
Zgoraj navedeni podatek predstavlja fiksni podatek, ki se vsako leto ne spreminja. 

66..22  MMooddeell  iinn  iizzrraaččuunn    

V modelu so uporabljeni podatki, kot je navedeno v prejšnjih poglavjih. Vsako leto se za nov 
izračun uporabijo aktualni podatki o višini NUSZ v posamezni KS. Podatek za vrednost 
komunalne opreme in površina KS, ostajata enaka. Znesek za vrednost komunalne opreme se 
lahko po potrebi spremeni, vkolikor se spremeni obseg komunalne opreme. 
  
V tem izračunu so uporabljeni podatki za leto 2019, oz. proračunsko leto 2020. Podatki o 
zneskih so podani s strani občinske uprave Radovljica. 
 
Postavka za proračun 2020 – investicije, je 160.460,00 EUR. Ta znesek se najprej razdeli na 
tri kriterije po spodaj navedenih deležih: 

1. Vrednost infrastrukture     40% - 64.184,00 EUR 
2. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  20% - 32.092,00 EUR 
3. Velikost krajevne skupnosti    40% - 64.184,00 EUR 

 
Te tri zneske se tako, po zgoraj navedenih kriterijih porazdeli med vse KS, kot sledi v tabeli 
spodaj. 
 
Tabela 10: Model za razdelitev sredstev za investicije 

KRAJEVNA 

SKUPNOST 

VREDNOST 

KOMUNALNE OPREME 
NUSZ Površina KS 

64.184,00  32.092,00  64.184,00  

 delež   vrednost   delež   vrednost   delež   vrednost  

Begunje 10,68% 6.852,25  16,00% 5.135,81  26,59% 17.063,83  

Brezje 6,21% 3.988,37  1,48% 475,46  7,04% 4.520,08  

Kamna Gorica 2,68% 1.720,97  2,04% 653,97  4,25% 2.730,43  

Kropa 3,30% 2.119,21  3,59% 1.150,72  4,75% 3.049,43  

Lancovo 6,16% 3.951,81  1,81% 581,45  17,21% 11.046,07  
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KRAJEVNA 
SKUPNOST 

VREDNOST 
KOMUNALNE OPREME 

NUSZ Površina KS 

64.184,00  32.092,00  64.184,00  

 delež   vrednost   delež   vrednost   delež   vrednost  

Lesce 21,41% 13.740,25  38,45% 12.340,63  7,45% 4.779,60  

Ljubno 6,28% 4.032,53  2,79% 894,97  5,48% 3.514,41  

Mošnje 3,72% 2.386,34  2,10% 674,32  2,60% 1.670,70  

Otok 2,16% 1.385,46  0,35% 111,63  2,56% 1.643,66  

Podnart 6,75% 4.329,67  4,05% 1.300,18  11,52% 7.391,08  

Radovljica 27,02% 17.341,19  25,70% 8.248,29  7,02% 4.503,86  

Srednja 
Dobrava 3,64% 2.335,94  1,63% 524,56  3,54% 2.270,85  

SKUPAJ 100,00% 64.184,00  100,00% 32.092,00  100,00% 64.184,00  

 
Priloga k temu dokumentu je dokument v excel obliki, kjer so podane navedene tabele, ki 
služijo vsakoletnemu izračunu, za razdelitev sredstev po KS, po kriterijih, ki so navedeni v 
tem dokumentu. 
 

66..33  KKoommeennttaarr  rreezzuullttaattoovv  

Rezultati modela so prikazani v odstotkih, ki določajo razmerje pri delitvi sredstev med 
posamezne krajevne skupnosti. 
 
Vsi obravnavani podatki in rezultati dobljeni v tem dokumentu, so uporabni podatki pri 
usklajevanju proračuna Občine Radovljica.  

