
1 

 
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: 03200-8/2020-1 
Datum: 4.12.2020 
 
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 

 
15. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo 

 
v sredo, 16. decembra 2020, ob 16. uri 

v Linhartovi dvorani Radovljica, Gorenjska cesta 19a, Radovljica. 
 
 

D N E V N I  R E D: 
 

I. Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta 
II. Volitve in imenovanja: Predlog kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem 

sodišču v Kranju (KMVI) 
III. Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2021 in 2022 (Odbor za 

finance) 
IV. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin 

za opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika (Odbor za 
urejanje prostora in varstvo okolja) 

V. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine 
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine 
Radovljica za leto 2021 (Odbor za finance) 

VI. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2021 
(Odbor za finance) 

VII. Potrditev Akcijskega načrta ukrepov trajnostnega turizma v občini Radovljica za 
obdobje 2019-2022 (Odbor za gospodarstvo) 

VIII. Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 
2021 

IX. Premoženjsko pravne zadeve (Odbor za finance) 
IX.a Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica  
IX.b Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro 
IX.c Sklep o ukinitvi javnega dobra 
IX.d Sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso bili predvideni v letnih 
načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 2021 in 
2022 

X. Pobude in vprašanja 
 

 
Ciril Globočnik l.r. 

ŽUPAN 
 

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


I/1 
 

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: 1.12.2020 
 

Z A P I S N I K 
 
14. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 21. oktobra 2020 z začetkom ob 16. uri v 
Linhartovi dvorani Radovljica, Gorenjska cesta 19/a, Radovljica. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Izidor Arih, Teodora Beton, Mojca Faganel, Branko Fajfar, 
Gorazd Fajfar, Sabina Felc, Vojka Jesenko, Maksimiljan Kalan, Nejc Kliček, Jernej Kolman, 
Darko Marolt, Neža Mezeg, Tina Mrak, Miroslav Pogačar, mag. Andrej Potočnik, Mateja 
Potočnik, Vilko Praprotnik, Miran Rems, Simon Resman, Barbara Sitar, Aljoša Škufca, Maruša 
Šolar Čuden, Sandra Zadnikar. 
 
Opravičeno odsotni: Monika Ažman, Danijel Kašca, Breda Poličar. 
 
Prisotni vabljeni: Janez Reš, predsednik nadzornega odbora, Gregor Remec, predsednik Odbora 
krajevnih skupnosti, Alenka Langus, direktorica občinske uprave, Manca Šetina Miklič, vodja 
Kabineta župana, Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, Borut Bezjak, vodja 
Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, Rado Pintar, vodja Referata za 
infrastrukturo, Maja Stanojević, vodja Referata za finance in proračun, Staša Čelik Janša, vodja 
Referata za okolje in prostor, Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve, 
Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Tanja Geltar, Referat za 
gospodarjenje z nepremičninami, Sergej Hiti, LUZ d.d., Ljubljana.  
 
Župan je pred začetkom seje povedal, da je bila seja zaradi preventivnih ukrepov v Linhartovi 
dvorani, kjer je zagotovljena varna medsebojna razdalja. Povedal je, da bo čas razprav merila 
direktorica občinske uprave in da bo glasovanje izvedeno z glasovalnimi kartoni, morebitno tajno 
glasovanja pa bo izvedeno v prvem nadstropju dvorane.  
 
Ob začetku seje je bilo navzočih 22 svetnic in svetnikov. 
 
V razpravi na dnevni red so sodelovali: 
 
Aljoša Škufca je predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko III. Problematika na Gradnikovi 
cesti ob postavitvi zapore in njena medijska odmevnost. Dopolnitev dnevnega reda je predlagal 
glede na predhodne poteze župana, ki med drugim nakazujejo tudi izigranost zahteve za sklic 
izredne seje, skrajno neprijetno situacijo na Gradnikovi cesti zaradi uvedene zapore s količki in 
zaradi zadnjih objav v medijih, ki ponovno mečejo slabo luč tako na delo župana kot delo 
občinskega sveta. Takega mnenja je bil ob predlaganem sklicu in kasnejši odpovedi izredne seje 
tudi župan, ki je zagovarjal obravnavo situacije na eni izmed rednih sej. Po njegovem mnenju je 
treba to zgodbo izpeljati transparentno ter v dobro vseh občanov, ne samo peščice. Glede na 
zadnje izkušnje in čedalje večje nezadovoljstvo in jezo med prebivalci Gradnikove ceste zaradi 

http://www.radovljica.si/
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zapore je prepričan, da je slednje možno doseči le s posredovanjem občinskega sveta. Predlagal je 
sklepe: 
1. Občinski svet se je seznanil s situacijo na Gradnikovi cesti in njeno medijsko odmevnostjo. 
2. Občinski svet nalaga županu in občinski upravi, da nemudoma pristopi k pridobitvi mnenja 

pristojnega ministrstva in Zakonodajno pravne Službe Republike Slovenije glede obveznosti 
izdelave elaborata prometne ureditve, vezano na 2. odstavek 100. člena Zakona o cestah. V 
zahtevi mora biti izrecno poudarjeno, da spremenjeni prometni režim vpliva na več kot tisoč 
ljudi, ter da se z odločbo o postavitvi prometne signalizacije spreminja prometni režim tako, 
da dvosmerna mestna zbirna cesta, označena z LZ (lokalno zbirno), izgublja svoj pomen in je 
postala navadna slepa cesta (javna pot). 

3. Občinski svet nalaga županu in občinski upravi, da nemudoma pristopi k pridobitvi mnenja 
DRSI glede morebitne potrebe prekategorizacije občinske ceste, ker se je na Gradnikovi cesti 
močno spremenil režim in je s postavitvijo vertikalne signalizacije cesta, označena kot mestna 
zbirna oziroma povezovalna cesta, s tem izgubila prvotni pomen. 

4. Občinski svet nalaga Statutarno pravni komisiji, da poda obvezno razlago Odloka o občinskih 
cestah in Odloka o prekategorizaciji občinskih cest, predvsem s stališča ali bi moral o 
tovrstnih trajnih spremembah prometnega režima (sem ne štejemo zapore cest zaradi popravil 
ali prireditev) in vpliva na več kot 100 ljudi oz. na več kot 35% prebivalcev naselja ali 
posamičnega dela naselja, predhodno že sedaj odločati o tem občinski svet, brez predlogov 
sprememb v naslednjem 5. sklepu (tolmačenje 11. člena Odloka o občinskih cestah, itd.). 

5. Občinski svet nalaga županu in občinski upravi, da nemudoma pristopi k takojšnji spremembi 
Odloka o občinskih cestah tako, da mora biti postavitev take prometne signalizacije z 
nedoločenim časovnim okvirom, ki vpliva na več kot 100 ljudi oz. 35% prebivalcev naselja ali 
posamičnega dela naselja, in se z njo kakorkoli spreminja prometni režim v delu naselja ali na 
povezovalni cesti med naselji, pogojena s predhodnim soglasjem pristojne KS, Policije, NMP 
in pristojne enote PGD ter soglasjem občinskega sveta (zadnje vezano na predhodno obvezno 
razlago Statutarno-pravne komisije). 

6. Občinski svet nalaga županu in občinski upravi, da nemudoma pristopi k izvedbi javne 
raziskave med prebivalci Gradnikove ceste glede trenutnega režima (zapore). Raziskava naj 
zajema vse s stalnim ali začasnim naslovom na Gradnikovi cesti, v komisijo, ki bo razvrščala 
vse prejete odgovore, pa naj bodo vključeni predstavnik Civilne iniciative Gradnikove, 
predstavnik, ki zagovarja količke in predstavnik KS. 

7. Občinski svet nalaga županu in občinski upravi, da nemudoma pristopi k takojšnji spremembi 
Statuta občine Radovljica glede pristojnosti krajevnih skupnosti (KS mora npr. na vsako 
tovrstno spremembo signalizacije podati soglasje in ne samo pobudo za spremembo, kot je to 
sedaj npr. napisano v 61. členu). 

8. Glede na izjavo župana v oddaji Svet na Kanalu A, 16.10.2020, zahteva občinski svet 
takojšnjo uvedbo nadzora nad organizacijo dela, pristojnostmi, delovanjem in poslovanjem 
Medobčinskega inšpektorata za Radovljico, saj je nedopustno, da milejši ukrepi umirjanja 
prometa ne dosežejo učinka. Slednje lahko pomeni samo dvoje - ali naš inšpektorat ne 
opravlja svojega dela ali pa so trenutno veljavni občinski predpisi neustrezni in pomanjkljivi. 

9. Občinski svet nalaga županu in občinski upravi, da nemudoma odstrani postavljene količke na 
Gradnikovi cesti in povrne prometni režim na tem delu ceste v prvotno stanje, kar mora ostati 
v veljavi najmanj do ponovnega (strokovnega) vrednotenja kakršne koli zapore na Gradnikovi 
cesti. Slednje se lahko izvede šele po pridobitvi dodatnih informacij oz. implementaciji 
predhodno sprejetih sklepov. 

10. Župan z občinsko upravo poroča o dokončni oz. delni izvedbi (in vzrokih za nedokončanje) 
nalog vsem občinskim svetnikom preko elektronske pošte (zaradi epidemiološke situacije 
COVID-19), najkasneje do 22.11.2020. 

Upa, da bodo svetniki prepoznali problematiko ter primerno odločili, ali je točka potrebna 
obravnave, in o tem podali svoja mnenja. 
Vojka Jesenko: meni, da bi bila glede na trenutno situacij, bolj primerna izvedba e-seje. Aljoši 
Škufci se je zahvalila za pripravljeno gradivo in uvrstitev točke na dnevni red podpira. Predlagala 
je, da se situacijo aplicira na celostno urejanje prometnega režima v občini. Odlok o občinskih 
cestah, ki je bil sprejet na eni zadnjih sej prejšnjega mandata junija 2018, izrecno nalaga, da je 
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naloga prometne signalizacije zaupana občinski upravi. Razume, da o manjših posegih in zaporah 
ob prireditvah ne bo odločal občinski svet, vendar meni, da bi bilo takrat, ko se s postavitvijo 
prometne signalizacije, ki nima časovne omejitve, spreminja prometni režim dela ali celega 
naselja, prav, da se o tem razpravlja na sejah. Dejala je, da to vpliva na prostorske plane in na 
občane, ki so primorani brez vsakršnega obvestila, kot se je sedaj zgodilo na Gradnikovi, 
upoštevati nek režim, zato morajo biti svetniki s tem seznanjeni. Po njenem mnenju bi svetniki 
morali sprejeti sklep, kaj se zapira in česa ne, in nedvomno brez strokovnih podlag to ne gre. 
Preden se kakšna taka odločitev sprejme na občini, bi morali svetniki odločati o tem, ne pa da ne 
vedo, kaj se v občini dogaja. Za vsako manjšo zaporo in popravilo se objavi obvestilo na 
občinskih straneh in v Deželnih novicah, v primeru Gradnikove ceste in Cankarjeve ulice pa tega 
ni zasledila. Vprašala je, ali bi se občinska uprava ravnala po mnenu policije in strokovnih 
podlagah ali bi poslušala neke predloge, ki s tem nimajo zveze. Zakon o cestah za zahtevnejšo 
prometno ureditev zahteva elaborat. Razume, da so ob pripravi prometne strategije potekale 
različne aktivnosti, vendar jih na spletnih straneh občine ni najti, saj se dokumentacija skriva, kot 
da je najmanj stopnje tajnosti tajno. Zato morajo občani za vsako malenkost vsaj napisati 
elektronsko sporočilo ali zahtevati informacijo javnega značaja, s čimer se dodatno obremenjuje 
občinska uprava, namesto, da bi bile take informacije na voljo na spletni strani. 
Sabina Felc: predlog podpira. Povedala je, da vsak dan hodi okrog teh količkov in tam gleda 
»svinjarijo«, zmedo, smetarje, ki prihajajo iz iste strani kot prej, starejše, ki nosijo vrečke, saj jih 
je strah peljati sedem križišč do Spara in raje hodijo peš in ne ve, koliko je to dobro za zdravje, 
kot zagovarjajo nekateri. Najbolj se strinja z devetim sklepom, da naj se količki takoj odstranijo.  
 
Župan je pojasnil, da je bil sprejet dokument trajnostne prometne strategije, ki je tudi dosegljiv. 
Na ukrep, izveden na Cankarjevi ulici, ni več nobene pripombe in funkcionira. Prisluhniti je moral 
prizadetim strankam v prvi vrsti Gradnikove, kar je 80 stanovalcev blokov, ki so imeli spalnice na 
tranzitno cesto. To je bil glavni in edini povod za zaporo in ne, kot se govori, stanovalci 
Gradnikove 1 do 9. Glede na sedanjo situacijo ne vidi potrebe, da bi bila ta točka uvrščena na 
dnevni red, saj je varnost zagotovljena. V zadnjih 14 dnevih se je vsak dan trikrat v različnih 
časovnih obdobjih peljal po Gradnikovi in vsakič srečal največ dve vozili. Torej prometa ni, 
zagotovljena je varnost za najranljivejše, kar je bilo prvo vodilo zapore. S civilno iniciativo ter 
zagovorniki zapore je sklical tri sestanke, vendar ni prišlo do konsenza. Nima zadržka, da bi bila 
točka na dnevnem redu, vendar kot zadnja, saj je na dnevnem redu veliko pomembnih točk za 
obravnavo, predvsem sprejetje osnutkov proračunov za leti 2021 in 2022. Ne verjame pa, da bodo 
svetniki sklepali o vsakem prometnem znaku, saj pravila niso taka. Povedal je, da sprejema 
uvrstitev točke na dnevni red kot zadnjo točko ter predlagal glasovanje o tem.  
 
Aljoša Škufca je dejal, naj se najprej glasuje o prvotnem predlogu, da je točka uvrščena kot tretja 
točka, ostale točke pa se preštevilčijo. Povedal je, da je bil on prvi predlagatelj, zato se mu zdi 
normalno, da se najprej glasuje o njegovem predlogu, če ne bo izglasovan, pa o županovem. 
 
Manca Tomažin je opozorila, da to ne more biti tretja točka, ker je v 36. členu poslovnika 
zapisano, da se na dnevni red prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo. 
Ker je kot tretja točka dnevnega reda predlog odloka, je točka o Gradnikovi lahko na četrtem ali 
kateremkoli mestu v nadaljevanju dnevnega reda.  
 
Branko Fajfar je opozoril, da so v dvorani dvorazredni udeleženci, saj si je občinska uprava 
pripravila mize, svetniki pa nimajo ničesar, kamor bi lahko kaj odložili, kar se mu ne zdi pošteno. 
Dejal je, da naj se najprej glasuje, ali bo točka na dnevnem redu, nato pa katera točka bo to na 
dnevnem redu. 
 
Manca Tomažin je povedala, da ni potrebe, da bi bilo najprej izglasovano, ali gre sploh točka na 
dnevni red. Lahko se predlaga kot četrta ali katerakoli nadaljnja točka dnevnega reda. Dejala je, 
da če bo ta predlog izglasovan, je potem ta točka, če ne, potem velja županov predlog kot deveta 
točka dnevnega reda.  
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Župan je zaključil razpravo in povedal, da ker predlagana točka ne more biti na dnevnem redu kot 
tretja točka, se bo glasovalo o njegovem predlogu, da bo točka na dnevnem redu kot deveta točka. 
 
Občinski svet je sprejel predlog, da se dnevni red dopolni s točko Problematika na Gradnikovi 
cesti ob postavitvi zapore in njena medijska odmevnost in se obravnava kot zadnja, deveta točka 
dnevnega reda 
(19 ZA, 1 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
Dnevni red: 
I. Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta 
II. Volitve in imenovanja: 

II.a Imenovanje članov Občinske volilne komisije 
II.b Izdaja mnenja h kandidatoma za ravnatelja Srednje gostinske in turistične šole 
Radovljica 

III. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju občine Radovljica 

IV. Osnutka Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2021 in 2022 
V. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih 

površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica) 
VI. Poročila nadzornega odbora 
VII. Premoženjsko pravna zadeva: Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (dveh prodajnih 

pogodb) za prodajo zemljišč na območju gramoznice Graben   
VIII. Pobude in vprašanja, informacije 
IX. Problematika na Gradnikovi cesti ob postavitvi zapore in njena medijska odmevnost 
(19 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
 
K točki I. Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 13. redne seje občinskega sveta. 
(20 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
K točki II.a Imenovanje članov Občinske volilne komisije 
 
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 imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:   

- KARMEN VNUČEC, predsednica,  
- JAKOB DEMŠAR, namestnik predsednice,   
- IRENA FRELIH, članica, 
- JANEZ ZUPAN, namestnik članice,  
- MATILDA REŠ, članica,     
- ERVIN BEC, namestnik članice,  
- ZVONKA FAJFAR, članica,    
- PETRA FRELIH, namestnica članice.   

2. Mandat članov občinske volilne komisije traja 4 leta od imenovanja.  
(19 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
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K točki II.b Izdaja mnenja h kandidatoma za ravnatelja Srednje gostinske in turistične šole 
Radovljica 
 
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.  
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje k imenovanju mag. Ivana Damjana 
Mašiča ali Aleša Smajiča za ravnatelja Srednje gostinske in turistične šole Radovljica za 
mandatno obdobje 5 let, s prednostjo mag. Ivanu Damjanu Mašiču.     
(21 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
K točki III. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju občine Radovljica 
 
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: člani odbora so 
soglasno sprejeli predlog odloka in so veseli, da je občinska uprava upoštevala njihov predlog. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Radovljica. 
(20 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
Aljoša Škufca – proceduralno: skladno z 42. členom poslovnika je glede na interes javnosti 
predlagal, da se točka o Gradnikovi cesti obravnava sedaj, za točko III. Zato je pozval svetnike, 
naj še enkrat premislijo, ali je res nujno to točko obravnavati na zadnjem mestu, ko seje nihče več 
ne bo gledal. 
 
Župan je povedal, da je bil dnevni red že sprejet in potrjen. 
 
Aljoša Škufca je dejal, da po omenjenem členu to lahko predlaga. 
 
Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, je pojasnila, da 42. člen poslovnika določa, da 
se posamezne točke dnevnega reda obravnavajo po sprejetem vrstnem redu in dnevni red je bil 
sprejet. V drugem odstavku 42. člena je zapisano, da med sejo lahko občinski svet izjemoma 
spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom seje nastopijo 
okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda, 
na katero je uvrščeno. Meni, da v zadnjih petih minutah niso nastale nobene okoliščine, zato ne 
vidi potrebe, da bi bilo potrebno spreminjati vrstni red. 
 
K točki IV. Osnutka Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2021 in 2022 
 
Obrazložitev sta podala župan in Alenka Langus, direktorica občinske uprave. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 

- Andrej Potočnik pričakoval je, da bo proračun bolj razvojno naravnan glede na to, da je 
kar precej večji, prav tako je kar visoka vsota zadolževanja. V proračunu se velikokrat 
pojavlja obnova železniške infrastrukture in navezave nanjo, če se to odšteje, pa se vidi, 
da za ostale ceste v občini ostanejo nizki deleži. Po njegovem mnenju bi morala biti v 
proračunu že predvidena sredstva za regijsko gorenjsko bolnišnico in bi morali v letnem 
načrtu ravnanja z nepremičninami za leti 2021 in 2022 že uvesti postavko za pridobivanje 
zemljišč na tej lokaciji, saj bi s tem imeli prednost pred drugimi gorenjskimi občinami. 
Dejal je, da so nekatere stvari, ki so bile v proračun že uvrščene, prestavljene v 
prihodnost. Kot primer je navedel cesto za Verigo, ki se vleče že precej časa, iz osnutkov 
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pa je razbrati, da je dokončna ureditev razdrobljena. V NRP-ju za leto 2021 je 153.000 
EUR, v letu 2024 308.000 EUR, vmes pa dve leti nič.  
Prav tako je zamaknjena sanacija Gradnikove ceste v Radovljici, ki je tudi že bila v 
proračunu.  
Nikjer ni predvidene sanacije cest po obnovi železnice, kar bo verjetno potrebno.  
Pri kopališču se spet pojavlja kar velika vsota, 600.000 EUR, zato ga zanima, ali je to 
vezano na nepovratna sredstva, tako kot v preteklosti, in če se jih ne dobi, se ta sredstva 
prerazporedi drugam. Vprašal je tudi, kakšni so ti deleži in kakšen bi bil delež 
sofinanciranja občine.  
Glede obnove šole v Mošnjah je bilo rečeno, da se pripravlja projektna dokumentacija, 
vendar bi v dveh letih lahko naredili kaj več. 

- Mateja Potočnik glede na to, da se bo obnavljala železnica, kamor je vključen tudi 
podvoz Ovsiše, ki je bil pogojen z novim pločnikom v Podnartu, sredstva za pločnik pa so 
namenjena šele v letu 2024, je vprašala, zakaj to ni vključeno v proračun, saj je župan 
obljubil, da bo pločnik zgrajen, ko se bo obnavljala železnica.  

- Vojka Jesenko je dejala, da je v osnutkih proračunov nekaj zadev, pri katerih ne ve, »kdo 
pije in kdo plača«. Za vadbeni park Lesce je namenjenih 10.000 EUR, vendar svetniki 
niso dobili nobenega DIIP-a, zato jo zanima, kaj to sploh je.  
Glede ceste Spar – Filipič ve, da se ni obnavljala, vendar so sedaj na koncu ulice stebrički, 
zato jo zanima, kakšne so strategija in usmeritve, na podlagi katerih se dela.  
Med letom je večkrat opozarjala na DIIPe, ker jih ni dobila, ne ve, ali mora dati pisno 
zahtevo, da jih bodo dobili, ali pa naj jih občinska uprava objavi na spletu, da bodo lahko 
vsi dostopali do njih. Kot občinska svetnica pričakuje, da bo DIIP dobila takrat, ko se 
zadeva dela in da bo vedela, da je znesek v NRP namenjen za to zadevo.  

- Branko Fajfar je župana vprašal, koliko kilometrov cest je bilo zgrajenih v zadnjih dveh 
letih, ker je v volilnem obdobju obljubil, da jih bo zgradil 50 kilometrov. Dejal je, da pri 
sedanjem tempu ne ve, če jih bo naredil 10 kilometrov.  
Konkretne pripombe na osnutka proračunov bo podal pisno, saj je treba kar nekaj časa, da 
se gradivo preuči.  
Podal je pripombo glede načrta razvojnih programov za leto 2021, kjer je 300 EUR za 
sredstva za zagotavljanje pogojev za delovanje članov Liste krajevnih skupnosti, za leto 
2022 pa 230 EUR. Zapisano je, da so sredstva v skladu s pravilnikom za delo svetniških 
skupin in samostojnih članov občinskega sveta in jih lahko koristijo na podlagi predlogov 
svetniških skupin in samostojnih članov. Povedal je, da ga nihče ni vprašal, niti ni dal 
nobenega predloga, zato ne ve, zakaj je to notri. 

Župan je povedal, da bodo svetniki prejeli odgovore na svoja vprašanja. Glede regijske bolnišnice 
je povedal, da je premier navdušen nad radovljiško lokacijo in da je Občina Radovljica v 
prednosti, ker ima že sprejet OPPN. 

- Jernej Kolman: pričakoval je, da bo župan glede na razpravo podal kakšen odgovor. 
Svetnik Andrej Potočnik je konkretno vprašal, sam pa bo vprašal še enkrat, da se bo lažje 
odločil o glasovanju. Glede kopališča Radovljica ga, ker je v proračunu predvidenih 
600.000 EUR, zanima, kakšen bo delež nepovratnih sredstev in kakšen bo delež občine. 
Vprašal je tudi, če nepovratnih sredstev ne bo, ali se bo šlo vseeno v to investicijo ali ne.  

Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je odgovorila, da je občina dobila sklep vlade, na 
katerem je kopališče Radovljica uvrščeno med seznam investicij, za katere bo možno koristiti 
nepovratna sredstva iz naslova zagona investicij po epidemiji covid-19. Za to odločanje je 
pristojno ministrstvo za okolje in prostor. Občina točnega zneska nepovratnih sredstev nima, niti 
ne vemo, kakšen bo delež. V proračunu se je načrtovalo 60% financiranje ob tem, da je na 
prihodkovni strani vključenih tudi 200.000 EUR iz naslova sofinanciranja Osnovnega zdravstva 
Gorenjske, ker je to investicijo prav tako vključilo v svoj program. Izvedba je vezana na 
pridobitev nepovratnih sredstev. 
Župan je odgovoril, da je zagotovljenih 13 milijonov EUR za štiri take objekte v Sloveniji. Razpis 
naj bi bil objavljen v roku enega meseca. Občina Radovljica ima gradbeno dovoljenje in s tem 
tudi nekaj prednosti. Če občina ne bo pridobila nepovratnih sredstev, se projekta ne bo izpeljalo in 
bodo sredstva prerazporejena drugam. 
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Glede obnove železnice in pločnika v Podnartu je župan odgovoril, da je res obljubil, da bo 
pločnik zgrajen, vendar država in Gorenjska gradbena družba nista izpolnili svojih obveznosti. Ko 
bo odstranjena stanovanjska hiša, bo zgrajen tudi pločnik. Svetnico Matejo Potočnik je povabil, 
naj se z njim udeleži sestanka z DRSI in GGD. 

- Simon Resman se je strinjal z Andrejem Potočnikom, da se začne pridobivanje zemljišč 
za gorenjsko bolnišnico, s čimer bo občina še korak pred ostalimi. 

Župan je povedal, da je teh zemljišč 10 hektarjev, kar je potrebno pomnožiti z 80 EUR na 
kvadratni meter, in da bodo postopki stekli.  
 
Občinski svet je sprejel sklepe: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o proračunu Občine 

Radovljica za leto 2021 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2021 do 
2024, Program športa Občine Radovljica za leto 2021, Program mladinskih dejavnosti 
Občine Radovljica za leto 2021, Program izobraževanja odraslih Občine Radovljica za 
leti 2021, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 
2021, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2021, 
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2021, Stanovanjski program občine 
Radovljica za leto 2021, Kadrovski načrt občinske uprave Občine Radovljica za leto 
2021, Kadrovski načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in 
Naklo za leto 2021, Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2021. 

2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2022 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 do 
2025, Program športa Občine Radovljica za leto 2022, Program mladinskih dejavnosti 
Občine Radovljica za leto 2022, Program izobraževanja odraslih Občine Radovljica za 
leti 2022, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 
2022, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2022, 
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2022, Stanovanjski program občine 
Radovljica za leto 2022, Kadrovski načrt občinske uprave Občine Radovljica za leto 
2022, Kadrovski načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in 
Naklo za leto 2022, Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2022. 

3. O osnutku proračuna Občine Radovljica za leto 2021 in osnutku proračuna Občine 
Radovljica za leto 2022 se opravi javna razprava, ki traja od 22.10.2020 od 8. ure do 
6.11.2020 do 13. ure.  

(15 ZA, 5 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
K točki V. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center) 
 
Obrazložitev sta podala Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, in Sergej Hiti, LUZ 
d.d., Ljubljana.  
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: člani odbora so 
soglasno sprejeli sklepa. Ker gre za enega večjih oz. resnejših projektov v občini, je svetnike 
pozval, naj ga pregledajo ter podajo pripombe, ter k temu v času javne razgrnitve, ki traja do 5.11. 
pozovejo tudi svoje sosede. Dejal je, naj se predlagatelj opredeli do vseh pripomb, ki jih bo prejel. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 

- Vojka Jesenko se je strinjala s Simonom Resmanom, da je za Radovljico projekt izredno 
pomemben, prav tako tudi za gasilce. Povedala je, da so v FE 4 objekti opredeljeni kot 
zdravstveni: stavbe za zdravniško oskrbo in nego bolnih in poškodovanih, klinike, 
sanatoriji, dispanzerji, ambulante, zdravstvene posvetovalnice, stavbe za rehabilitacijo, 
transfuzijo krvi, veterinarske klinike in veterinarske ambulante in podobno. Strinja se, da 
se te objekte rabi. Ti objekti bodo tako v regijski bolnišnici kot v regijskem reševalnem 
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centru, zato je vprašala, če ne bi bilo bolj pametno eno od teh stavb v regijskem 
reševalnem centru nameniti za službena stanovanja za zdravnike, reševalce, gasilce. 
Stanovanja bi bila občinska, tako da se jih ne bi dalo kupiti ali v njih bivati vse življenje. 
Stanovanje bi bilo namenjeno zdravniku ali medicinski sestri, ki bi izrazila interes, da 
prideta sem delat, pa nimata rešenega stanovanjskega problema. Vprašala je, zakaj v eni 
od dveh stavb ne bi bilo možno imeti službenih stanovanj. 

Župan je povedal, da se je projekt za regijski reševalni center začel pripravljati pred petimi leti, na 
bolnišničnem nivoju pa se ni premaknil do prejšnjega tedna. Do umestitve možnosti stanovanj 
nima zadržka, vendar mora biti natančno določeno, za kakšna stanovanja se gre, za koga in zakaj. 
Povedal je, da je bilo najprej predlagano, da bi bila to stanovanja za gasilce. Meni, da bo ta center 
imel profesionalne gasilce, ki morajo biti prisotni v centru 24 ur na dan. Pojasnil je, da je policija 
točno navedla, kaj mora biti v centru, in stanovanj niso predlagali oz. želeli.  
Sergej Hiti je pojasnil, da se teh vsebin nikoli ni načrtovalo in jih tudi natečajna rešitev ni 
predvidevala. Pojasnil je, da to območje, tudi znotraj OPPN, ni namenjeno tem dejavnostim.  
Župan je povedal, da je točka na dnevnem redu zato, da se bodo pridobile pripombe, ki se bodo 
preučile. 

- Vojka Jesenko se je strinjala, da bo center potreboval profesionalne gasilce, saj se bodo s 
prostovoljno enoto zaradi selitve intervencijski časi podaljšali. Povedala je, da je bil njen 
poudarek na službenih stanovanjih, ki so v lasti občine, za zdravnike, medicinske sestre in 
za gasilce. Če bi bila to službena stanovanja, v velikosti 50 m2, dvosobna, za dobo petih 
let in bi se vsakih pet let obnavljalo pogodbe, če bi ostali tu zaposleni, bi bilo to po 
njenem mnenju izvedljivo. To bi moral biti interes občine, saj bi na ta način lahko dobili 
kader. 

- Aljoša Škufca je predlagal, da se preuči možnost, da se naredi preboj z Gradnikove ceste, 
iz slepega kraka, do povezovalne ceste znotraj območja RA 86, vsaj enosmerno, če bi se s 
tem strinjali stanovalci in če je to možno z gradbenega vidika. Glede na to, da živi tu okoli 
1400 prebivalcev, bi imeli gasilci, v primeru nujnih intervencij, direkten uvoz v naselje. 

Sergej Hiti je dejal, da se mu zdi predlog pameten, vendar ga je treba preveriti v kontekstu 
prometne študije.  

- Jernej Kolman je dejal, da se z regijskim reševalnim centrom v prvi fazi rešuje situacijo 
PGD Radovljica, profesionalni gasilci so druga faza. Povedal je, da so radovljiški gasilci 
sami ocenili, da se bo intervencijski čas podaljšal za minuto ali dve. Zato so predlagali, da 
se v objekt, ki je predviden za gasilski dom, umesti šest stanovanj za prostovoljne gasilce. 
Že na seji Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja je vprašal, če obstaja študija glede 
izvoznih časov oz. kaj se bo spremenilo, če gredo radovljiški gasilci v nov gasilski dom, 
vendar ni dobil jasnega odgovora. Kot pozna situacijo, so gasilci večinoma iz Cankarjeve 
in Prešernove ulice oz. iz območja sedanjega gasilskega doma. Profesionalni gasilci 
stanejo, treba se je zavedati, da en izvoz terja najmanj tri gasilce, ki jih je treba 
zagotavljati najmanj 24 ur na dan - če delajo po 12 ur, to pomeni šest gasilcev, upoštevati 
je treba tudi vikende in bolniške, kar pomeni najmanj 10 poklicnih gasilcev. Podpira 
predlog radovljiških gasilcev, da se še preuči možnost vsaj šestih najemniških stanovanj 
za operativne gasilce.  

Župan je dejal, da je do osnutka tega projekta prišlo s sodelovanjem gasilcev, poveljnika gasilcev 
in predsednika Gasilske zveze Radovljica. Povedal je, da bodo radovljiški gasilci prodali gasilski 
dom, ki je v njihovi lasti, in denar naj bi vložili v ta center. Vendar mora o tem odločiti še občni 
zbor, katerega sklepom bo prisluhnil. Pojasnil je, da zgodba s trenutnim gasilskim domom ni 
enostavna, saj je stavba etažirana in ima tudi privatne lastnike. 

- Vojka Jesenko je glede financiranja vprašala, kdo še bo vložil svoj vložek. Slišala je, da 
bo to PGD Radovljica z vložkom od stare stavbe, vendar jo zanima, ali bo prispevala tudi 
občina, gorski reševalci, Rdeči križ…  

Župan je pojasnil, da je OPPN pripravljen tako, da gre lahko v izvedbo z etapnimi cilji, tudi 
policija neodvisno prej ali kasneje. Center financirala občina in PGD Radovljica. V sedem 
milijonskem projektu bodo gasilci okvirno prispevali 500.000 EUR, ostalo pa občina. Občina je 
območju za regijski reševalni center že pridobila veliko zemljišč.  
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- Maruša Šolar Čuden je, glede na to, da se bo iz območja RA 86 lahko pri izvozu zavilo 
samo desno, vprašala, ali je na izvozu na glavno cesto planirano krožišče, saj bi bilo 
zaradi zavijanja v levo in varnosti to bolj primerno. 

Sergej Hiti je pojasnil, da je to neodvisno od sprejemanja OPPN-ja, vendar je pripravljena 
prometna študija pokazala, da bodo glede na projekcije prometa do leta 2035 kapacitete že tako 
velike, da bo treba to križišče rekonstruirati, in rešitev v prometni študiji je krožišče v določeni 
obliki. Krožišče ni potrebno zaradi ureditve regijskega reševalnega centra, temveč zaradi večanja 
prometa v Lescah in Radovljici.  
Župan je povedal, da je bil na sestanku z DRSI, saj gre za državno cesto, kjer je bila podana 
pobuda, da se takoj pristopi k reševanju tega problema, tudi zaradi prometnih nesreč, in se vsaj v 
prvi fazi umesti krožišče. 

- Maksimiljan Kalan je glede uvoza in izvoza na krožišči z Lancovega proti Lescam 
vprašal, ali je tam še vedno predviden pločnik za pešce. Zanima ga, kako bo tam v 
primerih intervencije. Ne zdi se mu smiselno, da je pločnik tudi na tej strani, glede na to, 
da po drugi strani ceste poteka pot za kolesarje in pešce.  

Sergej Hiti je pojasnil, da je ta del izven območja OPPN. Občina načrtuje izvedbo kolesarskih poti 
na obeh straneh in je ta rešitev je skladna z razvojno ambicijo občine, ki se planira skozi obnove 
oz. rekonstrukcije infrastrukture. Pojasnil je, da je bilo preverjeno, da pločnik ne vpliva na 
intervencijo, vendar bo treba paziti, tako kot povsod.  

- Simon Resman je povedal, da je tako, kot je predlagal že Aljoša Škufca, tudi sam na 
Odboru za urejanje prostora in varstvo okolja predlagal, naj se razmisli, če obstaja 
možnost povezave na Gradnikovo cesto. Strinja se, da bi bilo treba premisliti o 
stanovanjih, kot sta predlagala Vojka Jesenko in Jernej Kolman. Glede na to, da v 
Radovljici lahko slej ko prej pride do problema pomanjkanja zdravnikov, bi mogoče lahko 
koga pritegnili s tem, da bi mu lahko ponudili stanovanje, vsaj mlajšim zdravnikom.  

- Branko Fajfar je predlagal, da se Regijski reševalni center preimenuje, saj nima nobene 
zveze z regijo, na kar ga je opozorilo že kar nekaj občanov. Dejal je, da bi morala iti 
beseda regijski iz projekta. 

Župan je pojasnil, da gre za regijski reševalni center, saj je policija v projekt vključila Bled, 
Bohinj, Gorje in Radovljico. 
 
Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo 
(Regijski reševalni center Radovljica). 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s 
strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. 

(23 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23)  
 
K točki VI. Poročila nadzornega odbora 
 
Obrazložitev je podal Janez Reš, predsednik nadzornega odbora.  
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih: 

1. Poročilo o opravljenem nadzoru v Vrtcu Radovljica, 
2. Poročilo o opravljenem nadzoru na Komunali Radovljica za leto 2019, 
3. Poročilo o opravljenem nadzoru – Zaključni račun Občine Radovljica za leto 2019, 
4. Poročilo o opravljenem nadzoru v OŠ Staneta Žagarja Lipnica, 
5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica za 

leto 2019. 
(21 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 22) 
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K točki VII. Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (dveh prodajnih pogodb) za 
prodajo zemljišč na območju gramoznice Graben 
 
Obrazložitev je podala Tanja Geltar, Referat za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Odbor za finance, namestnica predsednika Tina Mrak: člani odbora so sklep soglasno 
sprejeli. 
 
V splošni razpravi je sodeloval: 
Branko Fajfar: zastavlja se mu vprašanje, ali je upravičena delitev celega kompleksa, saj je cel 
kompleks sedaj nekaj vreden, potem ko bo razdeljen, se lahko predvideva, da se bo en del prodal 
po pametni ceni, drugi pa, kot je v gradivu že nakazano, glede na to da ni interesa, pa po bistveno 
manjši ceni. Meni, da iztržek večji, če bo kompleks celovit.  
Župan je povedal, da se je občinska uprava potrudila za prodajo celotnega kompleksa. Dejal je, da 
je več posameznih manjših podjetij iz občine Radovljica  zainteresiranih za en ali drugi del, zato 
se mu zdi delitev smiselna. Seveda pa bo imel ponudnik, ki bo pripravljen kupiti celoten 
kompleks, prednost pred drugimi, ki bi ponujali odkup posameznega dela.  
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k osnutku besedila pravnega posla (dveh 
prodajnih pogodb) za prodajo zemljišč na območju gramoznice Graben. 
(19 ZA, 1 PROTI, NAVZOČI 22) 
 
Župan je odredil odmor za prezračenje dvorane. 
 
Po odmoru je bilo navzočih 23 svetnikov. 
 
K točki VIII. Pobude in vprašanja 
 
Aljoša Škufca: 

- vprašanje, kakšni so rezultati ankete o branosti časopisa Deželne novice med občani. 
Vojka Jesenko: 

- pobuda za takojšnjo ureditev zmogljivosti in pogojev za izvedbo sej na daljavo; 
- vprašanje, kakšno je stanje covid-19 v občini: v vrtcu, šolah, Domu dr. Janka Benedika 

Radovljica, CUDV Radovljica, ali enote delujejo v polni zmogljivosti in imajo 
zagotovljene zdrave delovne pogoje; 

- pobuda, da se vse občinske svetnike in člane vseh odborov seznani z vsemi 
nerealiziranimi sklepi, aktivnostmi in nastalimi obveznostmi, ki izhajajo iz prejšnjih 
mandatov, in da se jim omogoči elektronski dostop do gradiva vseh sej prejšnjega 
mandata; 

- pobuda za poročilo glede izvedbe del ob sanaciji knjižnice – na kakšen način se že zdaj 
pristopa k reševanju del, če sanacija ne bo izvedena v garancijskem roku zaradi 
razglasitve epidemije, ali je pripravljen aneks k pogodbi glede podaljšanja garancije; 

- vprašanje glede na problematiko Sotočja, če in kdaj se planira razširitev obstoječe ceste, 
ki bo vodila do morebitnega novega kampa, in kakšna bo zmogljivost kanalizacijske 
infrastrukture na območju KS Lancovo; 

- vprašanje, kateri ukrepi in aktivnosti se že izvajajo za sanacijo stanja in v kateri fazi je 
revizija poslovanja Doma dr. Janka Benedika Radovljica, ki jo izvaja Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Maksimiljan Kalan:  
- ustna pobuda, da izvedba sej na daljavo velja tudi za delovna telesa in komisije 

občinskega sveta, ne samo za seje občinskega sveta, kot je to sklenila Statutarno pravna 
komisija.  
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Branko Fajfar  
- ustno vprašanje, kdo bo plačal oz. koliko bo plačala občina za odpravo gradbenih napak 

na radovljiški knjižnici. Prosil je, da se natančno napiše, kaj in kako je s sanacijo ter kdo 
oz. koliko bo za to plačala občina. 

Župan je odgovoril, da sanacija poteka in da občina ne bo plačala nič, saj gre vse na stroške 
izvajalca. Povedal je, da ima občina še bančno garancijo za 160.000 EUR.  
Neža Mezeg: 

- dejala je, da je bila prisotna pri nekaj sejah preko ZOOM-a in zadeva ni tako enostavna, 
kot zgleda. Povedala je, da je treba imeti načrt, kako to poteka, ter moderatorja, ki ni vodja 
seje, saj drugače stvar hitro uide izpod nadzora. Vnaprej je treba vedeti tudi, kako se bo 
glasovalo in o čem se bo glasovalo, saj lahko pride do ponaredb na kakršenkoli način, ker 
se včasih kdo odklopi ter se nato spet priklopi, na koncu pa se ne ve, ali je glasovanje bilo 
ali ne. Treba bi bilo sprejeti statut o tem, kako to poteka, ker je potrebna tudi dobra mera 
lepega obnašanja, saj lahko nastane kaos. Zato je potrebna pravna podlaga, kako se kdo 
obnaša, kdo je moderator in tako naprej.  

Župan se je svetnici zahvalil za priporočilo. 
Aljoša Škufca:  

- strinjal se je s predhodnico in dodal, da z neko strokovno podlago in znanjem teh 
problemov ni, saj če se stvari loti strokovno in vpelje strokoven kader, zadeva deluje. V 
Zavarovalnici Triglav, kjer je sam zaposlen, to zadevo dnevno uporablja 1000 ljudi in 
funkcionira. Glede na potrebe organizacije se lahko dokupijo razni moduli. Pojasnil je, da 
deluje tudi tajno glasovanje. Strinjal se je, da mora biti moderator tisti, ki ima pravico 
dodajanja, odvzemanja besed, kontrole ter skrbi za tehniko. Če se občinska uprava te 
vpeljave loti danes, bo potrebovala kakšen mesec časa, da to uredi. Moti ga, da je bil 
predlog za seje na daljavo podan že v maju ali juniju, pa se pet mesecev ni zgodilo nič. 
Sam se ne obremenjuje s tem, ali bo tehnika delovala ali ne, tehnika bo delovala, 
vprašanje je, ali so ljudje sposobni to tehniko vpeljati. 

Andrej Potočnik: 
- vprašanje, kako daleč je občina pri pridobivanju zemljišč za novo gorenjsko regijsko 

bolnišnico, glede na to da je lokacija že umeščena v prostorskem redu na območju RA 95. 
Darko Marolt: 

- pobuda, da je občinska redarska služba pozorna na dogajanje na Linhartovem trgu, z 
opozorilom na plezanje otrok na spomenik Josipini Hočevar. 

Barbara Sitar: 
- pobuda, da se sredstva iz naslova nerealiziranega letnega programa športa razporedi nazaj 

med športne klube in društva in se jim s tem pomaga zagotoviti preživetje; 
- pobuda za individualno obravnavo primera sofinanciranja prevoza v šolo. 

Nejc Kliček: 
- vprašanje, v kateri fazi je postopek odprave slepe ulice na Gradnikovi cesti, v čem je 

smisel vzpostavitve slepe ulice in kaj pozitivnega prinaša občini in tamkajšnjim krajanom; 
- pobuda, da se ob poti od Brezovice do šole postavi manjši smetnjak za odpadke z 

vrečkami za pasje iztrebke; 
- pobuda, da se na cesti v Kropi med »Stočjem« in križiščem za Novi Plamen namesti koš 

za pasje iztrebke. 
Maruša Šolar Čuden: 

- vprašanje glede planov podružnične šole v Mošnjah – kakšni so načrti, se bo šola podrla 
in na istem mestu na novo zgradila, samo obnovila ali pa se bo lokacija šole prestavila na 
parkirišče in igrišče ter združila s kulturnim domom, kaj bo z igriščem, kakšen naj bi bil 
prometni režim. 

Miran Rems, predsednik Statutarno pravne komisije:  
- povedal je, da je bil sklep Statutarno pravne komisije, sprejet na 11. redni seji 28.9.2020, 

prebran vsem svetnikom na seji, prav tako so na vsi svetniki prejeli natisnjene zapisnike. 
Zato naj se ne govori, da nihče ni nič naredil. Poleg tega, da je tehnično možno, mora tudi 
pravno formalno držati. Povedal je, da je bil 35. členu zakona o lokalni samoupravi dodan 
četrti odstavek, ki določa: »v primeru naravne ali kakšne druge hujše nesreče, epidemije 
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ali drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani 
občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta, in je to nujno 
zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na 
daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Seja poteka v skladu z 
določbami tega zakona, razen določb, ki se nanašajo na način glasovanja, na zagotavljanje 
javnosti seje, na seje delovnih teles občinskega sveta, in na sodelovanje javnosti. Člani 
občinskega sveta so v prostoru, v katerem v času seje uporabljajo za medsebojno 
komuniciranje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sami. Seja se zvočno in 
slikovno snema ne pa tudi javno predvaja. Člani občinskega sveta glasujejo z osebnim 
izrekanjem. Določba prejšnjega odstavka, ki ureja sklic seje na pobudo najmanj četrtine 
članov občinskega sveta, se pri seji na daljavo ne uporablja.«. Povedal je, da je to prebral 
iz zapisnika Statutarno pravne komisije. 