 
Ob vsakokratnem sprejemanju proračuna, občinska uprava pripravi podatke iz tega 
dokumenta - usklajene z aktualnimi javnimi evidencami, in jih v tabelarični obliki priloži 
proračunu.  
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77  MMooddeell  zzaa  rraazzddeelliitteevv  ssrreeddsstteevv  zzaa  VVzzddrržžeevvaannjjee  
kkuullttuurrnniihh  ddoommoovv  

77..11  MMeettooddoollooggiijjaa  

Model temelji na izračunu utežene vsote deležev posamezne krajevne skupnosti v oceni 
vsakega od dveh kriterijev in deleža, ki smo ga uporabili pri sredstvih za Vzdrževanje 
kulturnih domov:  
 

1. Število prebivalcev    50% sredstev 
2. Velikost kulturne dvorane   50% sredstev. 

 
Sredstva za Vzdrževanje kulturnih domov se določi po zgornjem ključu in obeh kriterijih ter 
se jih sorazmerno razdeli med tiste KS, ki imajo kulturni dom. 
 

77..11..11  OOpprreeddeelliitteevv  kkrriitteerriijjaa  šštteevviilloo  pprreebbiivvaallcceevv  

V modelu so bili upoštevani uradni statistični podatki zadnjega popisa prebivalcev po 
posameznih krajevnih skupnostih. Ti se lahko ob novejših popisih dopolnijo v modelu. 
 
Tabela 11: Število prebivalcev po KS, kjer se nahaja kulturni dom 

Z.št. Naziv KS 
 

Število prebivalcev  
Delež 

1  Begunje 0,00 0,00% 

2  Brezje 0,00 0,00% 

3  Kamna Gorica 530,00 13,69% 

4  Kropa 889,00 22,97% 

5  Lancovo 1010,00 26,09% 

6  Lesce 0,00 0,00% 

7  Ljubno 0,00 0,00% 

8  Mošnje 472,00 12,19% 

9  Otok 0,00 0,00% 

10  Podnart 970,00 25,06% 

11  Radovljica 0,00 0,00% 

12  Srednja Dobrava 0,00 0,00% 

 SKUPAJ 3.871,00 100,00% 

 
Zgoraj navedeni podatek predstavlja spremenljiv podatek, ki se vsako leto spreminja. 
 

77..11..22  OOpprreeddeelliitteevv  kkrriitteerriijjaa  vveelliikkoosstt  kkuullttuurrnnee  ddvvoorraannee  

V modelu se uporabi podatek o velikosti posamezne kulturne dvorane. Podatki za ta kriterij so 
podatki iz interne analize stanja po kulturnih domovih, ki jo je v letu 2013 izdelal Oddelek za 
družbene dejavnosti, Občine Radovljica. 
 
 
Tabela 12: Velikost kulturne dvorane po površini, po KS 
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Z.št. Naziv KS 
Velikost KD  

v m2 
Delež 

1  Begunje 0,00 0,00% 

2  Brezje 0,00 0,00% 

3  Kamna Gorica 228,40 8,54% 

4  Kropa 662,30 24,76% 

5  Lancovo 477,14 17,84% 

6  Lesce 0,00 0,00% 

7  Ljubno 0,00 0,00% 

8  Mošnje 544,80 20,37% 

9  Otok 0,00 0,00% 

10  Podnart 762,00 28,49% 

11  Radovljica 0,00 0,00% 

12  Srednja Dobrava 0,00 0,00% 

 SKUPAJ 2.674,64 100,00% 

 
Zgoraj navedeni podatek predstavlja fiksni podatek, ki se vsako leto ne spreminja. 
 

77..22  MMooddeell  iinn  iizzrraaččuunn    

V modelu so uporabljeni podatki, kot je navedeno v prejšnjih poglavjih. Vsako leto se za nov 
izračun uporabijo aktualni podatki o številu prebivalcev v posamezni KS, kjer se nahaja 
kulturni dom. Podatek se lahko spremeni tudi, če v kateri od KS dobijo nov kulturni dom. Ta 
KS se potem zajame v model za izračun deleža iz proračuna pod sredstvi za Vzdrževanje 
kulturnih domov. Podatek za velikost kulturne dvorane po KS, ostaja enak, razen v primeru, 
da se ta dejansko spremeni (dograditev KD).  
  
V tem izračunu so uporabljeni podatki za leto 2019, oz. proračunsko leto 2020. Podatki o 
zneskih so podani s strani občinske uprave Radovljica. 
 
Sredstva za proračun 2020 – Vzdrževanje kulturnih domov, je 4.520,00 EUR. Ta znesek se 
najprej razdeli na dva kriterija, po spodaj navedenih deležih: 

1. Število prebivalcev    50% sredstev – 2.260,00 EUR 
2. Velikost kulturne dvorane   50% sredstev – 2.260,00 EUR 

 
Ta dva zneska se tako, po zgoraj navedenih kriterijih porazdeli med KS, ki imajo kulturni 
dom, kot sledi v tabeli spodaj. 
 
Tabela 13: Model za razdelitev sredstev Vzdrževanje kulturnih domov 

KRAJEVNA 

SKUPNOST 

Velikost dvorane 
 

Število prebivalcev 

2.260,00   2.260,00 

 delež   vrednost    delež   vrednost  

Begunje 0,00% 0,00  0,00% 0,00 

Brezje 0,00% 0,00  0,00% 0,00 

Kamna 
Gorica 8,54% 192,99  13,69% 309,43 
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KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Velikost dvorane 
 

Število prebivalcev 

2.260,00   2.260,00 

 delež   vrednost    delež   vrednost  

Kropa 24,76% 559,63  22,97% 519,02 

Lancovo 17,84% 403,17  26,09% 589,67 

Lesce 0,00% 0,00  0,00% 0,00 

Ljubno 0,00% 0,00  0,00% 0,00 

Mošnje 20,37% 460,34  12,19% 275,57 

Otok 0,00% 0,00  0,00% 0,00 

Podnart 28,49% 643,87  25,06% 566,31 

Radovljica 0,00% 0,00  0,00% 0,00 

Srednja 
Dobrava 0,00% 0,00  0,00% 0,00 

SKUPAJ 100,00% 2.260,00  100,00% 2.260,00 

 
Priloga k temu dokumentu je dokument v excel obliki, kjer so podane navedene tabele, ki 
služijo vsakoletnemu izračunu, za razdelitev sredstev po KS, po merilih, ki so navedeni v tem 
dokumentu. 
 

77..33  KKoommeennttaarr  rreezzuullttaattoovv  

Rezultati modela so prikazani v odstotkih, ki določajo razmerje pri delitvi sredstev med 
posamezne krajevne skupnosti. 
 
Vsi obravnavani podatki in rezultati, dobljeni v tem dokumentu, so uporabni podatki pri 
usklajevanju proračuna Občine Radovljica. Podatki so uporabni za razdelitev sredstev 
občinskega proračuna za Vzdrževanje kulturnih domov. 

 
Ob vsakokratnem sprejemanju proračuna, občinska uprava pripravi podatke iz tega 
dokumenta - usklajene z aktualnimi javnimi evidencami, in jih v tabelarični obliki priloži 
proračunu.  
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88  MMooddeell  zzaa  rraazzddeelliitteevv  ssrreeddsstteevv  zzaa  VVzzddrržžeevvaannjjee  
oottrroošškkiihh  iiggrriišščč  

88..11  MMeettooddoollooggiijjaa  

Model temelji na izračunu utežene vsote deležev posamezne krajevne skupnosti v oceni 
vsakega od dveh kriterijev in deleža, ki smo ga uporabili pri sredstvih za Vzdrževanje 
otroških igrišč:  
 

1. Število igral na otroških igriščih  50% sredstev 
2. Velikost otroškega igrišča v m2  50% sredstev. 

 
Sredstva za Vzdrževanje otroških igrišč, se določi po zgornjem ključu in se jih sorazmerno 
razdeli med tiste KS, ki imajo otroška igrišča. 
 