Aljoša Škufca – replika: 
- meni, da je treba pogledati dejstva. Če je Evropski parlament sposoben speljati konference 

na daljavo, jih je tudi ta občinski svet. Dejstvo pa je, da so radovljiški svetniki v 
Linhartovi dvorani, da je covid situacija in bi bili lahko na e-sejah. 

 
K točki IX. Problematika na Gradnikovi cesti ob postavitvi zapore in njena medijska 
odmevnost 
 
Župan je glede medijske odmevnosti povedal, da je zaskrbljen, ker ni bila dana možnosti, da bi 
svoje mnenje povedali tudi zagovorniki zapore; tako je bilo mnenje predstavljeno samo 
enostransko, s strani civilne iniciative.  
 
Obrazložitev je podal Aljoša Škufca, ki se je svetnikom zahvalil, da je bila točka uvrščena na 
dnevni red. Povedal je, da bo pojasnil celotno zgodovino problematike. Konec maja je bila v 
križišču ob hišnih številkah 6, 9 in 11 postavljena zapora s pregibnimi količki. Vse od takrat se 
opaža trenja med zagovorniki in nasprotniki zapore, kar je prišlo vse do medijev javnega 
obveščanja (Gorenjski glas, Slovenske novice, POP TV oz. Kanal A). Zagovornike zapore 
predstavljajo prebivalci v stanovanjskih blokih nasproti Volčjega hriba, nasprotnike pa 
predstavniki Civilne iniciative Gradnikova (v nadaljevanju CIG), kateri pripada tudi sam. Poudaril 
je, da bo problematiko kar se da objektivno predstavil, zaradi morebitnega nasprotja interesov pa 
se bo vzdržal glasovanja ob potrjevanju predlaganega 9. sklepa. Povedal je, da so predstavniki 
CIG-a v zadnjih petih mesecih, od kar traja ta konflikt, s podporo skoraj 400 prebivalcev 
Gradnikove ceste (toliko podpisov je bilo zbranih med poletnimi počitnicami) na župana in 
občinsko upravo že večkrat naslovili utemeljeno zahtevo, da se takšna zapora ceste odstrani. Po 
njegovem mnenju je odnos občinske uprave do naselja »Isospan« že od njegovega nastanka precej 
mačehovski, kar se kaže predvsem v dotrajani prometni in komunalni infrastrukturi (luknjasta oz. 
za silo pokrpana cestišča, posedanje vodovodnih jaškov in cevi, pomanjkanje pločnikov, 
neurejena parkirišča ob blokih itd.). V zadnjih 50-ih letih oz. od nastanka naselja, so bila zgrajena 
le štiri večja parkirna mesta ter obnovljena le cesta v zadnji vrsti blokov. Pri osnutkih proračunov 
za leti 2021 in 2022 pa je videti, da je izvzeto obnavljanje ceste prve vrste blokov, ter obnovljena 
le zadnja cesta blokov, pa ne do konca, ki pa se ji je dodelilo, po mnenju mnogih prebivalcev, 
nesmiseln enosmerni režim (hišne številke 63 do 75). Kljub temu je občina dovolila gradnjo 
novega bloka v naselju, s čimer se bo še dodatno povečala gostota prebivalcev (predvidoma za 
cca. 50 ljudi) in število vozil (predvidoma za cca. 20), namesto da bi se na tem mestu zgradila 
parkirna hiša ali pa posamične garaže, kar bi tako veliko naselje tudi potrebovalo. Dejal je, da se v 
50-ih letih ni pristopilo k celostnemu reševanju prometne ureditve in z njo povezane 
problematike, ampak se je vse delalo parcialno oz. ad hoc. Rezultat tega nepremišljenega in 
nestrokovnega pristopa k urejanju prometnega režima v naselju je tudi zadnje dejanje župana in 
občinske uprave, to je postavitev fizične zapore Gradnikove ceste pri križišču s hišnimi številkami 
6, 9 in 11. Tako je sedaj naselje ob Gradnikovi cesti, ki ga sestavlja 5 nizov večstanovanjskih 
objektov s skupno 350 stanovanji in pa 62 stanovanjskimi hišami, oblikovano kot zaprt prometni 
otok, ki se v celoti prometno navezuje preko enega samega nesemaforiziranega križišča na 
Gorenjsko cesto. Če se na tem križišču zgodi hujša prometna nesreča (v preteklosti so se že 
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dogajale prometne nesreče s smrtnim izidom), bo več kot 1000 prebivalcem izhod oz. vhod 
močno otežen. Povedal je, da se je nedavno nazaj na križišču magistralne ceste in obvoznice ob 
približno sedmih zjutraj zgodila huda prometna nesreča, zaradi česar je nastal daljši zastoj na 
obvoznici, ki je bil med drugim tudi posledica tega, da del voznikov, ki se odpravlja v službo proti 
Kranju in Ljubljani, ni mogel uporabiti vzhodnega izvoza z Gradnikove ceste na magistralko, ker 
je bil zaradi postavljenih količkov žal neuporaben. Župan je CIG že 17.7.2020 prvič pozvala, da v 
izogib naraščajočemu nezadovoljstvu stanovalcev odstrani na novo postavljeno zaporo in 
tamkajšnjo prometno ureditev povrne v prvotno stanje. Ker s strani občinske uprave v doglednem 
času ni bilo prejetega nobenega odgovora na poslano elektronsko sporočilo, je CIG 29.7.2020 na 
občinski upravi še enkrat uradno vložil dopis s prošnjo za sestanek ter dodal še vso zbrano 
dokumentacijo, s katero je argumentirano dokazoval, da je bila odločitev o zaprtju tako 
pomembne mestne ceste nepremišljena in zmotna. Dne 29.7.2020 je bila podana tudi zahteva za 
dostop do informacij javnega značaja, saj v začetku ni bilo nikjer javno dostopnih dokumentov, na 
podlagi katerih naj bi občina utemeljevala zaporo Gradnikove ceste. CIG-u je bila 6.8.2020 
posredovana samo odločba o zapori ceste in splošna zakonodaja, na katero se je občinska uprava 
sklicevala pri postavitvi zapore. Naknadno so bila posredovana še mnenja in pobude posameznih 
stanovalcev glede umiritve tranzitnega prometa, medtem ko dokumentacija, ki bi utemeljevala 
samo upravičenost postavitve konkretne zapore, ni bila razkrita (npr. strokovno izvedena študija 
vpliva na okolje in prebivalce ob zaprtju oz. elaborat prometne ureditve). V prostorih občine je bil 
11.8.2020 prvi sestanek z županom, predsednikom KS Radovljica in predstavniki CIG-a. Župan je 
bil takrat še vedno neomajno prepričan v ustreznost in upravičenost zapore s pregibnimi količki, 
čeprav je bila izvedena kljub negativnemu mnenju določenih institucij (policija, gasilci, nujna 
medicinska pomoč, ministrstvo za infrastrukturo), brez predhodno izvedene strokovne študije oz. 
elaborata prometne ureditve, brez predhodnega posveta s KS Radovljica ter brez objave javne 
razprave, v kateri bi lahko s svojimi mnenji ter predlogi o prometni ureditvi v naselju sodelovali 
tudi prebivalci. Dejal je, da obstaja tudi sum kršitve določenih členov občinskih in zakonodajnih 
aktov. Skupina devetih občinskih svetnikov je 25.8.2020 župana uradno pozvala k sklicu izredne 
seje, na kateri bi se razpravljalo o nastali problematiki. Čeprav je s tem župan dobil priložnost, da 
tako občinskemu svetu kot CIG-u argumentirano in legitimno dokaže, na osnovi česa se je odločil 
za tako restriktivni ukrep, seje občinskega sveta ni sklical. Župan je obljubil izdajo odločbe o 
odstranitvi količkov, ki je bila uradno izdana 1.9.2020, ter zagotovil, da bo povrnil prometno 
signalizacijo v prvotno stanje, naročil izdelavo strokovne študije o prometni ureditvi ter upošteval 
mnenje pristojnih inštitucij in KS Radovljica, tako je z omenjeno skupino svetnikov dosegel 
kompromis. Izredna seja je bila tako na podlagi dane zaveze župana, da bo upošteval predloge 
sklepov izredne seje, preklicana. Povedal je, da so 8.9.2020 predstavniki zagovornikov zapore na 
občinsko upravo naslovili pritožbo na odločbo o odstranitvi količkov in jo utemeljili z napakami, 
ki naj bi nastale v upravnem postopku izdaje nove odločbe. Namesto da bi župan napako pri izdaji 
odločbe o odstranitvi količkov čim prej popravil ter se držal danih zavez, si je kljub pereči 
problematiki, vzel čas, saj mora, po njegovih besedah, na pritožbo odgovoriti v roku 60 dni, do 
takrat pa naj bi se potrudil, da bo našel neko kompromisno rešitev. Preteklo je že 40 dni, 
kompromisne rešitve pa še vedno ni na vidiku. Namesto tega se nevzdržno stanje in konfrontacije 
nasprotnih strani samo še stopnjujejo. V teh 40 dneh je župan organiziral tri usklajevalne sestanke 
s predstavniki nasprotujočih si strani in predsednikom KS Radovljica, z vsakim novim sestankom 
pa je bilo vse bolj čutiti samo eno skupno točko – strinjamo se, da se ne strinjamo. Ker po koncu 
teh sestankov niso bili pripravljeni uradni zapisniki, da bi točno vedeli, o čem se je pogovarjalo in 
kakšni so rezultati pogovorov ter vodila transparentnost pogajanj, je po njegovem mnenju tovrstno 
sestankovanje le zavlačevanje in mentalno utrujanje zagovornikov odstranitve količkov, saj ne 
prinaša nobenih rezultatov. Vse skupaj je voda na mlin peščici zagovornikov količkov, medtem 
ko se preostalih 400 zagovornikov odstranitve količkov zavestno ignorira ter se jim krši pravice. 
CIG in KS Radovljica sta v veliki meri stopila nasproti zagovornikom količkov ter županu kot 
zadnjo sprejemljivo rešitev predlagala potopne količke na Gradnikovi cesti med hišnima 
številkama 11 in 13, s čimer bi v polni meri zadostili zahtevam prebivalcev Gradnikove ceste 111 
do 131, ki naj bi umirjanje tranzita tudi zahtevali. Dovoljenje za prehod bi po mnenju KS in CIG 
morali dobiti vsi prebivalci Gradnikove ceste. CIG in KS sta predhodno županu predlagali še štiri 
variante, ki so vključevale različne manj restriktivne ukrepe za omejitev tranzitnega prometa, s 
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poudarkom na postopnem stopnjevanju ukrepov. Vendar nasprotni strani in županu žal nič od 
navedenega ni bilo všeč. Povedal je, da župan in zagovorniki zapore vidijo samo eno dodatno 
možno rešitev, in sicer s potopnimi količki, postavljenimi tja, kjer so sedaj pregibni količki. Taka 
rešitev, kot lahko vidimo na podlagi dosedanjih izkušenj, pa prinaša več problemov kot rešitev. 
Kot zadnjo še sprejemljivo rešitev s potopnimi količki na Gradnikovi cesti med hišnima 
številkama 11 in 13, je na svoji zadnji seji 13.10.2020 soglasno potrdil tudi Svet KS Radovljica in 
eksplicitno dodal stališče, da se predhodno pred nadaljnjim ukrepanjem izvede ustrezna prometna 
študija, pri čemer je treba upoštevati tudi potek lokalne ceste, ki je določena z občinskim 
odlokom. V tem času pa na trenutni lokaciji količkov ljudje vozijo čez in okoli količkov, pri 
čemer trosijo blato po vsej Gradnikovi cesti, včasih celo obtičijo v blatu, obračajo na dvoriščih 
stanovalcev, se vozijo v krogu, da pridejo do svojega doma, nergajo, zmerjajo ter tako ali drugače 
izgubljajo živce. Dejal je, da najbolj trpijo prebivalci okoliških štirih hiš, ki morajo vse to dnevno 
prenašati. Problematika je že tako odmevna, da je pritegnila tudi pozornost medijev, vendar ne v 
pozitivni konotaciji, ampak meče slabo luč na občino. Svetnike je pozval, naj sami presodijo, ali 
je zapora Gradnikove ceste, skupaj z vsemi dosedanjimi ukrepi občinske uprave v zvezi z 
urejanjem prometnega režima in izboljševanjem bivanjskih razmer v tem naselju, resnično 
izboljšala situacijo večini ali pa je bila ciljno usmerjena le k peščici. Upa, da bodo prepoznali, 
kako zmotni so bili ukrepi župana, ter s potrditvijo vsaj večine, če že ne vseh predlaganih sklepov, 
pripomogli k normalizaciji stanja.  
 
Župan je povedal, da se je občinska uprava temeljito lotila sanacij na Gradnikovi, ker gre za 
zatečeno stanje izpred 40 let, pa se ne da vsega storiti v enem letu. Svetnik Aljoša Škufca je 
navedel, da je občinska uprava uredila zadnjo cesto proti Lescam, tudi komunalno. Poudaril je, da 
je bil izdelan projekt parkiranja na Gradnikovi cesti, vendar se stanovalci z njim niso strinjali. 
Prepričan je bil, da bo na sestankih s CIG in zagovorniki zapore dosežen konsenz, vendar sta obe 
strani vztrajali pri svojem. Za odločitev o pritožbi na odločbo o odstranitvi količkov je časa 60 
dni, ki jih je želel izkoristiti, da bi dosegli konsenz, do katerega žal ni prišlo. Nekorektno se mu 
zdi, da se predsednik KS ni izločil, saj bi moral zagovarjati stališče vseh krajanov, ne pa svojega, 
ker je direktno vpleten. Župan je pojasnil, da se je za zaporo odločil izključno na prošnjo 
stanovalcev prve vrste Gradnikove ceste, kjer je 80 stanovanj, ki imajo spalnice na tranzitno cesto. 
V zadnjem času se je vsaj trikrat dnevno peljal po tem območju in ni opazil nobenega incidenta ali 
nesreče, zato se mu zdi ukrep dober. Res pa je, da stanovalci ne morejo priti direktno do trgovine 
Spar oz. do nakupovalnega centra, vendar so zaščiteni otroci, ranljivi, starejši. Tudi zato je s 
sodelavci predlagal, da se prihodnje leto uredi del ceste od Spara do Filipiča, Dejal je, da je treba 
upoštevati obe strani in sam ni na nobeni strani.  
 
V splošni razpravi so sodelovali: 

- Aljoša Škufca je dejal, da so bili res trije usklajevalni sestanki, prisoten je bil na dveh, na 
tretjem pa ne, saj je vedel, da se ne bo nikamor prišlo. Ker je župan prepričan, da je to 
prava pot, ga je vprašal, kakšen je rezultat teh sestankov in kaj se je z njimi doseglo.  

Župan je dejal, da se trenutno še ni doseglo nič, vendar je prepričan, da se bo, in da ima še 19 dni 
časa za odločitev.  

- Aljoša Škufca: ker je župan dejal, da bi se moral predsednik KS izločiti, je povedal, da je 
12 predstavnikov v svetu KS potrdilo, da količki niso primerna rešitev. Župan je povedal, 
da so bili količki postavljeni edino na pobudo stanovalcev Gradnikove ceste 111 – 131, 
kar je res, zato je vprašal, kdo je vložil pritožbo na odločbo za odstranitev količkov. Kot 
sam ve, to niso bili ti stanovalci. Varianto CIG, ki jo je podprl tudi svet KS, je pred nekaj 
dnevi podprlo 48 ljudi, stanovanj, iz Gradnikove ceste 111 – 131. Ker je v tej vrsti 86 
stanovanj, to pomeni, da je to varianto podprla večina, tretjine stanovalcev pa v tem času 
ni bilo doma. Dejal je, da so rešitev potopni količki, vendar ga zanima, kdo bi imel 
pravico prehoda čez potopne količke.  

Župan je odgovoril, da vsi, ki imajo registrirano vozilo v Gradnikovi cesti.  
- Aljoša Škufca: županov odgovor ga veseli, saj so informacije, ki jih je dobil, drugačne. 

Ne ve, zakaj se noče sprejeti sklepa, da se naredi neka študija in implementirati rešitve na 
njeni podlagi. Pri današnji točki V. je bila prometna študija ničkolikokrat omenjena. Res 
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je, da je OPPN na območju RA 86 večji projekt, vendar bi po njegovem mnenju vsaka 
stvar, ki vpliva na tako število prebivalcev kot na Gradnikovi, morala imeti študijo.  

- Sabina Felc: ker je župan dejal, da se sprehaja in vozi po Gradnikovi ter srečuje po dve 
vozili, je dejala, da gredo ostala vozila najbrž nekje drugje in ni res, da ostali hodijo peš v 
Spar. Povedala je, da gredo vsi ostali mimo »isospanske« vrste, kar pomeni, da se je tam 
promet povečal. Mimo prve vrste se je povečal že zato, ker je v zadnji vrsti enosmerna 
ulica in morajo vsi mimo prve vrste. Dejala je, da je poskrbljeno za varnost otrok, vendar 
tistih, pod Volčjim hribom, pri »isospanu« pa je po njenem mnenju prav obratno.  

Župan je povedal, da je občanka z Gradnikove ceste, ki je trenutno tudi v Svetu KS Radovljica, 
dala krajevni skupnosti to pobudo že leta 2002 in od takrat ni bilo nobenega premika. Ukrep je bil 
sprejet zato, da zaščiti najbolj ranljive. Pojasnil je, da je ekološki otok po prestavitvi veliko 
čistejši kot prej, ko so tam odlagali smeti s.p.-ji, zdaj pa odlagajo samo prebivalci Gradnikove in 
Ulice Staneta Žagarja. 

- Maruša Šolar Čuden je vprašala, če je sedaj edina pot, da prideš do Spara, ta povezava 
na glavno cesto, kjer lahko zaviješ levo ali desno. Zanima jo, če so tam kakšni zastoji. 

Župan je odgovoril, da se je tam vozil v različnih časovnih terminih in zastojev ni bilo. 
- Neža Mezeg: povedala je, da je bil ta ZDI že od začetka zgrešen projekt, saj je zajemal 

celotno Jugoslavijo. V Radovljici so hoteli v industrijskih mestih spraviti skupaj otroke 
malo višjih delavcev ter otroke navadnih delavcev na ena igrišča, pa jim to ni uspelo. 
Povedala je, da se skozi Gradnikovo ne vozi dnevno, se pa velikokrat pelje s kolesom in 
gre peš in pozdravlja to prometno ureditev, saj je v tem delu sedaj mir in se je ni več strah 
peljati tam, prej si moral biti zelo previden. Kot je spraševala prebivalce zadnje ulice, so 
izredno zadovoljni. Dejala je, da sta na seji dva predstavnika Gradnikove, ki jima zapora 
ne paše, na žalost pa ni nobenega predstavnika tistih, ki jim ta prometna ureditev ustreza. 
Svetniki pa odločajo o zadevi, o kateri bi se morali dogovoriti na sestankih. Dejala je, da 
bi izkoristila še 19 dni časa, kot ga ima župan, ter v tem času poizkušala najti konsenz, saj 
bodo drugače svetniki vedno na eni napačni strani za nekoga.  

- Vojka Jesenko je povedala, da je Policijska postaja Radovljica 13.5.2019 občinski upravi, 
ko jih je spraševala o tej ureditvi, odgovorila, naj se s prometno signalizacijo uredi tako, 
da ne bi vplivalo na dostope v primeru intervencije. Ker je bila prva odločba izdana 
19.5.2020, eno leto kasneje, je vprašala, ali je občinska uprava v tem obdobju še kdaj 
pozvala policijo k rešitvi. Ker sama ni pravni strokovnjak s področja prometa, se je 
pozanimala, kaj je zahtevnejša prometna ureditev in kaj to pomeni, ali je to zaradi vpliva, 
zaradi ceste ali naklona ceste... Dobila je neformalen odgovor, da zakon o cestah, poglavje 
o občinskih cestah, določa tudi obseg prometnih ureditev in odgovornost pri njihovi 
izvedbi. Med določbo o odgovornosti se lahko smatra tudi strokovnost odločevalca te 
ureditve v povezavi z obsegom ureditve. Ureditve se lahko izvajajo neposredno na podlagi 
predpisov o cestah ali pa na podlagi projektnih rešitev s področja prometnega inženirstva, 
npr. določitev uporabe ceste ali njenega dela za določeno vrsto vozil zahteva le pravilno 
postavitev prometne signalizacije, kjer so pravila natančno določena v predpisu o 
prometni signalizaciji. Gre za pravilnik z 80 strani tehničnih specifikacij. Takšna ureditev 
se lahko natančno strokovno definira z delovnim nalogom za postavitev signalizacije, ki 
ima sestavne dele upravne odločbe, ali pa neposredno z upravno odločbo. Če prav ve, je 
občinska uprava izdal upravno odločbo. V primerih urejanja kolesarskega prometa, 
določitve ukrepov za umirjanje prometa, urejanja parkirnih površin pa se prehaja na 
področje prometnega inženirstva, kjer so nedvomno potrebni tehnični prikazi 
dimenzioniranja prometnih površin, prikazi odvijanja in upravljanja prometa, prometnih 
zapor in podobno in ti so sestavni del elaborata prometne ureditve. Elaborat torej vsebuje 
rešitve oz. grafične prikaze, na podlagi katerih se postavlja tako vertikalna, znaki, kakor 
tudi označuje horizontalne označbe na tleh prometne signalizacije, določi vsebina ter 
postavitev morebitne druge opreme. Če prav ve, je po odloku za prometno signalizacijo 
določena občinska uprava. Občinski svet sprejema prostorske akte in vsak OPPN vsebuje 
ureditev prometne ureditve. Na Gradnikovi gre za lokalno cesto, kjer je zdaj postavljen 
prometni režim. Zanima jo, kdo je za to odgovoren.  

Župan je povedal, da župan naroči občinski upravi, kaj je za narediti. 
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- Vojka Jesenko: dejala je, da OPPN in prostorski plan sprejema občinski svet, kjer je vse 
zapisano, nato pa župan spremeni prometni režim, OPPN-ja pa se ne popravi.  

Župan je pojasnil, da za to območje OPPN-ja ni in da gre tu za 40 let zatečenega stanja.  
- Vojka Jesenko govori tudi za ostale primere, ne samo o Gradnikovi, saj je treba zadevo 

pogledati celostno in sistemsko. Občinski svet sprejema tudi prekategorizacijo občinskih 
cest. Vprašala je, ali drži, da mora občinska uprava predhodno pridobiti soglasje DRSI. 
Postavi se prometni režim, lokalna zbirna cesta nima več takega pomena, ker se je z 
novim prometnim režimom spremenil, zanima jo, ali se je spremenila prometna 
kategorizacija. 

- Teodora Beton je povedala, da ne pozna točne lokacije zapore, vendar, ko se je še vozila 
po Gradnikovi mimo prve vrste, ko so čistili bloke, je bila res prehodna cesta in se je 
spraševala, kako mora iti tu mimo tranzit, oni bi jo že davno zaprli. Strinja se, da je bila ta 
rešitev izvedena brez strokovnih podlag, prav tako se spremembe ne uvajajo na način, ne 
da bi se srečali, pogovorili, načrtovali, preštevali… Najbolj jo boli, da je iz tega nastal 
velik prepir med ljudmi soseske, ki bi lahko zelo lepo živela, če bi se znali pogovarjati. 
Strinja se z Nežo Mezeg, da je na seji prisotna samo ena stran, kar ni prav, če je vloga 
občinskega sveta, da o tem odloča. Zdi se ji, da občinski svet o tem sedaj ne more 
odločati, je pa prav, da so s tem seznanjeni. Prizadevalo se je za varno pot do trgovine, 
varno pot otrok, varno kolesarjenje, varno pot invalidov, ki živijo v tistem koncu, po drugi 
strani pa je prišlo do slabe odločitve. Po njenem mnenju bi bilo količke treba postaviti že 
na koncu blokov, saj ne morejo mimo blokov voziti ne drugi ne stanovalci, in če res rabijo 
to cesto za v trgovino, imajo čudovito križišče za na levo in desno, zato ne ve, kje je tu 
ovira. Sama se mora v trgovski center pripeljati 5 km daleč, pa je vseeno najbolj 
zadovoljna, da živi tam, kjer je.  

- Branko Fajfar je dejal, da je menda tudi mimo županove hiše postavljen količek in da se 
ne da več peljati mimo njegove hiše.  

Župan je pojasnil, da se mimo hiše ne da voziti že 40 let in da ti prebivalci želijo mir.  
- Branko Fajfar: dejal je, da kar naenkrat opaža županove posege v cestno ureditev. 

Zanimivo se mu zdi, da je župan tu zavzel stališče parcialnega urejanja. Na pobudo 
Maksimiljana Kalana v Ljubnem, ki je ne zagovarja, pa je bil odgovor, da se parcialnih 
zadev ne bo reševalo za eno ulico. Pa je tudi moteče za prebivalce, ker nekateri prehitro 
vozijo. Vprašal je, ali je bila odločba za postavitev količkov javno objavljena in ali je 
imela pritožbeni rok. Po njegovem mnenju je župan že prej vedel, da bo na izdano 
odločbo podana pritožba. Naslednja odločba za odstranitev količkov, pa je bila javno 
objavljena na občinski strani, prav tako tudi pritožbeni rok. Zato ga zanima, po katerem 
zakonu se je to delalo. Glede na to, da ne dobi odgovora, in ker se ve, da ni narejeno po 
zakonu, bo prebral. Prometno ureditev na občinskih cestah, skladno z drugim odstavkom 
100. člena Zakona o cestah, določajo občine. Občina bi morala najprej skladno s prvim, 
drugim in tretjim odstavkom 100. člena utemeljeno določiti drugo prometno ureditev, 
tako, kot ste to naredili. Predmetna odločba, verjetno tudi prejšnja odločba, navaja, da je 
to prometna ureditev, vendar je v preambuli in izreku odločbe govora le o ureditvi 
prometne signalizacije in opreme, ki je le posledica prometne ureditve. Ne glede na to pa 
zoper odločbo, ki odloča ali o postavitvi ali odstranitvi prometne signalizacije ali opreme, 
ni možna pritožba. Postavitev prometne signalizacije ni upravna zadeva, ampak, kot 
rečeno, le posledica obstoječe prometne ureditve. Tako pritožbo mora občina zavreči na 
podlagi 129. člena ZUP-a, ker to, kar je predmet take odločbe kot posledično pritožbe, ni 
upravna zadeva. O tem se je upravno sodišče že večkrat izreklo. Tu je župan zgrešil 
bistvo, vnaprej pa je vedel, da bo pritožba. Povedal je, da upravno sodišče, sodba 
1315/2018-22, iz izreka izpodbojne odločbe določitve prometne ureditve, ki jo kot 
obveznost občine, da jo določi po obsegu, določa drugi odstavek 100. člena Zakona o 
cestah, ne izhaja odločitev o delu o postavitvi in označitvi prometne signalizacije, zato ni 
šteti za upravni akt v smislu določbe zakona o upravnem sporu, saj ne vsebuje vsebine 
odločitve o materialno pravni določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, 
pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku izdaje akta. Postavitev 
prometne signalizacije torej ni odločitev o prometni ureditvi in tudi ne predmet upravnega 



I/17 
 

odločanja ter o njej organ ne bi smel odločiti v izreku. Organ mora ločiti med prometno 
ureditvijo ter prometno signalizacijo in prometno opremo ter v izreku prometno ureditev 
določiti v smislu 3. odstavka 100. člena Zakona o cestah tako, da bo neposredno in 
nedvomno izražen v izreku. Organ se tudi ne more sklicevati na elaborat kot sestavni del 
odločbe, saj mora biti prometna ureditev, taka, kot jo bo določil, razvidna iz izreka, ki 
edini postane pravnomočen in zavezujoč. Prometna signalizacija in prometna oprema je, 
kot je sodišče že navedlo, le posledica prometne ureditve, namenjeni sta označitvi 
prometne ureditve in nista del upravnega odločanja. Dejal je, da je župan povsem zgrešil 
in nima 60-dnevnega roka, ampak nima niti enega dneva, to pravico si je župan vzel mimo 
zakona. 

- Simon Resman je povedal, da sam vedno zagovarja moč dialoga in ne vidi druge rešitve. 
Predlaganih je kar nekaj sklepov, do katerih se ne bo opredelil, bo pa podprl samo deveti 
sklep. Predlaga, da se stopi korak nazaj, umakne stebričke, nato pa na sestanku o tem 
pogovori in najde optimalna rešitev, ki je v korist stanovalcev Gradnikove, vendar bo 
morala vsaka stran nekje popustiti. Po njegovem mnenju rešitev zagotovo obstaja, ne želi 
pa, da se te stvari rešujejo v medijih, saj se tam ne najde nobene rešitve.  

- Sabina Felc je dejala, da se ves čas govori o dveh straneh, ampak na eni strani je 500, na 
drugi pa 20 ljudi. Pritožbo je podpisalo osem ljudi iz malih hiš, ne iz blokov. Ne ve, zakaj 
bi se vozili v nakupovalno središče 5 km, če je do tja 100 m, zato da bo 30 m ceste bolj 
varne za nekatere, na ta račun pa bo bolj nevarna ena druga cesta.  

- Branko Fajfar je predlagal dodaten sklep, in sicer, da nadzorni odbor občine izvede 
nadzor nad celotnim postopkom izdajanja odločb in vsega ostalega.  

- Maruša Šolar Čuden je predlagala enosmeren promet, saj bi se tako promet polovično 
zmanjšal.  

- Aljoša Škufca je dejal, da se ne govori o dveh straneh. Po njegovem mnenju bi bilo 
krivično, da župan sili laike, da dajejo predloge in sprejemajo neke kompromisne rešitve, 
ki bodo mogoče dobre ta trenutek, čez 5 let pa se bo pokazalo, da so slabe. Vse, kar želijo, 
je, da se vrne v prvotno stanje, nato pa naj stroka in dialog prevladata. Če da ena stran pet 
predlogov, druga stran pa vztraja pri samo enem predlogu, to ni dialog. Strinjal se je s 
predlogom Teodore Beton, da se na koncu blokov postavijo količki, in ena izmed njihovih 
rešitev je točno taka, s potopnimi količki. Ni sicer na koncu blokov, je malo zamaknjena 
proti križišču, to pa zato, ker če ni na levi in desni omejitve z ograjo, ljudje vozijo okrog. 
Še enkrat je poudaril, zakaj se morajo ljudje, ki niso za to poklicani, ukvarjati s 
strokovnimi rešitvami. Vprašal je, zakaj se dela rebalans proračuna za 600.000 EUR za 
projektno dokumentacijo, tu pa se ne more dati 10.000 EUR za to, da bi prometni 
inženiring izvedel študijo. Neži Mezeg je dejal, če ve, da se pri kolesarjenju vključi pri 
količkih na prometno ulico, saj direktno iz slepe ulice pride na prometno ulico, kjer se 
delajo zastoji, ker so ljudje prisiljeni iti samo v eno smer. Glede vključevanja na 
Gorenjsko cesto je povedal, da naj bi bilo tu krožišče, vendar ga spet ni v tem proračunu. 
Križišče z Gorenjsko cesto, ki je sedaj edini izvoz iz tega naselja, je že imelo smrtne izide 
in ni prijazno; če bi bilo prijazno, ne bi župan že pred 10 leti naročil, da se tam živa meja 
poseka in zamakne za 10 m oz. 5 m bolj notri. Dejal je, naj se naredi anketo, naj se vpraša 
vseh 1000 ljudi, kaj si mislijo. Ponovno je povedal, da se bo iz glasovanja o devetem 
sklepu izločil zaradi konflikta interesov, ker je tudi sam v CIG, o vseh ostalih bo glasoval 
predvsem zato, ker se ne tičejo samo Gradnikove, ampak so usmeritev za ostale morebitne 
probleme, ki se bodo pojavili v občini. 

Župan je glede predloga Branka Fajfarja povedal, da že poteka nadzor nad zaporo Gradnikove, 
tako da dodatni sklep ni potreben. Svetnik naj predlog sklepa napiše. 

- Miran Rems: dejal je, da o nadzornem odboru 39. člen statuta, drugi odstavek, določa: 
»Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: opravlja nadzor nad 
ravnanjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 
občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov sredstev občinskega 
proračuna.«  

Župan je povedal, da se bo o vsakem predlogu sklepov glasovalo posebej. S prvim sklepom se ne 
strinja, saj medijske odmevnosti ni bilo. 
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Občinski svet je sprejel sklep: 
1. Občinski svet se je seznanil s situacijo na Gradnikovi cesti in njeno medijsko 

odmevnostjo. 
(17 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 22) 
 
Župan je prosil za pojasnilo Mance Tomažin glede predlaganega drugega sklepa. Občinski svet 
lahko nalaga županu, ne pa občinski upravi, zato se bo v vseh sklepih izločilo »in občinski 
upravi«. 
Manca Tomažin je povedala, da je bila v prejšnjem mandatu na Statutarno pravni komisiji 
razprava, da je bolj primerno, da občinski svet predlaga, ne nalaga. Župan je predstojnik občinske 
uprave, kar pomeni, da občinski svet nalaga oz. predlaga županu, župan pa potem z občinsko 
upravo poskrbi za to v nadaljevanju. Svetnika Aljošo Škufco je vprašala, za katero zakonodajno 
pravno službo gre, saj v sklepu to ni jasno določeno. 
Aljoša Škufca je povedal, da je s tem mišljeno, da kdor je ta zakon napisal, naj ga ustrezno 
potolmači.  
Manca Tomažin je pojasnila, da gre v tem primeru za zakonodajno pravno službo državnega 
zbora. Meni, da bi bila namesto besede »zahtevi« bolj primerna uporaba besede »zaprosilo«. 
Predlagatelj se je s tem strinjal, ni pa se strinjal, da se beseda »nalaga« zamenja s »predlaga«. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
2. Občinski svet nalaga županu, da nemudoma pristopi k pridobitvi mnenja pristojnega 

ministrstva in Zakonodajno-pravne službe državnega zbora glede obveznosti izdelave 
elaborata prometne ureditve, vezano na 2. odstavek 100. člena Zakona o cestah. V 
zaprosilu mora biti izrecno poudarjeno, da spremenjeni prometni režim vpliva na več 
kot tisoč ljudi, ter da se z odločbo o postavitvi prometne signalizacije spreminja 
prometni režim tako, da dvosmerna mestna zbirna cesta, označena z LZ, izgublja svoj 
pomen in je postala navadna slepa cesta (javna pot). 

(15 ZA, 3 PROTI, NAVZOČI 22) 
 
Župan je povedal, da se s predlaganim tretjim sklepom ne strinja. 
Miran Rems – obrazložitev glasu: meni, da je ta sklep nesmiseln, če bo sprejet deveti sklep, zato 
bo glasoval proti. 
 
Občinski svet NI sprejel sklepa: 
3. Občinski svet nalaga županu, da nemudoma pristopi k pridobitvi mnenja DRSI glede 

morebitne potrebe prekategorizacije občinske ceste, ker se je na Gradnikovi cesti močno 
spremenil režim in je s postavitvijo vertikalne signalizacije cesta, označena kot mestna 
zbirna oziroma povezovalna cesta, s tem izgubila prvotni pomen. 

(8 ZA, 9 PROTI, NAVZOČI 22) 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
4. Občinski svet nalaga Statutarno pravni komisiji, da poda obvezno razlago Odloka o 

občinskih cestah in Odloka o prekategorizaciji občinskih cest, predvsem s stališča ali bi 
moral o tovrstnih trajnih spremembah prometnega režima (sem ne štejemo zapore cest 
zaradi popravil ali prireditev) in vpliva na več kot 100 ljudi oz. na več kot 35% 
prebivalcev naselja ali posamičnega dela naselja, predhodno že sedaj odločati občinski 
svet, brez predlogov sprememb v naslednjem 5. sklepu (tolmačenje 11. člen Odloka o 
občinskih cestah, itd.). 

(13 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 22) 
 
Manca Tomažin je glede 5. sklepa predlagala, da se črta občinska uprava in se sklep spremeni 
tako, da se glasi: »Občinski svet nalaga županu, da nemudoma pristopi k takojšnji spremembi 
Odloka o občinskih cestah.« Postopek za sprejem odloka oz. za spremembo odloka je jasen. Po 



I/19 
 

njenem mnenju občinski svet iz pravno formalnega razloga ne more sprejeti sklepa, kot je 
predlagan, ker se veže na vsebino samega odloka.  
Župan je vprašal Aljoša Škufca, če se s tem strinja.  
Miran Rems – obrazložitev glasu: povedal je, da je ta sklep nemogoče sprejeti, ker je že zadnji 
sklep vezan na predhodno obvezno razlago Statutarno pravne komisije. Pojasnil je, da če se bo 
svetnik Škufca odločil za skrajšani sklep bo glasoval za, drugače bo glasoval proti.  
Aljoša Škufca Svetnik je pritrdil, da se strinja s skrajšanjem sklepa.  
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
5. Občinski svet nalaga županu, da nemudoma pristopi k takojšnji spremembi Odloka o 

občinskih cestah. 
(16 ZA, 1 PROTI, NAVZOČI 22) 
 
Manca Tomažin je glede vsebine 6. sklepa dejala, da ni jasno, kaj je mišljeno kot komisija, ki bo 
razvrščala prejete odgovore, in v kakšnem smislu bo komisija nekaj razvrstila.  
Aljoša Škufca je dejal, da je bilo prej govora o tem, da morata biti obe strani vključeni in tukaj je 
ta namen. Mogoče bi bilo namesto besede razvrščanje treba uporabiti besedo ugotavljala. 
Komisija bi delovala kot neka volilna komisija  
Manca Tomažin je dejala, da je to povsem tehnično strokovno pravilo, anketa se razpošlje, na 
občinski upravi se zbere prejete odgovore in pogleda, kakšen je rezultat.  
Simon Resman – obrazložitev glasu: vprašal je, ali se svetniki zavedajo, kaj takšna stvar 
potegne za sabo. Spraševalo se bo 1000 ljudi, vendar se jim niti ne ve povedati, kje in kako bodo 
količki. Če jih  prestavimo samo za 10 m gor ali pa dol, bodo rezultati čisto drugačni. Povedal je, 
bo vloženega veliko dela, učinka pa ne bo, zato je proti temu. Ponovil je, naj se umaknejo količki 
ter se začne pogovarjati in najti rešitev.  
 
Občinski svet NI sprejel sklepa: 
6. Občinski svet nalaga županu, da nemudoma pristopi k izvedbi javne raziskave med 

prebivalci Gradnikove ceste glede trenutnega režima (zapore). Raziskava naj zajema vse 
s stalnim ali začasnim naslovom na Gradnikovi cesti, v komisijo, ki bo razvrščala vse 
prejete odgovore, pa naj bodo vključeni predstavnik Civilne iniciative Gradnikove, 
predstavnik, ki zagovarja količke in predstavnik KS. 

(5 ZA, 11 PROTI, NAVZOČI 20) 
 
Manca Tomažin je glede sklepa št. 7 pojasnila, da občinski svet spremembe statuta ne more 
naložiti županu, saj je za pripravo sprememb statuta in poslovnika pristojna Statutarno pravna 
komisija. V tem primeru lahko občinski svet predlaga kvečjemu Statutarno pravni komisiji, da 
nemudoma pristopi k takojšnji spremembi.  
Župan je predlagal, da svetniki tega sklepa ne potrdijo, lahko pa svetnik Aljoša Škufca predlaga 
takojšnjo spremembo statuta in poda predlog Statutarno pravni komisiji. 
 
Občinski svet NI sprejel sklepa: 
7. Občinski svet nalaga županu, da nemudoma pristopi k takojšnji spremembi Statuta 

občine Radovljica glede pristojnosti Krajevnih skupnosti (KS mora npr. na vsako 
tovrstno spremembo signalizacije podati soglasje in ne samo pobudo za spremembo, kot 
je to sedaj npr. napisano v 61. členu). 

(1 ZA, 13 PROTI, NAVZOČI 20) 
 
Župan je povedal, da se ne strinja s sprejetjem predlaganega sklepa št. 8, ker je medobčinski 
inšpektorat samostojen.  
Aljoša Škufca je umaknil naslednji sklep: »8. Glede na izjavo župana v oddaji Svet na Kanalu A, 
16.10.2020, zahteva Občinski svet takojšnjo uvedbo nadzora nad organizacijo dela, pristojnostmi, 
delovanjem in poslovanjem Medobčinskega inšpektorata za Radovljico, saj je nedopustno, da 
milejši ukrepi umirjanja prometa ne dosežejo učinka. Slednje lahko pomeni samo dvoje – ali naš 
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inšpektorat ne opravlja svojega dela ali pa so trenutno veljavni občinski predpisi neustrezni in 
pomanjkljivi.« 
 
Župan je proti sprejemu predlaganega 9. sklepa, saj meni, da še vedno obstaja možnost, da se o 
tem v miru pogovori.  
Miran Rems: meni, da je vse skupaj možno zaključiti z devetim sklepom. Glasoval bo za deveti 
sklep, če se svetniki strinjajo, da se vse ostale sklepe prekliče  
Aljoša Škufca – proceduralno: izločil se je iz glasovanja. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
9. Občinski svet nalaga županu, da nemudoma odstrani postavljene količke na Gradnikovi 

cesti in povrne prometni režim na tem delu ceste v prvotno stanje, kar mora ostati v 
veljavi najmanj do ponovnega (strokovnega) vrednotenja kakršne koli zapore na 
Gradnikovi cesti. Slednje se lahko izvede šele po pridobitvi dodatnih informacij oz. 
implementaciji predhodno sprejetih sklepov. 

(15 ZA, 2 PROTI, NAVZOČI 20) 
 
Župan je prosil svetnika Aljošo Škufco za obrazložitev predlaganega 10. sklepa. 
Aljoša Škufca je povedal, da z nedokončanjem misli, da bo občinska uprava pojasnila, če ji ne bo 
uspelo do tega roka zadeve razrešiti in zakaj ji to ni uspelo.  
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
10. Župan z občinsko upravo poroča o dokončni oz. delni izvedbi (in vzrokih za 

nedokončanje) nalog vsem občinskim svetnikom preko elektronske pošte (zaradi 
epidemiološke situacije COVID-19), najkasneje do 22.11.2020. 

(13 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 20) 
 
Župan je prosil Mirana Remsa, da še enkrat pojasni predlog, ki se nanaša na preklic ostalih 
sklepov v primeru sprejema 9. sklepa. 
Miran Rems meni, da si vsi želijo, da bi bila ta zadeva rešena. Po njegovem mnenju je deveti 
sklep najtežji in najpomembnejši.  
Simon Resman kot je pojasnil pri obrazložitvi prvega glasu, meni, da je deveti sklep edini 
pomemben. Zato se mu zdi predlog Mirana Remsa primeren. Stebričke naj se umakne, vzpostavi 
naj se dialog, rešitev pa se bo tudi našla. 
Župan je vprašal Aljoša Škufco, ali se strinja s predlogom.  
Aljoša Škufca se s tem ni strinjal.  
Župan je stopil v bran občinski upravi ter prevzel vso odgovornost za to točko. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri. 
 
Zapisala:  
Metka Gaber 
 

Ciril Globočnik 
              ŽUPAN 
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II 

 
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: 1.12.2020 
 
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  
 
 

PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE  
NA OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU 

 
 
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 predlaga naslednja kandidata za sodnika porotnika 
na Okrožnem sodišču v Kranju:   

- Nino Pohar, kandidatko za sodnico porotnico,  
- Dušana Levstika, kandidata za sodnika porotnika.  

2. Mandat sodnikov porotnikov traja 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: 1.12.2020 
 

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

PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE  
NA OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Zakon o sodiščih (Ur. list RS, št. 94/2007 – UPB4 s spremembami in dopolnitvami). 
 
2. Obrazložitev 
 
Okrožno sodišče v Kranju je dne 9.10.2020 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 139 
objavilo poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na 
območju Okrožnega sodišča v Kranju, da predlagajo kandidate za 90 sodnikov porotnikov 
Okrožnega sodišča v Kranju.  
 
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset 
let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter 
aktivno obvlada slovenski jezik. Poleg predstavniških organov občin so predlagatelji lahko 
tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju 
Okrožnega sodišča v Kranju.  
 
Po 2. odstavku 45. člena Zakona o sodiščih imenuje predsednik višjega sodišča sodnike 
porotnike izmed predlaganih kandidatov v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je 
predlagala kandidate, oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne 
organizacije. Podatke o številu prebivalstva v posamezni občini je sodišče črpalo iz podatkov 
Statističnega urada RS po stanju na dan 1.1.2020 in na tej podlagi izračunalo število sodnikov 
porotnikov za vsako občino. Na osnovi teh podatkov lahko Občina Radovljica predlaga 8 
sodnikov porotnikov, od tega 4 za mladoletniške postopke.  
 
Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju (8 
kandidatov za sodnike porotnike, od tega 4 za mladoletniške postopke) je bil na spletni strani 
Občine Radovljica objavljen od 20.10.2020 z rokom do 12.11.2020 do 14. ure.  
 
Po zaključenem pozivu so člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju KMVI) na svoji 1. korespondenčni seji 16.11.–18.11.2020 pregledali gradivo in 
glasovali. V navedenem roku sta prispeli 2 vlogi za sodnike porotnike.  
 