88..11..11  OOpprreeddeelliitteevv  kkrriitteerriijjaa  šštteevviilloo  iiggrraall  nnaa  oottrroošškkiihh  iiggrriiššččiihh  

V modelu se uporabi podatek o številu igral na posameznem otroškem igrišču. Uporabljeni so 
bili podatki iz Zapisnika o letnem pregledu otroških igrišč in igral, ki ga je v oktobru 2018 
izdelalo podjetje Varstvo d.o.o. iz Kamnika. 
 
Kriterij - število igral: Za vsako igralo na igrišču se dodeli po 1 točka. 
 
Tabela 14: Število igral po posameznem otroškem igrišču, po KS 

Z.št. Naziv KS 
Število igral  

na otroškem igrišču 
Delež 

1  Begunje 26,00 18,57% 

2  Brezje 8,00 5,71% 

3  Kamna Gorica 6,00 4,29% 

4  Kropa 7,00 5,00% 

5  Lancovo 5,00 3,57% 

6  Lesce 19,00 13,57% 

7  Ljubno 19,00 13,57% 

8  Mošnje 4,00 2,86% 

9  Otok Ni igrišča 0,00% 

10  Podnart 6,00 4,29% 

11  Radovljica 37,00 26,43% 

12  Srednja Dobrava 3,00 2,14% 

 SKUPAJ 140,00 100,00% 

 
Zgoraj navedeni podatek predstavlja spremenljiv podatek, ki se lahko vsako leto spreminja. 
 

88..11..22  OOpprreeddeelliitteevv  kkrriitteerriijjaa  vveelliikkoosstt  oottrroošškkeeggaa  iiggrriiššččaa  

V modelu se ne uporabi direktno podatek o velikosti posameznega otroškega igrišča, temveč 
se igrišča razvrsti glede na velikost in se jim potem dodeli število točk. Uporabljeni so bili 
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podatki iz Zapisnika o letnem pregledu otroških igrišč in igral, ki ga je v oktobru 2018 
izdelalo podjetje Varstvo d.o.o. iz Kamnika. 
 
Merilo velikosti igrišč:  

- igriščem velikosti do 500 m2 se dodeli 10 točk,  
- igriščem velikosti od 500 m2 do 1.000 m2 se dodeli 15 točk in   
- igriščem velikosti nad 1.000 m2 se dodeli 30 točk. 

 
V spodnji tabeli je prikazana način razdelitve točk, glede na kriterij velikosti otroških igrišč, 
po posameznih KS, kjer se nahajajo otroška igrišča. 
 
Tabela 15: Velikost otroškega igrišča po površini, po KS 

Z.št. Naziv KS 
Velikost otroškega 

igrišča  
v TOČKAH 

Delež 

1  Begunje 60,00 23,08% 

2  Brezje 10,00 3,85% 

3  Kamna Gorica 15,00 5,77% 

4  Kropa 15,00 5,77% 

5  Lancovo 10,00 3,85% 

6  Lesce 30,00 11,54% 

7  Ljubno 30,00 11,54% 

8  Mošnje 15,00 5,77% 

9  Otok 0,00 0,00% 

10  Podnart 10,00 3,85% 

11  Radovljica 55,00 21,15% 

12  Srednja Dobrava 10,00 3,85% 

 SKUPAJ 260,00 100,00% 

 
Zgoraj navedeni podatek predstavlja fiksni podatek, ki se vsako leto ne spreminja. 
 

88..22  MMooddeell  iinn  iizzrraaččuunn    

V modelu so uporabljeni podatki, kot je navedeno v prejšnjih poglavjih. Oba kriterija sta 
fiksen podatek, dokler se ne spremeni velikost igrišča oz. obseg igral na posameznem 
otroškem igrišču.  
  
V tem izračunu so uporabljeni podatki za leto 2019, oz. proračunsko leto 2020. Podatki o 
zneskih so podani s strani občinske uprave Radovljica. 
 