Člani KMVI so sprejeli sklep, da za kandidata za sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v 
Kranju za naslednje mandatno obdobje občinskemu svetu predlagajo:  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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- Nino Pohar, ki je aktivna članica društva Vzgon. Vrsto let je bila zaposlena v CUDV 
Radovljica. Zadnja tri leta je soizvajalka izkustveno – edukativne delavnice za starše 
vedenjsko čustveno težavnih otrok in mladostnikov. Je koordinatorica obravnave v 
skupnosti in mediatorka na CSD;  

- Dušana Levstika, ki ima izkušnje pri pogajanju s poslovnimi partnerji ter izkušnje z 
likvidacijo škod.  

 
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
Vse obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
 
3. Finančne posledice 
 
Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju za proračun 
Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga 
 
    Alenka Langus l.r. 

  Direktorica občinske uprave 

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


III/1 
 

III 
 

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: 30.11.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: PREDLOGA ODLOKOV O PRORAČUNIH OBČINE RADOVLJICA ZA 

LETI 2022 IN 2022 
 
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  
 

PREDLOGA ODLOKOV O PRORAČUNIH OBČINE RADOVLJICA  
ZA LETI 2021 IN 2022 

 
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. 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2021 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2021 do 
2024, Program športa Občine Radovljica za leto 2021, Program mladinskih 
dejavnosti Občine Radovljica za leto 2021, Program izobraževanja odraslih Občine 
Radovljica za leti 2021, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Radovljica za leto 2021, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine 
Radovljica za leto 2021, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 
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Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2021, 
Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2021, Kadrovski načrt občinske 
uprave Občine Radovljica za leto 2021, Kadrovski načrt medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2021, Letni plan razvoja 
in vzdrževanja cest za leto 2021. 

2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2022 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 do 
2025, Program športa Občine Radovljica za leto 2022, Program mladinskih 
dejavnosti Občine Radovljica za leto 2022, Program izobraževanja odraslih Občine 
Radovljica za leti 2022, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Radovljica za leto 2022, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine 
Radovljica za leto 2022, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2022, 
Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2022, Kadrovski načrt občinske 
uprave Občine Radovljica za leto 2022, Kadrovski načrt medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2022, Letni plan razvoja 
in vzdrževanja cest za leto 2022. 

3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o namenski zadolžitvi za leto 2021 v 
višini 2.341.659,00 EUR, in sicer: 
- zadolževanje pri poslovnih bankah za investicije planirane v proračunu v višini 

2.225.000,00 EUR in  
- zadolževanje pri državnem proračunu za eno od planiranih investicij na podlagi 

23. člena Zakona o financiranju občin v višini 116.659,00 EUR. 
4. Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o namenski zadolžitvi za leto 2022 v 

višini 1.731.142,00 EUR, in sicer: 
- zadolževanje pri poslovnih bankah za investicije planirane v proračunu v višini 

1.670.000,00 EUR in  
- zadolževanje pri državnem proračunu za eno od planiranih investicij na podlagi 

23. člena Zakona o financiranju občin v višini 61.142,00 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: 30.11.2020 
 

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

PREDLOGA ODLOKOV O PRORAČUNIH OBČINE RADOVLJICA 
 ZA LETI 2021 IN 2022  

 
 
1. Zakonska podlaga 
 
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 in spremembe), 
- 29. člen Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe), 
- 17. in 101. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14). 
 
2. Obrazložitev 
 
Priloženo gradivo obsega: 
1. Izhodišča za sestavo osnutkov odlokov o proračunu Občine Radovljica za leti 2021 in 

2022.  
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2021 s prilogami: Načrt razvojnih 

programov za obdobje 2021 do 2024, Program športa Občine Radovljica za leto 2021, 
Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2021, Program izobraževanja 
odraslih Občine Radovljica za leti 2021, Letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Radovljica za leto 2021, Letni načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem Občine Radovljica za leto 2021, Letni načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 
2021, Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2021, Kadrovski načrt občinske 
uprave Občine Radovljica za leto 2021, Kadrovski načrt medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2021, Letni plan razvoja in vzdrževanja cest 
za leto 2021. 

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2022 s prilogami: Načrt razvojnih 
programov za obdobje 2022 do 2025, Program športa Občine Radovljica za leto 2022, 
Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2022, Program izobraževanja 
odraslih Občine Radovljica za leti 2022, Letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Radovljica za leto 2022, Letni načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem Občine Radovljica za leto 2022, Letni načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 
2022, Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2022, Kadrovski načrt občinske 
uprave Občine Radovljica za leto 2022, Kadrovski načrt medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2022, Letni plan razvoja in vzdrževanja cest 
za leto 2022. 

 
Postopek sprejemanja proračuna je določen s Poslovnikom Občinskega sveta Občine 
Radovljica: 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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- na 14. redni seji občinskega sveta sta bila predstavljena osnutka proračunov za leti 2021 in 
2022 in izhodišča za sestavo proračunov ter opravljena splošna razprava; 

- po sprejemu osnutkov proračunov je potekala 15-dnevna javna razprava (javna 
razgrnitev), ki je trajala do 6.11.2020. Sklep o javni razpravi in osnutka proračunov sta 
bila objavljena na spletni strani občine. V času javne razprave je bil zagotovljen vpogled v 
osnutka proračunov in zainteresirani javnosti zagotovljen dostop do osnutkov proračunov 
na krajevno običajen način. V času javne razprave so osnutka proračunov obravnavala 
delovna telesa občinskega sveta ter zainteresirana javnost. Pripombe in predlogi k osnutku 
proračunov in opredelitve do prejetih predlogov in pripomb so priloženi v gradivu; 

- po končani javni razpravi o osnutkih proračunov je župan pripravil predloga proračunov 
za leti 2021 in 2022 in odloka o proračunih občine za leti 2021 in 2022. Na 15. seji 
občinskega sveta bosta obravnavana predloga proračunov. Gradivo je priloženo. 

 
Gradivo predloga proračunov obsega Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2021 z 
obrazložitvami in prilogami ter Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2022 z 
obrazložitvami in prilogami. Na predlog proračuna in odlok o proračunu lahko člani 
občinskega sveta in delovna telesa vložijo amandmaje najkasneje tri dni pred sejo sveta. 
Amandmaji na predlog proračuna morajo biti oddani najkasneje do nedelje, 13.12.2020, 
do 24. ure. Amandmaji morajo biti do tega roka poslani v skenirani verziji po elektronski 
pošti ali priporočeno oddani na pošti (smiselno povzet sklep Statutarno pravne komisije št. 16, 
sprejet na 2. redni seji dne 23.1.2015). Amandmaji se predložijo na obrazcu, priloženem v 
nadaljevanju, in morajo biti pravočasni ter proračunsko uravnoteženi. Elektronski naslov za 
vložitev amandmajev je obcina.radovljica@radovljica.si. 
 
3. Finančne posledice 
 
Sprejetje odlokov o proračunih za leti 2021 in 2022 pomeni za Občino Radovljica izvrševanje 
sprejetega proračuna in programa.  
 
 
Pripravila: 
Maja Stanojević       Alenka Langus l.r. 
Vodja Referata za finance in proračun   Direktorica občinske uprave 
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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: __________________ 
 
Podpisani  _______________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 

v l a g a m ( o )  

AMANDMA 
na proračun za leto 2021  

 
 
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: 
Predlagani amandma mora biti usklajen in vložen pravočasno, do vključno 13.12.2020. 

 
PODPIS(I): 

  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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 
na proračun za leto 2022  

 
 
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: 
Predlagani amandma mora biti usklajen in vložen pravočasno, do vključno 13.12.2020. 

 
PODPIS(I): 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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2201 Servisiranje javnega dolga ................................................................................................. 26.000 € ....... 223 
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60 KRAJEVNE SKUPNOSTI ............................................................................................................................................... 249 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .................................................................................................................................... 249 
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1302 - Cestni promet in infrastruktura .................................................................................................................................................. 251 
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1803 Programi v kulturi ..................................................................................................................................................... 256 

18039005 Drugi programi v kulturi ...................................................................................................................................................... 256 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ............................120.869 € ..... 260 

0403 Druge skupne administrativne službe .................................................................................... 120.869 € ....... 260 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA .............................................................................................. 25.131 € ..... 261 

0603 Dejavnost občinske uprave ................................................................................................. 25.131 € ....... 262 
83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO .................211.420 € ..... 263 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA .............................................................................................211.420 € ..... 263 
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ..................................................................................889.318 € ..... 265 



 

6 

2201 Servisiranje javnega dolga ................................................................................................ 889.318 € ...... 265 
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ............................................................................................................ 267 

01 POLITIČNI SISTEM ......................................................................................................................... 6.300 € .... 267 
010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika .................................... 1.200 € ...... 267 
010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS ............................................................... 0 € ...... 267 
010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD .............................................................. 600 € ...... 267 
010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS .......................................................... 1.200 € ...... 267 
010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si ............................................................ 600 € ...... 267 
010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica ...................................... 600 € ...... 268 
010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo.............................. 600 € ...... 268 
010017 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca .......................................... 600 € ...... 268 
010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica .......................................................... 300 € ...... 268 
010019 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih .................................. 300 € ...... 268 
010020 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar........................ 300 € ...... 268 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ............................... 252.500 € .... 269 
013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13 ........................................................................ 9.900 € ...... 269 
013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin ................................................................... 46.000 € ...... 269 
013012 Letališče Lesce .......................................................................................................... 100.000 € ...... 269 
013015 Upravljanje občinskega premoženja .................................................................................... 30.000 € ...... 269 
040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča ................................................... 65.000 € ...... 269 
040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev ................................................................. 1.600 € ...... 269 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA .......................................................................................................... 250.441 € .... 270 
042024 Počakaj na bus ............................................................................................................ 28.579 € ...... 270 
042027 Vadbeni park Lesce ............................................................................................................. 0 € ...... 270 
042031 Lokalna samooskrba ............................................................................................................ 0 € ...... 270 
999901 PP - Območje 1 - Radovljica ............................................................................................ 30.000 € ...... 270 
999902 PP - Območje 2 - Lesce .................................................................................................. 30.000 € ...... 271 
999903 PP - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava .............................................. 30.000 € ...... 271 
999904 PP - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart ............................................................................. 30.000 € ...... 271 
999905 PP - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok ............................................................................. 30.000 € ...... 271 
060001 Oprema za redno delovanje - KS Kropa ................................................................................. 1.500 € ...... 272 
060002 Oprema za redno delovanje - KS Lesce ....................................................................................... 0 € ...... 272 
060004 Oprema za redno delovanje - KS Mošnje .................................................................................. 500 € ...... 272 
060005 Oprema za redno delovanje - KS Radovljica ................................................................................. 0 € ...... 272 
060006 Oprema za redno delovanje - KS Begunje ............................................................................... 3.162 € ...... 272 
060007 Oprema za redno delovanje - KS Brezje ................................................................................... 200 € ...... 272 
060008 Oprema za redno delovanje - KS Kamna Gorica............................................................................. 0 € ...... 272 
060009 Oprema za redno delovanje - KS Lancovo ................................................................................... 0 € ...... 272 
060010 Oprema za redno delovanje - KS Ljubno .................................................................................. 500 € ...... 273 
060011 Oprema za redno delovanje - KS Otok ........................................................................................ 0 € ...... 273 
060012 Oprema za redno delovanje - KS Podnart .................................................................................... 0 € ...... 273 
060013 Oprema za redno delovanje - KS Srednja Dobrava .......................................................................... 0 € ...... 273 
013001 Plan nabave opreme - občinska uprava ................................................................................ 14.500 € ...... 273 
013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov .............................................................................. 32.500 € ...... 273 
013018 Nabava vozil in opreme za redarje ..................................................................................... 19.000 € ...... 273 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ................................................................. 263.000 € .... 274 
022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja ............................................................................. 7.500 € ...... 274 
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032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ............................................................................ 19.000 € ...... 274 
032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme .................................................................................... 31.500 € ...... 274 
032004 Nakup gasilske opreme .................................................................................................. 40.000 € ...... 274 
032005 Nakup gasilskih vozil ................................................................................................... 115.000 € ...... 274 
032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra.......................................................................... 50.000 € ...... 275 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ............................................................................. 248.280 € .... 275 
042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske ................................................................. 67.280 € ...... 275 
042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu ........................................................................... 60.000 € ...... 275 
042131 Narava nas uči ............................................................................................................ 41.000 € ...... 275 
042008 Stroški azila za zapuščene živali ........................................................................................ 15.000 € ...... 275 
042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest ....................................................................................... 65.000 € ...... 276 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ................................................. 47.100 € .... 276 
065004 Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica ....................................................... 11.000 € ...... 276 
065009 Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica ........................................................ 10.000 € ...... 276 
065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta .......................................................................... 26.100 € ...... 276 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ........................................ 4.998.565 € .... 276 
045002 Cesta za Verigo .......................................................................................................... 153.500 € ...... 276 
045015 Ureditev hodnikov za pešce ............................................................................................. 45.000 € ...... 277 
045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje ................................................................................. 5.434 € ...... 277 
045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica ...................................................................... 63.984 € ...... 277 
045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa ............................................................................... 11.342 € ...... 277 
045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo ............................................................................ 27.136 € ...... 277 
045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce ................................................................................ 15.574 € ...... 277 
045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno ................................................................................ 8.000 € ...... 278 
045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica .......................................................................... 40.404 € ...... 278 
045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava ................................................................... 27.930 € ...... 278 
045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja ................................................ 154.833 € ...... 278 
045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez ................................................................................. 48.500 € ...... 278 
045167 Sanacija mostov in rak ................................................................................................... 45.500 € ...... 278 
045187 Cesta Spar - Filipič ...................................................................................................... 443.500 € ...... 279 
045192 Cesta - Alpska cesta v Lescah ............................................................................................. 5.000 € ...... 279 
045213 Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji ................................................................ 887.830 € ...... 279 
045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje ...................................................................................... 13.509 € ...... 279 
045314 Investicije - KS Begunje ................................................................................................. 47.948 € ...... 280 
045315 Investicije - KS Brezje ................................................................................................... 21.824 € ...... 280 
045318 Investicije - KS Lancovo ....................................................................................................... 0 € ...... 280 
045319 Investicije - KS Lesce .................................................................................................... 10.000 € ...... 280 
045320 Investicije - KS Ljubno .................................................................................................. 35.578 € ...... 280 
045321 Investicije - KS Mošnje .................................................................................................. 21.580 € ...... 281 
045322 Investicije - KS Otok ..................................................................................................... 37.684 € ...... 281 
045323 Investicije - KS Podnart ................................................................................................. 25.399 € ...... 281 
045324 Investicije - KS Radovljica .............................................................................................. 15.482 € ...... 281 
055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture ......................................................... 2.374.000 € ...... 281 
065013 Rekonstrukcija Savske ceste ............................................................................................ 24.500 € ...... 282 
082009 Kropa - Trško jedro ...................................................................................................... 45.000 € ...... 282 
082054 Kamna Gorica - trško jedro ............................................................................................. 24.000 € ...... 282 
045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica ................................................................................ 110.096 € ...... 283 
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045012 Odstranitev ovir za invalide ............................................................................................... 4.000 € ...... 283 
045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija .................................................................. 6.000 € ...... 283 
045074 Cestna oprema ............................................................................................................ 30.000 € ...... 283 
045159 Urbana oprema ........................................................................................................... 30.000 € ...... 283 
045309 Parkirna hiša Grajski park ................................................................................................. 5.000 € ...... 283 
045312 Ulična oprema Linhartovega trga ....................................................................................... 56.000 € ...... 284 
064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS ................................................................................ 77.500 € ...... 284 

14 GOSPODARSTVO .......................................................................................................................... 95.500 € .... 284 
041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise .......................................................................... 55.000 € ...... 284 
041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu ........................................................................ 36.000 € ...... 284 
044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme ............................................... 4.000 € ...... 284 
047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti .................................................................................. 500 € ...... 284 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ................................................................. 2.169.940 € .... 285 
053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov ..................................................................................... 5.100 € ...... 285 
053004 Zbirni center Radovljica ................................................................................................... 3.660 € ...... 285 
052001 ČN Radovljica ........................................................................................................... 158.594 € ...... 285 
052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih ..................................... 150.480 € ...... 285 
052024 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Radovljica............................. 1.713.506 € ...... 285 
052030 Primarna in sekundarna kanalizacija Kamna Gorica ................................................................. 41.000 € ...... 286 
052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte ............................... 20.000 € ...... 286 
052067 Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica .......................................................................... 5.000 € ...... 286 
052080 Izgradnja meteorne kanalizacije ........................................................................................ 72.600 € ...... 286 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ................. 1.627.133 € .... 287 
063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih ......................................... 77.000 € ...... 287 
063011 Vodovod v KS Lancovo ................................................................................................ 242.444 € ...... 287 
063041 Sanacija vodnih zajetij ................................................................................................... 10.500 € ...... 287 
063043 Primarni vodovod Kamna Gorica ....................................................................................... 54.200 € ...... 287 
063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica.................................................................................... 32.700 € ...... 287 
063053 Vodovod v naselju Dobravica ............................................................................................. 9.500 € ...... 287 
063063 Vodovod Spar - Filipič ................................................................................................. 131.361 € ...... 288 
063066 Vodovod na Šobčevi cesti ............................................................................................... 15.400 € ...... 288 
049001 Investicije v pokopališča - KS Begunje ................................................................................ 10.500 € ...... 288 
049002 Investicije v pokopališča - KS Brezje ......................................................................................... 0 € ...... 288 
049003 Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica ........................................................................... 4.000 € ...... 288 
049004 Investicije v pokopališča - KS Kropa .................................................................................. 18.255 € ...... 288 
049005 Investicije v pokopališča - KS Lesce ................................................................................... 10.550 € ...... 289 
049006 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno ........................................................................ 4.359 € ...... 289 
049007 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče .......................................................................... 3.641 € ...... 289 
049008 Investicije v pokopališča - KS Mošnje ................................................................................... 7.700 € ...... 289 
049009 Investicije v pokopališča - KS Podnart ........................................................................................ 0 € ...... 289 
049010 Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava ........................................................................ 3.700 € ...... 289 
049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice ............................................................................... 17.000 € ...... 289 
049017 Pokopališče Begunje ..................................................................................................... 17.923 € ...... 289 
061012 Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine.................................................. 85.000 € ...... 290 
061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj ................................................ 185.000 € ...... 290 
052015 Komunalna oprema - LN ČN sever ................................................................................... 339.401 € ...... 290 
052084 Komunalna oprema - ČR07 Črnivec .................................................................................. 100.000 € ...... 290 
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013003 Nakup in oprema zemljišč .............................................................................................. 247.000 € ...... 290 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO .............................................................................................................. 7.000 € .... 291 

072005 Projekt Oživimo srce ....................................................................................................... 7.000 € ...... 291 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .............................................................. 1.371.819 € .... 291 

080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah ....................................................................................................... 2.000 € ...... 291 

082007 Graščina - Grad Radovljica ............................................................................................. 15.000 € ...... 291 
082011 Kropa - Kovaški muzej .................................................................................................. 35.000 € ...... 291 
082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen ................................................................................... 49.000 € ...... 291 
082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine ............................................................... 32.500 € ...... 292 
082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja ............................................................................... 5.000 € ...... 292 
082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme ..................................................... 30.100 € ...... 292 
082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme ............................................................. 43.000 € ...... 292 
082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme .................................................... 2.000 € ...... 292 
082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo ................................................................................... 10.000 € ...... 292 
082015 Knjižnica A. T. L. Radovljica - zgradba .............................................................................. 130.000 € ...... 293 
082018 Investicije v kulturne domove - KS Srednja Dobrava ................................................................ 15.038 € ...... 293 
082031 Investicije v kulturne domove - KS Mošnje .................................................................................. 0 € ...... 293 
082034 Večnamenski objekt Begunje .................................................................................................. 0 € ...... 293 
082043 Investicije v kulturne domove - KS Kropa .............................................................................. 1.000 € ...... 293 
082055 Ureditev kulturnega doma Kropa ....................................................................................... 15.000 € ...... 293 
082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje ....................................................................................... 5.000 € ...... 293 
082057 Investicije v kulturne domove - KS Podnart ........................................................................... 16.600 € ...... 294 
082058 Investicije v kulturne domove - KS Brezje .............................................................................. 4.000 € ...... 294 
082059 Investicije v kulturne domove - KS Kamna Gorica .......................................................................... 0 € ...... 294 
082060 Investicije v kulturne domove - KS Lancovo .............................................................................. 982 € ...... 294 
082061 Investicije v kulturne domove - KS Lesce ............................................................................... 4.500 € ...... 294 
081003 Športni park Radovljica ................................................................................................. 104.000 € ...... 294 
081004 Nogometni center Lesce ................................................................................................... 8.000 € ...... 294 
081005 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce .................................................................... 1.500 € ...... 295 
081008 Smučišče Kamna Gorica ................................................................................................ 20.000 € ...... 295 
081010 Investicije v otroška igrišča - KS Kropa ...................................................................................... 0 € ...... 295 
081012 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica ........................................................................... 20.000 € ...... 295 
081015 Kopališče Kropa .......................................................................................................... 20.000 € ...... 295 
081016 Investicije v otroška igrišča - KS Lancovo ................................................................................... 0 € ...... 295 
081020 Investicije v otroška igrišča - KS Srednja Dobrava .......................................................................... 0 € ...... 295 
081025 Investicije v otroška igrišča - KS Lesce .................................................................................. 6.000 € ...... 295 
081031 Športni park Vrbnje ...................................................................................................... 39.000 € ...... 296 
081033 Ostali športni objekti in nakup opreme ................................................................................. 24.500 € ...... 296 
081034 Kopališče Radovljica .................................................................................................... 26.500 € ...... 296 
081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica ........................................................................... 2.000 € ...... 296 
081039 Otroška igrišča ............................................................................................................ 20.000 € ...... 296 
081041 Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica ............................................................................ 9.600 € ...... 296 
081042 Kopališče Radovljica - 1. faza ......................................................................................... 610.900 € ...... 296 
081050 Investicije v otroška igrišča - KS Begunje .................................................................................... 0 € ...... 297 
081051 Investicije v otroška igrišča - KS Brezje ...................................................................................... 0 € ...... 297 
081052 Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica...................................................................... 40.600 € ...... 297 
081053 Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno ................................................................................ 1.000 € ...... 297 
081054 Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje ................................................................................ 2.500 € ...... 297 
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081056 Investicije v otroška igrišča - KS Podnart .................................................................................... 0 € ...... 297 
19 IZOBRAŽEVANJE ........................................................................................................................ 221.000 € .... 297 

091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ...................................................... 10.000 € ...... 297 
091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo ............................................................ 52.500 € ...... 298 
091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica .................................................... 45.000 € ...... 298 
091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje ................................................................ 11.500 € ...... 298 
091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje ............................................................... 8.000 € ...... 298 
091006 OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje ........................................................... 12.000 € ...... 298 
091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje .............................................................. 5.000 € ...... 298 
091010 Investicije v obnovo OŠ ................................................................................................. 45.000 € ...... 298 
091023 Podružnična šola Mošnje ................................................................................................ 20.000 € ...... 298 
091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme .............................................. 5.000 € ...... 299 
095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme .......................................... 7.000 € ...... 299 

20 SOCIALNO VARSTVO.......................................................................................................... 24.400 € .... 299 
107004 Medgeneracijski center Radovljica ..................................................................................... 24.400 € ...... 299 

PROGRAM ŠPORTA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021 ........................................................................ 300 

PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021 ................................... 304 
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021 ................................ 308 

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA  
ZA LETO 2021 .......................................................................................................................................................... 318 

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA  
ZA LETO 2021 .......................................................................................................................................................... 359 

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 
IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO ZA LETO 2021 .............................................................. 360 

STANOVANJSKI PROGRAM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021 ......................................................... 361 

KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021 ............................... 365 

KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA  
OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO ZA LETO 2021 ............................................................................................. 367 

LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2021 .............................................................. 368 
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UVOD K PRORAČUNOMA ZA LETI 
2021 IN 2022 
 

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno 
leto. Sestavljen je iz vrste dokumentov, s katerimi se določa globalni obseg po ekonomskih namenih, notranja struktura, 
obseg in vsebina proračuna po posameznih programih, podprogramih, projektih. Ključna sta splošni in posebni del 
proračuna. Tretji del proračunskih dokumentov predstavlja načrt razvojnih programov. Sestavni del gradiva o proračunu 
so tudi obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna, načrta razvojnih programov, kadrovski načrt ter načrti 
ravnanja z nepremičnim in finančnim premoženjem občine. Občinski svet torej skupaj z ostalimi proračunskimi 
dokumenti sprejema tudi letni načrt razpolaganja z občinskim finančnim in stvarnim nepremičnim premoženjem ter 
letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, lahko pa tudi predloge predpisov, ki se nanašajo na izvrševanje 
proračuna. 

Postopek sprejemanja proračunov za leti 2021 in 2022 se je začel s predstavitvijo osnutkov proračunov in izhodišč za 
sestavo proračunov na 14. redni seji občinskega sveta. 

Po opravljeni splošni razpravi na seji občinskega sveta in sprejemu osnutkov proračunov za leti 2021 in 2022 se je 
nadaljeval postopek 15 dnevne javne obravnave, ki je bila namenjena obravnavi osnutkov proračuna na sejah delovnih 
teles, predstavitvi osnutkov na zahtevo predsednikov delovnih teles in svetov krajevnih skupnosti, vpogledu 
zainteresirane javnosti v gradivo in vlaganju pripomb in predlogov. 

Pri planiranju prihodkov in odhodkov proračunov za leti 2021 in 2022 smo upoštevali: 
- določila sprejetega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS, št. 

75/19 in spremembe), 
- določila sprejetega Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12 in spremembe). Za občine je bil 

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

- realizirane prihodke in odhodke v obdobju 1-9/2020 in oceno prihodkov in odhodkov do konca leta 2020; 
- prenos tistih investicij in programov v leto 2021, katerih predvidena dinamika izvedbe v letu 2020 se je zaradi 

različnih vzrokov spremenila; 
- zakonske obveznosti in nujne programe. 

 

 

PRAVNE PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA 
Vse zadeve s področja državnega in občinskih proračunov ter posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna ureja 
Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe). Financiranje nalog iz občinske 
pristojnosti ureja Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06 in spremembe). Izvrševanje sprejetih proračunov bo 
urejal Zakon o izvrševanju poračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki je v postopku sprejemanja. 

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

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

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

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

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

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00 in spremembe), 
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 57/05 in spremembe), 
- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leti 2021 in 2022 (Ministrstvo za finance), 
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur. l. RS, št. 43/00). 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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IZHODIŠČA IN NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE ZA SESTAVO 
PRORAČUNOV ZA LETI 2021 in 2022 
 

I. PRIHODKI 
Javnofinančna situacija na nivoju države je vplivala tudi na sestavo proračunov občine za leti 2021 in 2022. Ker so 
aktivnosti, ki so vključene na odhodkovno stran proračuna, odvisne od prihodkovne strani, je bilo najprej treba oceniti 
prihodke. Največji vpliv na prihodkovno stran proračuna ima sprejeta višina povprečnine za leti 2021 in 2022 ter ocena 
transfernih prihodkov, to so prihodki, ki jih pričakujemo kot nepovratna sredstva za izvedbo investicij. Drugi prihodki, 
ki so vključeni na prihodkovno stran, so bili ocenjeni na ravni realizacije 1-9/2020 in preteklih let. 

 

Primerna poraba 

Na prihodkovno stran občinskih proračunov vpliva predvsem višina povprečnine, ki se v primerjavi s preteklimi leti, 
zvišuje na 628,20 EUR za obe leti. Do dneva priprave predloga obeh proračunov smo s strani Ministrstva za finance 
prejeli predhodne podatke o dohodnini in finančni izravnavi, končne podatke pa bomo dobili po uveljavitvi Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. Končne podatke bomo dobili po sprejemu Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. 

 

Transferni prihodki 

Med prihodke smo uvrstili tudi prihodke iz naslova nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij, ki se bodo izvajale 
v letih 2021 in 2022, in sicer za: 

- izgradnjo kanalizacije Spodnje Lancovo, 
- izgradnjo kolesarskih povezav v občini, 
- projekte CLLD, ki so bili zaključeni v letu 2020, in 
- kopališče Radovljica. 

 

Transferni prihodki močno vplivajo na prihodkovno stran. Na prihodkovno stran proračuna smo vključili prihodke, za 
katere so že podpisane pogodbe, pridobljeni sklepi o sofinanciranju, zanje obstaja zakonska podlaga ali sofinanciranje 
izhaja iz drugih dokumentov. Na prihodkovni strani še niso vključeni prihodki, ki bi jih lahko pridobili s kandidaturo na 
v prihodnje objavljene razpise. 

Med prihodke so uvrščeni tudi prihodki sofinancerjev, in sicer za kopališče Radovljica. 

 
 
II. ODHODKI 
Izhodišča, ki so veljala pri sestavi odhodkovne strani in uravnoteženosti proračunov, so: 

- zagotavljanje zakonskih obveznosti, 
- dokončanje ali nadaljevanje začetih investicij, 
- izvedba investicij, ki se sofinancirajo z nepovratnimi sredstvi, 
- izvedba investicij vezanih na obnovo železniške proge Kranj - Jesenice, 
- zagotavljanje finančnih sredstev za vzdrževanje občinskega premoženja, 
- dovoljen obseg zadolževanja občine. 

 

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za 
pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2021 in 
2022 in s tem tudi proračunov občine za leti 2021 in 2022 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike 
Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okviri razvoja 
Slovenije. 

V skladu z 20. členom ZJF smo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom dne 10.08.2020 posredovali 
navodilo za pripravo proračunov Občine Radovljica in finančnih načrtov za leti 2021 in 2022 (št. 41015-0112/2020-1) s 
priloženim terminskim planom. Na podlagi omenjenih navodil so pristojni oddelki občinske uprave, krajevne skupnosti 
in javni zavodi pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi 
usklajevanja uskladili z višino ocenjenih prihodkov. 
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Zakonske obveznosti 
Sprejeti Zakon za uravnoteženje javnih financ ima posledice predvsem za odhodkovno stran proračuna. Zagotavljanje 
drugih zakonskih obveznosti ostaja nespremenjeno (sredstva za socialno varnost, sredstva za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje, sredstva za materialne stroške). 

 

Investicije 
V načrtu razvojnih programov so planirane investicije za naslednje štiri letno obdobje, in sicer 2021 - 2024 in 2022 - 
2025. 

V prihodnjih dveh letih bo največ sredstev namenjenih izgradnji cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na 
investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS za infrastrukturo ob zaprtju železniške proge Kranj - Jesenice. 

V obeh osnutkih proračunov imajo prednost še sofinancirane investicije, ki so: 
- izgradnja kanalizacije na Spodnjem Lancovem, 
- gradnja kolesarskih povezav v občini in  
- rekonstrukcija kopališča Radovljica. 

 

Sledijo druge investicije v izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture: 

- začetek izgradnje komunalne infrastrukture na območju regijskega reševalnega centra, 
- nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture v Kamni Gorici, 
- obnova ceste za Verigo in cestnega odseka Špar Filipič, 
- obnova strehe na Kovaškem muzeju v Kropi. 

 

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

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

Na dan 31.12.2020 bo saldo neodplačanih glavnic 3.561.670,45 EUR. Na letnem nivoju za Občino Radovljica to 
pomeni odplačilo glavnic in obresti v višini 839.123,23 EUR. Dovoljena zakonska (8%) višina odplačila glavnice in 
obresti na letnem nivoju znaša trenutno (osnova je realizacija leta 2019) 1.423.107,83 EUR, kar pomeni, da je stopnja 
zadolženosti občine v višini 58,96% dovoljene. V primeru predlagane zadolžitve bo stopnja zadolženosti v letu 2021 
60,91% dovoljene in v letu 2022 63,99% dovoljene. 

 

 

SESTAVA PRORAČUNOV ZA LETI 2021 in 2022 
Proračun se sprejema z odlokom o proračunu. V nadaljevanju gradiva sta priložena osnutka: 

- Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2021 in 
- Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2022. 

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

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

 

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne 
in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega 
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financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti). Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki 
zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere. 

Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo 
značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, finančnih naložb oziroma 
kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo 
za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma 
povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa 
so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil 
posojenih sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v 
podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. 

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev 
in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo 
načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. 

Čeprav struktura proračuna, določena v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih 
let v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko 
pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala 
neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje 
izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF). 

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da 
morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter 
računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v 
bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa 
financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta. 

Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih 
uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene 
po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih.  

Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki 
zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik. 

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga 
izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik. 

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se 
uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna 
prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah: 

- institucionalni, 
- ekonomski, 
- programski, 
- funkcionalni (COFOG). 

 

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna 
klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so 
nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz 
občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, mestna uprava in ožji 
deli občine - krajevne skupnosti). 

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih 
sredstev. Je temelj strukture proračuna. 

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. 
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in 
sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo 
proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še 
podprogrami. 

Programska klasifikacija je že od 01.01.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na 
podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l RS, št. 123/06, 101/07- odl. US, 57/08, 94/10- ZIU, 36/11, 40/12- 
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ZUJF). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter 
odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo 
preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance. 

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih 
izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. 
Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in 
omogoča mednarodne primerjave. 

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem 
so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja 
prikazan za prihodnja štiri leta. NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini 
v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. 

V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota tj. v skupni vrednosti predvidenih in že realiziranih izdatkov v celotnem 
obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz proračuna ter iz drugih virov potrebnih za 
financiranje izvedbe projekta. Vsak projekt mora biti utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. 

Priloge proračuna so še: 
- Program športa Občine Radovljica za leto 2021, 
- Program športa Občine Radovljica za leto 2022, 
- Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2021, 
- Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2022, 
- Program izobraževanja odraslih v Občini Radovljica 2021-2022, 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2021, 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2022, 
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2021, 
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2022, 
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Naklo in 

Radovljica za leto 2021, 
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Naklo in 

Radovljica za leto 2022, 
- Stanovanjski program Občine Radovljica za leto 2021, 
- Stanovanjski program Občine Radovljica za leto 2022, 
- Kadrovski načrt občinske uprave za leto 2021, 
- Kadrovski načrt občinske uprave za leto 2022, 
- Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2021, 
- Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2022, 
- Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2021in 
- Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2022. 

  



 

16 

POVZETEK 
Priloženo gradivo so v skladu z določbami ZJF pripravili oddelki občinske uprave ter predsednice in predsedniki svetov 
krajevnih skupnosti. 

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

 

V proračunu za leto 2021 planiramo 21.869.419,88 EUR prihodkov in 25.147.112,91 EUR odhodkov, za leto 2022 pa 
19.972.809,82 EUR prihodkov in 21.703.951,82 EUR odhodkov. 

V letu 2021 predvidevamo zadolžitev v višini 2.341.659,00 EUR, v letu 2022 pa v višini 1.731.142,00 EUR. Najem 
kredita v letu 2021 je namenski za v proračunu planirane investicije. Zadolžitev v letu 2022 je prav tako namenska, in 
sicer za načrtovane investicije v letu 2022. 

V letu 2021 tekoči in transferni odhodki predstavljajo 52,61%, investicijski pa 47,39%. V letu 2022 tekoči in transferni 
odhodki predstavljajo 61,83% in investicijski 38,17%. 

Večje investicije, ki so vključene v proračun za leti 2021 in 2022, so: 
- izgradnja cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS 

za infrastrukturo ob zaprtju železniške proge Kranj - Jesenice, 
- kanalizacija Spodnje Lancovo in gradnja kolesarskih povezav v občini, projekta sta vključena v Dogovor za 

razvoj regij, in bosta sofinancirana z nepovratnimi sredstvi,  
- sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja, 
- fazna rekonstrukcija kopališča Radovljica, v primeru pridobitve nepovratnih sredstev in sredstev sofinancerjev, 
- ureditev ceste in vodovoda Spar - Filipič, 
- komunalna oprema - LN ČN sever (povezano tudi s prihodkovno stranjo), 
- vodovod v KS Lancovo sočasno z gradnjo kanalizacije, 
- investicije v javno razsvetljavo, 
- dokončanje vodovoda in kanalizacije v Kamni Gorici. 

 

PRIHODKI 
Občina Radovljica za pokrivanje izvajanja ustavnih, zakonskih nalog in lokalnih zadev javnega pomena prejema 
naslednje prihodke, ki so prikazani v primerjavi s preteklimi leti. 

Spremembe pri prihodkih glede na osnutek proračuna 2021 so: 
- višje zadolževanje iz naslova višjih povratnih sredstev, 
- višji davčni prihodki iz naslova turistične takse, 
- višji nedavčni prihodki iz naslova višjih upravnih taks, denarnih kazni in komunalnega prispevka ČR07 

Črnivec, 
- višje donacije, kjer so upoštevana sredstva Fundacije za šport pri kateri kandidira občina za sredstva za 

ureditev kolesarskega poligona v starem delu Športnega parka Radovljica, 
- nižji transferni prihodki iz naslova nižjih sredstev, ki pripadajo občini na podlagi 23. člen ZFO, višjih 

prihodkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje programov CLLD, višjih 
prihodkov Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Spodnje Lancovo ter nižjih 
sredstev Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje Kolesarskih povezav. 

 

Spremembe pri prihodkih glede na osnutek proračuna 2022 so: 
- nižje zadolževanje iz naslova nižjih povratnih sredstev, 
- višji nedavčni prihodki iz naslova višjih upravnih taks in denarnih kazni, 
- višji transferni prihodki iz naslova višjih sredstev, ki pripadajo občini na podlagi 23. člen ZFO, višjih 

prihodkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje programov CLLD, nižjih 
prihodkov Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Spodnje Lancovo ter višjih 
sredstev Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje Kolesarskih povezav. 
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Tabela 1: Prihodki v letu 2021 

Konto Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 

2020 

Osnutek 
proračuna 

2021 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

6:3 
Indeks 

6:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50 Zadolževanje 0,00 1.906.082,00 2.325.974,00 2.341.659,00 15.685,00 - 122,85 

70 Davčni 
prihodki 13.833.851,34 14.339.636,00 14.566.179,87 14.608.474,64 42.294,77 105,60 101,87 

71 Nedavčni 
prihodki 3.536.162,18 2.746.565,34 3.416.165,80 3.529.165,80 113.000,00 99,80 128,49 

72 Kapitalski 
prihodki 426.679,29 1.627.213,60 855.530,00 855.530,00 0,00 200,51 52,58 

73 Prejete 
donacije 10.205,00 8.221,00 7.221,00 32.926,23 25.705,23 322,65 400,51 

74 Transferni 
prihodki 354.297,21 1.385.494,94 2.963.962,49 2.843.123,21 -120.839,28 802,47 205,21 

75 

Prejeta vračila 
danih posojil 
in prodaja 
kapitalskih 
deležev 

35.176,39 200,00 200,00 200,00 0,00 0,57 100,00 

SKUPAJ 18.196.371,41 22.013.412,88 24.135.233,16 24.211.078,88 75.845,72 133,05 109,98 

 

Tabela 2: Prihodki v letu 2022 

Konto Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 

2020 

Osnutek 
proračuna 

2022 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

6:3 
Indeks 

6:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50 Zadolževanje 0,00 1.906.082,00 1.770.974,00 1.731.142,00 -39.832,00 - 90,82 

70 Davčni prihodki 13.833.851,34 14.339.636,00 14.707.164,33 14.707.164,33 0,00 106,31 102,56 

71 Nedavčni 
prihodki 3.536.162,18 2.746.565,34 2.753.865,15 2.766.865,15 13.000,00 78,24 100,74 

72 Kapitalski 
prihodki 426.679,29 1.627.213,60 504.530,00 504.530,00 0,00 118,25 31,01 

73 Prejete donacije 10.205,00 8.221,00 7.221,00 7.221,00 0,00 70,76 87,84 

74 Transferni 
prihodki 354.297,21 1.385.494,94 1.973.920,31 1.986.829,34 12.909,03 560,78 143,40 

75 

Prejeta vračila 
danih posojil in 
prodaja 
kapitalskih 
deležev 

35.176,39 200,00 200,00 200,00 0,00 0,57 100,00 

SKUPAJ 18.196.371,41 22.013.412,88 21.717.874,79 21.703.951,82 -13.922,97 119,28 98,59 
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Slika 1 Prikaz prihodkov po deležu znotraj proračuna za leto 2021 
 

 
Slika 2 Prikaz prihodkov po deležu znotraj proračuna za leto 2022 
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Struktura prihodkov v letu 2022 
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ODHODKI 
Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in 
investicijske transfere. 
Spremembe pri odhodkih glede na osnutek proračuna 2021 so: 

- višji tekoči odhodki predvsem iz naslova višje proračunske rezerve občine, 
- višji tekoči transfer iz naslova subvencioniranja najemnine za infrastrukturo javno-gospodarske službe in višje 

subvencije in državne pomoči kmetijstvu, 
- višji investicijski odhodki iz naslova ravnanja z odpadno vodo, investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih 

cest, športnega parka Radovljica, višjih investicij v komunalno opremo po krajevnih skupnostih (upoštevan 
ocenjen presežek) in investicijskega vzdrževanja na objektih in površinah letališča, 

- nižje odplačilo dolga saj so obveznosti iz naslova plačila glavnice, zaradi koriščenja kredita v letu 2020 v 
nižjem znesku od načrtovanega, nižje. 

Spremembe pri odhodkih glede na osnutek proračuna 2022 so: 
- višji tekoči odhodki predvsem iz naslova nižjega plačila obresti od najetega dolgoročnega kredita, 
- višji tekoči transfer iz naslova subvencioniranja najemnine za infrastrukturo javno-gospodarske službe in višje 

subvencije in državne pomoči kmetijstvu, 
- višji investicijski odhodki iz naslova ravnanja z odpadno vodo, investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih 

cest, kolesarski stez in urejanja mirujočega prometa 
- nižje odplačilo dolga saj so obveznosti iz naslova plačila glavnice, zaradi koriščenja kredita v letu 2020 v 

nižjem znesku od načrtovanega, nižje. 
 
ODHODKI PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 
 
Tabela 3: Razdelitev odhodkov po ekonomski klasifikaciji za leto 2021 

Konto Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 

2020 
Osnutek 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2021 
Delež 
2019 

Delež 
2020 

Delež 
osnutek 

2021 
Delež 

predlog 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40 
Tekoči 
odhodki 3.345.675,56 4.020.812,77 3.876.459,54 3.884.273,68 65,33% 58,94% 54,36% 52,61% 

41 
Tekoči 
transferi 8.688.250,08 9.153.552,26 9.242.440,82 9.344.940,82 

42 
Investicijski 
odhodki 4.972.634,57 7.891.611,36 9.554.414,90 10.604.480,51 

34,67% 41,06% 45,64% 47,39% 43 
Investicijski 
transferi 570.171,05 429.569,21 429.600,00 424.100,00 

55 
Odplačila 
dolga 843.086,88 855.317,90 1.032.317,90 889.317,90 

 SKUPAJ 18.419.818,14 22.350.863,50 24.135.233,16 25.147.112,91 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Občina Radovljica bo: 

- v letu 2021 za tekoče odhodke proračuna namenila 3.884.273,68 EUR, za tekoče transfere 9.344.940,82 EUR, 
torej za tekočo porabo skupaj 13.229.214,50 EUR ali 52,61% proračuna, za investicijske odhodke 
10.604.480,51 EUR, za investicijske transfere 424.100,00 EUR, za odplačilo dolga 889.317,90 EUR, skupaj za 
investicijsko porabo 11.917.898,41 EUR ali 47,39% proračuna, 
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Tabela 4: Razdelitev odhodkov po ekonomski klasifikaciji za leto 2022 

Konto Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 

2020 

Osnutek 
proračuna 

2022 

Predlog 
proračuna 

2022 

Delež 
2019 

Delež 
2020 

Delež 
osnutek 

2022 

Delež 
predlog 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40 
Tekoči 
odhodki 3.345.675,56 4.020.812,77 4.008.957,15 4.000.962,89 

65,33% 58,94% 61,35% 61,83% 

41 
Tekoči 
transferi 8.688.250,08 9.153.552,26 9.315.177,59 9.417.677,59 

42 
Investicijski 
odhodki 4.972.634,57 7.891.611,36 6.866.335,27 6.925.606,56 

34,67% 41,06% 38,65% 38,17% 43 
Investicijski 
transferi 570.171,05 429.569,21 428.100,00 417.600,00 

55 
Odplačila 
dolga 843.086,88 855.317,90 1.099.304,78 942.104,78 

 SKUPAJ 18.419.818,14 22.350.863,50 21.717.874,79 21.703.951,82 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

- v letu 2022 za tekoče odhodke proračuna namenila 4.000.962,89 EUR, za tekoče transfere 9.417.677,59 EUR 
torej za tekočo porabo skupaj 13.418.640,48 EUR ali 61,83% proračuna, za investicijske odhodke 
6.925.606,56 EUR, za investicijske transfere 417.600,000 EUR, za odplačilo dolga v višini 942.104,78 EUR, 
skupaj za investicijsko porabo 8.285.311,34 EUR ali 38,17% proračuna. 

 

 
Slika 3 Razdelitev odhodkov 
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Tekoča potrošnja Investicijska potrošnja
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ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 

Tabela 5: Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji za leto 2021 

PK Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 2020 

Osnutek 
proračuna 

2021 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

6:3 
Indeks 

6:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 Politični sistem 237.016,22 240.080,00 229.250,00 229.250,00 0,00 96,72 95,49 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 26.631,17 35.531,00 38.300,00 128.300,00 90.000,00 481,77 361,09 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 6.177,91 7.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 97,12 85,71 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 333.861,25 627.471,00 443.259,00 493.259,00 50.000,00 147,74 78,61 

06 Lokalna samouprava 1.964.535,76 2.311.549,27 2.256.756,32 2.270.835,72 14.079,40 115,59 98,24 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 375.800,00 389.394,84 429.500,00 429.500,00 0,00 114,29 110,30 

08 Notranje zadeve in varnost 1.988,65 2.000,00 3.120,00 3.120,00 0,00 156,89 156,00 

10 Trg dela in delovni pogoji 55.525,11 79.000,00 79.000,00 79.000,00 0,00 142,28 100,00 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 209.826,78 221.350,94 243.600,00 268.280,00 24.680,00 127,86 121,20 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 438.792,03 1.722.620,90 47.100,00 47.100,00 0,00 10,73 2,73 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 2.735.866,67 3.445.325,32 5.939.129,86 6.238.564,98 299.435,12 228,03 181,07 

14 Gospodarstvo 705.100,01 712.141,68 776.990,00 778.990,00 2.000,00 110,48 109,39 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 235.867,95 1.322.323,81 1.692.098,28 2.169.940,14 477.841,86 919,98 164,10 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 1.121.066,29 1.825.399,19 2.001.389,76 2.085.133,13 83.743,37 186,00 114,23 

17 Zdravstveno varstvo 1.632.720,04 217.900,00 224.200,00 219.200,00 -5.000,00 13,43 100,60 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 2.079.480,58 2.634.155,16 3.061.407,47 3.161.507,47 100.100,00 152,03 120,02 

19 Izobraževanje 4.171.853,40 4.331.519,32 4.284.742,63 4.279.742,63 -5.000,00 102,59 98,80 

20 Socialno varstvo 1.082.029,51 1.168.683,17 1.176.071,94 1.174.071,94 -2.000,00 108,51 100,46 
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PK Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 2020 

Osnutek 
proračuna 

2021 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

6:3 
Indeks 

6:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 Servisiranje javnega dolga 880.678,81 887.417,90 1.063.317,90 915.317,90 -148.000,00 103,93 103,14 

23 Intervencijski programi in obveznosti 125.000,00 170.000,00 140.000,00 170.000,00 30.000,00 136,00 100,00 

SKUPAJ 18.419.818,14 22.350.863,50 24.135.233,16 25.147.112,91 1.011.879,75 136,52 112,51 

 

Tabela 6: Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji za leto 2022 

PK Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 2020 

Osnutek 
proračuna 2022 

Predlog 
proračuna 2022 Razlika Indeks 

6:3 
Indeks 

6:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 Politični sistem 237.016,22 240.080,00 296.790,00 296.790,00 0,00 125,22 123,62 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 26.631,17 35.531,00 38.300,00 128.300,00 90.000,00 481,77 361,09 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 6.177,91 7.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 97,12 85,71 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 333.861,25 627.471,00 337.259,00 337.259,00 0,00 101,02 53,75 

06 Lokalna samouprava 1.964.535,76 2.311.549,27 2.421.984,32 2.413.484,32 -8.500,00 122,85 104,41 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 375.800,00 389.394,84 631.500,00 631.500,00 0,00 168,04 162,17 

08 Notranje zadeve in varnost 1.988,65 2.000,00 3.120,00 3.120,00 0,00 156,89 156,00 

10 Trg dela in delovni pogoji 55.525,11 79.000,00 79.000,00 79.000,00 0,00 142,28 100,00 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 209.826,78 221.350,94 223.600,00 240.600,00 17.000,00 114,67 108,70 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 438.792,03 1.722.620,90 43.100,00 43.100,00 0,00 9,82 2,50 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 2.735.866,67 3.445.325,32 3.371.825,10 3.508.175,10 136.350,00 128,23 101,82 

14 Gospodarstvo 705.100,01 712.141,68 738.150,00 740.150,00 2.000,00 104,97 103,93 
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PK Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 2020 

Osnutek 
proračuna 2022 

Predlog 
proračuna 2022 Razlika Indeks 

6:3 
Indeks 

6:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 235.867,95 1.322.323,81 945.640,94 944.056,54 -1.584,40 400,25 71,39 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 1.121.066,29 1.825.399,19 1.469.011,44 1.440.722,87 -28.288,57 128,51 78,93 

17 Zdravstveno varstvo 1.632.720,04 217.900,00 224.400,00 219.400,00 -5.000,00 13,44 100,69 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 2.079.480,58 2.634.155,16 4.008.393,87 3.936.893,87 -71.500,00 189,32 149,46 

19 Izobraževanje 4.171.853,40 4.331.519,32 4.443.873,40 4.433.873,40 -10.000,00 106,28 102,36 

20 Socialno varstvo 1.082.029,51 1.168.683,17 1.162.421,94 1.160.421,94 -2.000,00 107,24 99,29 

22 Servisiranje javnega dolga 880.678,81 887.417,90 1.133.504,78 971.104,78 -162.400,00 110,27 109,43 

23 Intervencijski programi in obveznosti 125.000,00 170.000,00 140.000,00 170.000,00 30.000,00 136,00 100,00 

SKUPAJ 18.419.818,14 22.350.863,50 21.717.874,79 21.703.951,82 -13.922,97 117,83 97,11 

 

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov določa, da občine uporabljajo 21 področij proračunske porabe od 23. 
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Tabela 7: Odhodki razdeljeni po programski klasifikaciji po deležu znotraj proračuna za leto 2021 

PK Opis Osnutek 
proračuna 2021 

delež 
osnutek 

2021 

Predlog 
proračuna 2021 

delež 
predlog 

2021 

1 2 3 4 5 6 

01 Politični sistem 229.250,00 0,95% 229.250,00 0,91% 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 38.300,00 0,16% 128.300,00 0,51% 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 6.000,00 0,02% 6.000,00 0,02% 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 
storitve 443.259,00 1,84% 493.259,00 1,96% 

06 Lokalna samouprava 2.256.756,32 9,35% 2.270.835,72 9,03% 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 429.500,00 1,78% 429.500,00 1,71% 

08 Notranje zadeve in varnost 3.120,00 0,01% 3.120,00 0,01% 

10 Trg dela in delovni pogoji 79.000,00 0,33% 79.000,00 0,31% 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 243.600,00 1,01% 268.280,00 1,07% 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 47.100,00 0,20% 47.100,00 0,19% 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 5.939.129,86 24,61% 6.238.564,98 24,81% 

14 Gospodarstvo 776.990,00 3,22% 778.990,00 3,10% 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 1.692.098,28 7,01% 2.169.940,14 8,63% 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 
dejavnost 2.001.389,76 8,29% 2.085.133,13 8,29% 

17 Zdravstveno varstvo 224.200,00 0,93% 219.200,00 0,87% 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 3.061.407,47 12,68% 3.161.507,47 12,57% 

19 Izobraževanje 4.284.742,63 17,75% 4.279.742,63 17,02% 

20 Socialno varstvo 1.176.071,94 4,87% 1.174.071,94 4,67% 

22 Servisiranje javnega dolga 1.063.317,90 4,41% 915.317,90 3,64% 

23 Intervencijski programi in obveznosti 140.000,00 0,58% 170.000,00 0,68% 

SKUPAJ 24.135.233,16 100,00% 25.147.112,91 100,00% 

 

Tabela 8: Odhodki razdeljeni po programski klasifikaciji po deležu znotraj proračuna za leto 2022 

PK Opis Osnutek 
proračuna 2022 

delež 
osnutek 

2022 

Predlog 
proračuna 

2022 

delež 
predlog 

2022 

1 2 3 4 5 6 

01 Politični sistem 296.790,00 1,37% 296.790,00 1,37% 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 38.300,00 0,18% 128.300,00 0,59% 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 6.000,00 0,03% 6.000,00 0,03% 
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PK Opis Osnutek 
proračuna 2022 

delež 
osnutek 

2022 

Predlog 
proračuna 

2022 

delež 
predlog 

2022 

1 2 3 4 5 6 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 
storitve 337.259,00 1,55% 337.259,00 1,55% 

06 Lokalna samouprava 2.421.984,32 11,15% 2.413.484,32 11,12% 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 631.500,00 2,91% 631.500,00 2,91% 

08 Notranje zadeve in varnost 3.120,00 0,01% 3.120,00 0,01% 

10 Trg dela in delovni pogoji 79.000,00 0,36% 79.000,00 0,36% 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 223.600,00 1,03% 240.600,00 1,11% 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 43.100,00 0,20% 43.100,00 0,20% 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 3.371.825,10 15,53% 3.508.175,10 16,16% 

14 Gospodarstvo 738.150,00 3,40% 740.150,00 3,41% 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 945.640,94 4,35% 944.056,54 4,35% 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 
dejavnost 1.469.011,44 6,76% 1.440.722,87 6,64% 

17 Zdravstveno varstvo 224.400,00 1,03% 219.400,00 1,01% 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 4.008.393,87 18,46% 3.936.893,87 18,14% 

19 Izobraževanje 4.443.873,40 20,46% 4.433.873,40 20,43% 

20 Socialno varstvo 1.162.421,94 5,35% 1.160.421,94 5,35% 

22 Servisiranje javnega dolga 1.133.504,78 5,22% 971.104,78 4,47% 

23 Intervencijski programi in obveznosti 140.000,00 0,64% 170.000,00 0,78% 

SKUPAJ 21.717.874,79 100,00% 21.703.951,82 100,00% 

 

 

ODHODKI PO INSTITUCIONALNI KLASIFIKACIJI 

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 9: Odhodki razdeljeni po institucionalni klasifikaciji za leto 2021: 

PU Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 

2020 

Osnutek 
proračuna 

2021 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika 

Indeks 

6:3 

Indeks 

6:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Občinski svet 201.252,61 200.416,60 139.760,00 133.760,00 -6.000,00 66,46 66,74 

20 Nadzorni 
odbor 5.383,61 10.000,00 12.800,00 12.800,00 0,00 237,76 128,00 
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PU Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 

2020 

Osnutek 
proračuna 

2021 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika 

Indeks 

6:3 

Indeks 

6:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 Župan 98.075,33 100.090,00 101.490,00 101.490,00 0,00 103,48 101,40 

50 Občinska 
uprava 17.304.327,09 20.968.582,50 23.120.692,52 23.931.662,04 810.969,52 138,30 114,13 

60 Krajevne 
skupnosti 482.660,36 652.172,40 453.070,64 609.980,87 156.910,23 126,38 93,53 

71 Režijski obrat 143.500,76 223.042,00 96.000,00 146.000,00 50.000,00 101,74 65,46 

83 

Medobčinski 
inšpektorat in 
redarstvo občin 
Radovljica in 
Naklo 

184.618,38 196.560,00 211.420,00 211.420,00 0,00 114,52 107,56 

SKUPAJ 18.419.818,14 22.350.863,50 24.135.233,16 25.147.112,91 1.011.879,75 136,52 112,51 

 

Tabela 10: Odhodki razdeljeni po institucionalni klasifikaciji in po deležih znotraj proračuna za leto 2021 

PU Opis Osnutek 
proračuna 2021 Delež Predlog 

proračuna 2021 Delež 

1 2 3 4 5 6 

10 Občinski svet 139.760,00 0,58% 133.760,00 0,53% 

20 Nadzorni odbor 12.800,00 0,05% 12.800,00 0,05% 

30 Župan 101.490,00 0,42% 101.490,00 0,40% 

50 Občinska uprava 23.120.692,52 95,80% 23.931.662,04 95,17% 

60 Krajevne skupnosti 453.070,64 1,88% 609.980,87 2,43% 

71 Režijski obrat 96.000,00 0,40% 146.000,00 0,58% 

83 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Radovljica in Naklo 211.420,00 0,88% 211.420,00 0,84% 

SKUPAJ 24.135.233,16 100,00% 25.147.112,91 100,00% 

 

Tabela 11: Odhodki razdeljeni po institucionalni klasifikaciji za leto 2022: 

PU Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 2020 

Osnutek 
proračuna 2022 

Predlog 
proračuna 2022 Razlika 

Indeks 

6:3 

Indeks 

6:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Občinski svet 201.252,61 200.416,60 207.300,00 201.300,00 -6.000,00 100,02 100,44 

20 Nadzorni odbor 5.383,61 10.000,00 12.800,00 12.800,00 0,00 237,76 128,00 

30 Župan 98.075,33 100.090,00 101.490,00 101.490,00 0,00 103,48 101,40 

50 Občinska uprava 17.304.327,09 20.968.582,50 20.651.551,56 20.647.528,59 -4.022,97 119,32 98,47 
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PU Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 2020 

Osnutek 
proračuna 2022 

Predlog 
proračuna 2022 Razlika 

Indeks 

6:3 

Indeks 

6:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

60 Krajevne 
skupnosti 482.660,36 652.172,40 449.313,23 445.413,23 -3.900,00 92,28 68,30 

71 Režijski obrat 143.500,76 223.042,00 96.000,00 96.000,00 0,00 66,90 43,04 

83 

Medobčinski 
inšpektorat in 
redarstvo občin 
Radovljica in 
Naklo 

184.618,38 196.560,00 199.420,00 199.420,00 0,00 108,02 101,46 

SKUPAJ 18.419.818,14 22.350.863,50 21.717.874,79 21.703.951,82 -13.922,97 117,83 97,11 

 

Tabela 12: Odhodki razdeljeni po institucionalni klasifikaciji in po deležih znotraj proračuna za leto 2022 

PU Opis Osnutek 
proračuna 2022 Delež Predlog 

proračuna 2022 Delež 

1 2 3 4 5 6 

10 Občinski svet 207.300,00 0,95% 201.300,00 0,93% 

20 Nadzorni odbor 12.800,00 0,06% 12.800,00 0,06% 

30 Župan 101.490,00 0,47% 101.490,00 0,47% 

50 Občinska uprava 20.651.551,56 95,09% 20.647.528,59 95,13% 

60 Krajevne skupnosti 449.313,23 2,07% 445.413,23 2,05% 

71 Režijski obrat 96.000,00 0,44% 96.000,00 0,44% 

83 Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Radovljica in Naklo 199.420,00 0,92% 199.420,00 0,92% 

SKUPAJ 21.717.874,79 100,00% 21.703.951,82 100,00% 
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URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA 
 

V proračunu za leto 2021 planiramo 21.869.219,88 EUR prihodkov in 24.257.795,01 EUR odhodkov, za leto 2022 pa 
19.972.609,82 EUR prihodkov in 20.761.847,04 EUR odhodkov. 

Za uravnoteženje proračuna je treba k planiranim prihodkom za leto 2021 prišteti: 
- vračilo danih posojil v višini 200,00 EUR, 
- planiran najem dolgoročnega kredita v višini 2.341.659,00 EUR, ker bo izvedba nujnih večjih načrtovanih 

investicij kljub varčevanju pri tekočih in transfernih odhodkih in pridobitvi nepovratnih sredstev v letu 2021 
možna le ob zadolžitvi občine, 

- k planiranim odhodkom pa znesek odplačil kreditov bankam v višini 889.317,90 EUR. 
 

Za uravnoteženje proračuna 2022 je treba k planiranim prihodkom prišteti: 
- vračilo danih posojil v višini 200,00 EUR, 
- planiran najem dolgoročnega kredita v višini 1.731.142,00 EUR, 
- k planiranim odhodkom pa znesek odplačil kreditov bankam v višini 942.104,78 EUR. 

 

Tabela 13: Prikaz uravnoteženja proračunov za leti 2021 in 2022: 

Bilance 
2021 2022 

Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 21.869.219,88 24.257.795,01 19.972.609,82 20.761.847,04 

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

C. Račun financiranja 2.341.659,00 889.317,90 1.731.142,00 942.104,78 

 
Prenos ocenjene razlike med 
prihodki in odhodki 936.034,03 0,00 0,00 0,00 

 SKUPAJ 25.147.112,91 25.147.112,91 21.703.951,82 21.703.951,82 

 

 

Pripravila: 

Maja Stanojević 

Vodja Referata za finance in proračun 

Ciril Globočnik, l.r. 

Župan 
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OPREDELITEV DO PRIPOMB, PREDLOGOV 
IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA O 

OSNUTKIH PRORAČUNOV ZA LETI 2021 IN 
2022 

 

OBČINSKI SVET 

Andrej Potočnik 
1. Predlog: Preveč sredstev se navezuje na obnovo železniške infrastrukture in navezave nanjo, manj poudarka pa je 

na ostalih cestah.  
Odgovor: Sredstva za prilagoditev občinskih cest ob nadgradnji železniške infrastrukture v okviru nadgradnje 
železniške proge št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m., na odseku med Ovsišami in Lescami, so v proračunu namenjena 
izključno za gradnjo občinskih cest in niso namenjena za obnovo železniške infrastrukture. Glede na dejstvo, da se 
je na obnovo omenjenega odseka železniške proge čakalo že od elektrifikacije železniške proge v 60. in 70. letih 
prejšnjega stoletja in da nadaljnjih investicij v železniško infrastrukturo na omenjenem odseku v prihodnje ni 
pričakovati, povsem ustrezna izbira, da občina pristopi k izvedbi vseh investicij, določenih v avgusta 2019 
sklenjenem sporazumu med Direkcijo RS za infrastrukturo, SŽ-Infrastrukturo in Občino Radovljica. Sredstva so 
namenjena za izvedbo navezovalne ceste do novega podvoza pod železniško progo v naselju Ovsiše ob sočasni 
gradnji celotne komunalne infrastrukture (projektantska ocena investicije je 1,5 milijona EUR), izvedbo 
nadomestnega cestnega priključka do objektov Podnart 15 in 16, zaradi ukinitve nivojskega prehoda čez železniško 
progo pri omenjenih objektih, zaradi česar bo možna izgradnja pločnika ob regionalni cesti v Podnartu 
(projektantska ocena investicije je 365.000 EUR), 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 (projektantska ocena investicije je 245.000 EUR), odstranitev in novogradnjo nadvoza čez železniško 
progo na območju železniškega postajališča Radovljica, ki predstavlja skupno investicijo občine in Direkcije RS za 
infrastrukturo (groba projektantska ocena investicije je 1,2 milijona EUR) ter izvedbo dostopnih poti do novega 
podhoda na Poljski poti v Radovljici (groba projektantska ocena investicije je 250.000 EUR). Na podlagi sporazuma 
je občina dolžna pristopiti k vsem naštetim investicijam sočasno z izvedbo nadgradnje železniške proge in večino 
gradbenih del opraviti do meseca julija 2021, ko je predvidena ponovna vzpostavitev železniškega prometa. V 
mesecu oktobru je naročnik nadgradnje železniške proge občino pozval, naj ob zapori železniškega prometa izvede 
še obnovo obstoječih cestnih nadvozov, in sicer sanacijo ograje in dela mostne konstrukcije na cestnem nadvozu v 
Globokem in v Radovljici (nadvoz proti pokopališču). Višina sredstev, potrebnih za obnovo obeh nadvozov, bo 
znana po izdelavi projektne dokumentacije in projektantske ocene investicije. Glede na podane ocene omenjenih 
občinskih investicij, potrebnih za izvedbo prilagoditev občinskih cest ob nadgradnji železniške proge, nižanje 
sredstev ni mogoče. 

Predlog se ne upošteva. 

2. Pripomba: V proračunu bi morala biti že predvidena sredstva za regijsko gorenjsko bolnišnico in bi morali v 
letnem načrtu ravnanja z nepremičninami za leti 2021 in 2022 že uvesti postavko za pridobivanje zemljišč na tej 
lokaciji, saj bi s tem imeli prednost pred drugimi gorenjskimi občinami.  
Odgovor: Podlaga za začetek pridobivanja zemljišč je le konkretno pripravljena in sprejeta investicija z izdelano 
investicijsko in projektno dokumentacijo na minimalnem nivoju idejne zasnove. V tem primeru nosilec investicije ni 
občina, zato bi kot podlago za začetek pridobivanja zemljišč morali imeti tudi konkreten dogovor (listino) o 
sodelovanje z investitorjem (RS, Ministrstvo za zdravje). Pridobivanje nepremičnin v last občine na zalogo oziroma 
brez zagotovila, da gre za sprejeto in ustrezno pripravljeno investicijo, je prepovedano skladno s 43. členom Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Za 
pridobivanje nepremičnin za izvedbo takšne investicije bi potrebovali velik delež proračunskih sredstev, kar bi 
onemogočalo izvedbo drugih sicer že pripravljenih občinskih investicij. Občinska uprava bo izvajala aktivnosti za 
pripravo vseh ustreznih podlag za izbor lokacije, kar je tudi eden od pogojev za začetek odkupovanja zemljišč.  

Predlog se ne upošteva. 
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3. Predlog: Nekatere stvari, ki so bile v proračun že uvrščene, so prestavljene v prihodnost. Primer je cesta za Verigo, 
ki se vleče že precej časa, iz osnutkov pa je razbrati, da je dokončna ureditev razdrobljena. V NRP-ju za leto 2021 je 
153.000 EUR, v letu 2024 308.000 EUR, vmes pa dve leti. 
Odgovor: Celovite obnove ceste za Verigo ni možno izvesti do sklenitve dogovorov s tremi služnostnimi 
upravičenci oziroma do dokončne razlastitve (izbrisa) njihovih služnostnih pravic. Na cesti se trenutno lahko 
izvršijo le najbolj nujna vzdrževalna dela, s predhodnim vsakokratnim soglasjem služnostnih upravičencev. Upravna 
enota Radovljica je februarja 2020 izdala odločbe o razlastitvi (izbrisu) služnostnih pravic na cesti, zoper katere pa 
so se pritožili vsi trije upravičenci. Ministrstvo za okolje in prostor je julija 2020 pritožbam ugodilo in zadevo vrnilo 
v ponovno odločanje Upravni enoti Radovljica, ki mora v ponovljenem ugotovitvenem postopku pred izdajo 
odločbe kot nesporno ugotoviti (tudi s pomočjo izvedenca), ali cesta dejansko poteka po vseh parcelah, na katerih se 
zahteva izbris služnostnih pravic. Občina Radovljica je kot pravno podlago za razlastitev navajala obstoj ceste pred 
vzpostavitvijo služnostnih pravic, sprejet Lokacijski načrt za Verigo, po katerem se obnova ceste predvideva, Odlok 
o kategorizaciji cest v občini Radovljica in vzpostavljeno zaznambo javnega dobra - občinska cesta na vseh 
navedenih parcelah, vendar po mnenju ministrstva to ni predstavljalo zadostne pravne podlage za razlastitev. Za 
celovito obnovo ceste za Verigo je bila v mesecu novembru izdelana projektna dokumentacija za izvedbo z 
namenom, da občina po izvedeni razlastitvi služnostnih pravic na cesti, takoj začne z vsemi aktivnostmi, povezanimi 
z obnovo ceste. Za projektno rešitev obnove so pridobljena vsa dovoljenja za poseg v prostor. Projektantska ocena 
obnove ceste, ki vključuje tudi izgradnjo pločnika, umestitev pomožnih kolesarskih pasov, meteorne kanalizacije in 
cestne razsvetljave, je ocenjena na 1 milijon EUR. Uvrstitev obnove ceste za Verigo v proračun bo možna po 
izvedeni razlastitvi služnostnih pravic na cesti. Ko bo postopek zaključen, bomo predlagali zagotovitev sredstev za 
obnovo z rebalansom proračuna ali z naslednjim proračunom. 

Predloga se ne upošteva. 

4. Pripomba: Prav tako je zamaknjena sanacija Gradnikove ceste v Radovljici, ki je tudi že bila v proračunu. 
Odgovor: Zaradi povečanja prometne varnosti je v proračunsko obdobje 2021 - 2022 prednostno vključena obnova 
Gradnikove ceste na odseku od trgovine Spar do Borove hiše oziroma v dolžini, kot to omogočajo pridobljena 
zemljišča za izvedbo investicije. Za pridobitev nekaterih zemljišč se občina še pogaja, v kolikor dogovor ne bo 
dosežen, pa bomo predlagali postopek razlastitve. Obnova predvideva celotno sanacijo ceste, gradnjo kolesarskih 
pasov, pločnika, cestne razsvetljave in obnovo komunalne infrastrukture. Obnova 2. faze Gradnikove ceste od h.š 57 
do 63 je zamaknjena v leto 2023. Skladno s Štiriletnim programom razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020-
2023 so v predlogu proračuna za leto 2022 sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Gradnikove 
ceste od h.š. 5 do 131, kjer bo poleg načrtovanja obnove ceste predvideno tudi načrtovanje manjkajočega pločnika in 
obnove obstoječe komunalne infrastrukture.  

Predloga se ne upošteva. 

5. Pripomba: Nikjer ni predvidene sanacije cest po obnovi železnice, kar bo verjetno potrebno. 
Odgovor: Občina je z izvajalci nadgradnje železniške proge določila odseke občinskih cest, kjer je mogoča uporaba 
gradbiščnih tovornih vozil. Z njimi je na podlagi Pravilnika o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev 
stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili sklenila dogovor o uporabi 
občinskih cest in zemljišč za gradbiščne transportne poti in izvedbi gradbiščnih priključkov, v času in za potrebe 
izvedbe nadgradnje železniške proge. Poškodovanost cest bo ugotovljena po zaključku vseh del, povezanih z 
nadgradnjo železniške proge, za kar bo podlaga elaborat z oceno pričakovane škode na občinskih cestah in potrebnih 
sanacijskih ukrepih, ki jih bo treba izvesti zaradi odprave posledic prekomerne prometne obremenitve ter stroškov 
izvedbe sanacijskih ukrepov ter o razmerju delitve stroškov za izvedbo izbranih sanacijskih ukrepov. Zaključek vseh 
del je predviden v marcu 2022. Tedaj bo lahko ovrednotena ocena poškodovanosti cest in določen način sanacije 
posameznega odseka ceste. Če se bo na podlagi razmerja delitve stroškov za izvedbo izbranih sanacijskih ukrepov 
izkazalo, da bodo potrebna večja vlaganja občine v obnovo, se bo ta sredstva predlagalo z rebalansom proračuna. V 
skladu z dogovorom bodo izvajalci v času trajanja nadgradnje železniške proge na svoje stroške odpravljali večje 
poškodbe na občinskih cestah in zemljiščih.  

Predloga se ne upošteva. 

6. Vprašanje: Pri kopališču se spet pojavlja kar velika vsota, 600.000 EUR, zato ga zanima, ali je to vezano na 
nepovratna sredstva, tako kot v preteklosti, in če se jih ne dobi, se ta sredstva prerazporedi drugam. Vprašal je tudi, 
kakšni so ti deleži in kakšen bi bil delež sofinanciranja občin. 
Odgovor: Občina Radovljica je 1.10.2020 prejela obvestilo, da je Vlada Republike Slovenije na seji dne 30.9.2020 s 
sklepom št. 41100-4/2020/21 določila pomembne investicije za zagon gospodarstva po epidemiji nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) ter potrdila prečiščeno besedilo Seznama pomembnih investicij, ki bodo sofinancirane z 
nepovratnimi sredstvi, na katerem se nahaja tudi investicija v rekonstrukcijo kopališča v Radovljici. V proračuna in 
NRP je vključena 1. faza projekta rekonstrukcije kopališča Radovljica v vrednosti 3.807.779 EUR, ki obsega 
izgradnjo malega bazena za opismenjevanje in rehabilitacijo, obnovo sanitarnega vozla za kamp, obnovo garderob 
in sanitarij ter premik restavracije iz severnega dela kompleksa na južni del. V finančni konstrukciji smo upoštevali 
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55% nepovratnih sredstev in 200.000 EUR sofinanciranja s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske, ostalo (40%) 
predstavlja lastni delež. Izvedba investicije je vezana na pridobitev nepovratnih sredstev. 

7. Pripomba: Glede obnove šole v Mošnjah je bilo rečeno, da se pripravlja projektna dokumentacija, vendar bi v dveh 
letih lahko naredili kaj več. 
Odgovor: Investicijo v podružnično šolo Mošnje narekuje zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet, tako 
prostorov za pouk in ostalih prostorov kot tudi prostorov za športno vzgojo in potrebnih zunanjih športnih in igralnih 
površin, upoštevajoč normativni prostorski program za predvideno 5 oddelčno šolo. Specifičnost obstoječe lokacije 
in organizacije širšega šolskega območja, kjer se nahajajo obstoječi objekti in prostori namenjeni za izvajanje pouka, 
zahtevajo globlji razmislek in odločitev o nadomestni gradnji podružnične šole Mošnje. Osnovno izhodišče 
predstavlja zagotavljanje neprekinjenega pouka na isti lokaciji tudi v času poteka gradnje objekta, zagotoviti varno 
in suho povezavo šolskih prostorov s prostori, namenjenimi športni vzgoji in igri, zagotoviti optimalno orientacijo 
šolske stavbe in organizacijo šolskih prostorov, skladno z zahtevami veljavne regulative (Pravilnik o normativih za 
graditev in opremo osnovnih šol ter Navodila za graditev osnovnih šol v RS) in načeli trajnostne gradnje. Da je 
mogoče zadostiti vsem omenjenim izhodiščem, je treba predhodno pridobiti soglasje Ministrstvu za kulturo k izbrisu 
obstoječe šolske stavbe iz Registra kulturne dediščine, ki pa trenutno tej nameri nasprotuje. Slednje pomeni, da ni 
dovoljeno spreminjanje zunanjega izgleda obstoječega objekta, kar pa ne omogoča načrtovanja novega objekta, ki 
naj sledi zgoraj omenjenim izhodiščem. Občina trenutno izvaja vse možne aktivnosti za pridobitev soglasja 
ministrstva. Občina bo za potrebe razreševanja omenjene problematike naročila potrebne ekspertize. Hkrati pa je za 
pridobitev končne rešitve umestitve in gradnje podružnične šole naročila projekt idejne rešitve nove prometne 
ureditve, ki naj zagotavlja prometno varnost na širšem šolskem območju in zagotavlja dostop in obračališče za 
šolski avtobus ter idejno zasnovo nove podružnične šole, ki sledi vsem zgoraj omenjenim izhodiščem. Ker pravilnik 
v primeru novogradnje šole narekuje tudi obvezno izgradnjo male vadbene enote predpisanih dimenzij, bo v 
naročeni idejni rešitvi podana tudi rešitev razširitve obstoječe večnamenske dvorane v Kulturnem domu Mošnje, 
kjer že poteka pouk športne vzgoje. Po pridobitvi soglasja Ministrstva za kulturo o izbrisu obstoječe šolske stavbe iz 
Registra kulturne dediščine in po predstavitvi idejne rešitve nove podružnične šole zainteresirani javnosti, namerava 
občina naročiti vso preostalo projektno dokumentacijo, potrebno za izvedbo investicije.  

Predloga se ne upošteva. 

Mateja Potočnik 
8. Vprašanje: Glede na to, da se bo obnavljala železnica, kamor je vključen tudi podvoz Ovsiše, ki je bil pogojen z 

novim pločnikom v Podnartu, sredstva za pločnik pa so namenjena šele v letu 2024, je vprašala, zakaj to ni 
vključeno v proračun, saj je župan obljubil, da bo pločnik zgrajen, ko se bo obnavljala železnica. 
Odgovor: Rekonstrukcija regionalne ceste na območju naselja Podnart je v pristojnosti Direkcije RS za 
infrastrukturo in je vezana na izvajanje plana investicijskega vzdrževanja državnih cest. Sočasno z rekonstrukcijo 
ceste je predvidena tudi gradnja pločnika, cestne razsvetljave in komunalne infrastrukture (vodovoda in kanalizacije) 
v investiciji občine. Po podatkih DRSI je bila v letu 2017 izdelana PZI projektna dokumentacija, ki pa zaradi 
negativnega mnenja Slovenskih železnic ni bila recenzirana. V letošnjem letu je bilo po več usklajevanjih 
pridobljeno tudi pozitivno mnenje Slovenskih železnic, zato je naročena tudi novelacija PZI projektne 
dokumentacije v območju nivojskega prehoda, ki se v sklopu nadgradnje železniške proge ukine. Vzporedno 
potekajo tudi odkupi potrebnih zemljišč. V letu 2021 sledi recenzija in pridobitev manjkajočih zemljišč in razpis za 
gradnjo. 

Iz plana investicijskega vzdrževanja državnih cest je razvidno, da se bo omenjena investicija izvedbeno začela v letu 
2024. Občina zagotavlja potrebna sredstva za izgradnjo pločnika v istem proračunskem letu. Ključni pogoj za 
izgradnjo pločnika ob državni cesti je predhodna ukinitev nivojskega prehoda čez železniško progo k objektoma 
Podnart 15 in 16, ki naj bi se ukinil sočasno z nadgradnjo železniške proge. Slednje predstavlja pogoj za izdajo 
soglasja upravljavca železniške infrastrukture k izvedbi rešitve rekonstrukcije državne ceste z umestitvijo pločnika. 
Ukinitev bo možna le v primeru, če bo občini uspelo pridobiti zemljišča za gradnjo nadomestnega cestnega 
priključka do obeh omenjenih objektov. Projektna dokumentacija za izvedbo nadomestnega cestnega priključka je 
izdelana. Trenutno občina izvaja pogajanja za odkup zemljišč, ki pa še niso zaključena. 

Vojka Jesenko 
9. Vprašanje Za vadbeni park Lesce je namenjenih 10.000 EUR, vendar svetniki niso dobili nobenega DIIP-a, zato jo 

zanima, kaj to sploh je. 
Odgovor: V okviru projekta bo vzpostavljen vadbeni park v Lescah. V Lescah ni pokritega prostora, kjer bi se v 
primeru slabega vremena izvajale različne športne, kulturne in ostale družbene dejavnosti na prostem. Načrtovana je 
postavitev pokritega objekta (oblika dvojnega kozolca površine okoli 60 m2) v Lescah, kjer bi se izvajale različne 
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športne, kulturne in ostale družbene dejavnosti na prostem.  V okviru projektov participativnega proračuna se bo 
izdelala projektna dokumentacija in pridobitev upravnih dovoljenj. Za izvedbo projekta bo Občina Radovljica v letu 
2021, skupno z drugimi občinami, kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev 4 Javnega poziva za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica. Projekt bo izveden v letu 2022.  

10. Vprašanje: Glede ceste Spar - Filipič ve, da se ni obnavljala, vendar so sedaj na koncu ulice stebrički, zato jo 
zanima, kakšne so strategija in usmeritve, na podlagi katerih se dela.  
Odgovor: Nedavna ureditev slepe ulice na odseku Gradnikove ceste je bila odpravljena z odločbo občinske uprave. 
Obnove cest se izvajajo na podlagi Štiriletnega programa razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020 - 2023 in 
Celostne prometne strategije občine Radovljica. Zaradi povečanja prometne varnosti je v proračunsko obdobje 
2021-2022 prednostno vključena obnova Gradnikove ceste na odseku od trgovine Spar do Borove hiše oziroma v 
dolžini, kot to omogočajo pridobljena zemljišča za izvedbo investicije. Za pridobitev nekaterih zemljišč se občina še 
pogaja, v kolikor dogovor ne bo dosežen, pa bomo predlagali postopek razlastitve. Obnova predvideva celotno 
sanacijo ceste, gradnjo kolesarskih pasov, pločnika, cestne razsvetljave in obnovo komunalne infrastrukture. 

11. Predlog: Med letom je večkrat opozarjala na DIIPe, ker jih ni dobila, ne ve, ali mora dati pisno zahtevo, da jih bodo 
dobili, ali pa naj jih občinska uprava objavi na spletu, da bodo lahko vsi dostopali do njih. Kot občinska svetnica 
pričakuje, da bo DIIP dobila takrat, ko se zadeva dela, in da bo vedela, da je znesek v NRP namenjen za to zadevo. 
Odgovor: Predlog se upošteva. Na spletni strani občine je za člane občinskega sveta in člane delovnih teles, z 
uporabniškim imenom in geslom, urejen dostop do predlaganih gradiv.  

Branko Fajfar 
12. Vprašanje: Koliko kilometrov cest je bilo zgrajenih v zadnjih dveh letih, ker je v volilnem obdobju župan obljubil, 

da jih bo zgradil 50 kilometrov. Pri sedanjem tempu ne ve, če jih bo naredil 10 kilometrov. 
Odgovor: Občina upravlja s 194,48 km kategoriziranih cest. V zadnjih dveh letih ni bilo zgrajenih novih lokalnih 
cest in javnih poti. Na podlagi pogodbe o komunalnem opremljanju, namerava občina v prihodnjem letu prevzeti 
dodatnih 90 m ceste v naselju Črnivec in 90 m ceste na območju OPPN ČN sever. Občina trenutno gradi javno 
makadamsko pot ob železniški progi na območju naselja Zaloše, v skupni dolžini dobrih 920 m. V letu 2019 je bila 
kategorizirana zadnja večja investicija občine v izgradnjo nove javne ceste, in sicer na območju OLN Brezje, v 
skupni dolžini 610 m.  

Občina je v letu 2019 zaradi dotrajanosti ali zaradi gradnje komunalne infrastrukture obnovila 2,334 km lokalnih 
cest in javnih poti, v letu 2020 pa 6,225 km lokalnih cest in javnih poti (vključno z omenjeno javno potjo v Zalošah) 
ter 0,78 km pločnikov. Pri tem naj pojasnimo, da podatek o kilometrih obnovljene cestne infrastrukture ni 
merodajen oziroma primerljiv podatek, s katerim naj bi se merile letne investicije v cestno infrastrukturo. 
Investicijske obnove posameznih cestnih odsekov se med seboj precej razlikujejo, in sicer predvsem glede na obseg 
obnove cestne infrastrukture, ki se nanaša na širino in načrtovano nosilnost vozne površine, s katero je določen 
ustroj ceste, debelina posameznega nosilnega sloja ceste in podobno. Prav tako na investicijo obnove ceste vpliva 
tudi obseg izvedene opremljenosti ceste z meteorno kanalizacijo, pločniki, cestno razsvetljavo ter cestno opremo in 
signalizacijo. Na končno ceno obnove cestne infrastrukture vpliva tudi sočasna gradnja komunalne infrastrukture, 
npr. vodovoda in fekalne kanalizacije. 

13. Pripomba: V načrtu razvojnih programov je za sredstva za zagotavljanje pogojev za delovanje članov Liste 
krajevnih skupnosti za leto 2021 300 EUR, za leto 2022 pa 230 EUR. Zapisano je, da so sredstva v skladu s 
pravilnikom za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta in jih lahko koristijo na podlagi 
predlogov svetniških skupin in samostojnih članov. Povedal je, da ga nihče ni vprašal, niti ni dal nobenega predloga, 
zato ne ve, zakaj je to notri. 
Odgovor: Pravilnik porabo sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta med drugim 
omogoča za nakup računalniške opreme. Ker svetnik Liste krajevnih skupnosti v letih 2021 in 2022 ne namerava 
predlagati porabe sredstev za računalniško opremo, smo v predlogu proračun NRP 010004 - Sredstva za 
zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS ukinili. 

V proračunu so bili doslej predlagani NRP-je za nakup računalnikov in računalniške opreme za vse svetniške 
skupine in samostojne člane. Pri pripravi proračuna zneske na posameznih kontih postavk in NRP-jev za delo 
svetniških skupin in samostojnih članov oceni občinska uprava. Ko je proračun sprejet, pa se ta sredstva, kot je 
navedeno v obrazložitvah NRP-jev, koristijo na podlagi predlogov svetniških skupin in samostojnih članov 
občinskega sveta. Če glede na namene prejetih predlogov za porabo sredstev zneski na kontih niso ustrezni, 
občinska uprava pripravi predlog prerazporeditve.  

Pripomba se upošteva. 
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Jernej Kolman 
14. Vprašanje: Glede kopališča Radovljica ga, ker je v proračunu predvidenih 600.000 EUR, zanima, kakšen bo delež 

nepovratnih sredstev in kakšen bo delež občine. Vprašal je tudi, če nepovratnih sredstev ne bo, ali se bo šlo vseeno v 
to investicijo ali ne. 
Odgovor: Občina Radovljica je 1.10.2020 prejela obvestilo, da je Vlada Republike Slovenije na seji dne 30.9.2020 
s sklepom št. 41100-4/2020/21 določila pomembne investicije za zagon gospodarstva po epidemiji nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) ter potrdila prečiščeno besedilo Seznama pomembnih investicij, ki bodo sofinancirane z 
nepovratnimi sredstvi, na katerem se nahaja tudi investicija v rekonstrukcijo kopališča v Radovljici. V proračuna in 
NRP je vključena 1. faza projekta rekonstrukcije kopališča Radovljica v vrednosti 3.807.779 EUR, ki obsega 
izgradnjo malega bazena za opismenjevanje in rehabilitacijo, obnovo sanitarnega vozla za kamp, obnovo garderob 
in sanitarij ter premik restavracije iz severnega dela kompleksa na južni del. V finančni konstrukciji smo upoštevali 
55 % nepovratnih sredstev in 200.000 EUR sofinanciranja s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske, ostalo (40 %) 
predstavlja lastni delež. Izvedba investicije je vezana na pridobitev nepovratnih sredstev. 

Simon Resman 
15. Predlog: Začne naj se s pridobivanjem zemljišč za gorenjsko bolnišnico, s čimer bo občina še korak pred ostalimi. 

Odgovor: Podlaga za začetek pridobivanja zemljišč je le konkretno pripravljena in sprejeta investicija z izdelano 
investicijsko in projektno dokumentacijo na minimalnem nivoju idejne zasnove. V tem primeru nosilec investicije ni 
občina, zato bi kot podlago za začetek pridobivanja zemljišč morali imeti tudi konkreten dogovor (listino) o 
sodelovanje z investitorjem (RS, Ministrstvo za zdravje). Pridobivanje nepremičnin v last občine na zalogo oziroma 
brez zagotovila, da gre za sprejeto in ustrezno pripravljeno investicijo, je prepovedano skladno s 43.členom Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Za 
pridobivanje nepremičnin za izvedbo takšne investicije bi potrebovali velik delež proračunskih sredstev, kar bi 
onemogočalo izvedbo drugih sicer že pripravljenih občinskih investicij. Občinska uprava bo izvajala aktivnosti za 
pripravo vseh ustreznih podlag za izbor lokacije, kar je tudi eden od pogojev za začetek odkupovanja zemljišč. 

Predloga se ne upošteva.  

 

 

DELOVNA TELESA 

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja 
16. Vprašanje: 1302 Cestni promet in infrastruktura - NRP-ji za leti 2023, 2024 in po letu 2024 so zelo optimistični, od 

kod se bodo zagotovila sredstva? 
Odgovor: V NRP so na področju cestne infrastrukture vključene investicije na osnovi potreb in na osnovi 
pripravljenega štiriletnega programa vzdrževanja cest. Skupna vrednost investicij po letu 2022 je visoka, kar pa 
utemeljujemo s tem, da vključenost investicije v NRP omogoča začetek postopkov, ki so potrebni pred izvedbo 
investicije, to sta priprava projektne dokumentacije in ureditev premoženjsko pravnih zadev. Ti postopki so običajno 
dolgotrajni in vključujejo reševanje najrazličnejših vprašanj in problemov, kar pa čas priprave investicije lahko 
podaljša. Vse skupaj vpliva na odmik izvedbe investicije od prvotno načrtovanega terminskega plana. Načrt 
razvojnih programov pa se spreminja in usklajuje z vsakokratno spremembo proračuna. V tekočem letu se 
zagotavlja izvedba investicije glede na prioritete, potrebe in glede na razpoložljiva finančna sredstva. 