Predlagana postavka za proračun 2020 – Vzdrževanje otroških igrišč, je 9.040,00 EUR. Ta 
znesek se najprej razdeli na dva kriterija po spodaj navedenih deležih: 

1. Število igral na otroških igriščih  50% sredstev – 4.520,00 EUR 
2. Velikost otroškega igrišča v m2  50% sredstev – 4.520,00 EUR 

 
Ta dva zneska se tako, po zgoraj navedenima kriterijama porazdeli med KS, ki imajo otroško 
igrišče, kot sledi v tabeli spodaj. 
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Tabela 16: Model za razdelitev sredstev za Vzdrževanje otroških igrišč 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Velikost igrišč 
 

Število igral 

4.520,00   4.520,00 

 delež   vrednost    delež   vrednost  

Begunje 23,08% 1043,08 18,57% 839,43  

Brezje 3,85% 173,85 5,71% 258,29  

Kamna Gorica 5,77% 260,77 4,29% 193,71  

Kropa 5,77% 260,77 5,00% 226,00  

Lancovo 3,85% 173,85 3,57% 161,43  

Lesce 11,54% 521,54 13,57% 613,43  

Ljubno 11,54% 521,54 13,57% 613,43  

Mošnje 5,77% 260,77 2,86% 129,14  

Otok 0,00% 0,00 0,00% 0,00  

Podnart 3,85% 173,85 4,29% 193,71  

Radovljica 21,15% 956,15 26,43% 1.194,57  

Srednja Dobrava 3,85% 173,85 2,14% 96,86  

SKUPAJ 100,00% 4.520,00  100,00% 4.520,00  

 
Priloga k temu dokumentu je dokument v excel obliki, kjer so podane navedene tabele, ki 
služijo vsakoletnemu izračunu, za razdelitev sredstev po KS, po merilih, ki so navedeni v tem 
dokumentu. 
 

88..33  KKoommeennttaarr  rreezzuullttaattoovv  

Rezultati modela so prikazani v odstotkih, ki določajo razmerje pri delitvi sredstev med 
posamezne krajevne skupnosti. 
 
Vsi obravnavani podatki in rezultati dobljeni v tem dokumentu, so uporabni podatki pri 
usklajevanju proračuna Občine Radovljica. Podatki so uporabni za razdelitev sredstev 
občinskega proračuna za  

- Vzdrževanje otroških igrišč. 
 

Ob vsakokratnem sprejemanju proračuna, občinska uprava pripravi podatke iz tega 
dokumenta - usklajene z aktualnimi javnimi evidencami, in jih v tabelarični obliki priloži 
proračunu.  
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99  RRaazzddeelliitteevv  ssrreeddsstteevv  zzaa  ffiinnaannččnnee  iizzrraavvnnaavvee  

99..11  MMeettooddoollooggiijjaa  

Glede na osnovno razdelitev sredstev po namenu,  40,50 % vseh sredstev, ki so namenjena za 
KS, predstavljajo sredstva za finančne izravnave. 
 
Ta sredstva predstavljajo znesek, s katerimi se oblikuje poseben sklad, za krajevne skupnosti, 
ki štejejo manj kot 2.000 prebivalcev. Sredstva se nameni razvoju njihove infrastrukture.  
 
Model temelji na izračunu utežene vsote deležev posamezne krajevne skupnosti v oceni 
vsakega od štirih kriterijev in deleža, ki smo ga uporabili pri sredstvih za finančne 
izravnave:  

1. Število prebivalcev KS na površino KS  75% sredstev 
2. Površina stavbnih zemljišč na površino KS  15% sredstev 
3. Dolžina cest        5% sredstev 
4. Površina cest        5% sredstev 

 
Sredstva za postavko Razvojni sklad, se določi po zgornjem ključu in se jih sorazmerno 
razdeli med tiste KS, ki imajo manj kot 2.000 prebivalcev. 
 