17. Pripomba in vprašanje: Glede na ocenjeno vrednost cestne infrastrukture ocenjujejo, da je sredstev za 
investicijsko vzdrževanje cest in infrastrukture premalo, po oceni bi za vzdrževanje cest potrebovali 2 
milijona EUR. Sprašujejo, ali je v sredstvih za vzdrževanje vključeno tudi zimsko vzdrževanje oziroma pluženje 
cest in prosijo za bolj jasen odgovor za NRP za leti 2024 in 2025. 
Odgovor: Občina za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v predlogu proračuna za 
leto 2021 namenja 6 milijonov EUR, za leto 2022 pa 3,4 milijona EUR. Od tega zneska se za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest (ceste, pločniki, kolesarske površine, cestna meteorna kanalizacija, cestna razsvetljava, 
cestna oprema…) namenja 1.137.000 EUR na letni ravni, kar zadostuje za celoletno tekoče vzdrževanje. Za 
investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture pa občina dodatno namenja 4,5 milijona EUR v letu 2021 in 1,6 
milijona EUR v letu 2022. Sredstva za ta namen so predvidena v predlogu proračuna, in sicer na proračunskih 
postavkah:   
- 44698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS (vključuje tudi zimsko 
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vzdrževanje)  
- 44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini (vključuje tudi zimsko vzdrževanje)  
- 44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
- 44690 Pločniki in hodniki za pešce  
- 44691 Kolesarske steze 
- 44303 Cestna oprema 
- 44314 Obeležba uličnih sistemov 
- 44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 
- 44693 Urejanje mirujočega prometa 
- 44695 Vodenje banke cestnih podatkov 
- 44302 Cestna razsvetljava 
- 44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 
- 052080 Izgradnja meteorne kanalizacije   

V NRP so na področju cestne infrastrukture vključene investicije na osnovi potreb in na osnovi pripravljenega 
štiriletnega programa vzdrževanja cest. Skupna vrednost investicij po letu 2022 je visoka, kar pa utemeljujemo s 
tem, da vključenost investicije v NRP omogoča začetek določenih postopkov, ki so potrebni pred izvedbo 
investicije, to je priprava projektne dokumentacije in ureditev premoženjsko pravnih zadev. Ti postopki so običajno 
dolgotrajni in vključujejo reševanje najrazličnejših vprašanj in problemov, kar pa čas priprave investicije lahko 
podaljša. Vse skupaj vpliva na odmik izvedbe investicije od prvotno načrtovanega terminskega plana, načrt 
razvojnih programov pa se spreminja in usklajuje z vsakokratno spremembo proračuna. V tekočem letu se 
zagotavlja izvedba investicije glede na prioritete, potrebe in glede na razpoložljiva finančna sredstva. 
Celovite obnove ceste za Verigo ni možno izvesti do sklenitve dogovorov s tremi služnostnimi upravičenci oziroma 
do dokončne razlastitve (izbrisa) njihovih služnostnih pravic. Na cesti se trenutno lahko izvršijo le najbolj nujna 
vzdrževalna dela, s predhodnim vsakokratnim soglasjem služnostnih upravičencev. Upravna enota Radovljica je 
februarja 2020 izdala odločbe o razlastitvi (izbrisu) služnostnih pravic na cesti, zoper katere pa so se pritožili vsi 
trije upravičenci. Ministrstvo za okolje in prostor je julija 2020 pritožbam ugodilo in zadevo vrnilo v ponovno 
odločanje Upravni enoti Radovljica, ki mora v ponovljenem ugotovitvenem postopku pred izdajo odločbe kot 
nesporno ugotoviti (tudi s pomočjo izvedenca), ali cesta dejansko poteka po vseh parcelah, na katerih se zahteva 
izbris služnostnih pravic. Občina Radovljica je kot pravno podlago za razlastitev navajala obstoj ceste pred 
vzpostavitvijo služnostnih pravic, sprejet Lokacijski načrt za Verigo, po katerem se obnova ceste predvideva, Odlok 
o kategorizaciji cest v občini Radovljica in vzpostavljeno zaznambo javnega dobra - občinska cesta na vseh 
navedenih parcelah, vendar po mnenju ministrstva to ni predstavljalo zadostne pravne podlage za razlastitev. Za 
celovito obnovo ceste za Verigo je bila v mesecu novembru izdelana projektna dokumentacija za izvedbo z 
namenom, da občina po izvedeni razlastitvi služnostnih pravic na cesti, takoj začne z vsemi aktivnostmi, povezanimi 
z obnovo ceste. Za projektno rešitev obnove so pridobljena vsa dovoljenja za poseg v prostor. Projektantska ocena 
obnove ceste, ki vključuje tudi izgradnjo pločnika, umestitev pomožnih kolesarskih pasov, meteorne kanalizacije in 
cestne razsvetljave, je ocenjena na 1 milijon EUR. Uvrstitev obnove ceste za Verigo v proračun bo možna po 
izvedeni razlastitvi služnostnih pravic na cesti. Ko bo postopek zaključen, bomo predlagali zagotovitev sredstev za 
obnovo z rebalansom proračuna ali z naslednjim proračunom. 
Predloga se ne upošteva.  

18. Vprašanje: Kako je s cesto za Verigo, saj se rekonstrukcija vleče več kot deset let, v proračunu pa se premika v leto 
2024 in kasneje - za naslednje leto je predvideno samo parkirišče, odgovori, da je razlog v neurejenem lastništvu, pa 
niso več sprejemljivi. 
Odgovor: Celovite rekonstrukcije ceste za Verigo ni možno izvesti do sklenitve dogovorov s tremi služnostnimi 
upravičenci oziroma do dokončne razlastitve (izbrisa) njihovih služnostnih pravic. Na cesti se trenutno lahko 
izvršijo le najbolj nujna vzdrževalna dela, s predhodnim vsakokratnim soglasjem služnostnih upravičencev. Upravna 
enota Radovljica je februarja 2020 izdala odločbe o razlastitvi (izbrisu) služnostnih pravic na cesti, zoper katere pa 
so se pritožili vsi trije upravičenci. Ministrstvo za okolje in prostor je julija 2020 pritožbam ugodilo in zadevo vrnilo 
v ponovno odločanje Upravni enoti Radovljica, ki mora v ponovljenem ugotovitvenem postopku pred izdajo 
odločbe kot nesporno ugotoviti (tudi s pomočjo izvedenca), ali cesta dejansko poteka po vseh parcelah, na katerih se 
zahteva izbris služnostnih pravic. Občina Radovljica je kot pravno podlago za razlastitev navajala obstoj ceste pred 
vzpostavitvijo služnostnih pravic, sprejet Lokacijski načrt za Verigo, po katerem se rekonstrukcija ceste predvideva, 
Odlok o kategorizaciji cest v občini Radovljica in vzpostavljeno zaznambo javnega dobra - občinska cesta na vseh 
navedenih parcelah, vendar po mnenju ministrstva to ni predstavljalo zadostne pravne podlage za razlastitev. 

19. Pripomba: Stanje Kranjske ceste, ki predstavlja vhod v Radovljico, je slabo. 
Odgovor: V sklopu projekta Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji, ki ga sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bila ena od treh prvotno prijavljenih 
povezav tudi povezava upravnega središča Radovljice z avtobusnim postajališčem v Novi vasi. Po pridobljeni oceni 
investicije za vse tri prijavljene povezave, ki je presegala 8 milijonov EUR, je občina odstopila od prijave omenjene 
povezave. Zanjo je bila izdelana PZI projektna dokumentacija za ureditev ceste, gradnjo kolesarskih in pešaških 
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površin, obnovo celotne komunalne infrastrukture, gradnjo meteorne kanalizacije ter ureditev in dopolnitev cestne 
razsvetljave. Povezava je vključevala ureditev odseka Kranjske ceste od križišča z Gorenjsko cesto do Šercerjeve 
ulice ter ureditev lokalne ceste Radovljica - Nova vas, na odseku od izvoza proti kmetiji Dolenc do naselja Zapuže. 
Projektantska ocena investicije za omenjen odsek Kranjske ceste je bila 1,5 milijona EUR, za omenjen odsek ceste 
Radovljice - Nova vas pa 2,2 milijona EUR. Občina namerava omenjeno povezavo prijaviti na naslednji razpis 
sofinanciranja kolesarskih povezav iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

20. Pripomba: Postavka za smučišče Kamna Gorica v višini 20 tisoč EUR v naslednjem letu in 25. tisoč evrov  v letu 
2022 ni smotrna. 
Odgovor: Smučišče Kamna Gorica je po opustitvi smučišča v Krpinu edina še delujoča smučarska športna površina 
na območju občine, ki ob ugodnih vremenskih razmerah občankam in občanom zagotavlja možnosti za smučanje, 
sankanje in tek na smučeh, omogoča tudi izvedbo vadbe športnim klubom in drugim organiziranim skupinam, 
vzgojno-izobraževalnim organizacijam pa izvedbo športnih dni. Pomen objekta je predvsem v dostopnosti same 
lokacije, poleg tega je objekt finančno dostopen tudi ranljivejšim skupinam, ki si ne morejo privoščiti rekreacije v 
velikih in dragih smučarskih središčih. S postopno obnovo infrastrukture smučišča Kamna Gorica (umetno 
zasneževanje, razsvetljava, obnova vlečnice) in z rednim tekočim in investicijskim vzdrževanjem bo objekt 
postopoma lahko ponudil tudi nove vsebine in podaljšal svoje obratovanje. 
Pripombe se ne upošteva. 

21. Pripomba: Zamika se izgradnja pločnika na Posavcu in v Podnartu. Za obnovo cest in infrastrukture v cestah v 
proračunu je namenjeno polovico premalo denarja. Pločnik je možno narediti vse do hiše, ki bo odstranjena. 
Odgovor: Rekonstrukcija regionalne ceste na območju naselja Podnart je v pristojnosti Direkcije RS za 
infrastrukturo in je vezana na izvajanje plana investicijskega vzdrževanja državnih cest. Sočasno z rekonstrukcijo 
ceste je predvidena tudi gradnja pločnika, cestne razsvetljave in komunalne infrastrukture (vodovoda in kanalizacije) 
v investiciji občine. Po podatkih DRSI je bila v letu 2017 izdelana PZI projektna dokumentacija, ki pa zaradi 
negativnega mnenja Slovenskih železnic ni bila recenzirana. V letošnjem letu je bilo po več usklajevanjih 
pridobljeno tudi pozitivno mnenje Slovenskih železnic, zato je naročena tudi novelacija PZI projektne 
dokumentacije v območju nivojskega prehoda, ki se v sklopu nadgradnje železniške proge ukine. Vzporedno 
potekajo tudi odkupi potrebnih zemljišč. V letu 2021 sledi recenzija in pridobitev manjkajočih zemljišč in razpis za 
gradnjo. 
Iz plana investicijskega vzdrževanja državnih cest je razvidno, da se bo omenjena investicija izvedbeno začela v letu 
2024. Občina zagotavlja potrebna sredstva za izgradnjo pločnika v istem proračunskem letu. Ključni pogoj za 
izgradnjo pločnika ob državni cesti, je predhodna ukinitev nivojskega prehoda čez železniško progo k objektoma 
Podnart 15 in 16, ki naj bi se ukinil sočasno z nadgradnjo železniške proge. Slednje predstavlja pogoj za izdajo 
soglasja upravljavca železniške infrastrukture k izvedbi rešitve rekonstrukcije državne ceste z umestitvijo pločnika. 
Ukinitev bo možna le v primeru, če bo občini uspelo pridobiti zemljišča za gradnjo nadomestnega cestnega 
priključka do obeh omenjenih objektov. Projektna dokumentacija za izvedbo nadomestnega cestnega priključka je 
izdelana. Trenutno občina izvaja pogajanja za odkup zemljišč, ki pa še niso zaključena.  
Pripombe se ne upošteva.        

22. Vprašanje in predlog: Ali bazen prva faza ne vključuje pokrite nove strehe in je to predvideno z drugo fazo, ta pa 
še ni vključena v NRP-je? Če je nova streha - druga faza vključena v NRP, je skupna vrednost investicije 3,8 
mio EUR. Predlagajo, da se v NRP vključi tudi druga faza.  
Odgovor: Druga faza obnove kopališča Radovljica, ki vključuje pokritje obstoječega olimpijskega bazena, še ni 
vključena v NRP občine, saj je izvedbo te investicije do konca leta 2024 nerealno pričakovati. 

 

Odbor krajevnih skupnosti 
23. Predlog KS Begunje na Gorenjskem in KS Lesce: V proračun za leto 2021 je treba vključiti sredstva za izdelavo 

projektne dokumentacije za cesto Lesce-Hlebce-Begunje. 
Odgovor: V štiriletnem programu razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020-2023 je v letu 2022 predvideno 
naročilo projektne dokumentacije za krajši odsek ceste Lesce-Hlebce-Begunje. Skladno s sprejetim štiriletnim 
programom se v predlogu proračuna za leto 2022 zagotavlja sredstva za naročilo projektne dokumentacije za 
ureditev odseka omenjene ceste, in sicer od križišča za Zgošo do pokopališča v Begunjah. 
Predlog se upošteva.  
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24. Predlog KS Lesce: V proračun za leto 2021 je treba vključiti sredstva za rekonstrukcijo ceste za Verigo, da bo 
zaključena do konca leta 2022 
Odgovor: Celovite rekonstrukcije ceste za Verigo ni možno izvesti do sklenitve dogovorov s tremi služnostnimi 
upravičenci oziroma do dokončne razlastitve (izbrisa) njihovih služnostnih pravic. Na cesti se trenutno lahko 
izvršijo le najbolj nujna vzdrževalna dela, s predhodnim vsakokratnim soglasjem služnostnih upravičencev. Upravna 
enota Radovljica je februarja 2020 izdala odločbe o razlastitvi (izbrisu) služnostnih pravic na cesti, zoper katere pa 
so se pritožili vsi trije upravičenci. Ministrstvo za okolje in prostor je julija 2020 pritožbam ugodilo in zadevo vrnilo 
v ponovno odločanje Upravni enoti Radovljica, ki mora v ponovljenem ugotovitvenem postopku pred izdajo 
odločbe kot nesporno ugotoviti (tudi s pomočjo izvedenca), ali cesta dejansko poteka po vseh parcelah, na katerih se 
zahteva izbris služnostnih pravic. Občina Radovljica je kot pravno podlago za razlastitev navajala obstoj ceste pred 
vzpostavitvijo služnostnih pravic, sprejet Lokacijski načrt za Verigo, po katerem se rekonstrukcija ceste predvideva, 
Odlok o kategorizaciji cest v občini Radovljica in vzpostavljeno zaznambo javnega dobra - občinska cesta na vseh 
navedenih parcelah, vendar po mnenju ministrstva to ni predstavljalo zadostne pravne podlage za razlastitev. 
Predlog se na upošteva. 

25. Predlog KS Lesce: V proračun za leto 2021 je treba vključiti sredstva za odkup zemljišč za cesto Hraše-Studenčice. 
Odgovor: Sredstva so zagotovljena v okviru splošne postavke 44812, Nakup in oprema zemljišč. 

 

Odbor za gospodarstvo 
26. Predlog: Preveri se možnost, da se podjetja in podjetnike, ki zaradi protikoronskih ukrepov trenutno ne delujejo, za 

čas zaprtja poslovnih prostorov oprosti plačila komunalnih storitev, ki jih v tem času ne koristijo (odvoz smeti, 
poraba vode). 
Odgovor: Pobudo smo posredovali Komunali Radovljica d.o.o., s katero ugotavljamo, da je obračun stroškov v 
zvezi z oskrbo s pitno vodo in odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda povezan z njihovo porabo. Če porabe ne bo, 
podjetja in podjetniki tudi ne bodo imeli stroškov s tem. Odvoz odpadkov za podjetja in podjetnike praviloma 
poteka z individualnimi pogodbami oz. naročili. Oprostitev za te stroške lahko uveljavljajo individualno na podlagi 
njihovih vlog. Ta sistem je bil uveden že v prvem valu epidemije covid-19, spomladi letošnjega leta. Menimo, da 
generalna oprostitev tu ni smiselna, saj vsa podjetja niso v enakem položaju.  
Ob posredovanju pobude smo predlagali tudi, da se preuči možnost dodatnih oprostitev za nekatere fiksne stroške, ki 
jih imajo odjemalci komunalnih storitev. Sicer pa v proračunih za leti 2021 in 2022 zagotavljamo 90.000 € za 
subvencioniranje komunalnih storitev. S temi sredstvi bomo pokrili del cen komunalnih storitev. Predlog za 
oblikovanj novih cen komunalnih storitev, in njihovo delno subvencioniranje, bo občinski svet obravnaval na eni 
izmed pomladanskih sej.  

27. Predlog: Preveri se možnost odloga plačila NUSZ in plačila vrtca za podjetja in podjetnike, ki bi se evidentirano 
znašli v stiski zaradi epidemije covid-19. 
Odgovor: Odlog plačila NUSZ tako za fizične, kot tudi pravne osebe ureja Zakon o davčnem postopku in Zakon o 
interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Slednji v prvem odstavku 7. člena določa, da lahko davčni organ 
pod določenimi pogoji dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 
mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. 
Vlada RS je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi 22.10.2020 med drugim sprejela odločitev, da se 
vzgojno - izobraževalni zavodi s ponedeljkom, 26.10.2020, zaprejo. Prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja določa Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, sprejet 23.10.2020. V času zaprtja vrtcev so starši, katerih 
otroci vrtca ne obiskujejo, plačila oproščeni. 

 

Odbor za kmetijstvo 
28. Predlog: Odbor predlaga, da se povečajo sredstva za državne pomoči v kmetijstvu za obe leti za 10.000 EUR. 

Odgovor: Predlog se upošteva. Proračunska postavka je v obeh letih povečana za 10.000 EUR. 
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Odbor za finance 
29. Predlog: Odbor predlaga, da se zniža odstotek spreminjanja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov z 

20% na 12% (9. člen Odloka o proračunu Občine Radovljica). 
Odgovor: Predlog se upošteva. Pravica spreminjanja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov je v 9. členu 
predloga odloka o proračunu Občine Radovljica tako za leto 2021 kot tudi za leto 2022 znižana z 20% na 12%.   

30. Predlog: Za pravno podlago pri pripravi proračuna naj se doda tudi Uredba o enotni metodologiji za pripravi 
investicijske dokumentacije. 
Odgovor: Predlog se upošteva. V uvodu proračuna je med pravnimi podlagami za sestavo proračuna navedena tudi 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).   

31. Predlog: Uredi naj se dostop in pogled v DIIP-e tudi za občinske svetnike in člane Odbora za finance. 
Odgovor: Predlog se upošteva. Dostop in vpogled v DIIP-e za člane občinskega sveta in delovnih teles je urejen. 

 

 

STRANKE IN LISTE 

SDS - Slovenska demokratska stranka 
32. Predlog: Predlagajo dopolnitev letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 

2021 in 2022 z dodatno postavko za pridobivanje zemljišč za izgradnjo regijske bolnišnice na območju enote 
urejanja RA 95 v Radovljici. V okviru programov izgradnje novih bolnišničnih kapacitet ima izgradnja regijske 
bolnice na Gorenjskem visoko prioriteto. Glede na situacijo v povezavi s korona virusom, covid-19, je možnost 
pridobitve ustreznega finančnega vira močno povečana. Ker si za lokacijo regijske bolnišnice prizadevajo tudi druge 
občine (zlasti Jesenice in Kranj) in ker je po eni strani dejstvo, da je lokacija v Radovljici z vidika lege v gorenjskem 
prostoru in možnosti nadaljnjega razvoja optimalna, predlagajo, da se začne organizirano pridobivati potrebna 
zemljišča, saj je pričakovati, da bo eden pomembnih elementov pri izboru lokacije prav čas, v katerem bo možno 
začeti z gradnjo. V tem primeru bi bila občina, ki bi lahko ponudila tudi že pridobljena zemljišča v bistveni 
prednosti. Predlagajo, da se k pridobivanju zemljišč sicer pristopi fazno in se v tem postopku tudi pridobivajo 
zemljišča, ki bodo kmetom ponujena v zamenjavo, kar bi omogočilo optimalno urejanje premoženjskih zadev na 
območju. 
Odgovor: Podlaga za začetek pridobivanja zemljišč je le konkretno pripravljena in sprejeta investicija z izdelano 
investicijsko in projektno dokumentacijo na minimalnem nivoju idejne zasnove. V tem primeru nosilec investicije ni 
občina, zato bi kot podlago za začetek pridobivanja zemljišč morali imeti tudi konkreten dogovor (listino) o 
sodelovanje z investitorjem (RS, Ministrstvo za zdravje). Pridobivanje nepremičnin v last občine na zalogo oziroma 
brez zagotovila, da gre za sprejeto in ustrezno pripravljeno investicijo, je prepovedano skladno s 43. členom Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Za 
pridobivanje nepremičnin za izvedbo takšne investicije bi potrebovali velik delež proračunskih sredstev, kar bi 
onemogočalo izvedbo drugih sicer že pripravljenih občinskih investicij. Občinska uprava bo izvajala aktivnosti za 
pripravo vseh ustreznih podlag za izbor lokacije, kar je tudi eden od pogojev za začetek odkupovanja zemljišč. 

Predloga se ne upošteva.  

33. Predlog: Občinske ceste so slabe. Da se vsaj približno ohranja realna vrednost občinske cestne infrastrukture, ki je 
ocenjena po podatkih občinske uprave na 82 milijonov EUR, z življenjsko dobo, ki je predvidena med 20 in 25 let, 
je treba na proračunski postavki 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, zagotoviti minimalno 
2 milijona EUR v letu 2021 in minimalno milijona EUR v letu 2022. 
Odgovor: Življenjska doba cestne infrastrukture ob rednem vzdrževanju znaša med 20 in 25 let, med tem ko 
življenjska doba cestne infrastrukture ob rednem investicijskem vzdrževanju znaša med 50 in 60 let. Zaradi tega 
dejstva občina več sredstev namenja za investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture, saj se s takim pristopom 
bistveno podaljša življenjsko dobo obnovljenih cest. 

Občina za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v predlogu proračuna za leto 2021 
namenja sredstva v višini 6 milijonov EUR, za leto 2022 pa 3,4 milijona EUR. Od tega zneska se za upravljanje in 
tekoče vzdrževanje občinskih cest (ceste, pločniki, kolesarske površine, cestna meteorna kanalizacija, cestna 
razsvetljava, cestna oprema…) namenja 1.137.000 EUR na letni ravni, kar zadostuje za celoletno tekoče 
vzdrževanje. Za investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture pa občina dodatno namenja 4,5 milijona EUR v letu 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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2021 in 1,6 milijona EUR v letu 2022. Sredstva za ta namen so predvidena v predlogu proračuna, in sicer na 
proračunskih postavkah:   

- 44698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS (vključuje tudi zimsko 
vzdrževanje)  

- 44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini (vključuje tudi zimsko vzdrževanje)  
- 44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
- 44690 Pločniki in hodniki za pešce  
- 44691 Kolesarske steze 
- 44303 Cestna oprema 
- 44314 Obeležba uličnih sistemov 
- 44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 
- 44693 Urejanje mirujočega prometa 
- 44695 Vodenje banke cestnih podatkov 
- 44302 Cestna razsvetljava 
- 44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 
- 052080 Izgradnja meteorne kanalizacije 

Predloga se ne upošteva. 

34. Predlog: Kranjska cesta v Radovljici, od križišča s Šercerjevo ulico do avtobusne postaje, je v slabem stanju. Glede 
na to, da je ta cesta vhod v Radovljico in prvi vtis turista, ki se pripelje po tej cesti, je treba cesto sanirati čim prej. 
Sredstva v NRP-jih so predvidena šele po letu 2024. Sanacija naj se izvede skupaj z umestitvijo kolesarske steze. 
Odgovor: V sklopu projekta Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji, ki ga sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bila ena od treh prvotno prijavljenih 
povezav tudi povezava upravnega središča Radovljice z avtobusnim postajališčem v Novi vasi. Po pridobljeni oceni 
investicije za vse tri prijavljene povezave, ki je presegala 8 milijonov EUR, je občina odstopila od prijave omenjene 
povezave. Zanjo je bila izdelana PZI projektna dokumentacija za ureditev ceste, gradnjo kolesarskih in pešaških 
površin, obnovo celotne komunalne infrastrukture, gradnjo meteorne kanalizacije ter ureditev in dopolnitev cestne 
razsvetljave. Povezava je vključevala ureditev odseka Kranjske ceste od križišča z Gorenjsko cesto do Šercerjeve 
ulice ter ureditev lokalne ceste Radovljica - Nova vas, na odseku od izvoza proti kmetiji Dolenc do naselja Zapuže. 
Projektantska ocena investicije za omenjen odsek Kranjske ceste je bila 1,5 milijona EUR, za omenjen odsek ceste 
Radovljice - Nova vas pa 2,2 milijona EUR. Občina namerava omenjeno povezavo prijaviti na naslednji razpis 
sofinanciranja kolesarskih povezav iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

Predloga se ne upošteva. 

35. Predlog: 045002 Cesta za Verigo: ker je cesta nevarna predvsem z vidika najšibkejših udeležencev (otroci), je treba 
zagotoviti sredstva za sanacijo najkasneje v letu 2022. 
Odgovor: Celovite rekonstrukcije ceste za Verigo ni možno izvesti do sklenitve dogovorov s tremi služnostnimi 
upravičenci oziroma do dokončne razlastitve (izbrisa) njihovih služnostnih pravic. Na cesti se trenutno lahko izvršijo 
le najbolj nujna vzdrževalna dela, s predhodnim vsakokratnim soglasjem služnostnih upravičencev. Upravna enota 
Radovljica je februarja 2020 izdala odločbe o razlastitvi (izbrisu) služnostnih pravic na cesti, zoper katere pa so se 
pritožili vsi trije upravičenci. Ministrstvo za okolje in prostor je julija 2020 pritožbam ugodilo in zadevo vrnilo v 
ponovno odločanje Upravni enoti Radovljica, ki mora v ponovljenem ugotovitvenem postopku pred izdajo odločbe 
kot nesporno ugotoviti (tudi s pomočjo izvedenca), ali cesta dejansko poteka po vseh parcelah, na katerih se zahteva 
izbris služnostnih pravic. Občina Radovljica je kot pravno podlago za razlastitev navajala obstoj ceste pred 
vzpostavitvijo služnostnih pravic, sprejet Lokacijski načrt za Verigo, po katerem se rekonstrukcija ceste predvideva, 
Odlok o kategorizaciji cest v občini Radovljica in vzpostavljeno zaznambo javnega dobra - občinska cesta na vseh 
navedenih parcelah, vendar po mnenju ministrstva to ni predstavljalo zadostne pravne podlage za razlastitev. 

Predloga se ne upošteva. 

36. Predlog: 045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici: sredstva za sanacijo se v NRP-jih z vsakim novim 
predlogom proračuna zamikajo v kasnejše obdobje. Sredstva naj se zagotovi najkasneje v letu 2022. 
Odgovor: Zaradi povečanja prometne varnosti je v proračunsko obdobje 2021-2022 prednostno vključena obnova 
Gradnikove ceste na odseku od trgovine Spar do Borove hiše oziroma v dolžini, kot to omogočajo pridobljena 
zemljišča za izvedbo investicije. Za pridobitev nekaterih zemljišč se občina še pogaja, v kolikor dogovor ne bo 
dosežen, pa bomo predlagali postopek razlastitve. Obnova predvideva celotno sanacijo ceste, gradnjo kolesarskih 
pasov, pločnika, cestne razsvetljave in obnovo komunalne infrastrukture. Obnova 2. faze Gradnikove ceste od h.š 57 
do 63 je zamaknjen v leto 2023. Skladno s Štiriletnim programom razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020-2023 
se v predlogu proračuna za leto 2022 zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev 
Gradnikove ceste od h.š. 5 do 131, kjer bo poleg načrtovanja obnove ceste predvideno tudi načrtovanje 
manjkajočega pločnika in obnove obstoječe komunalne infrastrukture.  
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Predlog se delno upošteva.  

37. Predlog: 44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave - dodati ureditev cestne razsvetljave na Špicarjevi 
ulici v Radovljici v letu 2021. 
Odgovor: V letih 2021 in 2022 je, zaradi zahtevnih investicij ob nadgradnji železniške proge, gradnje kolesarskih 
povezav, gradnje kanalizacije in vodovoda na Sp. Lancovem, gradnje I. faze kanalizacije v Kamni Gorici in 
nadgradnje CČN Radovljica, bistveno zmanjšana višina sredstev, ki se namenja za javno razsvetljavo. Več kot 
polovica načrtovanih sredstev je namenjena rednemu vzdrževanju javne razsvetljave in zamenjavi neustreznih 
svetilk, ki smo jih letno dolžni zamenjati skladno z izdano odločbo pristojne inšpekcije. V letih 2021 in 2022 so tako 
predvidena samo sredstva za ureditev javne razsvetljave v sklopu občinskih investicij v obnovo cest ali gradnjo 
kanalizacijskega omrežja ter za zamenjavo obstoječe cestne razsvetljave ob kabliranju Elektro Gorenjska. Postavitev 
javne razsvetljave v Špicarjevi ulici v Radovljici je bila predlagana tudi v okviru participativnega proračuna, vendar 
projektni predlog ni prejel zadostnega števila glasov. 

Predloga se ne upošteva. 

38. Predlog: Sredstva na postavki 045066 Pločnik v Podnartu je treba zagotoviti prej. 
Odgovor: Rekonstrukcija regionalne ceste na območju naselja Podnart je v pristojnosti Direkcije RS za 
infrastrukturo in je vezana na izvajanje plana investicijskega vzdrževanja državnih cest. Sočasno z rekonstrukcijo 
ceste je predvidena tudi gradnja pločnika, cestne razsvetljave in komunalne infrastrukture (vodovoda in 
kanalizacije), v investiciji občine. Po podatkih DRSI je bila v letu 2017 izdelana PZI projektna dokumentacija, ki pa 
zaradi negativnega mnenja Slovenskih železnic ni bila recenzirana. V letošnjem letu je bilo po več usklajevanjih 
pridobljeno tudi pozitivno mnenje Slovenskih železnic, zato je naročena tudi novelacija PZI projektne 
dokumentacije v območju nivojskega prehoda, ki se v sklopu nadgradnje železniške proge ukine. Vzporedno 
potekajo tudi odkupi potrebnih zemljišč. V letu 2021 sledi recenzija in pridobitev manjkajočih zemljišč in razpis za 
gradnjo. 

Iz plana investicijskega vzdrževanja državnih cest je razvidno, da se bo omenjena investicija izvedbeno začela v letu 
2024. Občina zagotavlja potrebna sredstva za izgradnjo pločnika v istem proračunskem letu. Ključni pogoj za 
izgradnjo pločnika ob državni cesti je predhodna ukinitev nivojskega prehoda čez železniško progo k objektoma 
Podnart 15 in 16, ki naj bi se ukinil sočasno z nadgradnjo železniške proge. Slednje predstavlja pogoj za izdajo 
soglasja upravljavca železniške infrastrukture, k izvedbi rešitve rekonstrukcije državne ceste z umestitvijo pločnika. 
Ukinitev bo možna le v primeru, če bo občini uspelo pridobiti zemljišča za gradnjo nadomestnega cestnega 
priključka do obeh omenjenih objektov. Projektna dokumentacija za izvedbo nadomestnega cestnega priključka je 
izdelana. Trenutno občina izvaja pogajanja za odkup zemljišč, ki pa še niso zaključena.  

Predlog se ne upošteva.        

39. Predlog: Nenavadno je, da se investicija v podružnično šolo Mošnje tako zelo odmika. Predlagamo, da se ta 
investicija izvede čim prej oz. pospeši priprava dokumentacije, saj nikakor ni prav, da s takimi investicijami 
zamujamo. 
Odgovor: Investicijo v podružnično šolo Mošnje narekuje zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet, tako 
prostorov za pouk in ostalih prostorov kot tudi prostorov za športno vzgojo in potrebnih zunanjih športnih in igralnih 
površin, upoštevajoč normativni prostorski program za predvideno 5 oddelčno šolo. Specifičnost obstoječe lokacije 
in organizacije širšega šolskega območja, kjer se nahajajo obstoječi objekti in prostori namenjeni za izvajanje pouka, 
zahtevajo globlji razmislek in odločitev o nadomestni gradnji podružnične šole Mošnje. Osnovno izhodišče 
predstavlja zagotavljanje neprekinjenega pouka na isti lokaciji tudi v času poteka gradnje objekta, zagotoviti varno 
in suho povezavo šolskih prostorov s prostori, namenjenimi športni vzgoji in igri, zagotoviti optimalno orientacijo 
šolske stavbe in organizacijo šolskih prostorov, skladno z zahtevami veljavne regulative (Pravilnik o normativih za 
graditev in opremo osnovnih šol ter Navodila za graditev osnovnih šol v RS) in načeli trajnostne gradnje. Da je 
mogoče zadostiti vsem omenjenim izhodiščem, je treba predhodno pridobiti soglasje Ministrstvu za kulturo k izbrisu 
obstoječe šolske stavbe iz Registra kulturne dediščine, ki pa trenutno tej nameri nasprotuje. Slednje pomeni, da ni 
dovoljeno spreminjanje zunanjega izgleda obstoječega objekta, kar pa ne omogoča načrtovanja novega objekta, ki 
naj sledi zgoraj omenjenim izhodiščem. Občina trenutno izvaja vse možne aktivnosti za pridobitev soglasja 
ministrstva. Občina bo za potrebe razreševanja omenjene problematike naročila potrebne ekspertize. Hkrati pa je za 
pridobitev končne rešitve umestitve in gradnje podružnične šole naročila projekt idejne rešitve nove prometne 
ureditve, ki naj zagotavlja prometno varnost na širšem šolskem območju in zagotavlja dostop in obračališče za šolski 
avtobus ter idejno zasnovo nove podružnične šole, ki sledi vsem zgoraj omenjenim izhodiščem. Ker pravilnik v 
primeru novogradnje šole narekuje tudi obvezno izgradnjo male vadbene enote predpisanih dimenzij, bo v naročeni 
idejni rešitvi podana tudi rešitev razširitve obstoječe večnamenske dvorane v Kulturnem domu Mošnje, kjer že 
poteka pouk športne vzgoje. Po pridobitvi soglasja Ministrstva za kulturo o izbrisu obstoječe šolske stavbe iz 
Registra kulturne dediščine in po predstavitvi idejne rešitve nove podružnične šole zainteresirani javnosti, namerava 
občina naročiti vso preostalo projektno dokumentacijo, potrebno za izvedbo investicije. 
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Predloga se ne upošteva.  

40. Predlog: Povečajo naj se sredstva na postavki 44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu. 
Odgovor: Predlog se upošteva. Proračunska postavka je v obeh letih povečana za 10.000 EUR. 

41. Predlog: V okviru 055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture naj se v sklopu urejanja 
navezovanja na železniški podvoz v Zalošah uredi še odvodnjavanje padavinskih vod, ki se na to območje stekajo z 
bližnjega hriba, in podtalnice, ki se na tem območju zelo pogosto dvigne. 
Odgovor: Predlog se upošteva. Podtalnica na območju novega podvoza pod železniško progo v naselju Zaloše se po 
pridobljenih geoloških raziskavah nahaja približno 15 m pod nivojem terena. Ob raziskavah je bil hkrati izveden tudi 
nalivalni preizkus, iz katerega je bilo razvidno, da je ponikanje vode na mestu podvoza približno 300 l/min, kar 
ustreza odvodnjavanju meteornih voda na območju novega podvoza, tudi ob večjih nalivih. Hkrati se zavedamo, da 
se v neposredni bližini podvoza nahaja razlivno območje zalednih in izvirskih voda, ki se nahajajo na območju 
naselja Zaloše in predstavljajo dodatno nevarnost poplavljanja podvoza. Zato smo s problematiko seznanili tudi 
naročnika nadgradnje železniške proge, tj. Direkciji RS za infrastrukturo, saj omenjene vode ne ogrožajo le novega 
podvoza, temveč tudi železniško infrastrukturo na omenjenem območju. Tako z naročnikom nadgradnje železniške 
proge kot z lastnikom zemljišč, kjer je možno urediti odvodnjo zalednih in izvirskih voda, potekajo pogovori o 
izvedbi investicije. Dodatna sredstva za ureditev odvodnjavanja zalednih in izvirskih voda na območju novega 
podvoza pod železniško progo v naselju Zaloše se zagotavljajo v predlogu proračuna za leto 2021.  

42. Predlog: Priprava projektne dokumentacije za realizacijo predlogov, ki so nastali v sklopu projekta Arhitektura 
gorenjskih vasi za Zaloše, Ovsiše in Dobrave in so realni za izvedbo v letu 2022. Ker se projekt zaključuje prav času 
sprejemanja občinskega proračuna za leti 2021 in 2022, bo njegovo končno poročilo pripravljeno prav v teh dneh, 
ko se sprejemajo pripombe na njegov osnutek. 
Odgovor: Projekt Arhitektura gorenjskih vasi za Zaloš, Ovsiše in Dobrave še poteka in se bo zaključil v letu 2021. 
V njem so predstavljeni idejni predlogi za urejanje delov javnih površin v navedenih vaseh. Torej gre za idejne 
rešitve, ki pa še niso projektno preverjene, zato niso primerne za vključitev v proračun.  

Predloga se ne upošteva.        

43. Predlog: Upoštevanje predlogov krajevnih skupnosti. 
Odgovor: Predlogi so bili upoštevani v okviru možnosti. 

44. Predlog: Najmanj 1% proračuna namenjen za strateške nakupe nepremičnin. 
Odgovor: Pridobivanje nepremičnin v last občine na zalogo oziroma brez zagotovila, da gre za sprejeto in ustrezno 
pripravljeno investicijo, je prepovedano skladno s 43. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). 

Vse nakupe, ki jih izvaja občina lahko opredelimo kot strateške. Nakupe izvajamo za ureditev obstoječe in gradnjo 
nove prometne in komunalne infrastrukture ter za potrebe izvedbe sprejetih investicij. Delež teh sredstev v 
proračunu presega 1% celotnega proračuna. 

 

LMŠ - Lista Marjana Šarca 
45. Predlog: Zadolževanje občine skladno z 10. c členom ZFO-1. 

Odgovor: Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo 
dospelostjo, če se s tem zmanjšajo stroški občinskega dolga ali izboljša struktura dolga na način, da se zniža 
izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem. Obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 
občinskega proračuna se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun. Obseg zadolževanja za 
upravljanje z dolgom občinskega proračuna se ne všteva v obseg zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna. 
Občina Radovljica ima trenutno pet dolgoročnih kreditov, od katerih bo dolgoročni kredit najet pri banki NLB d.d. z 
ročnostjo 7 let odplačan v letu 2020, dolgoročni kredit najet pri banki SKB d.d. z ročnostjo 7 let bo odplačan v letu 
2021 in dolgoročni kredit najet pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. z ročnostjo 7 let bo odplačan v letu 2022. Ostala 
kredita pa imata glede na trenutne razmere na finančnem trgu ugodno obrestno mero, to je pod 1%, in bi bili stroški 
zmanjšanja občinskega dolga zanemarljivi. 

46. Predlog: Strukturirano zadolževanje (namen, dokumentacija, sredstva za pravnega in finančnega svetovalca za 
višino nad 400.000 EUR). 
Odgovor: Namen dolgoročnega zadolževanja so investicije za projekte, določene v NRP-jih v proračunu. S tem se 
zajemajo vse potrebne aktivnosti za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine Vsa potrebna 
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dokumentacija za najem posojila se pripravi ob izvedbi povpraševanja za dolgoročni kredit pri poslovnih bankah v 
letu, ko začne veljati proračun. Bankam se ob najemu posojila posreduje tudi podatke o investicijah, za katere bo 
namenjen kredit. 

Pred izvedbo zadolžitve je občina dolžna pridobiti sklep Ministrstva za finance, ki nadzira višino zadolžitve občine 
in sam postopek zadolževanja. V vlogi se določi vrsta zadolžitve, in sicer: 

- za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu ali 
- za izvrševanje občinskega proračuna za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU z nazivom 

projekta ali 
- za izvrševanje občinskega proračuna za lastni delež sofinanciranja investicije, ki je sofinancirana iz 

proračuna EU z nazivom projekta ali  
- za upravljanje z dolgom občinskega proračuna ali 
- finančni najem ali 
- zadolžitev pri upravljavcu sredstev sistema EZRD. 

Obvezne priloge so tudi: 
- Podatki o obstoječih zadolžitvah, poroštvih, prevzetih dolgoročnih obveznostih s pogodbami o finančnem 

najemu, blagovnih kreditih z ažuriranimi načrti odplačil, z izjavo župana. 
- Poročilo o izboru najugodnejšega ponudnika. 
- Predlog pogodbe o zadolžitvi (aneksa) z amortizacijskim načrtom. 
- Sporazum o razdelitvi premoženja med občinami. 
- Pogodba ali drug dokument o sofinanciranju investicije iz proračuna EU. 

Finančna sredstva za finančno-pravnega svetovalca so zagotovljena na postavki 40124 Materialni stroški občinske 
uprave, konto 402932 Stroški povezani z zadolževanjem. Ob vsakem najemu dolgoročnega kredita izvedemo tudi 
povpraševanje pri več izvajalcih finančno- pravno-svetovalnih storitev in v skladu z Navodili o oddaji naročil 
Občine Radovljica z dne 30.6.2020 izberemo najugodnejšega. 

47. Predlog: Sprejeti 4-letni načrt vzdrževanja cest (sanacije Gradnikove do 2022…). 
Odgovor: Zaradi povečanja prometne varnosti je v proračunsko obdobje 2021-2022 prednostno vključena obnova 
Gradnikove ceste na odseku od trgovine Spar do Borove hiše oziroma v dolžini, kot to omogočajo pridobljena 
zemljišča za izvedbo investicije. Za pridobitev nekaterih zemljišč se občina še pogaja, v kolikor dogovor ne bo 
dosežen, pa bomo predlagali postopek razlastitve. Obnova predvideva celotno sanacijo ceste, gradnjo kolesarskih 
pasov, pločnika, cestne razsvetljave in obnovo komunalne infrastrukture. Obnova 2. faze Gradnikove ceste od h.š 57 
do 63 je zamaknjen v leto 2023. Skladno s Štiriletnim programom razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020-2023 
se v predlogu proračuna za leto 2022 zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev 
Gradnikove ceste od h.š. 5 do 131, kjer bo poleg načrtovanja obnove ceste predvideno tudi načrtovanje 
manjkajočega pločnika in obnove obstoječe komunalne infrastrukture.  

Predlog se delno upošteva.  

48. Predlog: Sprememba osnutka odloka za proračun 2021 in 2022: 
a. 7. člen - Omejitev pravic porabe na 5% posebnega dela proračuna,  
b. 9. člen - Načrt razvojnih programov z 20% na 10%, 
c. 10. člen: 

- 1. odstavek - zadnji stavek se nadaljuje: v okviru dovoljenih prerazporeditev, 
- 2. odstavek se dopolni tako da se stavek glasi: O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan pridobi 

predhodno mnenje občinskega sveta. 
- 4. odstavek: predhodno soglasje občinskega sveta, če gre za prerazporeditev izven dovoljenih 

prerazporeditev, 
d. 11. člen - Proračunska rezerva mora biti vsaj 190.000 EUR,  
e. 12. člen, 4. odstavek: za premike v okviru dovoljenih prerazporeditev lahko odloča župan, vse kar gre 

čez, je potrebno soglasje občinskega sveta, 
f. 13. člen: odpis dolga v skupni višini max. 10.000 EUR. 

Odgovor: 

a. 7. člen - omejitev pravic porabe na 5% posebnega dela proračuna. 
Predloga se ne upošteva. V 7. členu predlagamo, da skupni obseg prerazporeditev vseh neposrednih 
uporabnikov ne sme presegati 7% posebnega dela proračuna. Za operativno in učinkovito izvrševanje proračuna 
so potrebna določena pooblastila župana, ki ima možnost glede na dano ali nastalo situacijo ukrepati na način, 
da s prerazporejanjem sredstev izvršuje sprejeti proračun. 7% prerazporeditev pomeni samo spremembo 
proračuna po vsebini, ne pa povečanja ali zmanjšanja proračuna. Drugačen obseg pravic je sicer možen, vendar 
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pa je predlagan odstotek zaradi narave poteka posameznih investicij nujno potreben za nemoteno izvrševanje 
proračuna. Občinski svet je o prerazporeditvah po sklepu župana seznanjen vsakih šest mesecev. Pooblastilo je 
enako, kot je bilo v preteklih letih. Iz vseh priloženih poročil je razvidno, da le to ni bilo nikdar prekoračeno. 

b. 9. člen - Načrt razvojnih programov z 20% na 10%. 
Predloga se ne upošteva. Zakonska omejitev predlaganih pravic je v višini 20%. Skladno s predlogom Odbora 
za finance je pravica spreminjanja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov v 9. členu predloga odloka 
o proračunu Občine Radovljica tako za leto 2021 kot tudi za leto 2022 znižana z 20% na 12%, kar je manj od 
dovoljenega. Drugačen obseg pravic je sicer možen, vendar pa je predlagani odstotek zaradi narave poteka 
posameznih investicij nujno potreben za nemoteno izvrševanje proračuna in s tem delovanja občine.  

c. 10. člen: 
- 1. odstavek - zadnji stavek se nadaljuje: v okviru dovoljenih prerazporeditev.  
Predlog se upošteva. Kljub temu, da dopolnitev 1. odstavka v predlagani vsebini ni nujno potrebna, saj pravice 
prerazporeditev določa 9. člen odloka, se zaradi nedvoumnosti upošteva predlagana dopolnitev člena. 

- 2. odstavek se dopolni tako, da se stavek glasi: »O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan pridobi 
predhodno mnenje občinskega sveta.« 

Predlog se ne upošteva. Predlagani člen ureja način ravnanja župana v določenih primerih izvrševanja 
proračuna in je nujen za operativno in učinkovito izvrševanje proračuna. Prvi odstavek 10. člena določa, da če 
se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna 
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov 
proračuna, če se s tem ne ogrozi plačevanje zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, 
ali prerazporedi proračunska sredstva. Prerazporejanje sredstev določa 9. člen odloka, 3. odstavek 10. člena pa 
v primeru nezmožnosti uravnoteženja proračuna določa rebalans proračuna, ki pa ga sprejme občinski svet. 
Predlagana dopolnitev onemogoča operativno izvrševanje proračuna. 

- 4. odstavek: predhodno soglasje občinskega sveta, če gre za prerazporeditev izven dovoljenih 
prerazporeditev. 