99..11..11  OOpprreeddeelliitteevv  kkrriitteerriijjaa  šštteevviilloo  pprreebbiivvaallcceevv  KKSS  nnaa  ppoovvrrššiinnoo  KKSS  

Za izračun kriterija število prebivalcev na površino KS, so uporabljeni podatki o številu 
prebivalcev po KS (iz uradnih evidenc) in o velikosti območja posamezne KS, izraženi v 
odstotku, ki se uporabi za izračun deleža po tem kriteriju. 
 
Tabela 17: Število prebivalcev po KS in velikost KS po površini, 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Število prebivalcev 
Velikost KS 

v m2 

 
Št. prebivalcev na 

površino KS 

 

 delež   vrednost    delež   vrednost   delež   vrednost  

Begunje -  2.283,00    - - - - 

Brezje 13,92%  896,00    7,04%  836,00    11,07%  1,07    

Kamna Gorica 8,23%  530,00    4,25%  505,00    10,84%  1,05    

Kropa 13,81%  889,00    4,75%  564,00    16,28%  1,58    

Lancovo 15,69%  1.010,00    17,21%  2.043,00    5,11%  0,49    

Lesce -  3.430,00    - -    - - 

Ljubno 16,27%  1.047,00    5,48%  650,00    16,64%  1,61    

Mošnje 7,33%  472,00    2,60%  309,00    15,78%  1,53    

Otok 2,72%  175,00    2,56%  304,00    5,95%  0,58    

Podnart 15,07%  970,00    11,52%  1.367,00    7,33%  0,71    

Radovljica -  6.722,00    - -    - - 

Srednja Dobrava 6,93%  448,00    3,54%  420,00    11,02 % 1,07 

SKUPAJ 100,00%  6.437,00    100,00% 6.998,00    100,00% 9,68    

 
Glede na podano merilo, manj kot 2.000 prebivalcev v KS, le-tega ne izpolnjujejo tri KS, to 
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so: Begunje, Lesce in Radovljica, ki imajo več kot 2000 prebivalcev. Zato navedene KS niso 
vključene v razdelitev sredstev za finančne izravnave. V zgornji tabeli je število prebivalcev 
zgolj prikazano, ni pa upoštevano v izračunih. 
 
Zgoraj navedeni podatek, predstavlja fiksni podatek za velikost KS in spremenljivi podatek 
glede števila prebivalstva. 
 

99..11..22  OOpprreeddeelliitteevv  kkrriitteerriijjaa  ppoovvrrššiinnaa  ssttaavvbbnniihh  zzeemmlljjiišščč  nnaa  ppoovvrrššiinnoo  KKSS  

Za izračun postavke površina stavbnih zemljišč na površino KS, so uporabljeni podatki o 
površini stavbnih zemljišč v posamezni KS (podatek iz OPN o evidenci stavbnih zemljišč) in 
o velikosti območja posamezne KS, izraženi v odstotku, ki se uporabi za izračun deleža po 
tem kriteriju. 
 
Tabela 18: Površina stavbnih zemljišč in velikost KS 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Površina stavbnih 

zemljišč 
v m2 

Velikost KS 
v 1000-ih m2 

Površina stavbnih zemljišč 

na površino KS 

 

 delež   vrednost    delež   vrednost   delež   vrednost  

Begunje - - - - - - 

Brezje 13,72%  411.901,52    11,95%  836,00    11,12%  492,71    

Kamna Gorica 10,14%  304.360,81    7,22%  505,00    13,61%  602,69    

Kropa 7,98%  239.658,38    8,06%  564,00    9,59%  424,93    

Lancovo 15,42%  462.794,56    29,19%  2.043,00    5,11%  226,53    

Lesce - - - -    - - 

Ljubno 15,50%  465.254,15    9,29%  650,00    16,16%  715,78    

Mošnje 6,31%  189.455,63    4,42%  309,00    13,84%  613,13    

Otok 2,81%  84.250,76    4,34%  304,00    6,26%  277,14    

Podnart 18,84%  565.534,22    19,53%  1.367,00    9,34%  413,70    

Radovljica - - - -    - - 

Srednja Dobrava 9,28%  278.565,32    6,00%  420,00    14,97% 663,25 

SKUPAJ 100,00% 3.001.775,35    100,00% 6.998,00 100,00% 4.429,85 

 
Zgoraj navedeni podatek predstavlja fiksni podatek za površino stavbnih zemljišč in velikost 
KS. 

99..11..33  OOpprreeddeelliitteevv  kkrriitteerriijjaa  ddoollžžiinnaa  iinn  ppoovvrrššiinnaa  cceesstt  

Za model se uporabijo dejanski podatki o dolžini in površini cest. Podatki izhajajo iz 
občinskih evidenc. V letu 2018 je bilo izvedeno snemanje cest, tako da občina razpolaga s 
konkretnimi podatki. Podatke se uporabi za izračun deleža po tem kriteriju. 
 
Tabela 19: Dolžina in površina cest po KS 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Dolžina cest 
v m 

Površina cest 
v m2 

 delež   vrednost    delež   vrednost  

Begunje - - - - 

Brezje 15,24%  14.981,78    15,75% 54.246,00 
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KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Dolžina cest 
v m 

Površina cest 
v m2 

 delež   vrednost    delež   vrednost  

Kamna Gorica 2,90%  2.849,15    3,11% 10.716,00 

Kropa 5,48%  5.389,48    6,53% 22.504,00 

Lancovo 19,64%  19.311,54    17,19% 59.206,00 

Lesce - -  -    

Ljubno 12,86%  12.644,80    14,48% 49.896,00 

Mošnje 8,52%  8.381,29    9,39% 32.361,00 

Otok 4,88%  4.796,24    5,71% 19.657,00 

Podnart 19,86%  19.525,38    18,53% 63.825,00 

Radovljica - - - -    

Srednja Dobrava 
10,62% 

              
10.436,36    9,31%  32.060,00    

SKUPAJ 100,00% 98.316,02    100,00% 344.471,00 

 
Zgoraj navedeni podatek predstavlja fiksni podatek za dolžino in površino cest, razen če ne 
pride do spremembe v komunalni infrastrukturi posamezne KS. 
 

99..22  MMooddeell  iinn  iizzrraaččuunn    

V modelu so uporabljeni podatki, kot je navedeno v prejšnjih poglavjih, po posameznem 
kriteriju in izračunanem deležu. 
 
V tem izračunu so uporabljeni podatki za leto 2019, oz. proračunsko leto 2020. Podatki o 
zneskih so podani s strani občinske uprave Radovljica. 
 
Predlagana postavka za proračun 2020 – finančne izravnave, je 162.000,00 EUR. Ta znesek 
se najprej razdeli na štiri kriterije po spodaj navedenih deležih: 

1. Število prebivalcev KS na površino KS  75% sredstev – 121.500,00 EUR 
2. Površina stavbnih zemljišč na površino KS  15% sredstev – 24.300,00 EUR 
3. Dolžina cest        5% sredstev – 8.100,00 EUR 
4. Površina cest        5% sredstev – 8.100,00 EUR 

 
Navedeni zneski se tako, po zgoraj navedenih kriterijih porazdeli med KS, ki imajo manj kot 
2.000 prebivalcev, kot sledi v obeh tabelah v nadaljevanju. 
 