Predloga se ne upošteva, saj je izvrševanje tega določila posledica predhodnih odločitev. Vsaka sprememba 
delovnega področja oziroma pristojnosti uporabnika proračuna se izvede skladno z odločitvijo ustanovitelja. 
Sprememba delovnega področja in pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov je določena z zakonom 
in nato posledično s statutom, v primeru spremembe delovnega področja in pristojnosti posrednih proračunskih 
uporabnikov je za to pristojen občinski svet. Zagotavljanje sredstev za delovanje uporabnika se izvede s 
prerazporeditvijo v okviru pooblastil, določenih v 7. in 9. členu odloka, če to ni mogoče, je potreben rebalans 
proračuna. 

d. 11. člen - Proračunska rezerva mora biti vsaj 190.000 EUR. 
Predlog se delno upošteva. V obeh letih je proračunska rezerva povečana za 30.000 EUR in znaša 
120.000 EUR. Ker se proračunska rezerva oblikuje v skladu, se nanjo ob zaključku leta prenašajo tudi 
neporabljena sredstva preteklih let. Z zaključnim računom 2019 je bilo ugotovljeno stanje rezervnega sklada na 
dan 31.12.2019 v višini 135.380,87 EUR. Proračunska rezerva v letu 2020 bo oblikovana v višini 
130.000 EUR, kar skupaj predstavlja 265.380,87 EUR. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2020 bo 
ugotovljeno z zaključnim računom za leto 2020, trenutna realizacija porabe pa je 130.845,70 EUR.  Glede na 
trenutno realizacijo porabe rezervnega sklada, bodo skupna sredstva višja od predlaganega zneska, kar bo 
zadoščalo za normalno delovanje in potrebe rezervnega sklada.  

e. 12. člen, 4. odstavek: za premike v okviru dovoljenih prerazporeditev lahko odloča župan, za vse kar gre čez, je 
potrebno soglasje občinskega sveta. 
Predloga se ne upošteva. Splošna proračunska rezervacija je skladno z 42. členom zakona o javnih financah 
namenjena ravno za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni 
bilo mogoče načrtovati. O porabi splošne proračunske rezervacije župan poroča ob zaključnem računu 
proračuna za preteklo leto.  

f. 13. člen: odpis dolga v skupni višini max. 10.000 EUR.  
Predloga se ne upošteva. V 13. členu predlagamo, da lahko župan odpiše dolg do skupne višine 30.000 EUR, 
kar je enak znesek kot v preteklih letih. Zakon o javnih financah natančno določa pogoje za odpis dolga. Prav 
tako se o vseh odpisih dolga v letu občinskemu svetu poroča ob zaključnem računu. Znižanje zneska je sicer 
možno, vendar zaradi nemotenega poteka izvrševanja proračuna predlagamo, da znesek ostane v predlagani 
višini. 
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49. Predlog: Splošna proračunska rezervacija 20.000 EUR. 
Odgovor: Predloga se ne upošteva. Skladno z 42. členom zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske 
rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo 
mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, kar za leto 2021 glede na osnutek proračuna znaša 436.181,18 EUR, za leto 2022 pa 398.934,02 EUR. 
Višina proračunske rezervacije za leto 2021 in 2022 je oblikovana v bistveno nižjem obsegu od dovoljenega, in sicer 
v višini 50.000 EUR. To predstavlja 0,23 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov v letu 2021, v letu 2022 pa 
je ta delež v višini 0,25 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 

50. Predlog: Dopolnitev pravnih podlag - dodati Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ. 
Odgovor: Predlog se upošteva. V uvodu proračuna je med pravnimi podlagami za sestavo proračuna navedena tudi 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).   

51. Predlog: Zadolževanje - Pri zadolževanju je navedeno splošno - investicije. Dokument je pomanjkljiv, saj ni 
razvidno, za katere investicije se namerava občina zadolžiti. Pred sprejemanjem proračuna je treba pripraviti 
dokument, za katere investicije točno se zadolžujemo, če je predvidena pridobitev sredstev iz EU ali drugih virov, v 
kakšnem odstotku se pričakuje sofinanciranje 
Odgovor: Predloga se ne upošteva. Namen dolgoročnega zadolževanja so investicije za projekte, določene v NRP-
jih v proračunu. Bankam se ob najemu posojila posreduje tudi vse podatke o investicijah, za katere bo namenjen 
kredit. Vsak NRP ima določen vir financiranja, in sicer lastna proračunska sredstva, transfer iz državnega proračuna 
in/ali drugi viri (posredni proračunski uporabniki ali ostali viri financiranja). 

 

SD - Socialni demokrati (Nejc Kliček) ter KS Podnart in KS Srednja Dobrava 
52. Predlog: Odvodnjavanje v naselju Brezovica - že večkrat so vložili pobudo za povrnitev kanalete v naselju 

Brezovica. Kljub preprostosti kanalete je ta, med hišama št. 22 in 30 pri stiku poljske poti z asfaltom, za to ulico 
zelo pomembna, saj ob večjem nalivu in ob taljenju snega na cesto prinese večje količine vode, listja, prsti in ostale 
nesnage, večkrat celo do nasprotne ulice. Glavni problem pa ni z nesnago, ampak z vodo, saj je nov asfalt položen 
zelo slabo in se na cesti po vsakih padavinah zadržuje velika količina vode, te luže pa še napolni ostala voda, ki 
priteče s polja, zaradi tega pa nekaterim zamaka v garaže, saj imajo vse hiše garažo pod cestiščem. 
V pomladnem času je treba po taljenju snega včasih čistiti cesto tudi do dvakrat na dan, da se tovrstno zamakanje 
prepreči. Trenutno je potrebna večja kanaleta, kot je bila predhodna, bi pa stanje popravilo že to, da se nazaj namesti 
stara oz. nova enakih dimenzij in kapacitet. Škoda, ki jo povzroča neprimerno odvodnjavanje mora biti čim prej 
preprečena. Glede na to, da odsotnost kanalete predstavlja veliko težav, rešitev pa je že pripravljena, predlagajo, da 
se sredstva za gradnjo kanalete zagotovijo v proračunu za leto 2021. 
Odgovor: V naselju Brezovica se je končal postopek ureditve meja cestne infrastrukture na območju celotnega 
naselja. Katastrska meja vseh javnih površin je sedaj urejena. V mesecu oktobru se je na podlagi ureditve meja 
ugotovilo lastnika zemljišča in posledično določilo površino potrebnega zemljišča za predvideno vgradnjo kanalete 
in ponikovalnice. Občina je lastniku zemljišča, kjer naj bi se uredila ponikovalnica in del kanalete, posredovala 
ponudbo za sklenitev ustrezne pogodbe o ureditvi premoženjskih zadev. Lastnik zemljišča še ni podal odgovora na 
podano ponudbo. 

Predlog se upošteva.        

53. Predlog: Razsvetljava v KS Kropa - v KS Kropa bi z manjšim številom uličnih svetilk (lahko tudi solarne) lahko 
primerno osvetlili obe naselji v KS. Z dvema dodatnima svetilkama v naselju Brezovica (novi del) bi poskrbeli za 
ustrezno razsvetljavo celotne vasi. Potrebna bi bila tudi dodatna svetilka na cesti do določenega gospodinjstva, ki bi 
omogočila vidljivost večjega dela ceste. Predlagajo, da se vključi v proračun 2021, saj je strošek ureditve lahko 
precej majhen (v primeru solarnih svetilk manj kot 10.000 EUR). 
Odgovor: V letih 2021 in 2022 je, zaradi zahtevnih investicij ob nadgradnji železniške proge, gradnje kolesarskih 
povezav, gradnje kanalizacije in vodovoda v naselju Sp. Lancovo in gradnje I. faze kanalizacije v Kamni Gorici, 
bistveno zmanjšana višina sredstev, ki se namenja za javno razsvetljavo. Več kot polovica načrtovanih sredstev je 
namenjena rednemu vzdrževanju javne razsvetljave in zamenjavi neustreznih svetilk, ki smo jih letno dolžni 
zamenjati, skladno z izdano odločbo pristojne inšpekcije. V letih 2021 in 2022 so tako predvidena samo sredstva za 
ureditev javne razsvetljave v sklopu občinskih investicij v obnovo cest ali gradnjo kanalizacijskega omrežja ter za 
zamenjavo obstoječe cestne razsvetljave ob kabliranju Elektro Gorenjska. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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Predlog se ne upošteva. 

54. Predlog: Cesta na Brezovico - cesta na vzponu v naselje Brezovica, ki se bo delno urejala v naslednjem letu zaradi 
slabega odvodnjavanja, se lahko v celoti preplasti, do vrha vzpona, zaradi slabega stanja cestišča, ter doda podaljšek 
varnostne ograje, saj je cesta del šolske poti, rob ceste, kjer so pogosto prisotni pešci, pa se konča v strmem padcu 
terena, praktično v prepad. Predlagamo, da se v proračunih 2021 in 2022 zagotovi sanacija ceste in povečanje 
varnosti pešcev. 
Odgovor: Obnova ceste na Brezovico ni predvidena v štiriletnem programu razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 
2020-2023. Zato investicije ni mogoče uvrstiti v predlog proračuna za leti 2021 in 2022. Če bo to mogoče, se bo v 
proračunskem obdobju 2021-2022 pristopilo le k ureditvi varnostne ograje na omenjenem odseku ceste, kajti v teh 
letih je večji del sredstev na infrastrukturnem področju namenjenih za investicije ob nadgradnji železniške proge, 
gradnji kolesarskih povezav, gradnji kanalizacije in vodovoda na Sp. Lancovem in gradnji I. faze kanalizacije v 
Kamni Gorici.  

Predlog se ne upošteva. 

55. Predlog: Pločnik Kropa - predlagajo povrnitev pločnika v prvotno stanje v Kropi od gostilne pri Jarmu do ZD 
Kropa, ki je bil odstranjen v času gradnje kanalizacij. Neurejenost ogroža pešce, saj je hodna površina neurejena. 
Zaradi poledic ali blata se pešci pogosto poslužujejo hoje po cesti, kar ogroža pešce. Predlagajo, da se projekt uvrsti 
v proračun 2021 ali 2022. 
Odgovor: Obnova pločnika od gostilne pri Jarmu do ZD Kropa bo izvedena v letu 2020. 

Predlog se ne upošteva. 

56. Predlog: Parkirišče Kropa - v Kropi je že znano, da primanjkuje parkirišč. S strani krajanov je prišlo več pozivov 
tudi o nevarnosti propadajoče hiše Kropa 47, ki je v lasti Občine Radovljica. Krajani so mnenja, da je hiša primerna 
za rušenje, na parceli pa se lahko uredi dodatna parkirišča. Predlagamo, da se rušenje hiše in vzpostavitev parkirišča 
vključi v proračun 2021 oz. 2022. 
Odgovor: Sredstva za rušitev izredno dotrajanega stanovanjskega objekta v Kropi, katerega lastnica je postala 
Občina Radovljica v letu 2016, so predvidena v predlogu proračuna za leto 2021, in sicer na proračunski postavki 
082009 Kropa - trško jedro. Zagotavljajo se sredstva za pripravo potrebne dokumentacije za rušenje objekta in samo 
izvedbo rušenja. Dinamika izvedbe rušenja in ureditve parkirišča je odvisna od stališča Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije.   

Predlog se upošteva. 

57. Predlog: Šolske poti KS Srednja Dobrava - za učenke in učence OŠ Lipnica, ki prihajajo iz KS Srednja Dobrava, ni 
urejenih šolskih poti. Med tem ko se pot s Srednje Dobrave po blatni in peščeni strmini vključi na precej nevarno 
prometno državno cesto, pot z Zgornje Dobrave poteka po ozkih nepreglednih cestah, blatu, peščenih strminah in 
neurejenem blatnem stopnišču. V proračun 2021 oz. 2022 naj se vključijo sanacije šolskih poti v KS Srednja 
Dobrava. 
Odgovor: Šolski poti za učence OŠ Staneta Žagarja Lipnica z Zgornje ter s Srednje Dobrave sta opredeljeni kot 
nevarni. Posledično je s Srednje Dobrave že organiziran šolski prevoz. Na osnovi presoje varnosti šolske poti z 
Zgornje Dobrave, nedavno izvedene s strani občinskega SPV, bo v bodoče prevoz šolarjev organiziran tudi na tem 
odseku. V letih 2021 in 2022 bodo na posameznih odsekih šolske poti, kjer lastništvo to omogoča, izvedeni 
vzdrževalnih ukrepi. 

Predlog se upošteva. 

58. Predlog: Organiziran šolski prevoz za naselje Zgornja Dobrava - dva svetnika sta na temo problematike šolskega 
prevoza in izključevanja otrok iz šolskega prevoza na Zgornji Dobravi podala pobudo, na katero je odgovorjeno, da 
bi zagotovitev prevoza vsem otrokom ustvarilo dodatne stroške in da po zakonu dotični otroci niso upravičeni do 
prevoza, kljub temu da je nekaterim njihovim vrstnikom, ki prav tako ne izpolnjujejo pogojev, prevoz omogočen. 
Predlagajo, da se dodatni stroški vključijo v naslednje proračune in tako odpravi izključevanje in deljenje otrok ter 
se jim zagotovi varen prevoz v šolo. 
Odgovor: Tehnična komisija Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Radovljica je 5.11.2020 
izvedla presojo varnosti učenca na odseku šolske poti »Zgornja Dobrava - OŠ Staneta Žagarja Lipnica«. Komisija je 
ugotovila, da šolska pot ni varna oziroma je na njej varnost učenca ogrožena in predlaga vzpostavitev organiziranega 
brezplačnega prevoza šolarjem, uvodoma s šolskim kombijem. 

Predlog se upošteva. 
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59. Predlog: Rekonstrukcija cestišča Mišače-Zgornja Dobrava - na cesti med Mišačami in Zgornjo Dobravo se že dlje 
časa pojavlja težava in nevarnost spolzkega cestišča, na ostrem zavoju z uvozom na parcelo 2161/72 (Mišače 14), 
kjer se pojavljajo zdrsi predvsem kolesarjev in motornih vozil ter prihaja do materialne škode in poškodb. Potrebno 
bi bilo dodajanje grobega materiala ali vrez na ta del cestišča za povečanje oprijema. Predlagajo, da se v proračunih 
2021, 2022 zagotovi sredstva za rekonstrukcijo dela cestišča z namenom povečanja oprijema cestišča. 
Odgovor: Rekonstrukcija ceste Mišače-Zg. Dobrava ni predvidena v štiriletnem programu razvoja in vzdrževanja 
cest za obdobje 2020 - 2023. Zato investicija ni uvrščena v predlog proračuna za leti 2021 in 2022. Na 
obravnavanem cestnem odseku je bila nedavno postavljena prometna signalizacija, ki voznike opozarja na bližino 
dela ceste, kjer je vozišče v določenih okoliščinah spolzko. Po prejetih informacijah na Policijski postaji Radovljica 
ne beležijo dogodkov v povezavi z zdrsi vozil na spolzkem odseku LC v Mišačah.  

Predlog se ne upošteva. 

60. Predlog: Pločnik v Podnartu - ureditev pločnika v Podnartu je že kar precej časa razprava v občinskem svet; sama 
ureditev pa je bila v proračunu Občine Radovljica omenjena že večkrat, tudi v povezavi z ureditvijo železnice v 
Podnartu, nato pa umaknjena. Kot je Ministrstvo za infrastrukturo napovedalo, se bo ureditev železnice začela v 
kratkem. Ureditev pločnika pa je bila ne glede na to umaknjena s predlogov proračunov. Predlagamo, da Občina 
Radovljica pločnik v Podnartu ponovno vključi v proračun in se čim prej loti ureditve tega problema. 
Odgovor: Rekonstrukcija regionalne ceste na območju naselja Podnart je v pristojnosti Direkcije RS za 
infrastrukturo in je vezana na izvajanje plana investicijskega vzdrževanja državnih cest. Sočasno z rekonstrukcijo 
ceste je predvidena tudi gradnja pločnika, cestne razsvetljave in komunalne infrastrukture (vodovoda in 
kanalizacije), v investiciji občine. Po podatkih DRSI je bila v letu 2017 izdelana PZI projektna dokumentacija, ki pa 
zaradi negativnega mnenja Slovenskih železnic ni bila recenzirana. V letošnjem letu je bilo po več usklajevanjih 
pridobljeno tudi pozitivno mnenje Slovenskih železnic, zato je naročena tudi novelacija PZI projektne 
dokumentacije v območju nivojskega prehoda, ki se v sklopu nadgradnje železniške proge ukine. Vzporedno 
potekajo tudi odkupi potrebnih zemljišč. V letu 2021 sledi recenzija in pridobitev manjkajočih zemljišč in razpis za 
gradnjo. 

Iz plana investicijskega vzdrževanja državnih cest je razvidno, da se bo omenjena investicija izvedbeno začela v letu 
2024. Občina zagotavlja potrebna sredstva za izgradnjo pločnika v istem proračunskem letu. Ključni pogoj za 
izgradnjo pločnika ob državni cesti je predhodna ukinitev nivojskega prehoda čez železniško progo k objektoma 
Podnart 15 in 16, ki naj bi se ukinil sočasno z nadgradnjo železniške proge. Slednje predstavlja pogoj za izdajo 
soglasja upravljavca železniške infrastrukture k izvedbi rešitve rekonstrukcije državne ceste z umestitvijo pločnika. 
Ukinitev bo možna le v primeru, če bo občini uspelo pridobiti zemljišča za gradnjo nadomestnega cestnega 
priključka do obeh omenjenih objektov. Projektna dokumentacija za izvedbo nadomestnega cestnega priključka je 
izdelana. Trenutno občina izvaja pogajanja za odkup zemljišč, ki pa še niso zaključena.  

Predlog se ne upošteva. 

61. Predlog: Javni prevoz po občini Radovljica - znano je, da je javni prevoz v okoliških vaseh Radovljice precej 
omejen, pomembne storitve, kot sta pošta, trgovina, pa se v vaseh počasi tudi ukinjajo. Ob tem se občina pripravlja 
na zaračunavanje parkirnin na občinskih parkiriščih, ki jih občani uporabljajo za opravljanje pomembnih storitev, ki 
jih v lastnih vaseh in okoliških vaseh ne morejo. Da bi opravičili pomanjkljivo prizadevanje za obstanek storitev v 
manjših vaseh ter zaračunavanje parkirnin, je potrebna zagotovitev dobrih povezav z javnim prevozom okoliških 
vasi in Radovljice. Občina lahko po zgledu drugih občin zagotovi svojim občanom javni prevoz, ki bo krožil in 
ustavljal na vseh ključnih postajah "periferije" ter jo povezoval z upravnim središčem (npr. med 6. in 22. uro vsake 
pol ure, uro). Tako se bo lahko upravičeno uvedlo tudi zaračunavanje parkirnin. Predlagajo, da se projekt izdela v 
letu 2021, v letu 2022 pa zagotovi sredstva za uvedbo javnega prevoza. 
Odgovor: Javni potniški promet, ki pokriva območje občine Radovljica, je organiziran v sklopu javne gospodarske 
službe, ki jo subvencionira država, opravlja pa podjetje Arriva. Analiza, ki bi ovrednotila vzpostavitev mestnega 
potniškega prometa, ki bi se izvajal v sklopu JGS s financiranjem iz občinskega proračuna, še ni bila naročena, niti 
ni bila ugotovljena kritična masa uporabnikov mestnega javnega prometa, ki predstavlja enega ključnih pogojev za 
uvrstitev omenjene investicije v proračun. Za preostala naselja, kjer kritične mase ni možno doseči, pa je uveljavljen 
projekt Prostofer, ki ga občani s pridom uporabljajo.  

Predlog se ne upošteva. 
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KRAJEVNE SKUPNOSTI 

Krajevna skupnost Podnart 
62. Vprašanje: Ali je možno da tekom leta 2021 sredstva iz kulturnega doma prenesejo na investicije, če bi se kaj 

zapletlo s postavitvijo fotovoltaike na strehi doma? 
Odgovor: Skladno z Odlokom o proračunu Občine Radovljica o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu 
krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti brez omejitev. Sredstva se lahko prenašajo med 
posameznimi NRP. Sredstva KS, ki so načrtovana v občinskem delu proračuna pod Oddelkom za infrastrukturo, 
okolje, prostor in investicije za investicije, ki naj bi jih za KS izvedla občinska uprava, se lahko prenašajo na KS 
samo z rebalansom proračuna. 

63. Vprašanje: Ali je v proračuna predvidena postavitev tehničnih ovir (ležečih policajev) na Češnjici (za postavitev je 
bil podan predlog občinskega svetnika)? 
Odgovor: V proračunu so zagotovljena namenska sredstva za cestno opremljanje, znotraj katerih se financira tudi 
izvedba tehničnih ukrepov za umirjanje prometa. Za umestitev hitrostnih grbin na Češnjici bodo zagotovljena 
sredstva v letu 2021.   

64. Vprašanje: Kakšni so načrti za naslednje faze obnove vodovoda v KS Podnart (Dobravica - Češnjica - Rovte)? Ali 
je predvideno v naslednjih dveh letih, da se bo kaj delalo na tem? 
Odgovor: V naslednjih dveh letih zaradi številnih drugih zahtevnih investicij (nadgradnja železniške proge, gradnja 
kolesarskih povezav, gradnja kanalizacije in vodovoda v naselju Lancovo, gradnja I. faze kanalizacije v Kamni 
Gorici in nadgradnja CČN Radovljica) sredstev za obnovo vodovoda v KS Podnart ne bo možno zagotoviti. Zaradi 
tega smo še v letošnjem letu zagotovili nekaj dodatnih sredstev za izvedbo obnove odsekov vodovodov v KS 
Podnart. Še v letošnjem letu bo z njimi saniran vodohran na Ovsišah, zgrajen del vodovoda na Poljšici in več kot 
100 m vodovoda pred hišo Dobravica 1.  

65. Predlog: Pri podružnični osnovni šoli Ovsiše je treba sanirati nadstrešek pred vhodom v šolo. Prosijo, da se v letu 
2021 zagotovijo sredstva za obnovo nadstreška, saj se lahko ob obilnem sneženju podere. 
Odgovor: Opravljen je bil ogled nadstreška in pridobljena ponudba za njegovo sanacijo. Sanacija nadstreška bo 
izvedena še v letošnjem letu.  

66. Predlog: V sklopu programov sanacije osnovnih šol, ki jih občina že izvaja, se ne sme pozabiti na šolo na Ovsišah. 
Odgovor: V sklopu postopne sanacije osnovnih šol v občini Radovljica je za sanacijo predvidena tudi podružnična 
šola na Ovsišah, termin izvedbe pa bo odvisen od proračunskih zmožnosti in dostopa do nepovratnih sredstev. 

67. Predlog: Sanacija klanca na Češnjico - cesta od mostu Lipnica do vasi Češnjica - v primeru previsoke investicije bi 
prosili, da se uredijo le mulde na klancu, kjer je sedaj pesek, saj je treba po dežju ves čas urejati cesto in bankine. 
Odgovor: Sanacija ceste od mostu Lipnica do vasi Češnjica, vključno s klancem na Češnjico, ni zajeta v štiriletnem 
programu razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020 - 2023, zato investicija ni vključena v predlog proračuna 
2021-2022.  

Predlog se ne upošteva. 

68. Predlog: Postavitev smernih tablic s hišnimi številkami v krajih Ovsiše, Podnart, Poljšica, Prezrenje in Češnjica. 
Prioritetno Ovsiše in Podnart. 
Odgovor: Predlog se upošteva tako, da bodo prednostno postavljene smerne tablice v naselju Ovsiše in Podnart. 

Predlog se upošteva.   

69. Predlog: Sanacija ceste v Zalošah - potrebna je komunalna ureditev klanca v Zalošah do zgornjih hiš, saj na njem ni 
ustrezno urejeno odvodnjavanje in postavitev ponikovalnice na dnu klancu, da ne bo prišlo do poplavljanja hiš. 
Odgovor: Sanacija ceste v Zalošah ni zajeta v štiriletnem programu razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020 - 
2023, zato investicija ni vključena v predlog proračuna 2021-2022.  

Predlog se ne upošteva. 
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70. Predlog: Ureditev ceste na Ovsišah - preostali klanec od Župnije h.š. Ovsiše 40 do h.š. Ovsiše 45 - postavitev 4 luči 
za javno razsvetljavo, zamenjava vodovodnih cevi in preplastitev ceste. V primeru nezadostnih sredstev le 
postavitev javne razsvetljave. Če ne drugače, da se najprej postavi temelje in kasneje elektrika in svetilke. 
Odgovor: V naslednjih dveh letih zaradi številnih drugih zahtevnih investicij (izvedba investicij ob nadgradnji 
železniške proge, gradnja kolesarskih povezav, gradnja kanalizacije in vodovoda v naselju Sp. Lancovo in gradnja I. 
faze kanalizacije v Kamni Gorici) sredstev za predlagane posege ne bo možno zagotoviti. Če bi bilo možno 
zagotoviti še kakšna sredstva za obnovo vodovoda, bi morali prioritetno izvesti del vodovoda na Dobravici, ki ga v 
letošnjem letu nismo uspeli izvesti zaradi nerešenih premoženjskih vprašanj. Prav tako bi morali pred predlaganim 
posegom povezati še nov vodovod v Ovsišah z obstoječim v  Podnartu. Zaradi naštetih investicij je bistveno 
zmanjšana tudi višina sredstev, ki se namenja za javno razsvetljavo. Več kot polovica načrtovanih sredstev je 
namenjena rednemu vzdrževanju javne razsvetljave in zamenjavi neustreznih svetilk, ki smo jih letno dolžni 
zamenjati skladno z izdano odločbo pristojne inšpekcije. V letih 2021 in 2022 so tako predvidena samo sredstva za 
ureditev javne razsvetljave v sklopu občinskih investicij v obnovo cest ali gradnjo kanalizacijskega omrežja ter za 
zamenjavo obstoječe cestne razsvetljave ob kabliranju Elektro Gorenjska. 

Predlog se ne upošteva. 

 

 

ZAINTERESIRANA JAVNOST 

Stanko Cvenkel 
71. Predlog: Upa, da bo Slovenija nekoč imela moderno in hitro železniško povezavo, ki bo časovno lahko konkurirala 

današnji avtocestni povezavi, še posebej zato, ker se tudi avtoceste polnijo. Gorenjce zanima predvsem dnevni skok 
do Ljubljane, ki ga večina opravi z osebnim avtom (cca. ½ ure do Ljubljane in potem še toliko po Ljubljani). Za 
zmanjšanje števila osebnih avtomobilov na cestah, ki v glavnem vozijo eno osebo, pa je železniška povezava 
alternativa le, če je dovolj hitra in udobna. To pa pomeni, da mora širšemu krogu uporabnikov biti omogočeno, da 
se (bolj oddaljeni) na železniško postajo pripeljejo z avtom, prestopijo na vlak, tam kaj preberejo ali še malo 
zadremajo in tako prispejo do Ljubljane. Za to pa morajo železniške postaje imeti dovolj velika parkirišča. 
Domneva, da so parkirišča v občinski domeni, zato je potrebno, da se vnesejo v proračunske postavke »Prilagoditev 
cest ob nadgradnji železniške infrastrukture«. 
Odgovor: Ureditev parkirišč ob železniških postajališčih je v domeni lastnika in upravljavca železniške 
infrastrukture. Občina namerava ob nadgradnji železniške proge, v neposredni bližini železniškega postajališča v 
Radovljici, urediti manjše javno parkirišče.  

Predlog se ne upošteva. 

Andrej Šolar 
72. Pripomba: Reševanje dolgoletnega problema ceste za Verigo - ureditev parkirišča, za katerega se predvideva 

dobrih 100 000 EUR, je lahko le lokalna sanacija problema firme Mony. Reševanje absolutno nemogočega 
prometnega režima na tej cesti, ki je iz okoljskih in prometno varnostnih razlogov nesprejemljiv, ki že vrsto let 
vpliva na poslabševanje bivalnih razmer lokalnih prebivalcev, se s sprejemom predlaganega osnutka proračuna 
premika vsaj za pet let v prihodnost, kar z drugimi besedami pomeni, da je občina obupala nad aktivnim reševanjem 
problema in prepustila reševanje resnega problema toku časa. Kar se bo zgodilo, se bo pač zgodilo. Prebivalci se 
tako sprašujejo, ali za tak način reševanja potrebujejo sploh župana, občinsko oblast, občinske službe. In če bo 
proračun, kot je predlagan, sprejet, potem so volitve res edina možnost, da se k reševanju problematike prebivalcev 
občine pristopi na drug, ustrezen način. Res, nezaslišan in popolnoma odtujen način vodenja lokalne skupnosti. 
Odgovor: Celovite rekonstrukcije ceste za Verigo ni možno izvesti do sklenitve dogovorov s tremi služnostnimi 
upravičenci oziroma do dokončne razlastitve (izbrisa) njihovih služnostnih pravic. Na cesti se trenutno lahko 
izvršijo le najbolj nujna vzdrževalna dela, s predhodnim vsakokratnim soglasjem služnostnih upravičencev. Upravna 
enota Radovljica je februarja 2020 izdala odločbe o razlastitvi (izbrisu) služnostnih pravic na cesti, zoper katere pa 
so se pritožili vsi trije upravičenci. Ministrstvo za okolje in prostor je julija 2020 pritožbam ugodilo in zadevo vrnilo 
v ponovno odločanje Upravni enoti Radovljica, ki mora v ponovljenem ugotovitvenem postopku pred izdajo 
odločbe kot nesporno ugotoviti (tudi s pomočjo izvedenca), ali cesta dejansko poteka po vseh parcelah, na katerih se 
zahteva izbris služnostnih pravic. Občina Radovljica je kot pravno podlago za razlastitev navajala obstoj ceste pred 
vzpostavitvijo služnostnih pravic, sprejet Lokacijski načrt za Verigo, po katerem se rekonstrukcija ceste predvideva, 
Odlok o kategorizaciji cest v občini Radovljica in vzpostavljeno zaznambo javnega dobra - občinska cesta na vseh 
navedenih parcelah, vendar po mnenju ministrstva to ni predstavljalo zadostne pravne podlage za razlastitev. 
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Predlog se ne upošteva. 

Bojan Vidic 
73. Vprašanje in predlog: V letu 2021 je predvidena izgradnja parkirišča na Cesti za Verigo, čeprav gradbeno 

dovoljenje še ni pridobljeno. Če pravilno razume iz predloženega gradiva, se OR v NRPjih že vnaprej zavestno 
odpoveduje gradnji Ceste za Verigo v letih 2021 (predvideno le parkirišče), 2022 in 2023. Sredstva so planirana šele 
v letih 2024 in 2025, torej naj bi se gradnja pričela šele čez 4 leta. Ali so predvidena sredstva zadostna in skladna s 
projektno dokumentacijo? V proračunu naj se predvidijo finančna sredstva za gradnjo ceste v l. 2021 in 2022, kajti v 
primeru pravnomočne sodbe v korist OR, je potrebno pričeti gradnjo takoj po razglasitvi sodbe. Zaradi 
dolgotrajnosti problematike in ogroženosti udeležencev v prometu, je potrebno sredstva, planirana v l. 2024 in 2025, 
brez zadržkov prestaviti v proračun 2021 in 2022. 
Odgovor: Celovite rekonstrukcije ceste za Verigo ni možno izvesti do sklenitve dogovorov s tremi služnostnimi 
upravičenci oziroma do dokončne razlastitve (izbrisa) njihovih služnostnih pravic. Na cesti se trenutno lahko 
izvršijo le najbolj nujna vzdrževalna dela, s predhodnim vsakokratnim soglasjem služnostnih upravičencev. Upravna 
enota Radovljica je februarja 2020 izdala odločbe o razlastitvi (izbrisu) služnostnih pravic na cesti, zoper katere pa 
so se pritožili vsi trije upravičenci. Ministrstvo za okolje in prostor je julija 2020 pritožbam ugodilo in zadevo vrnilo 
v ponovno odločanje Upravni enoti Radovljica, ki mora v ponovljenem ugotovitvenem postopku pred izdajo 
odločbe kot nesporno ugotoviti (tudi s pomočjo izvedenca), ali cesta dejansko poteka po vseh parcelah, na katerih se 
zahteva izbris služnostnih pravic. Občina Radovljica je kot pravno podlago za razlastitev navajala obstoj ceste pred 
vzpostavitvijo služnostnih pravic, sprejet Lokacijski načrt za Verigo, po katerem se rekonstrukcija ceste predvideva, 
Odlok o kategorizaciji cest v občini Radovljica in vzpostavljeno zaznambo javnega dobra - občinska cesta na vseh 
navedenih parcelah, vendar po mnenju ministrstva to ni predstavljalo zadostne pravne podlage za razlastitev. 

Predlog se ne upošteva. 

74. Predlog: Cesta Lesce-Hlebce-Begunje, še izrazito odseka Hlebce-križišče Zapuže in odsek v Begunjah od Elana do 
gostišča Avsenik, sta v katastrofalnem stanju in nujno potrebna obnove v naslednjem proračunskem obdobju. 
Sredstva in obnova se predvideva šele v obdobju 2024 in 2025 v višini 2x 105.000 EUR, kar je popolnoma nerealen 
znesek, v kolikor se želi dejansko pristopiti k celostni ureditvi trase. Ker je omenjeni odsek dejansko nevaren tudi z 
vidika varnosti v cestnem prometu in ker je kraj Begunje poznan po celem svetu zaradi glasbenih ustvarjalcev 
družine Avsenik, je dejansko sramotno, da so obiskovalci tega glasbenega kraja in svetovnega proizvajalca športne 
opreme (Elan) prisiljeni dostopati do omenjenih lokacij po dotrajani infrastrukturi, ki ni v ponos ne Begunjam ne 
OR kakor tudi ne RS. V proračunu naj se predvidijo finančna sredstva za gradnjo ceste v l. 2021 in 2022, glede na 
sredstva, ki jih je RS pridobila v EU, pa pridobiti tudi sredstva za sofinanciranje iz tega naslova. 
Odgovor: V štiriletnem programu razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020-2023 je v letu 2022 predvidena 
izdelava projektne dokumentacije za krajši odsek ceste Lesce-Hlebce-Begunje. Skladno s sprejetim štiriletnim 
programom se v predlogu proračuna za leto 2022 zagotavlja sredstva za naročilo projektne dokumentacije za 
ureditev odseka omenjene ceste, in sicer od križišča za Zgošo do pokopališča v Begunjah. Obseg obnove ceste in 
komunalne infrastrukture na tem odseku bo odvisen od obsega obnove in gradnje komunalne infrastrukture v cesti in 
ugotovitve dotrajanosti ustroja ceste. Predvidena realizacija 1. faze obnove ceste se uvrsti v leto 2023. Razpisov za 
dodelitev sredstev za sofinanciranje obnove cestne infrastrukture s sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije 
žal ni že od leta 2008 dalje, ko je občina zadnjič pridobila sredstva za obnovo krajšega odseka Ceste svobode v 
Radovljici.   

Predlog se delno upošteva. 

75. Predlog: V predlogu proračuna ni zasledil nadaljevanje gradnje hodnika za pešce (pločnik) z obnovo ceste od doma 
Matevža Langusa do savskega mostu na Sp. Lancovem. 1. del investicije od krožišča do doma Matevža Langusa je 
bil izveden v prejšnjem štiriletnem mandatu, drugi nadaljevalni del izgradnje je bil zagotovljen v začetku tega 
mandata. Dela se še vedno niso začela izvajati Ker kljub zagotovilom o nadaljevanju gradnje v začetku tega 
štiriletnega mandata dela niso bila v letih 2019-2020 niti začeta, sredstva pa niso vidna v osnutku proračuna 
2021/2022, je potrebno v proračunu zagotoviti finančna sredstva in realizirati gradnjo “hodnika za pešce (pločnik) z 
obnova ceste od doma Matevža Langusa do savskega mostu na Spodnjem Lancovem”. 
Odgovor: Nadaljevanje gradnje hodnika za pešce od doma Matevža Langusa do savskega mostu na Sp. Lancovem, 
ki predstavlja 2. fazo gradnje pločnika ob Cesti na Jezerca, ni zajeto v štiriletnem programu razvoja in vzdrževanja 
cest za obdobje 2020 - 2023. Zato investicija ni uvrščena v predlog proračuna za leti 2021 in 2022. 

Predlog se ne upošteva. 
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76. Predlog: Pred nedavnim je bil na Finžgarjevi ulici v Lescah izdelan nov hodnik za pešce/pločnik. Omenjena ulica je 
zelo tranzitna, še bolj bo obremenjena, ko bo izdelana Cesta za Verigo. Ulica ima trenutno dva pločnika, cestišče je 
ozko in v primeru srečevanja osebnih, še izrazitejše pa kombiniranih in tovornih vozil zelo nevarna. Po neuradnih 
informacijah naj bi se ulica uredila tako, da bi se cestišče razširilo z odstranitvijo drugega pločnika. Zgoraj 
navedeno idejo v celoti pozdravlja, vendar pa te investicije ni zasledil v predlogu proračuna niti ne v NRPjih. 
Predlaga, da se sredstva, ki nenazadnje ne bi smela biti previsoka, predvidijo v proračunu 2021/2022, v istem 
obdobju pa se dela tudi izvedejo. 
Odgovor: Ureditev Finžgarjeve ulice v Lescah ni zajeta v štiriletnem programu razvoja in vzdrževanja cest za 
obdobje 2020 - 2023. Zato investicija ni uvrščena v predlog proračuna za leti 2021 in 2022. 

Predlog se ne upošteva. 

77. Predlog: Večinski delež investicijskih sredstev rekonstrukcije kopališča Radovljica naj bi bil zagotovljen s strani 
RS oz. nepovratnih sredstev EU (so ta sredstva zagotovljena?). Glede na navedeno je bil projekt upravičen. Iz 
NRPja je razvidno, da udeležba OR ni minimalna, temveč je delež približno 70% : 30% v korist nepovratnih 
sredstev. Je kakšen poseben razlog za tako velik odstop glede na izhodišča? Osebno niti ne nasprotuje temu 
projektu, nenazadnje je na kopališču preživel otroška in mladostna počitniška obdobja. Objekt je bil temeljito 
obnovljen pred približno petnajstimi leti in kot takšen po njegovi presoji popolnoma ustreza osnovnemu namenu 
širše množice (rekreacijsko kopanje). Zato naj se projekt, ki bi vključeval vse faze rekonstrukcije, prestavi v 
kasnejše obdobje (v naslednji štiriletni mandat), predvidena lastna proračunska sredstva pa namenijo za nujnejše 
občinske infrastrukturne projekte. 
Odgovor: Občina Radovljica je 1.10.2020 prejela obvestilo, da je Vlada Republike Slovenije na seji dne 30.9.2020 
s sklepom št. 41100-4/2020/21 določila pomembne investicije za zagon gospodarstva po epidemiji nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter potrdila prečiščeno besedilo Seznama pomembnih investicij, ki bodo 
sofinancirane z nepovratnimi sredstvi, na katerem se nahaja tudi investicija v rekonstrukcijo kopališča v Radovljici. 
V proračuna in NRP je vključena 1. faza projekta rekonstrukcije kopališča Radovljica v vrednosti 3.807.779 EUR, 
ki obsega izgradnjo malega bazena za opismenjevanje in rehabilitacijo, obnovo sanitarnega vozla za kamp, obnovo 
garderob in sanitarij ter premik restavracije iz severnega dela kompleksa na južni del. V finančni konstrukciji smo 
upoštevali 55 % nepovratnih sredstev in 200.000 EUR sofinanciranja s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske, 
ostalo (40 %) predstavlja lastni delež. Izvedba investicije je vezana na pridobitev nepovratnih sredstev. Druga faza 
obnove kopališča Radovljica, ki vključuje pokritje obstoječega olimpijskega bazena, še ni vključena v NRP občine, 
saj je izvedbo investicije do konca leta 2024 nerealno pričakovati 

Predlog se ne upošteva. 

78. Predlog: V osnutku proračuna so sredstva prikazana sumarno, razdeljena med posamezna področja gospodarstva s 
poudarkom na malem gospodarstvu, podjetništvu, turizmu. Dejstvo je, da OR z izjemo ustreznih dokumentov v 
prostorskih aktih v dejanskem stanju v naravi ne razpolaga/ne zagotavlja/ustrezne komunalno urejene infrastrukture 
namenjene za industrijo. Kompleksi, kot so PIC Veriga, Plamen, Iskra Mehanizmi, Atotech, Elan, Žito itd., so 
umeščeni na lokacijah, ki v večini primerov zaradi prostorske utesnjenosti ne omogočajo širitve. Najbolj izrazit 
primer je po 63. letih selitev podjetja Iskra Mehanizmi Lipnica iz OR v komunalno opremljeno cono Brnik. Razlog 
je bil v dejstvu, da OR ne razpolaga s komunalno opremljeno industrijsko cono, ki bi za Iskro Mehanizmi pomenila 
razvoj družbe znotraj obstoječe občine in zadržanje preko 600 delovnih mest. Občine v naši soseščini kot npr. 
Naklo, Žirovnica, Šenčur, Škofja Loka, Komenda itd. so že pred časom spoznale, da se lahko uspešno razvijajo le, 
če imajo razvito industrijo na urbanih, komunalno urejenih conah. OR ima idealen geostrateški položaj - avtocesta 
poteka po ozemlju OR, boljšo lokacijo za industrijsko cono si težko predstavljamo. V izogib ponovitvi primera Iskra 
Mehanizmi in z namenom privabljanja tujih investitorjev v OR predlaga, da OR v proračunu zagotovi sredstva za 
izgradnjo poslovne industrijske cone. To bi bila naložba v prihodnost, ki bi se dolgoročno povrnila s prilivi v 
občinski proračun (prodaja zemljišč. davki itd.). 
Odgovor: Občina Radovljica ima v prostorskem načrtu opredeljenih več novih prostih proizvodnih, industrijskih 
con, kot so Poslovna cona Lesce Jug v Lescah (LE 40) , ki je pretežno v razdrobljeni zasebni lasti,  Čistilna sever v 
Radovljici (RA 79), območje opuščene gramoznice Graben v Radovljici (RA 80), Poslovna cono v Predtrgu v 
Radovljici (RA 22) in druge. Za vsa navedena območja je občina sprejela podrobne prostorske načrte. Do realizacije 
(komunalnega opremljanja) teh ni prišlo, ker je treba najprej izvesti komasacijo zemljišč (izvedena le na RA 79) in 
zagotoviti oziroma dogovoriti financiranje za načrtovanje in gradnjo vse potrebne infrastrukture za opremljanje 
območja. Predstavnikom Iskra Mehanizmi smo pred leti ta območja predstavili.  

Predlog se ne upošteva. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 
- ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) 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 proračunu Občine Radovljica za leto 2021 

 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Radovljica za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

2. člen 
(sestava proračuna) 

Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Radovljica. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

3. člen 
(višina splošnega dela proračuna) 

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

Skupina/Podskupina/Konto Proračun 2021 
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) 21.869.219,88 

 
TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 18.137.640,44 

70 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      14.608.474,64 
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 11.324.500,00 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.767.929,87 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 516.044,77 
706 DRUGI DAVKI 0,00 
71 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 3.529.165,80 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  2.029.395,15 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 24.500,00 
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  110.200,00 
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Skupina/Podskupina/Konto Proračun 2021 
v EUR 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 38.470,00 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.326.600,65 
72 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 855.530,00 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 1.000,00 
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 854.530,00 

73 PREJETE DONACIJE  (730+731) 32.926,23 
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  32.926,23 
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 
74 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    2.843.123,21 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.150.499,25 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 1.692.623,96 

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) 24.257.795,01 
40 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 3.884.273,68 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.335.223,00 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 215.364,00 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  2.090.986,68 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 26.200,00 
409 REZERVE 216.500,00 
41 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 9.344.940,82 
410 SUBVENCIJE 261.000,00 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 4.277.600,00 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 991.811,94 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  3.814.528,88 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 

   
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 10.604.480,51 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 10.604.480,51 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 424.100,00 
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 238.000,00 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 186.100,00 

   

 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -2.388.575,13 

   
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 
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Skupina/Podskupina/Konto Proračun 2021 
v EUR 

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. R A Č U N   F I N A N C I R A N J A  
VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 2.341.659,00 
50 ZADOLŽEVANJE 2.341.659,00 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.341.659,00 

   VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 889.317,90 
55 ODPLAČILA  DOLGA 889.317,90 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  889.317,90 

   
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) 

= (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) -936.034,03 

X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 1.452.341,10 
XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 2.388.575,13 

 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 936.034,03 

 
 OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA 

 
0,00 

 
9009 Splošni sklad za drugo 

- ali 0 ali + 
 

 
 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

4. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.  
 
Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana. Župan 
oziroma od njega pooblaščena oseba opravlja v okviru izvrševanja proračuna nadzor nad finančnim poslovanjem 
uporabnikov proračuna glede zakonitosti, učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev. 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta. 
 
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi, občinska uprava, krajevne skupnosti, Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Radovljica in Naklo in režijski obrat ALC Lesce. Ti so odgovorni za porabo sredstev proračuna v 
skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna. 
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Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je 
občina. 
 

5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi naslednji prihodki: 

- prihodki požarne takse po zakonu, ki se lahko porabijo za sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih 
gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom, izobraževanjem in usposabljanje za 
varstvo pred požarom, 

- prihodki proračunske rezerve občine, 
- prihodki rezervnega sklada za stanovanjske namene, 
- prispevki soinvestitorjev in nepovratna sredstva z javnih razpisov, ki se porabijo za investicije ali druge 

določene namene, 
- sredstva unovčenih garancij, 
- prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest, 
- koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo, ki se porabi za akcijo čiščenja okolja in sanacijo divjih 

odlagališč odpadkov. 
 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (proračunske 
postavke) v proračunu ali odpre nova proračunska postavka. 
 
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko 
proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih 
sredstev. 
 

6. člen 
(finančni načrti krajevnih skupnosti) 

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in so sestavni del proračuna 
občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti. 
 
Predsednik sveta krajevne skupnosti ima pristojnosti odredbodajalca za sredstva v finančnem načrtu krajevne skupnosti. 
 
Krajevna skupnost lahko samostojno sklepa redne pravne posle do višine 2.086,46 EUR, izredne pravne posle pa do 
višine 4.172,93 EUR. Za ostale pravne posle mora pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so v skladu z zakonom 
nični. 
 
Redni pravni posli so dela in naloge, zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti. Izredni pravni posli 
so dela in naloge, ki niso zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti in so nastala kot posledica 
izrednih razmer. 
 

7. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. 
 
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednih uporabnikov) v okviru 
področja in med področji proračunske porabe odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, v primeru ožjih 
delov občin pa predsednik sveta krajevne skupnosti. Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 
prerazporeja pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. 
Predstojnik je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice 
porabe v posebnem delu proračuna v okviru iste proračunske postavke. Skupni obseg ostalih prerazporeditev vseh 
neposrednih uporabnikov ne sme presegati 7% posebnega dela proračuna. 
 
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti 
brez omejitev. 
 
Proračunske postavke, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v proračun tekočega leta. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev z drugih 
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proračunskih postavk brez omejitev. O prerazporeditvi sredstev odloča župan, v primeru ožjih delov občine pa 
predsednik sveta krajevne skupnosti. 
 
Krajevne skupnosti morajo županu poročati o polletni realizaciji finančnih načrtov v krajevnih skupnostih do 25.7. 
tekočega leta, do 31.1. vsakega leta pa morajo sporočiti podatke o zaključnem računu za preteklo leto. 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom proračuna za preteklo leto poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu ter njegovi realizaciji. 
 

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

Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim 
za te namene odobrena v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta 
namen določena proračunska sredstva. 
 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, če traja upravičeno več 
let in v proračunu ni deljen v faze, tudi za obseg programa v naslednjih letih, opredeljenega v načrtu razvojnih 
programov, vendar le z dinamiko in višino koriščenja sredstev, ki so v veljavnem poračunu določena za posamično leto. 
 

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

1. v letu 2022 75% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe. 

 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in 
storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti na podlagi pogodb o 
razpolaganju z nepremičnim premoženjem, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide na eno od pogodbenih strank in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev 
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem odlokom, lahko župan delno ali v celoti začasno 
ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu 
na prvi naslednji seji. 
 
Ne glede na določbe tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se 
financirajo iz namenskih sredstev Evropske unije ali sredstev državnega proračuna ter pripadajočih postavk udeležbe 
Občine Radovljica. 
 

9. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 12% vrednosti. 
 
Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za projekte, ki se nanašajo na krajevne skupnosti in za sredstva za 
zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta. Omejitev ne velja tudi za projekte, ki se financirajo iz 
namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku. 
 
V obseg prerazporeditev tudi ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev 
sodišč ter prerazporeditve potrebne zaradi pravilne uvrstitve odhodka v podprogram programske klasifikacije. 
 
Za znesek neporabljenih sredstev projektov, ki so v veljavnem proračunu, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo vrednosti v proračun tekočega leta in v 
načrt razvojnih programov kot razporeditev neporabljenih sredstev preteklega leta. 
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Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta. 
 
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni posamezni načrt razvojnih programov ne glede na določila 
tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi 
črpanja sredstev Evropske unije ali sredstev državnega proračuna. 
 

10. člen 
(prevzemanje novih obveznosti in sprememba pristojnosti uporabnika) 

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna 
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če se s 
tem ne ogrozi plačevanje zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi 
proračunska sredstva v okviru dovoljenih prerazporeditev. 
 
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet. 
 
Če proračuna ni možno uravnotežiti, mora župan predlagati rebalans proračuna. 
 
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali 
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. 
Če se uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v 
proračun. 
 

11. člen 
(proračunski sklad) 

Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF. 
 
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 120.000,00 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča župan o uporabi sredstev proračunske rezerve, 
skupaj s prenosom sredstev iz preteklega leta, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, in o tem pisno obvešča 
občinski svet. Župan lahko odloča v posameznem primeru do višine iz drugega odstavka tega člena. V drugih primerih 
porabe sredstev proračunskega sklada, ki presega določeno višino, odloča občinski svet s posebnim odlokom. 
 

12. člen 
(proračunska rezervacija) 

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. 
 
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na podlagi 42. člena ZJF odloča na predlog pristojnih notranjih 
organizacijskih enot občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan. 
 
Skupna vrednost odobrenih sklepov o prerazporeditvi iz drugega odstavka tega člena ne sme presegati sredstev, 
zagotovljenih na posebni proračunski postavki v posebnem delu proračuna. 
Za prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije na postavke finančnega načrta neposrednega uporabnika ne 
veljajo omejitve iz 7. in 9. člena tega odloka. 
 
O opravljenih prerazporeditvah župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar-junij in konec leta z 
zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu. 
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
 

13. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki 
do občine, in sicer največ do skupne višine 30.000,00 EUR. 
 

14. člen 
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi) 

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan, skladno s predpisom ministra, 
pristojnega za finance.  
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
 

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

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko 
zadolži do višine 2.341.659,00 EUR. 
 

16. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih 

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

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

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

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

18. člen 
(poročanje) 

Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom 
ustanovitelja predložiti programe dela in finančni načrt za leto 2021, ki je usklajen s proračunom, v 45 dneh po 
sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih 
za preteklo leto po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. 
 
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali nadzor. 
 
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15% delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar 
najmanj 30 dni pred objavo sklica skupščine, predložiti ustanovitelju gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska 
poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje. 
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19. člen 
(smiselna uporaba zakonodaje) 

Za vse zadeve v zvezi z izvrševanjem proračuna, ki niso opredeljene v tem odloku, se uporabljajo določila Zakona o 
javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe), Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06 in 
spremembe), Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter smiselno določila predpisov, ki veljajo za izvrševanje 
državnega proračuna. 
 

20. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, 
uporabljati pa se začne s 1.1.2021. 
 
 
Številka: 4101-0112/2020 
 
Datum: ___________ 
 
 

Ciril Globočnik 
ŽUPAN 

 



PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

Osnutek

proračuna

2021
(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

Predlog

proračuna

2021
(4) (4)/(3)

Indeks
2020

Razlika

(5)=(4)-(3)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 21.809.059,1620.107.130,8818.161.195,02 120,421.869.219,88 100,360.160,72

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.982.345,6717.086.201,3417.370.013,52 104,418.137.640,44 100,9155.294,77
70 DAVČNI PRIHODKI 14.566.179,8714.339.636,0013.833.851,34 105,614.608.474,64 100,342.294,77

700 Davki na dohodek in dobiček 11.324.500,0011.248.036,0010.401.014,00 108,911.324.500,00 100,00,00
7000 Dohodnina 11.324.500,0011.248.036,0010.401.014,00 108,911.324.500,00 100,00,00

703 Davki na premoženje 2.767.929,872.711.000,002.738.809,68 101,12.767.929,87 100,00,00
7030 Davki na nepremičnine 2.203.929,872.157.000,002.163.564,43 101,92.203.929,87 100,00,00

7031 Davki na premičnine 4.000,004.000,004.003,48 99,94.000,00 100,00,00

7032 Davki na dediščine in darila 70.000,0070.000,00137.442,22 50,970.000,00 100,00,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 490.000,00480.000,00433.799,55 113,0490.000,00 100,00,00

704 Domači davki na blago in storitve 473.750,00380.600,00686.280,89 75,2516.044,77 108,942.294,77
7044 Davki na posebne storitve 5.000,004.000,0010.046,56 49,85.000,00 100,00,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 468.750,00376.600,00676.234,33 75,6511.044,77 109,042.294,77

706 Drugi davki in prispevki 0,000,007.746,77 0,00,00 ---0,00
7060 Drugi davki in prispevki 0,000,007.746,77 0,00,00 ---0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.416.165,802.746.565,343.536.162,18 99,83.529.165,80 103,3113.000,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.029.395,151.872.041,422.017.671,43 100,62.029.395,15 100,00,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 250.000,00150.000,0075.000,00 333,3250.000,00 100,00,00

7102 Prihodki od obresti 1.500,002.000,004.317,22 34,71.500,00 100,00,00

7103 Prihodki od premoženja 1.777.895,151.720.041,421.938.354,21 91,71.777.895,15 100,00,00

711 Takse in pristojbine 21.500,0020.500,0018.181,54 134,824.500,00 114,03.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine 21.500,0020.500,0018.181,54 134,824.500,00 114,03.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 100.200,0090.200,0092.131,30 119,6110.200,00 110,010.000,00
7120 Globe in druge denarne kazni 100.200,0090.200,0092.131,30 119,6110.200,00 110,010.000,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

Osnutek

proračuna

2021
(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

Predlog

proračuna

2021
(4) (4)/(3)

Indeks
2020

Razlika

(5)=(4)-(3)

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 38.470,0055.023,9286.197,38 44,638.470,00 100,00,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 38.470,0055.023,9286.197,38 44,638.470,00 100,00,00

714 Drugi nedavčni prihodki 1.226.600,65708.800,001.321.980,53 100,41.326.600,65 108,2100.000,00
7141 Drugi nedavčni prihodki 1.226.600,65708.800,001.321.980,53 100,41.326.600,65 108,2100.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 855.530,001.627.213,60426.679,29 200,5855.530,00 100,00,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.000,00260.700,0031.090,99 3,21.000,00 100,00,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,00258.300,0028.700,00 0,00,00 ---0,00

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 1.000,001.400,001.319,68 75,81.000,00 100,00,00

7202 Prihodki od prodaje opreme 0,001.000,00971,31 0,00,00 ---0,00

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0,000,00100,00 0,00,00 ---0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 854.530,001.366.513,60395.588,30 216,0854.530,00 100,00,00
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0,005.000,000,00 ---0,00 ---0,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 750.000,001.256.983,60391.060,52 191,8750.000,00 100,00,00

7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 104.530,00104.530,004.527,78 ---104.530,00 100,00,00

73 PREJETE DONACIJE 7.221,008.221,0010.205,00 322,732.926,23 456,025.705,23

730 Prejete donacije iz domačih virov 7.221,008.221,0010.205,00 322,732.926,23 456,025.705,23
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 7.221,008.221,0010.205,00 322,732.926,23 456,025.705,23

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.963.962,491.385.494,94354.297,21 802,52.843.123,21 95,9-120.839,28

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.173.613,15760.171,67313.282,19 367,21.150.499,25 98,0-23.113,90
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.140.613,15729.171,67282.473,34 395,61.117.499,25 98,0-23.113,90

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 33.000,0031.000,0030.808,85 107,133.000,00 100,00,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije in iz drugih držav

1.790.349,34625.323,2741.015,02 ---1.692.623,96 94,5-97.725,38

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 
izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

0,0014.454,4614.454,46 0,00,00 ---0,00

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
strukturnih skladov

80.400,00121.969,591.280,00 ---105.702,93 131,525.302,93

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
kohezijskega sklada

1.709.949,34488.899,2225.280,56 ---1.586.921,03 92,8-123.028,31
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija

proračuna
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Ocena

realizacije
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(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

Predlog

proračuna

2021
(4) (4)/(3)

Indeks
2020

Razlika

(5)=(4)-(3)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 23.102.915,2621.495.545,6017.576.731,26 138,024.257.795,01 105,01.154.879,75
40 TEKOČI ODHODKI 3.876.459,544.020.812,773.345.675,56 116,13.884.273,68 100,27.814,14

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.335.223,001.290.730,001.190.380,58 112,21.335.223,00 100,00,00
4000 Plače in dodatki 1.163.100,001.140.770,001.067.883,62 108,91.163.100,00 100,00,00

4001 Regres za letni dopust 42.800,0040.539,7938.051,20 112,542.800,00 100,00,00

4002 Povračila in nadomestila 63.686,0063.828,0056.451,64 112,863.686,00 100,00,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 42.302,0020.800,0012.071,88 350,442.302,00 100,00,00

4004 Sredstva za nadurno delo 21.000,0018.000,0014.045,32 149,521.000,00 100,00,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.335,006.792,211.876,92 124,42.335,00 100,00,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 215.364,00207.916,00193.283,60 111,4215.364,00 100,00,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 107.400,00104.400,0097.073,10 110,6107.400,00 100,00,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 86.680,0084.332,0077.768,06 111,586.680,00 100,00,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 925,00714,00603,35 153,3925,00 100,00,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.409,001.290,001.096,83 128,51.409,00 100,00,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 18.950,0017.180,0016.742,26 113,218.950,00 100,00,00

402 Izdatki za blago in storitve 2.108.172,542.275.036,771.752.833,26 119,32.090.986,68 99,2-17.185,86
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 459.768,07532.936,83439.059,80 103,7455.394,21 99,1-4.373,86

4021 Posebni material in storitve 149.744,90103.149,7489.157,07 165,7147.744,90 98,7-2.000,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 421.984,48521.615,96366.546,37 107,9395.484,48 93,7-26.500,00

4023 Prevozni stroški in storitve 59.285,0067.605,8357.763,03 107,862.285,00 105,13.000,00

4024 Izdatki za službena potovanja 2.500,002.401,002.057,97 121,52.500,00 100,00,00

4025 Tekoče vzdrževanje 326.340,83358.531,60269.004,94 123,2331.347,83 101,55.007,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 75.732,5378.277,3163.515,23 119,275.732,53 100,00,00

4027 Kazni in odškodnine 0,000,00594,34 0,00,00 ---0,00

4029 Drugi operativni odhodki 612.816,73610.518,50465.134,51 133,4620.497,73 101,37.681,00
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403 Plačila domačih obresti 31.200,0032.130,0037.735,20 69,426.200,00 84,0-5.000,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 31.000,0032.100,0037.591,93 69,226.000,00 83,9-5.000,00

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 200,0030,00143,27 139,6200,00 100,00,00

409 Rezerve 186.500,00215.000,00171.442,92 126,3216.500,00 116,130.000,00
4090 Splošna proračunska rezervacija 140.000,00170.000,00125.000,00 136,0170.000,00 121,430.000,00

4093 Sredstva za posebne namene 46.500,0045.000,0046.442,92 100,146.500,00 100,00,00

41 TEKOČI TRANSFERI 9.242.440,829.153.552,268.688.250,08 107,69.344.940,82 101,1102.500,00

410 Subvencije 244.000,00233.000,00183.993,02 141,9261.000,00 107,017.000,00
4100 Subvencije javnim podjetjem 79.000,0078.000,0054.278,22 145,679.000,00 100,00,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 165.000,00155.000,00129.714,80 140,3182.000,00 110,317.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.284.600,004.345.961,344.023.603,55 106,34.277.600,00 99,8-7.000,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 24.000,0022.234,5621.200,00 113,224.000,00 100,00,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 25.500,0025.500,0023.361,66 109,225.500,00 100,00,00

4117 Štipendije 3.500,003.500,001.800,00 194,43.500,00 100,00,00

4119 Drugi transferi posameznikom 4.231.600,004.294.726,783.977.241,89 106,24.224.600,00 99,8-7.000,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 986.311,94969.835,06990.745,86 100,1991.811,94 100,65.500,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 986.311,94969.835,06990.745,86 100,1991.811,94 100,65.500,00

413 Drugi tekoči domači transferi 3.727.528,883.604.755,863.489.907,65 109,33.814.528,88 102,387.000,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 120.000,00120.000,00104.363,88 115,0120.000,00 100,00,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.407.528,882.255.396,872.186.102,25 110,02.404.528,88 99,9-3.000,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

1.200.000,001.229.358,991.199.441,52 107,61.290.000,00 107,590.000,00
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.554.414,907.891.611,364.972.634,57 213,310.604.480,51 111,01.050.065,61

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.554.414,907.891.611,364.972.634,57 213,310.604.480,51 111,01.050.065,61
4200 Nakup zgradb in prostorov 0,00125.000,000,00 ---0,00 ---0,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 15.000,000,000,00 ---15.000,00 100,00,00

4202 Nakup opreme 87.101,00129.214,1999.430,84 87,386.800,00 99,7-301,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,0059.954,84154.102,49 15,924.423,26 ---22.423,26

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.209.619,401.388.218,621.504.651,16 182,92.751.716,44 124,5542.097,04

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.074.245,894.695.603,592.461.858,97 259,56.388.760,87 105,2314.514,98

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 286.800,00354.900,30406.729,01 76,8312.400,00 108,925.600,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000,002.000,003.660,18 54,62.000,00 100,00,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

877.648,611.136.719,82342.201,92 299,11.023.379,94 116,6145.731,33

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 429.600,00429.569,21570.171,05 74,4424.100,00 98,7-5.500,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki

243.500,00227.700,00242.000,00 98,4238.000,00 97,7-5.500,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 238.500,00222.700,00242.000,00 96,3233.000,00 97,7-5.500,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.000,005.000,000,00 ---5.000,00 100,00,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 186.100,00201.869,21328.171,05 56,7186.100,00 100,00,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 186.100,00201.869,21328.171,05 56,7186.100,00 100,00,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

Osnutek

proračuna

2021
(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

Predlog

proračuna

2021
(4) (4)/(3)

Indeks
2020

Razlika

(5)=(4)-(3)

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

-1.388.414,72 -1.293.856,10584.463,76 ----2.388.575,13 184,6-1.094.719,03

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

-1.358.284,72 -1.264.156,10617.881,74 ----2.363.875,13 187,0-1.099.719,03

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

3.911.836,31 4.863.445,315.336.087,88 92,04.908.425,94 100,944.980,63
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

Osnutek

proračuna

2021
(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

Predlog

proračuna

2021
(4) (4)/(3)

Indeks
2020

Razlika

(5)=(4)-(3)

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

200,00200,0035.176,39 0,6200,00 100,00,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV

200,00200,0035.176,39 0,6200,00 100,00,00

750 Prejeta vračila danih posojil 200,00200,0012,39 ---200,00 100,00,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 200,00200,0012,39 ---200,00 100,00,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,000,0035.164,00 0,00,00 ---0,00
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0,000,0035.164,00 0,00,00 ---0,00

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

200,00 200,0035.176,39 0,6200,00 100,00,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

C. RAČUN FINANCIRANJA

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

Osnutek

proračuna

2021
(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

Predlog

proračuna

2021
(4) (4)/(3)

Indeks
2020

Razlika

(5)=(4)-(3)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.325.974,001.906.082,000,00 ---2.341.659,00 100,715.685,00
50 ZADOLŽEVANJE 2.325.974,001.906.082,000,00 ---2.341.659,00 100,715.685,00

500 Domače zadolževanje 2.325.974,001.906.082,000,00 ---2.341.659,00 100,715.685,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 2.225.000,001.800.000,000,00 ---2.225.000,00 100,00,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 100.974,00106.082,000,00 ---116.659,00 115,515.685,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 1.032.317,90855.317,90843.086,88 105,5889.317,90 86,2-143.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 1.032.317,90855.317,90843.086,88 105,5889.317,90 86,2-143.000,00

550 Odplačila domačega dolga 1.032.317,90855.317,90843.086,88 105,5889.317,90 86,2-143.000,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 988.000,00811.000,00810.714,32 104,2845.000,00 85,5-143.000,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 44.317,9044.317,9032.372,56 136,944.317,90 100,00,00

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

-337.450,62 0,00-223.446,73 418,9-936.034,03 ----936.034,03

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.050.764,10 1.293.656,10-843.086,88 ---1.452.341,10 112,3158.685,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.388.414,72 1.293.856,10-584.463,76 ---2.388.575,13 184,61.094.719,03

0,00XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA

337.450,62560.897,35 936.034,03
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radovljica za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

10 - OBČINSKI SVET

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

10 OBČINSKI SVET 139.760,00200.416,60201.252,61 95,7133.760,00 66,5-6.000,00

127.760,0001 POLITIČNI SISTEM 139.990,00138.940,89 100,0127.760,00 92,00,00

75.670,0040105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov 77.600,0065.912,26 100,075.670,00 114,80,00(149)

75.670,004029 Drugi operativni odhodki 77.600,0065.912,26 100,075.670,00 114,80,00

14.200,0040106 Materialni stroški sveta 24.500,0025.355,02 100,014.200,00 56,00,00(149)

12.700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.200,0017.565,91 100,012.700,00 72,30,00

1.200,004021 Posebni material in storitve 4.000,004.897,10 100,01.200,00 24,50,00

300,004029 Drugi operativni odhodki 3.300,002.892,01 100,0300,00 10,40,00

9.700,0040108 Financiranje političnih strank 9.700,009.700,00 100,09.700,00 100,00,00(149)

9.700,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.700,009.700,00 100,09.700,00 100,00,00

0,0040127 Stroški volilne kampanje 0,003.013,68 ---0,00 0,00,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,003.013,68 ---0,00 0,00,00

0,0040128 Stroški volitev - izvedba referenduma 0,0011.430,52 ---0,00 0,00,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00416,44 ---0,00 0,00,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,0011.014,08 ---0,00 0,00,00

6.350,0040139 Nagrade predsednikom sveta KS 6.350,006.336,72 100,06.350,00 100,20,00(149)

6.350,004029 Drugi operativni odhodki 6.350,006.336,72 100,06.350,00 100,20,00

3.360,0040141 Sredstva za delo članov OS - SDS 3.360,002.724,70 100,03.360,00 123,30,00(149)

1.460,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 944,29933,72 100,01.460,00 156,40,00

700,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 540,96355,17 100,0700,00 197,10,00

1.200,004202 Nakup opreme 1.874,751.435,81 100,01.200,00 83,60,00

1.680,0040143 Sredstva za delo članov OS - SD 1.680,001.580,84 100,01.680,00 106,30,00(150)

760,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.060,000,00 100,0760,00 ---0,00

200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200,00129,00 100,0200,00 155,00,00

120,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 120,0060,00 100,0120,00 200,00,00

600,004202 Nakup opreme 300,001.391,84 100,0600,00 43,10,00

66



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

10 - OBČINSKI SVET

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

1.680,0040144 Sredstva za delo članov OS - NSi 1.680,001.443,75 100,01.680,00 116,40,00(150)

880,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.009,2822,50 100,0880,00 ---0,00

200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 100,0200,00 ---0,00

0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,0029,41 ---0,00 0,00,00

600,004202 Nakup opreme 670,721.391,84 100,0600,00 43,10,00

6.720,0040147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 6.720,004.194,45 100,06.720,00 160,20,00(150)

5.280,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.280,000,00 100,05.280,00 ---0,00

240,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240,00191,88 100,0240,00 125,10,00

1.200,004202 Nakup opreme 1.200,004.002,57 100,01.200,00 30,00,00

1.680,0040148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.680,001.514,01 100,01.680,00 111,00,00(150)

1.080,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 855,671.514,01 100,01.080,00 71,30,00

600,004202 Nakup opreme 824,330,00 100,0600,00 ---0,00

840,0040149 Sredstva za delo članov OS - LKS 840,002.029,98 100,0840,00 41,40,00(151)

540,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 839,002.029,98 155,6840,00 41,4300,00

300,004202 Nakup opreme 1,000,00 0,00,00 ----300,00

1.680,0040155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 1.680,001.515,72 100,01.680,00 110,80,00(151)

1.080,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.380,00819,80 100,01.080,00 131,70,00

600,004202 Nakup opreme 300,00695,92 100,0600,00 86,20,00

1.680,0040157 Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 1.680,001.493,32 100,01.680,00 112,50,00(151)

1.080,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.380,0057,51 100,01.080,00 ---0,00

600,004202 Nakup opreme 300,001.435,81 100,0600,00 41,80,00

840,0040158 Sredstva za delo članov OS - Levica 840,00695,92 100,0840,00 120,70,00(151)

540,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 690,000,00 100,0540,00 ---0,00

300,004202 Nakup opreme 150,00695,92 100,0300,00 43,10,00

840,0040159 Sredstva za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 840,000,00 100,0840,00 ---0,00(151)

540,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1,000,00 100,0540,00 ---0,00

300,004202 Nakup opreme 839,000,00 100,0300,00 ---0,00

840,0040160 Sredstva za delo članov OS - samostojna članica Sandra 
Zadnikar

840,000,00 100,0840,00 ---0,00(152)

540,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1,000,00 100,0540,00 ---0,00

300,004202 Nakup opreme 839,000,00 100,0300,00 ---0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

10 - OBČINSKI SVET

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6.000,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 7.000,006.177,91 100,06.000,00 97,10,00

6.000,0048226 Mednarodno sodelovanje 7.000,006.177,91 100,06.000,00 97,10,00(153)

4.400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.183,001.881,58 100,04.400,00 233,90,00

800,004021 Posebni material in storitve 2.017,003.211,98 100,0800,00 24,90,00

0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00646,05 ---0,00 0,00,00

300,004024 Izdatki za službena potovanja 300,00438,30 100,0300,00 68,50,00

500,004029 Drugi operativni odhodki 500,000,00 100,0500,00 ---0,00

6.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

11.900,0014.482,29 0,00,00 0,0-6.000,00

0,0040130 Priznanja in simboli občine Radovljica 3.200,007.890,64 ---0,00 0,00,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.200,007.890,64 ---0,00 0,00,00

6.000,0040137 Uradne objave 8.700,006.591,65 0,00,00 0,0-6.000,00(154)

6.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.700,006.591,65 0,00,00 0,0-6.000,00

0,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 41.526,6041.651,52 ---0,00 0,00,00

0,0040107 Občinski časopis 41.526,6041.651,52 ---0,00 0,00,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 41.526,6041.651,52 ---0,00 0,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

20 - NADZORNI ODBOR

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

20 NADZORNI ODBOR 12.800,0010.000,005.383,61 100,012.800,00 237,80,00

12.800,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.000,005.383,61 100,012.800,00 237,80,00

12.800,0040133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 10.000,005.383,61 100,012.800,00 237,80,00(155)

12.800,004029 Drugi operativni odhodki 10.000,005.383,61 100,012.800,00 237,80,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

30 - ŽUPAN

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

30 ŽUPAN 101.490,00100.090,0098.075,33 100,0101.490,00 103,50,00

101.490,0001 POLITIČNI SISTEM 100.090,0098.075,33 100,0101.490,00 103,50,00

48.230,0040100 Plača poklicnega funkcionarja 46.740,0046.661,06 100,048.230,00 103,40,00(158)

46.900,004000 Plače in dodatki 45.600,0045.568,06 100,046.900,00 102,90,00

950,004002 Povračila in nadomestila 800,00742,72 100,0950,00 127,90,00

380,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

340,00350,28 100,0380,00 108,50,00

8.060,0040101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 8.050,007.900,04 100,08.060,00 102,00,00(158)

4.400,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.400,004.342,57 100,04.400,00 101,30,00

3.570,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.570,003.478,94 100,03.570,00 102,60,00

35,004012 Prispevek za zaposlovanje 30,0029,46 100,035,00 118,80,00

55,004013 Prispevek za starševsko varstvo 50,0049,07 100,055,00 112,10,00

17.200,0040102 Stroški za pokroviteljstva občine 17.200,0017.861,04 100,017.200,00 96,30,00(158)

6.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.023,105.695,24 100,06.000,00 105,40,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,00865,80 ---0,00 0,00,00

200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 176,900,00 100,0200,00 ---0,00

11.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,0011.300,00 100,011.000,00 97,40,00

14.100,0040103 Stroški reprezentance 14.200,0014.090,09 100,014.100,00 100,10,00(158)

10.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.600,0011.181,39 100,010.600,00 94,80,00

3.500,004021 Posebni material in storitve 3.500,002.908,70 100,03.500,00 120,30,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,000,00 ---0,00 ---0,00

13.900,0040104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan 13.900,0011.563,10 100,013.900,00 120,20,00(158)

13.900,004029 Drugi operativni odhodki 13.900,0011.563,10 100,013.900,00 120,20,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE 
ZADEVE

2.138.031,642.024.113,371.799.795,22 100,32.144.031,64 119,16.000,00

25.500,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25.530,0021.247,56 100,025.500,00 120,00,00

9.500,0040131 Stroški plačilnega prometa 9.530,008.869,32 100,09.500,00 107,10,00(159)

9.300,004029 Drugi operativni odhodki 9.500,008.726,05 100,09.300,00 106,60,00

200,004035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 30,00143,27 100,0200,00 139,60,00

16.000,0040153 Stroški delovanja javne blagajne 16.000,0012.378,24 100,016.000,00 129,30,00(160)

16.000,004029 Drugi operativni odhodki 16.000,0012.378,24 100,016.000,00 129,30,00

7.800,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

0,000,00 176,913.800,00 ---6.000,00

3.200,0040161 Priznanja in simboli občine Radovljica 0,000,00 100,03.200,00 ---0,00(161)

3.200,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,03.200,00 ---0,00

4.600,0040162 Prireditve ob državnih praznikih 0,000,00 100,04.600,00 ---0,00(161)

1.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,01.800,00 ---0,00

2.800,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 100,02.800,00 ---0,00

0,0040164 Uradne objave 0,000,00 ---6.000,00 ---6.000,00(154)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---6.000,00 ---6.000,00

1.632.485,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.609.188,531.402.747,66 100,01.632.485,00 116,40,00

1.131.000,0040121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 1.086.724,00998.619,70 100,01.131.000,00 113,30,00(163)

993.700,004000 Plače in dodatki 973.514,00905.075,94 100,0993.700,00 109,80,00

53.800,004002 Povračila in nadomestila 53.800,0047.282,68 100,053.800,00 113,80,00

39.200,004003 Sredstva za delovno uspešnost 20.000,0011.471,15 100,039.200,00 341,70,00

20.000,004004 Sredstva za nadurno delo 17.000,0013.252,05 100,020.000,00 150,90,00

16.000,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

14.500,0014.090,20 100,016.000,00 113,60,00

8.300,004029 Drugi operativni odhodki 7.910,007.447,68 100,08.300,00 111,40,00

39.335,0040122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne 
nagrade, odpravnine)

41.830,0034.835,29 100,039.335,00 112,90,00(163)

37.000,004001 Regres za letni dopust 35.037,7932.958,37 100,037.000,00 112,30,00

2.335,004009 Drugi izdatki zaposlenim 6.792,211.876,92 100,02.335,00 124,40,00
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168.000,0040123 Prispevki delodajalca 162.900,00149.549,57 100,0168.000,00 112,30,00(163)

92.000,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 89.200,0082.231,41 100,092.000,00 111,90,00

74.000,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 72.000,0065.878,13 100,074.000,00 112,30,00

800,004012 Prispevek za zaposlovanje 600,00510,88 100,0800,00 156,60,00

1.200,004013 Prispevek za starševsko varstvo 1.100,00929,15 100,01.200,00 129,20,00

266.550,0040124 Materialni stroški občinske uprave 284.934,53199.478,88 100,0266.550,00 133,60,00(41)

90.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 83.138,5864.229,35 100,090.600,00 141,10,00

3.200,004021 Posebni material in storitve 2.590,040,00 100,03.200,00 ---0,00

57.600,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 60.197,5952.305,63 100,057.600,00 110,10,00

17.550,004023 Prevozni stroški in storitve 18.000,0013.765,31 100,017.550,00 127,50,00

2.200,004024 Izdatki za službena potovanja 2.101,001.120,26 100,02.200,00 196,40,00

51.500,004025 Tekoče vzdrževanje 72.075,4537.581,74 100,051.500,00 137,00,00

19.300,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 19.203,9414.002,87 100,019.300,00 137,80,00

24.600,004029 Drugi operativni odhodki 22.152,3316.473,72 100,024.600,00 149,30,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

5.475,600,00 ---0,00 ---0,00

14.500,0040126 Plan nabave opreme 17.550,0016.297,48 100,014.500,00 89,00,00(164)

10.500,004202 Nakup opreme 13.550,0012.106,60 100,010.500,00 86,70,00

2.000,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00530,70 100,02.000,00 376,90,00

2.000,004207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000,003.660,18 100,02.000,00 54,60,00

8.100,0040132 Stroški notranje revizije in kontrole 10.250,000,00 100,08.100,00 ---0,00(163)

8.100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.250,000,00 100,08.100,00 ---0,00

5.000,0040134 Stroški varstva pri delu 5.000,003.966,74 100,05.000,00 126,10,00(164)

1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.600,003.512,07 100,01.000,00 28,50,00

4.000,004021 Posebni material in storitve 1.400,00454,67 100,04.000,00 879,80,00

429.500,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 389.394,84375.800,00 100,0429.500,00 114,30,00

3.500,0040201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 3.100,003.100,00 100,03.500,00 112,90,00(166)

3.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.100,003.100,00 100,03.500,00 112,90,00

7.500,0040202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500,006.500,00 100,07.500,00 115,40,00(166)

7.500,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,006.500,00 100,07.500,00 115,40,00

70.500,0040301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ 72.344,8469.000,00 100,070.500,00 102,20,00(166)

70.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 72.344,8469.000,00 100,070.500,00 102,20,00

79.000,0040302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 77.750,0077.000,00 100,079.000,00 102,60,00(167)

79.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 77.750,0077.000,00 100,079.000,00 102,60,00

19.000,0040303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 17.000,0035.500,00 100,019.000,00 53,50,00(167)

19.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.000,0035.500,00 100,019.000,00 53,50,00
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31.500,0040304 Redno vzdrževanje vozil in opreme 31.200,0030.000,00 100,031.500,00 105,00,00(167)

31.500,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 31.200,0030.000,00 100,031.500,00 105,00,00

40.000,0040305 Nakup gasilske opreme 40.000,0030.000,00 100,040.000,00 133,30,00(167)

40.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.000,0030.000,00 100,040.000,00 133,30,00

115.000,0040306 Nakup gasilskih vozil 108.000,00110.000,00 100,0115.000,00 104,60,00(167)

115.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 108.000,00110.000,00 100,0115.000,00 104,60,00

8.000,0040307 Gasilska enota Občine Radovljica 8.000,008.000,00 100,08.000,00 100,00,00(167)

8.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,008.000,00 100,08.000,00 100,00,00

5.500,0040315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 5.500,006.700,00 100,05.500,00 82,10,00(168)

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---5.500,00 ---5.500,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.500,006.700,00 ---0,00 0,00,00

5.500,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 0,00,00 ----5.500,00

50.000,0040317 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 20.000,000,00 100,050.000,00 ---0,00(168)

50.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

20.000,000,00 100,050.000,00 ---0,00

42.746,6418 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0,000,00 100,042.746,64 ---0,00

42.746,6440163 Občinski časopis 0,000,00 100,042.746,64 ---0,00(169)

41.936,644020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,041.936,64 ---0,00

810,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 100,0810,00 ---0,00
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5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI

9.166.473,078.665.961,079.435.405,83 100,59.209.473,07 97,643.000,00

79.000,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 79.000,0055.525,11 100,079.000,00 142,30,00

79.000,0041003 Delež občine za javna dela 79.000,0055.525,11 100,079.000,00 142,30,00(170)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 48,2461,00 ---0,00 0,00,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,00112,62 ---0,00 0,00,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,0022,80 ---0,00 0,00,00

0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00296,67 ---0,00 0,00,00

79.000,004100 Subvencije javnim podjetjem 78.000,0054.278,22 100,079.000,00 145,60,00

0,004119 Drugi transferi posameznikom 951,76753,80 ---0,00 0,00,00

616.990,0014 GOSPODARSTVO 556.141,68595.404,74 99,2611.990,00 102,8-5.000,00

30.700,0044707 Promocijske naloge 25.499,0025.252,46 100,030.700,00 121,60,00(172)

1.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.499,003.602,46 100,01.500,00 41,60,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,006.650,00 ---0,00 0,00,00

29.200,004133 Tekoči transferi v javne zavode 24.000,0015.000,00 100,029.200,00 194,70,00

36.000,0044708 Festival stare glasbe 36.000,0036.000,00 100,036.000,00 100,00,00(173)

36.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.000,0036.000,00 100,036.000,00 100,00,00

30.000,0044717 Sredstva za delovanje turističnih društev 27.001,0025.000,00 100,030.000,00 120,00,00(173)

30.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 27.001,0025.000,00 100,030.000,00 120,00,00

497.790,0044732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 466.140,68487.152,55 99,0492.790,00 101,2-5.000,00(174)

493.790,004133 Tekoči transferi v javne zavode 464.140,68485.152,55 99,0488.790,00 100,8-5.000,00

4.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,002.000,00 100,04.000,00 200,00,00

2.500,0044733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 1.500,001.999,99 100,02.500,00 125,00,00(174)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.005,900,00 100,02.000,00 ---0,00

0,004202 Nakup opreme 0,001.999,99 ---0,00 0,00,00

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 494,100,00 100,0500,00 ---0,00

20.000,0048271 Festival Avsenik 1,0019.999,74 100,020.000,00 100,00,00(174)

20.000,004021 Posebni material in storitve 1,0019.999,74 100,020.000,00 100,00,00

224.200,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 217.900,001.632.720,04 97,8219.200,00 13,4-5.000,00

120.000,0040701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage 120.000,00104.363,88 100,0120.000,00 115,00,00(176)

120.000,004131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 120.000,00104.363,88 100,0120.000,00 115,00,00
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57.000,0040704 Mrliško ogledna služba 57.000,0056.734,21 91,252.000,00 91,7-5.000,00(177)

46.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 46.000,0045.975,20 89,141.000,00 89,2-5.000,00

11.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

11.000,0010.759,01 100,011.000,00 102,20,00

0,0040714 Zdravstveni dom Radovljica 0,001.430.189,68 ---0,00 0,00,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.569,00 ---0,00 0,00,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,001.404.495,18 ---0,00 0,00,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,0024.125,50 ---0,00 0,00,00

32.200,0040715 Zdravstvena preventiva 25.900,0025.989,84 100,032.200,00 123,90,00(175)

400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 400,00489,84 100,0400,00 81,70,00

1.100,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,01.100,00 ---0,00

2.700,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,000,00 100,02.700,00 ---0,00

28.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 25.500,0025.500,00 100,028.000,00 109,80,00

15.000,0040716 Projekt Oživimo srce 15.000,0015.442,43 100,015.000,00 97,10,00(176)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00419,34 ---0,00 0,00,00

8.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,009.617,18 100,08.000,00 83,20,00

7.000,004202 Nakup opreme 7.000,005.405,91 100,07.000,00 129,50,00

2.910.468,5018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.437.716,901.996.123,29 102,12.970.468,50 148,860.000,00

5.100,0041005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih 5.100,004.186,56 100,05.100,00 121,80,00(190)

5.100,004119 Drugi transferi posameznikom 5.100,004.186,56 100,05.100,00 121,80,00

5.500,0044822 Sofinanciranje veteranskih organizacij 5.500,005.500,00 100,05.500,00 100,00,00(184)

5.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,005.500,00 100,05.500,00 100,00,00

116.500,0046203 Športni park Radovljica 113.910,26106.844,82 160,1186.500,00 174,670.000,00(186)

24.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 44.061,0556.190,32 100,024.500,00 43,60,00

27.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 24.048,4223.344,75 100,027.000,00 115,70,00

22.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,022.000,00 ---0,00

9.000,004029 Drugi operativni odhodki 4.110,002.935,00 100,09.000,00 306,60,00

0,004202 Nakup opreme 0,002.053,26 ---0,00 0,00,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---67.610,00 ---67.610,00

10.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.713,478.141,62 100,010.000,00 122,80,00

24.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

17.977,3214.179,87 110,026.390,00 186,12.390,00

3.400,0046207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 3.400,003.317,21 100,03.400,00 102,50,00(187)

422,254022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 422,25370,94 100,0422,25 113,80,00

1.477,754133 Tekoči transferi v javne zavode 1.477,751.477,39 100,01.477,75 100,00,00

1.500,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,001.468,88 100,01.500,00 102,10,00
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734.900,0046213 Kopališče Radovljica 373.301,25125.866,57 100,0734.900,00 583,90,00(187)

3.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.604,400,00 100,03.500,00 ---0,00

94.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 93.546,5297.000,00 100,094.000,00 96,90,00

0,004202 Nakup opreme 629,093.505,52 ---0,00 0,00,00

600.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 243.078,6411.284,78 100,0600.000,00 ---0,00

26.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.579,3011.904,67 100,026.500,00 222,60,00

10.900,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

28.863,302.171,60 100,010.900,00 501,90,00

28.200,0046216 Smučišče Kamna Gorica 28.298,4626.200,00 100,028.200,00 107,60,00(187)

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,005.938,93 ---0,00 0,00,00

8.200,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.877,2613.348,32 100,08.200,00 61,40,00

20.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.421,206.912,75 100,020.000,00 289,30,00

3.300,0046219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 3.300,002.198,22 100,03.300,00 150,10,00(187)

3.300,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,002.198,22 100,03.300,00 150,10,00

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.300,000,00 ---0,00 ---0,00

25.500,0046221 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 5.374,544.330,30 100,025.500,00 588,90,00(188)

3.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.873,541.830,30 100,03.000,00 163,90,00

2.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,00,00

20.000,004202 Nakup opreme 0,000,00 100,020.000,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

1,000,00 ---0,00 ---0,00

38.000,0046227 Kopališče Kropa 30.000,0032.500,00 100,038.000,00 116,90,00(188)

560,004029 Drugi operativni odhodki 547,581.102,53 100,0560,00 50,80,00

17.440,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.470,9431.397,47 100,017.440,00 55,60,00

20.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

7.981,480,00 100,020.000,00 ---0,00

41.450,0046243 Športni park Vrbnje 11.651,0835.264,30 100,041.450,00 117,50,00(188)

450,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 422,25370,94 100,0450,00 121,30,00

2.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,02.000,00 ---0,00

35.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,035.000,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0030.130,54 ---0,00 0,00,00

4.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

11.228,834.762,82 100,04.000,00 84,00,00

2.500,0046244 Dom Ljubno 2.001,006.432,35 100,02.500,00 38,90,00(188)

2.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 100,02.500,00 ---0,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.435,63 ---0,00 0,00,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,003.996,72 ---0,00 0,00,00
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30.000,0046245 Ostali športni objekti in nakup opreme 22.562,919.490,89 100,030.000,00 316,10,00(188)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.927,600,00 100,02.000,00 ---0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.471,63 ---0,00 0,00,00

3.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,003.500,00 100,03.500,00 100,00,00

12.000,004202 Nakup opreme 11.065,540,00 100,012.000,00 ---0,00

12.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.569,774.519,26 100,012.500,00 276,60,00

28.000,0046246 Nogometni center Lesce 26.730,8231.059,91 100,028.000,00 90,20,00(189)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00256,01 ---0,00 0,00,00

20.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.269,1913.741,30 100,020.000,00 145,60,00

8.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.461,6317.062,60 100,08.000,00 46,90,00

2.000,0046247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 50.000,0016.309,37 100,02.000,00 12,30,00(189)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.440,000,00 ---0,00 ---0,00

2.000,004202 Nakup opreme 47.560,000,00 100,02.000,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,001.561,60 ---0,00 0,00,00

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,0014.747,77 ---0,00 0,00,00

0,0046250 Športne površine Kamna Gorica 0,0013.900,00 ---0,00 0,00,00

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,0013.900,00 ---0,00 0,00,00

22.000,0046251 Otroška igrišča 7.920,1910.436,25 100,022.000,00 210,80,00(189)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.828,7660,00 100,02.000,00 ---0,00

10.000,004202 Nakup opreme 5.171,240,00 100,010.000,00 ---0,00

10.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 920,199.405,13 100,010.000,00 106,30,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,00971,12 ---0,00 0,00,00

450,0046252 Športne površine Ljubno 423,25370,94 100,0450,00 121,30,00(189)

450,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 422,25370,94 100,0450,00 121,30,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

1,000,00 ---0,00 ---0,00

2.000,0048118 Spodbude in nagrade 0,000,00 100,02.000,00 ---0,00(189)

2.000,004119 Drugi transferi posameznikom 0,000,00 100,02.000,00 ---0,00

420.000,0048126 Sofinanciranje programov športa 414.688,14243.232,00 100,0420.000,00 172,70,00(189)

420.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 414.688,14243.232,00 100,0420.000,00 172,70,00

0,0048127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 0,00171.880,00 ---0,00 0,00,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00171.880,00 ---0,00 0,00,00

2.000,0048129 Urejanje tekaških prog 0,000,00 100,02.000,00 ---0,00(190)

2.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,02.000,00 ---0,00
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12.850,0048228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala 12.850,0012.850,00 100,012.850,00 100,00,00(182)

12.850,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.850,0012.850,00 100,012.850,00 100,00,00

3.000,0048230 Zborniki in jubilejne edicije 3.000,002.156,71 100,03.000,00 139,10,00(181)

3.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,002.156,71 100,03.000,00 139,10,00

30.000,0048232 Vzdrževanje kulturnih domov 27.500,0034.391,22 100,030.000,00 87,20,00(183)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00128,06 ---0,00 0,00,00

13.000,004202 Nakup opreme 15.000,0011.978,04 100,013.000,00 108,50,00

15.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.500,0013.771,96 100,015.000,00 108,90,00

2.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

5.000,008.513,16 100,02.000,00 23,50,00

49.250,0048233 Grad Kamen 46.750,0049.703,89 100,049.250,00 99,10,00(178)

250,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250,00233,32 100,0250,00 107,20,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00290,82 ---0,00 0,00,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.754,36 ---0,00 0,00,00

43.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 32.500,0045.293,42 100,043.500,00 96,00,00

300,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 300,000,00 100,0300,00 ---0,00

5.200,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

13.700,002.131,97 100,05.200,00 243,90,00

42.500,0048236 Graščina - Grad Radovljica 48.500,0020.552,07 100,042.500,00 206,80,00(178)

6.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.700,005.196,18 100,06.000,00 115,50,00

13.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.000,0011.271,91 100,013.000,00 115,30,00

5.500,004025 Tekoče vzdrževanje 5.800,002.376,08 100,05.500,00 231,50,00

3.000,004029 Drugi operativni odhodki 2.000,001.707,90 100,03.000,00 175,70,00

5.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,000,00 100,05.000,00 ---0,00