Tabela 20: Število prebivalcev na površino KS in površina stavbnih zemljišč na površino KS 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

 
Število prebivalcev na 

površino KS  

Površina stavbnih zemljišč 

na površino KS 

121.500,00  24.300,00 

 delež   vrednost    delež   vrednost  

Begunje - - - - 

Brezje 11,07% 13.449,61 11,12% 2.702,74 

Kamna Gorica 10,84% 13.170,20 13,61% 3.306,09 

Kropa 16,28% 19.780,20 9,59% 2.330,94 
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KRAJEVNA 

SKUPNOST 

 
Število prebivalcev na 

površino KS  

Površina stavbnih zemljišč 
na površino KS 

121.500,00  24.300,00 

 delež   vrednost    delež   vrednost  

Lancovo 5,11% 6.203,85 5,11% 1.242,62 

Lesce - - -    - 

Ljubno 16,64% 20.213,49 16,16% 3.926,40 

Mošnje 15,78% 19.168,65 13,84% 3.363,31 

Otok 5,95% 7.223,91 6,26% 1.520,26 

Podnart 7,33% 8.904,53 9,34% 2.269,38 

Radovljica - - -    - 

Srednja Dobrava 11,02% 13.385,56 14,97% 3.638,27 

SKUPAJ 100,00% 121.500,00    100,00% 24.300,00 

 
Tabela 21: Dolžina in površina cest po KS 

KRAJEVNA 

SKUPNOST 

Dolžina cest Površina cest 

8.100,00  8.100,00 

 delež   vrednost    delež   vrednost  

Begunje - - - - 

Brezje 15,24%  1.234,31    15,75% 1.275,56 

Kamna Gorica 2,90%  234,73    3,11% 251,98 

Kropa 5,48%  444,03    6,53% 529,17 

Lancovo 19,64%  1.591,03    17,19% 1.392,19 

Lesce - - - - 

Ljubno 12,86%  1.041,77    14,48% 1.173,27 

Mošnje 8,52%  690,51    9,39% 760,95 

Otok 4,88%  395,15    5,71% 462,22 

Podnart 19,86%  1.608,65    18,53% 1.500,80 

Radovljica - - - - 

Srednja Dobrava 10,62% 859,82    9,31% 753,87 

SKUPAJ 100,00% 8.100,00 100,00% 8.100,00 

 
Priloga k temu dokumentu je dokument v excel obliki, kjer so podane navedene tabele, ki 
služijo vsakoletnemu izračunu, za razdelitev sredstev po KS, po kriterijih, ki so navedeni v 
tem dokumentu. 
 

99..33  KKoommeennttaarr  rreezzuullttaattoovv  

Rezultati modela so prikazani v odstotkih, ki določajo razmerje pri delitvi sredstev med 
posamezne krajevne skupnosti. 
 
Vsi obravnavani podatki in rezultati dobljeni v tem dokumentu, so uporabni podatki pri 
usklajevanju proračuna Občine Radovljica. Podatki so uporabni za razdelitev sredstev 
občinskega proračuna za  
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- Finančne izravnave. 
 

Ob vsakokratnem sprejemanju proračuna, občinska uprava pripravi podatke iz tega 
dokumenta - usklajene z aktualnimi javnimi evidencami, in jih v tabelarični obliki priloži 
proračunu.  
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1100  PPrriillooggee  

 

1100..11  IIzzhhooddiiššččee  ooddllookkaa  oo  kkrriitteerriijjiihh  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee  kkrraajjeevvnniihh  
sskkuuppnnoossttii  vv  oobbččiinnii  RRaaddoovvlljjiiccaa  

 
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 

 
O D L O K 

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) 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
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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. 

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:  

4. vrednost infrastrukture     40%, 
5. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  20%, 
6. 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 sveta KS 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  
 
Sredstva za vzdrževanje kulturnih domov se med krajevne skupnosti razdeli sorazmerno po 
dveh kriterijih:  

3. število prebivalcev    50% sredstev, 
4. 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:  

3. število igral na otroških igriščih  50% sredstev, 



Občina Radovljica 

Kriteriji za razdelitev sredstev po KS v občini Radovljica   30 

4. 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. 
 

(finančna izravnava) 
 

8. člen 
 

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 KS   v višini 15 %, 
- dolžina cest v višini 5 %, 
- površina cest v višini 5 %. 

 
Namen porabe določajo KS samostojno s finančnimi načrti KS.   
 

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 

 