10.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

16.000,000,00 100,010.000,00 ---0,00

2.000,0048237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup 
opreme

2.000,0011.822,46 100,02.000,00 16,90,00(183)

2.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,0011.822,46 100,02.000,00 16,90,00

5.000,0048239 Glasbena tekmovanja 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00(182)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

35.000,0048252 Kropa - Kovaški muzej 25.000,001.184,90 100,035.000,00 ---0,00(178)

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,001.184,90 ---0,00 0,00,00

10.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,010.000,00 ---0,00

25.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

25.000,000,00 100,025.000,00 ---0,00
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130.000,0048255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 130.000,0029.934,97 100,0130.000,00 434,30,00(184)

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.889,00 ---0,00 0,00,00

130.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 130.000,0026.594,17 100,0130.000,00 488,80,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,001.451,80 ---0,00 0,00,00

2.000,0048272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1,000,00 100,02.000,00 ---0,00(179)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1,000,00 100,02.000,00 ---0,00

0,0048274 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 1,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 ---0,00 ---0,00

10.000,0048279 Večnamenski objekt Begunje 1,000,00 0,00,00 ----10.000,00(184)

10.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

1,000,00 0,00,00 ----10.000,00

648.100,0048294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 617.700,00591.639,65 100,0648.100,00 109,50,00(181)

605.100,004133 Tekoči transferi v javne zavode 574.700,00548.639,65 100,0605.100,00 110,30,00

43.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 43.000,0043.000,00 100,043.000,00 100,00,00

213.518,5048295 Muzeji radovljiške občine 182.165,00160.038,18 100,0213.518,50 133,40,00(180)

183.418,504133 Tekoči transferi v javne zavode 157.065,00144.938,18 100,0183.418,50 126,60,00

30.100,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 25.100,0015.100,00 100,030.100,00 199,30,00

39.000,0048297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 42.131,0047.708,80 100,039.000,00 81,80,00(179)

6.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.500,000,00 100,06.500,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0017.708,80 ---0,00 0,00,00

7.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

10.631,000,00 100,07.500,00 ---0,00

20.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,0030.000,00 100,020.000,00 66,70,00

5.000,004314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.000,000,00 100,05.000,00 ---0,00

18.500,0048298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 27.360,0017.087,30 100,018.500,00 108,30,00(179)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.338,880,00 100,05.000,00 ---0,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,00760,92 ---0,00 0,00,00

2.509,004025 Tekoče vzdrževanje 10.539,1210.485,42 100,02.509,00 23,90,00

3.991,004029 Drugi operativni odhodki 3.991,003.990,96 100,03.991,00 100,00,00

2.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,001.850,00 100,02.000,00 108,10,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,000,00 ---0,00 ---0,00

5.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,05.000,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

5.490,000,00 ---0,00 ---0,00

24.000,0048299 Javni sklad za kulturne dejavnosti 24.000,0024.000,00 100,024.000,00 100,00,00(182)

24.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 24.000,0024.000,00 100,024.000,00 100,00,00
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65.000,0048300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 70.000,0071.897,03 100,065.000,00 90,40,00(183)

5.250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.440,938.750,01 100,05.250,00 60,00,00

3.500,004021 Posebni material in storitve 3.100,227.115,16 100,03.500,00 49,20,00

750,004023 Prevozni stroški in storitve 493,50726,98 100,0750,00 103,20,00

500,004029 Drugi operativni odhodki 964,35304,88 100,0500,00 164,00,00

55.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 55.000,0055.000,00 100,055.000,00 100,00,00

0,004202 Nakup opreme 1,000,00 ---0,00 ---0,00

3.350,0048301 Obletnice in promocijska gradiva 2.996,00406,00 100,03.350,00 825,10,00(183)

3.350,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.996,00406,00 100,03.350,00 825,10,00

11.000,0048304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 11.000,0011.000,00 100,011.000,00 100,00,00(185)

11.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,0011.000,00 100,011.000,00 100,00,00

15.600,0049274 Mladinski in študentski programi 15.600,0015.430,42 100,015.600,00 101,10,00(190)

4.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,003.830,42 100,04.000,00 104,40,00

11.600,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.600,0011.600,00 100,011.600,00 100,00,00

40.000,0049286 Mladinski center 40.000,0040.000,00 100,040.000,00 100,00,00(191)

40.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 40.000,0040.000,00 100,040.000,00 100,00,00

4.284.742,6319 IZOBRAŽEVANJE 4.331.519,324.171.853,40 99,94.279.742,63 102,6-5.000,00

97.500,0049114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 92.638,7084.427,15 100,097.500,00 115,50,00(192)

0,004027 Kazni in odškodnine 0,00200,00 ---0,00 0,00,00

30.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 45.412,4925.214,19 100,030.000,00 119,00,00

52.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

17.257,001.281,00 100,052.500,00 ---0,00

15.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 29.969,2157.731,96 100,015.000,00 26,00,00

2.593.700,0049116 Vrtec Radovljica 2.737.710,622.415.981,77 100,02.593.700,00 107,40,00(192)

3.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.930,621.054,48 100,03.000,00 284,50,00

7.200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.350,00600,00 100,07.200,00 ---0,00

2.475.400,004119 Drugi transferi posameznikom 2.640.000,002.339.325,10 100,02.475.400,00 105,80,00

98.100,004133 Tekoči transferi v javne zavode 79.430,0065.002,19 100,098.100,00 150,90,00

10.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00

330.000,0049117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 318.904,53312.056,88 100,0330.000,00 105,80,00(193)

330.000,004119 Drugi transferi posameznikom 318.904,53312.056,88 100,0330.000,00 105,80,00

65.000,0049118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil 
staršev

60.000,0049.843,80 92,360.000,00 120,4-5.000,00(193)

65.000,004119 Drugi transferi posameznikom 60.000,0049.843,80 92,360.000,00 120,4-5.000,00
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124.015,6349216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 152.240,95282.014,64 100,0124.015,63 44,00,00(194)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 74,041.952,00 ---0,00 0,00,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 1.911,690,00 ---0,00 ---0,00

112.515,634133 Tekoči transferi v javne zavode 125.003,44117.662,82 100,0112.515,63 95,60,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.251,78120.607,39 ---0,00 0,00,00

1.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,005.152,80 100,01.500,00 29,10,00

10.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0036.639,63 100,010.000,00 27,30,00

120.500,0049226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 142.500,00146.538,51 100,0120.500,00 82,20,00(194)

112.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 134.500,00126.877,70 100,0112.500,00 88,70,00

8.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000,0019.660,81 100,08.000,00 40,70,00

252.642,0049238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 227.700,00211.075,19 100,0252.642,00 119,70,00(194)

220.642,004133 Tekoči transferi v javne zavode 190.700,00192.115,19 100,0220.642,00 114,90,00

20.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

25.000,000,00 100,020.000,00 ---0,00

12.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.000,0018.960,00 100,012.000,00 63,30,00

46.745,0049248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 45.480,0062.630,70 100,046.745,00 74,60,00(195)

41.745,004133 Tekoči transferi v javne zavode 40.480,0035.590,70 100,041.745,00 117,30,00

5.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,0027.040,00 100,05.000,00 18,50,00

97.000,0049258 Glasbena šola Radovljica 91.000,0091.300,57 100,097.000,00 106,20,00(196)

92.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 86.000,0086.300,57 100,092.000,00 106,60,00

5.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

8.600,0049264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 8.600,006.415,57 100,08.600,00 134,10,00(199)

1.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.549,61670,90 100,01.600,00 238,50,00

800,004021 Posebni material in storitve 200,00677,98 100,0800,00 118,00,00

200,004029 Drugi operativni odhodki 150,390,00 100,0200,00 ---0,00

6.000,004119 Drugi transferi posameznikom 5.700,005.066,69 100,06.000,00 118,40,00

7.600,0049268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600,007.599,99 100,07.600,00 100,00,00(195)

7.600,004133 Tekoči transferi v javne zavode 7.600,007.599,99 100,07.600,00 100,00,00

84.040,0049270 Ljudska univerza Radovljica 61.600,0071.500,00 100,084.040,00 117,50,00(197)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,002.196,00 ---0,00 0,00,00

77.040,004133 Tekoči transferi v javne zavode 54.600,0052.304,00 100,077.040,00 147,30,00

7.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 7.000,0017.000,00 100,07.000,00 41,20,00

2.000,0049271 Tekmovanja in srečanja 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00(195)

2.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00
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397.900,0049272 Šolski prevozi 316.395,47371.651,73 100,0397.900,00 107,10,00(199)

4.800,004023 Prevozni stroški in storitve 5.134,982.913,77 100,04.800,00 164,70,00

393.100,004119 Drugi transferi posameznikom 311.260,49368.737,96 100,0393.100,00 106,60,00

3.500,0049273 Štipendiranje študentov 3.500,001.800,00 100,03.500,00 194,40,00(199)

3.500,004117 Štipendije 3.500,001.800,00 100,03.500,00 194,40,00

6.000,0049275 Sofinanciranje zasebnih in drugih OŠ z javno veljavnim 
programom

6.630,325.397,90 100,06.000,00 111,20,00(195)

6.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

6.630,325.397,90 100,06.000,00 111,20,00

45.000,0049282 Investicije in obnova OŠ 54.649,0547.999,54 100,045.000,00 93,80,00(196)

10.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.149,050,00 100,010.000,00 ---0,00

1.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

11.500,000,00 100,01.500,00 ---0,00

33.500,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 40.000,0047.999,54 100,033.500,00 69,80,00

3.000,0049285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 2.369,681.619,46 100,03.000,00 185,30,00(197)

3.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

2.369,681.619,46 100,03.000,00 185,30,00

1.051.071,9420 SOCIALNO VARSTVO 1.043.683,17983.779,25 99,81.049.071,94 106,6-2.000,00

25.500,0041002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne 
ogroženosti

25.500,0023.766,07 100,025.500,00 107,30,00(205)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00404,41 ---0,00 0,00,00

25.500,004112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 25.500,0023.361,66 100,025.500,00 109,20,00

45.000,0041007 Družinski pomočnik 42.810,0042.075,58 95,643.000,00 102,2-2.000,00(203)

45.000,004119 Drugi transferi posameznikom 42.810,0042.075,58 95,643.000,00 102,2-2.000,00

530.000,0041008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 530.000,00505.309,37 100,0530.000,00 104,90,00(203)

530.000,004119 Drugi transferi posameznikom 530.000,00505.309,37 100,0530.000,00 104,90,00

255.000,0041009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 255.642,00251.635,89 100,0255.000,00 101,30,00(204)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 642,000,00 ---0,00 ---0,00

255.000,004119 Drugi transferi posameznikom 255.000,00251.635,89 100,0255.000,00 101,30,00

6.299,0041013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. 
vzdrževanje

6.163,006.048,00 100,06.299,00 104,20,00(201)

6.299,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.163,006.048,00 100,06.299,00 104,20,00

14.521,0041015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK" 14.520,1714.370,28 100,014.521,00 101,10,00(206)

14.521,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.520,1714.370,28 100,014.521,00 101,10,00

7.500,0041018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500,007.500,00 100,07.500,00 100,00,00(206)

7.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,007.500,00 100,07.500,00 100,00,00
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2.047,0041020 Sofinanciranje materinskega doma 2.003,001.966,00 100,02.047,00 104,10,00(201)

2.047,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.003,001.966,00 100,02.047,00 104,10,00

5.000,0041022 Pogrebni stroški 5.000,004.173,35 100,05.000,00 119,80,00(205)

5.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

5.000,004.173,35 100,05.000,00 119,80,00

2.000,0041023 Odpravljanje ovir za invalide 2.000,000,00 100,02.000,00 ---0,00(203)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,000,00 100,02.000,00 ---0,00

84.900,0041024 Medgeneracijski center Radovljica 84.754,0065.978,00 100,084.900,00 128,70,00(204)

60.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 60.000,0060.000,00 100,060.500,00 100,80,00

24.400,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

24.754,005.978,00 100,024.400,00 408,20,00

28.900,0041025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih 
društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in 
organizacij

27.900,0031.053,11 100,028.900,00 93,10,00(207)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.292,00 ---0,00 0,00,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00373,60 ---0,00 0,00,00

0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,0092,90 ---0,00 0,00,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,001.394,61 ---0,00 0,00,00

28.900,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 27.900,0027.900,00 100,028.900,00 103,60,00

3.016,0041026 Reintegracijski center 2.951,002.896,00 100,03.016,00 104,10,00(206)

3.016,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.951,002.896,00 100,03.016,00 104,10,00

8.940,0041027 Prostofer 8.940,000,00 100,08.940,00 ---0,00(204)

2.930,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.906,460,00 100,02.930,00 ---0,00

20,004021 Posebni material in storitve 43,540,00 100,020,00 ---0,00

410,004023 Prevozni stroški in storitve 410,000,00 100,0410,00 ---0,00

5.580,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.580,000,00 100,05.580,00 ---0,00

3.238,9441028 Sofinanciranje paliativne mreže 0,000,00 100,03.238,94 ---0,00(207)

3.238,944120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 100,03.238,94 ---0,00

29.210,0049106 Darilo novorojenčkom občine 28.000,0027.007,60 100,029.210,00 108,20,00(201)

3.350,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.375,444.825,39 100,03.350,00 69,40,00

1.860,004021 Posebni material in storitve 1.390,00982,21 100,01.860,00 189,40,00

24.000,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 22.234,5621.200,00 100,024.000,00 113,20,00

83



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO

1.604.840,001.962.564,531.458.378,45 102,51.645.099,40 112,840.259,40

358.590,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

419.010,00200.798,03 100,0358.590,00 178,60,00

59.000,0040125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 66.500,0060.797,86 100,059.000,00 97,00,00(209)

4.167,674020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.167,674.055,61 100,04.167,67 102,80,00

50.832,334022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 55.332,3353.034,20 100,050.832,33 95,90,00

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00761,74 100,01.000,00 131,30,00

3.000,004029 Drugi operativni odhodki 3.000,002.946,31 100,03.000,00 101,80,00

243.690,0044802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 296.320,0094.950,20 100,0243.690,00 256,70,00(209)

2.550,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.873,081.453,65 100,02.550,00 175,40,00

5.724,684021 Posebni material in storitve 3.244,323.964,33 100,05.724,68 144,40,00

2.010,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.810,00623,18 100,02.010,00 322,50,00

4.000,004023 Prevozni stroški in storitve 3.950,003.224,11 100,04.000,00 124,10,00

19.855,324025 Tekoče vzdrževanje 15.275,0011.331,27 100,019.855,32 175,20,00

10.000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.600,008.830,38 100,010.000,00 113,30,00

69.550,004029 Drugi operativni odhodki 73.550,0059.179,28 100,069.550,00 117,50,00

0,004202 Nakup opreme 707,600,00 ---0,00 ---0,00

123.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 176.720,000,00 100,0123.000,00 ---0,00

7.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

9.590,006.344,00 100,07.000,00 110,30,00

9.900,0044811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 10.190,007.840,61 100,09.900,00 126,30,00(209)

900,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,0900,00 ---0,00

9.000,004025 Tekoče vzdrževanje 3.000,007.840,61 100,09.000,00 114,80,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.700,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

490,000,00 ---0,00 ---0,00

46.000,0044825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 46.000,0037.209,36 100,046.000,00 123,60,00(209)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00654,41 ---0,00 0,00,00

35.000,004021 Posebni material in storitve 30.000,0029.848,68 100,035.000,00 117,30,00

6.000,004029 Drugi operativni odhodki 6.000,005.852,27 100,06.000,00 102,50,00

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

10.000,00854,00 100,05.000,00 585,50,00
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77.750,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 288.277,80212.445,48 117,591.329,40 43,013.579,40

15.000,0044520 CLLD 236.898,65166.076,05 190,528.579,40 17,213.579,40(211)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.801,1411.787,83 36,31.814,14 15,4-3.185,86

0,004029 Drugi operativni odhodki 610,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004202 Nakup opreme 4.438,420,00 ---0,00 ---0,00

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 57.234,84152.336,22 ---22.423,26 14,722.423,26

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 55.738,670,00 ---0,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 70.983,580,00 ---3.000,00 ---3.000,00

10.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

23.092,001.952,00 13,41.342,00 68,8-8.658,00

9.500,0044521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 6.100,006.075,78 100,09.500,00 156,40,00(211)

9.500,004029 Drugi operativni odhodki 6.100,006.075,78 100,09.500,00 156,40,00

53.250,0044801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 45.279,1540.293,65 100,053.250,00 132,20,00(163)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.800,007.516,56 100,05.000,00 66,50,00

5.200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.500,006.649,23 100,05.200,00 78,20,00

11.500,004025 Tekoče vzdrževanje 8.429,1512.288,40 100,011.500,00 93,60,00

50,004029 Drugi operativni odhodki 50,0022,46 100,050,00 222,60,00

30.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.000,0013.116,39 100,030.000,00 228,70,00

1.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

500,00700,61 100,01.500,00 214,10,00

178.600,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 175.700,00176.139,34 113,8203.280,00 115,424.680,00

8.000,0044514 Stroški azila za zapuščene živali 8.000,007.189,84 187,515.000,00 208,67.000,00(215)

8.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.000,007.189,84 187,515.000,00 208,67.000,00

41.000,0044516 Projekti LEADER programa 40.000,0029.475,96 100,041.000,00 139,10,00(213)

40.900,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 39.920,0029.475,96 100,040.900,00 138,80,00

100,004029 Drugi operativni odhodki 80,000,00 100,0100,00 ---0,00

50.000,0044517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 50.000,0038.754,25 120,060.000,00 154,810.000,00(40)

10.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000,000,00 100,010.000,00 ---0,00

40.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.000,0038.754,25 125,050.000,00 129,010.000,00

20.000,0044518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 15.000,0012.992,89 100,020.000,00 153,90,00(214)

20.000,004025 Tekoče vzdrževanje 15.000,0012.992,89 100,020.000,00 153,90,00
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59.600,0044821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 62.700,0087.726,40 112,967.280,00 76,77.680,00(214)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.586,00 ---0,00 0,00,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---7.680,00 ---7.680,00

56.100,004133 Tekoči transferi v javne zavode 52.700,0052.100,00 100,056.100,00 107,70,00

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 720,000,00 ---0,00 ---0,00

3.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.280,0032.628,86 100,03.500,00 10,70,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,001.411,54 ---0,00 0,00,00

160.000,0014 GOSPODARSTVO 156.000,00109.695,27 104,4167.000,00 152,27.000,00

69.000,0044810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 60.000,0053.167,90 110,176.000,00 142,97.000,00(211)

69.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 60.000,0053.167,90 110,176.000,00 142,97.000,00

55.000,0044820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 60.000,0024.310,40 100,055.000,00 226,20,00(217)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.080,003.729,00 100,05.000,00 134,10,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,002.220,40 ---0,00 0,00,00

50.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

54.920,0018.361,00 100,050.000,00 272,30,00

36.000,0044824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 36.000,0032.216,97 100,036.000,00 111,70,00(217)

32.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 32.000,0028.216,97 100,032.000,00 113,40,00

4.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,00,00

623.900,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

726.476,73623.458,14 100,0623.900,00 100,10,00

247.000,0044812 Nakup in oprema zemljišč 422.476,73323.330,26 100,0247.000,00 76,40,00(221)

35.000,004021 Posebni material in storitve 35.000,004.997,49 100,035.000,00 700,40,00

0,004027 Kazni in odškodnine 0,00394,34 ---0,00 0,00,00

7.000,004029 Drugi operativni odhodki 7.000,003.573,67 100,07.000,00 195,90,00

0,004200 Nakup zgradb in prostorov 125.000,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,009.394,00 ---0,00 0,00,00

200.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 250.476,73299.366,52 100,0200.000,00 66,80,00

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

5.000,005.604,24 100,05.000,00 89,20,00

46.500,0046102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske 
namene

45.000,0046.442,92 100,046.500,00 100,10,00(219)

46.500,004093 Sredstva za posebne namene 45.000,0046.442,92 100,046.500,00 100,10,00

85.000,0046117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 75.000,0055.553,74 100,085.000,00 153,00,00(218)

85.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 75.000,0055.553,74 100,085.000,00 153,00,00
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185.000,0046118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih 
najemnih stanovanj

135.000,00151.866,12 100,0185.000,00 121,80,00(219)

170.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 130.000,00145.807,56 100,0170.000,00 116,60,00

15.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

5.000,006.058,56 100,015.000,00 247,60,00

60.400,0046119 Drugi programi na stanovanjskem področju 49.000,0046.265,10 100,060.400,00 130,60,00(220)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.559,002.795,17 100,05.000,00 178,90,00

500,004021 Posebni material in storitve 500,00177,39 100,0500,00 281,90,00

5.900,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.100,006.553,92 100,05.900,00 90,00,00

14.000,004025 Tekoče vzdrževanje 13.041,0013.113,10 100,014.000,00 106,80,00

35.000,004029 Drugi operativni odhodki 24.800,0023.625,52 100,035.000,00 148,10,00

125.000,0020 SOCIALNO VARSTVO 125.000,0098.250,26 100,0125.000,00 127,20,00

125.000,0041001 Subvencije najemnin za stanovanja 125.000,0098.250,26 100,0125.000,00 127,20,00(222)

125.000,004119 Drugi transferi posameznikom 125.000,0098.250,26 100,0125.000,00 127,20,00

31.000,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 32.100,0037.591,93 83,926.000,00 69,2-5.000,00

31.000,0040129 Plačila obresti od najetega dolga 32.100,0037.591,93 83,926.000,00 69,2-5.000,00(223)

31.000,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 32.100,0037.591,93 83,926.000,00 69,2-5.000,00

50.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 40.000,000,00 100,050.000,00 ---0,00

50.000,0044807 Splošna proračunska rezervacija 40.000,000,00 100,050.000,00 ---0,00(224)

50.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 40.000,000,00 100,050.000,00 ---0,00
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN 
INVESTICIJE

9.179.029,917.460.625,633.767.660,71 109,410.043.740,03 266,6864.710,12

0,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1,000,00 ---90.000,00 ---90.000,00

0,0044232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 1,000,00 ---90.000,00 ---90.000,00(225)

0,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

1,000,00 ---90.000,00 ---90.000,00

150.000,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 0,000,00 100,0150.000,00 ---0,00

150.000,0041012 Participativni proračun "Za moj kraj" 0,000,00 100,0150.000,00 ---0,00(184)

150.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,0150.000,00 ---0,00

3.120,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.000,001.988,65 100,03.120,00 156,90,00

3.120,0044804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 2.000,001.988,65 100,03.120,00 156,90,00(228)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,001.988,65 100,02.000,00 100,60,00

1.120,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 100,01.120,00 ---0,00

65.000,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 45.650,9433.687,44 100,065.000,00 193,00,00

65.000,0044332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 45.650,9433.687,44 100,065.000,00 193,00,00(229)

65.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 45.650,9433.687,44 100,065.000,00 193,00,00

47.100,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN

1.722.620,90438.792,03 100,047.100,00 10,70,00

47.100,0044694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 1.722.620,90438.792,03 100,047.100,00 10,70,00(231)

3.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.730,109.807,43 100,03.000,00 30,60,00

5.600,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.015,007.991,00 100,05.600,00 70,10,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 2.086,960,00 ---0,00 ---0,00

20.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.661.089,61419.425,31 100,020.000,00 4,80,00

18.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

47.699,231.568,29 100,018.500,00 ---0,00

5.846.185,7413 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

3.249.189,082.483.543,03 103,36.038.761,30 243,2192.575,56

100.000,0044302 Cestna razsvetljava 100.000,0094.093,08 100,0100.000,00 106,30,00(34)

100.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100.000,0094.093,08 100,0100.000,00 106,30,00
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60.000,0044303 Cestna oprema 73.300,0083.139,48 100,060.000,00 72,20,00(34)

55.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 62.398,0077.551,44 100,055.000,00 70,90,00

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

10.902,005.588,04 100,05.000,00 89,50,00

0,0044304 Letno vzdrževanje lokalnih cest v 9 KS 211.670,22160.329,51 ---0,00 0,00,00(369)

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,003.923,03 ---0,00 0,00,00

0,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

211.670,22156.406,48 ---0,00 0,00,00

0,0044305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 9 KS 35.000,0053.965,97 ---0,00 0,00,00

0,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

35.000,0053.965,97 ---0,00 0,00,00

10.500,0044314 Obeležba uličnih sistemov 8.500,0024.474,24 57,16.000,00 24,5-4.500,00(34)

10.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.500,0024.474,24 57,16.000,00 24,5-4.500,00

77.500,0044315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 196.000,00111.262,45 100,077.500,00 69,70,00(34)

30.000,004025 Tekoče vzdrževanje 54.111,7228.245,17 100,030.000,00 106,20,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.709,420,00 ---0,00 ---0,00

46.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 138.178,8683.017,28 100,046.500,00 56,00,00

1.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

1.000,000,00 100,01.000,00 ---0,00

56.000,0044345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 21.500,0033.943,89 100,056.000,00 165,00,00(34)

11.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.500,006.655,85 54,66.000,00 90,2-5.000,00

5.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,05.000,00 ---0,00

40.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.000,0027.288,04 112,545.000,00 164,95.000,00

3.350.659,7444689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.298.219,39796.591,96 104,43.498.835,30 439,2148.175,56(34)

4.000,004029 Drugi operativni odhodki 4.000,000,00 100,04.000,00 ---0,00

145.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 143.307,180,00 102,2148.187,08 ---3.187,08

2.970.245,514205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 810.962,29738.787,21 103,13.061.493,45 414,491.247,94

34.400,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 52.450,800,00 116,340.000,00 ---5.600,00

197.014,234208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

287.499,1257.804,75 124,4245.154,77 424,148.140,54

45.000,0044690 Pločniki in hodniki za pešce 93.001,0028.583,82 100,045.000,00 157,40,00(34)

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,000,00 ---0,00 ---0,00

30.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 82.000,0027.000,00 100,030.000,00 111,10,00

13.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,000,00 100,013.000,00 ---0,00

2.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

11.000,001.583,82 100,02.000,00 126,30,00
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910.430,0044691 Kolesarske steze 240.992,72112.217,91 102,8936.330,00 834,425.900,00(34)

1.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 161,04286,02 100,01.500,00 524,40,00

30.000,004025 Tekoče vzdrževanje 23.825,910,00 100,030.000,00 ---0,00

9.930,004029 Drugi operativni odhodki 10.335,045.199,17 100,09.930,00 191,00,00

844.100,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 137.662,217.037,50 102,5865.000,00 ---20.900,00

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 29.137,2639.635,74 ---5.000,00 12,65.000,00

24.900,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

39.871,2660.059,48 100,024.900,00 41,50,00

97.096,0044693 Urejanje mirujočega prometa 52.001,0023.176,29 122,7119.096,00 513,922.000,00(34)

4.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.500,004.595,65 100,04.500,00 97,90,00

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 611,20361,61 100,01.000,00 276,50,00

1.860,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.860,001.853,86 100,01.860,00 100,30,00

10.736,004029 Drugi operativni odhodki 11.028,805.228,92 100,010.736,00 205,30,00

64.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 32.000,006.066,23 131,384.000,00 ---20.000,00

2.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,000,00 100,02.000,00 ---0,00

13.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

2.001,005.070,02 115,415.000,00 295,92.000,00

2.000,0044695 Vodenje banke cestnih podatkov 4.000,0011.776,05 150,03.000,00 25,51.000,00(34)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,0011.776,05 150,03.000,00 25,51.000,00

722.000,0044698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, 
zelenic na JP v KS

704.800,00719.293,14 100,0722.000,00 100,40,00(33)

20.800,004025 Tekoče vzdrževanje 21.316,9847.811,90 100,020.800,00 43,50,00

1.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000,000,00 100,01.000,00 ---0,00

690.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

682.483,02671.481,24 100,0690.000,00 102,80,00

10.200,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,000,00 100,010.200,00 ---0,00

415.000,0044699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini 210.204,75230.695,24 100,0415.000,00 179,90,00(34)

415.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

210.204,75230.695,24 100,0415.000,00 179,90,00

1.692.098,2815 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.322.323,81235.867,95 128,22.169.940,14 920,0477.841,86

0,0044114 Sanacijski program odvajanja odpadnih voda 0,001.159,73 ---0,00 0,00,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.159,73 ---0,00 0,00,00

5.100,0044123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100,002.239,22 100,05.100,00 227,80,00(239)

5.100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.100,002.239,22 100,05.100,00 227,80,00
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10.000,0044200 Zbirni center Radovljica 57.000,000,00 36,63.660,00 ----6.340,00(239)

10.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 57.000,000,00 0,00,00 ----10.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,000,00 ---3.660,00 ---3.660,00

1.676.998,2844227 Ravnanje z odpadno vodo 1.240.223,81227.556,10 128,92.161.180,14 949,7484.181,86(239)

579,744020 Pisarniški in splošni material in storitve 579,740,00 100,0579,74 ---0,00

15.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50.500,000,00 0,00,00 ----15.000,00

3.000,004029 Drugi operativni odhodki 1.965,831.304,69 100,03.000,00 229,90,00

1.284.619,404204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 796.532,8146.053,32 131,21.685.919,36 ---401.299,96

205.900,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 177.007,6256.299,28 109,7225.900,00 401,320.000,00

28.500,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 21.365,5052.873,55 100,028.500,00 53,90,00

139.399,144208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

192.272,3171.025,26 155,9217.281,04 305,977.881,90

0,0044235 Sanacija ekoloških otokov 20.000,004.912,90 ---0,00 0,00,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,004.912,90 ---0,00 0,00,00

1.285.525,8916 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

988.839,90448.781,61 105,81.359.818,59 303,074.292,70

75.300,0044201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte 65.300,0065.475,79 100,075.300,00 115,00,00(242)

300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00635,90 100,0300,00 47,20,00

6.000,004021 Posebni material in storitve 2.000,003.937,20 100,06.000,00 152,40,00

69.000,004029 Drugi operativni odhodki 63.000,0060.902,69 100,069.000,00 113,30,00

60.000,0044202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi 
prostorski izvedbeni akti

60.000,0028.553,29 100,060.000,00 210,10,00(242)

60.000,004029 Drugi operativni odhodki 60.000,0028.553,29 100,060.000,00 210,10,00

28.040,0044203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 38.040,005.004,44 100,028.040,00 560,30,00(242)

28.040,004029 Drugi operativni odhodki 38.040,005.004,44 100,028.040,00 560,30,00

596.235,2444223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 622.743,90220.758,36 96,1573.105,01 259,6-23.130,23(243)

1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,000,00 100,01.000,00 ---0,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,001.169,41 ---0,00 0,00,00

1.000,004029 Drugi operativni odhodki 1.000,000,00 100,01.000,00 ---0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0016.223,71 ---0,00 0,00,00

508.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 487.999,20184.601,99 93,7476.475,81 258,1-32.024,19

8.600,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.169,01953,20 100,08.600,00 902,20,00

77.135,244208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

127.575,6917.810,05 111,586.029,20 483,08.893,96

91



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

339.400,6544228 Urejanje občinskih zemljišč 6,003.279,18 129,5439.400,65 ---100.000,00(246)

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,000,00 ---70.000,00 ---70.000,00

339.400,654205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,0339.400,65 ---0,00

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1,000,00 ---15.000,00 ---15.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4,003.279,18 ---15.000,00 457,415.000,00

17.000,0044328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 500,000,00 100,017.000,00 ---0,00(244)

17.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

500,000,00 100,017.000,00 ---0,00

20.500,0044667 Pokopališče Begunje 66.000,004.845,84 87,417.922,93 369,9-2.577,07(244)

15.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.558,320,00 100,015.000,00 ---0,00

5.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

46.441,684.845,84 53,12.922,93 60,3-2.577,07

11.000,0044696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS 11.000,001.424,91 100,011.000,00 772,00,00(241)

11.000,004029 Drugi operativni odhodki 11.000,001.424,91 100,011.000,00 772,00,00

15.750,0044697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS 15.750,0011.812,50 100,015.750,00 133,30,00(241)

15.750,004029 Drugi operativni odhodki 15.750,0011.812,50 100,015.750,00 133,30,00

19.800,0044907 Vodenje katastra komunalnih naprav 20.500,0012.600,00 100,019.800,00 157,10,00(241)

19.800,004029 Drugi operativni odhodki 20.500,0012.600,00 100,019.800,00 157,10,00

75.000,0044909 Parkovne in hortikulturne ureditve 74.000,0064.942,87 100,075.000,00 115,50,00(245)

5.000,004025 Tekoče vzdrževanje 9.000,000,00 100,05.000,00 ---0,00

70.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

65.000,0064.942,87 100,070.000,00 107,80,00

27.500,0044910 Praznična okrasitev naselij 15.000,0030.084,43 100,027.500,00 91,40,00(245)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,005.559,11 ---0,00 0,00,00

22.500,004029 Drugi operativni odhodki 15.000,0024.525,32 100,022.500,00 91,70,00

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,000,00 100,05.000,00 ---0,00

90.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 130.000,00125.000,00 133,3120.000,00 96,030.000,00

90.000,0041011 Proračunska rezerva občine 130.000,00125.000,00 133,3120.000,00 96,030.000,00(247)

90.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 130.000,00125.000,00 133,3120.000,00 96,030.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6001 - KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6001 KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 33.112,8040.552,7393.693,53 100,033.112,80 35,30,00

19.230,2906 LOKALNA SAMOUPRAVA 24.011,3019.973,13 100,019.230,29 96,30,00

19.230,2940109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 24.011,3019.973,13 100,019.230,29 96,30,00(250)

3.583,594020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.879,765.489,08 100,03.583,59 65,30,00

0,004021 Posebni material in storitve 2.318,000,00 ---0,00 ---0,00

6.170,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.204,095.944,45 100,06.170,00 103,80,00

250,004023 Prevozni stroški in storitve 500,00224,90 100,0250,00 111,20,00

1.120,004025 Tekoče vzdrževanje 1.234,77218,62 100,01.120,00 512,30,00

450,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 379,04303,45 100,0450,00 148,30,00

4.495,004029 Drugi operativni odhodki 7.995,647.792,63 100,04.495,00 57,70,00

3.161,704205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 100,03.161,70 ---0,00

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

2.500,0061.324,35 ---0,00 0,00,00

0,0044316 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 2.500,0061.324,35 ---0,00 0,00,00(252)

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.500,0061.324,35 ---0,00 0,00,00

10.500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

10.500,008.849,82 100,010.500,00 118,70,00

10.500,0064110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 10.500,008.849,82 100,010.500,00 118,70,00(255)

2.700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.360,001.718,44 100,02.700,00 157,10,00

3.950,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.950,003.651,26 100,03.950,00 108,20,00

200,004025 Tekoče vzdrževanje 390,000,00 100,0200,00 ---0,00

900,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 900,00900,00 100,0900,00 100,00,00

1.250,004029 Drugi operativni odhodki 1.400,001.600,61 100,01.250,00 78,10,00

1.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.500,00979,51 100,01.500,00 153,10,00

3.382,5118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.541,433.546,23 100,03.382,51 95,40,00

0,0064112 Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi 0,00357,61 ---0,00 0,00,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0048,30 ---0,00 0,00,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,00309,31 ---0,00 0,00,00

3.382,5164114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje 3.541,433.188,62 100,03.382,51 106,10,00(259)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0083,87 ---0,00 0,00,00

50,004023 Prevozni stroški in storitve 36,840,00 100,050,00 ---0,00

331,514025 Tekoče vzdrževanje 274,190,00 100,3332,51 ---1,00

3.000,004029 Drugi operativni odhodki 2.730,403.104,75 100,03.000,00 96,60,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6002 - KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6002 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 25.722,1341.735,4452.715,32 121,131.155,93 59,15.433,80

14.790,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.136,1917.256,94 100,014.790,00 85,70,00

14.790,0040110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 18.136,1917.256,94 100,014.790,00 85,70,00(250)

2.250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.601,032.357,74 100,02.250,00 95,40,00

8.470,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.150,7111.199,36 100,08.470,00 75,60,00

1.300,004025 Tekoče vzdrževanje 1.336,00371,01 100,01.300,00 350,40,00

2.550,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.533,453.322,35 100,02.550,00 76,80,00

20,004029 Drugi operativni odhodki 15,006,48 100,020,00 308,60,00

200,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 100,0200,00 ---0,00

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

7.483,9131.135,30 ---5.433,80 17,55.433,80

0,0044317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 7.483,9131.135,30 ---5.433,80 17,55.433,80(252)

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.483,9131.135,30 ---5.433,80 17,55.433,80

6.500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

10.000,004.239,41 100,06.500,00 153,30,00

6.500,0064120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 10.000,004.239,41 100,06.500,00 153,30,00(255)

299,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 322,00400,00 100,3300,00 75,01,00

4.300,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.278,002.460,68 100,04.300,00 174,80,00

1.700,004025 Tekoče vzdrževanje 1.700,001.376,00 100,01.700,00 123,60,00

200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 200,000,00 100,0200,00 ---0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,002,73 ---0,00 0,00,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.500,000,00 0,00,00 ----1,00

4.432,1318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.115,3483,67 100,04.432,13 ---0,00

4.000,0064121 Sofinanciranje drugih programov KS Brezje 5.683,210,00 100,04.000,00 ---0,00(257)

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.099,660,00 ---0,00 ---0,00

4.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.583,550,00 100,04.000,00 ---0,00

432,1364122 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Brezje 432,1383,67 100,0432,13 516,50,00(259)

431,134020 Pisarniški in splošni material in storitve 431,1383,67 100,2432,13 516,51,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6003 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 64.942,81121.586,3515.584,19 206,5134.100,62 860,569.157,81

11.065,5506 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.931,157.394,86 81,99.065,55 122,6-2.000,00

11.065,5540111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 10.931,157.394,86 81,99.065,55 122,6-2.000,00(250)

3.479,554020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.134,095.351,10 100,03.480,55 65,01,00

5.510,004021 Posebni material in storitve 1.767,0044,76 63,73.510,00 ----2.000,00

1.510,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.507,01914,91 100,01.510,00 165,00,00

50,004023 Prevozni stroški in storitve 150,02469,74 100,050,00 10,60,00

50,004025 Tekoče vzdrževanje 455,00321,91 100,050,00 15,50,00

350,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 352,81284,73 100,0350,00 122,90,00

15,004029 Drugi operativni odhodki 15,007,71 100,015,00 194,60,00

100,004202 Nakup opreme 3,750,00 100,0100,00 ---0,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 546,470,00 0,00,00 ----1,00

35.426,4813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

55.602,9715,81 180,663.984,29 ---28.557,81

35.426,4844318 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 55.602,9715,81 180,663.984,29 ---28.557,81(252)

35.426,484205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 55.602,9715,81 180,663.984,29 ---28.557,81

7.500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

9.500,003.088,27 153,311.500,00 372,44.000,00

7.500,0064130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna 
Gorica

9.500,003.088,27 153,311.500,00 372,44.000,00(255)

2.399,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.090,00112,20 100,02.400,00 ---1,00

3.100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.013,062.195,27 100,03.100,00 141,20,00

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 1.196,94780,80 100,01.000,00 128,10,00

1.000,004029 Drugi operativni odhodki 200,000,00 100,01.000,00 ---0,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.000,000,00 ---4.000,00 ---3.999,00

10.950,7818 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 45.552,235.085,25 452,549.550,78 974,438.600,00

6.496,3064131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica 10.113,564.061,17 100,06.496,30 160,00,00(257)

995,304020 Pisarniški in splošni material in storitve 945,83718,52 100,1996,30 138,71,00

2.800,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.339,272.372,64 100,02.800,00 118,00,00

1.500,004025 Tekoče vzdrževanje 2.652,200,00 100,01.500,00 ---0,00

1.200,004029 Drugi operativni odhodki 1.694,01970,01 100,01.200,00 123,70,00

0,004202 Nakup opreme 1.182,250,00 ---0,00 ---0,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 300,000,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

4.454,4864132 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica 35.438,671.024,08 966,543.054,48 ---38.600,00(259)

2.454,484025 Tekoče vzdrževanje 838,671.024,08 100,02.454,48 239,70,00

2.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 34.600,000,00 ---40.600,00 ---38.600,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6004 - KRAJEVNA SKUPNOST KROPA

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6004 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 39.592,3344.105,1029.938,53 126,450.043,00 167,210.450,67

6.805,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.857,783.627,93 100,06.805,00 187,60,00

6.805,0040112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 6.857,783.627,93 100,06.805,00 187,60,00(250)

3.030,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.486,031.971,10 100,03.030,00 153,70,00

1.320,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.763,62563,46 100,01.320,00 234,30,00

50,004023 Prevozni stroški in storitve 88,350,00 100,050,00 ---0,00

100,004025 Tekoče vzdrževanje 229,6015,01 100,0100,00 666,20,00

360,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 345,18327,69 100,0360,00 109,90,00

445,004029 Drugi operativni odhodki 445,00750,67 100,0445,00 59,30,00

1.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 100,01.500,00 ---0,00

6.341,6913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

6.319,3615.998,05 178,811.341,69 70,95.000,00

6.341,6944319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 6.319,3615.998,05 178,811.341,69 70,95.000,00(252)

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,003.084,49 ---0,00 0,00,00

6.341,694205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.319,3612.913,56 178,811.341,69 87,85.000,00

19.813,8716 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

22.362,544.488,76 127,525.264,54 562,85.450,67

19.813,8764140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 22.362,544.488,76 127,525.264,54 562,85.450,67(255)

600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 594,66300,00 100,0600,00 200,00,00

3.610,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.983,003.939,88 100,03.610,00 91,60,00

370,004025 Tekoče vzdrževanje 337,330,00 100,0370,00 ---0,00

2.430,004029 Drugi operativni odhodki 2.430,00248,88 100,02.430,00 976,40,00

12.803,874205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.017,550,00 142,618.254,54 ---5.450,67

6.631,7718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.565,425.823,79 100,06.631,77 113,90,00

6.145,0064143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 7.578,655.139,66 100,06.145,00 119,60,00(257)

100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.206,911.380,45 100,0100,00 7,20,00

100,004021 Posebni material in storitve 25,003,18 100,0100,00 ---0,00

3.860,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.589,233.010,06 100,03.860,00 128,20,00

780,004025 Tekoče vzdrževanje 952,51561,41 100,0780,00 138,90,00

305,004029 Drugi operativni odhodki 305,00184,56 100,0305,00 165,30,00

1.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 100,01.000,00 ---0,00

486,7764145 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa 986,77684,13 100,0486,77 71,20,00(259)

485,774025 Tekoče vzdrževanje 985,77684,13 100,2486,77 71,21,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6005 - KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6005 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 27.374,0742.875,6032.538,18 156,442.822,97 131,615.448,90

12.870,5006 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.038,4911.289,98 100,012.870,50 114,00,00

12.870,5040113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 20.038,4911.289,98 100,012.870,50 114,00,00(250)

4.128,504020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.016,204.759,44 100,14.130,50 86,82,00

0,004021 Posebni material in storitve 150,000,00 ---0,00 ---0,00

4.510,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.671,132.678,19 100,04.510,00 168,40,00

510,004023 Prevozni stroški in storitve 1.200,00547,68 100,0510,00 93,10,00

2.360,004025 Tekoče vzdrževanje 3.619,822.224,70 100,02.360,00 106,10,00

1.250,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.464,141.034,57 100,01.250,00 120,80,00

110,004029 Drugi operativni odhodki 220,0045,40 100,0110,00 242,30,00

1,004202 Nakup opreme 1.697,200,00 0,00,00 ----1,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,000,00 0,00,00 ----1,00

11.686,8713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

21.009,0119.819,11 232,227.135,77 136,915.448,90

11.686,8744320 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 21.009,0119.819,11 232,227.135,77 136,915.448,90(252)

11.686,874205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 21.009,0119.819,11 232,227.135,77 136,915.448,90

2.816,7018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.828,101.429,09 100,02.816,70 197,10,00

1.981,4364150 Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo 992,83989,08 100,01.981,43 200,30,00(257)

999,904022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 991,83989,08 100,0999,90 101,10,00

981,534205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 100,0981,53 ---0,00

835,2764156 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lancovo 835,27440,01 100,0835,27 189,80,00(259)

834,274025 Tekoče vzdrževanje 834,27440,01 100,1835,27 189,81,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 0,00,00 ----1,00

98



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6006 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 88.258,82138.380,8378.243,28 105,993.477,63 119,55.218,81

38.486,3906 LOKALNA SAMOUPRAVA 43.040,6436.137,81 100,038.486,39 106,50,00

38.486,3940114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 43.040,6436.137,81 100,038.486,39 106,50,00(250)

5.780,394020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.902,7210.216,16 100,05.781,39 56,61,00

11.000,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 100,011.000,00 ---0,00

9.800,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.911,8710.362,26 100,09.800,00 94,60,00

50,004023 Prevozni stroški in storitve 150,00223,07 100,050,00 22,40,00

6.260,004025 Tekoče vzdrževanje 11.084,9910.639,19 100,06.260,00 58,80,00

1.025,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.277,961.179,54 100,01.025,00 86,90,00

4.570,004029 Drugi operativni odhodki 5.817,863.517,59 100,04.570,00 129,90,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.895,240,00 0,00,00 ----1,00

12.355,4613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

41.470,4824.000,56 126,115.574,27 64,93.218,81

12.355,4644321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 41.470,4824.000,56 126,115.574,27 64,93.218,81(252)

0,004202 Nakup opreme 0,00138,56 ---0,00 0,00,00

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00113,99 ---0,00 0,00,00

12.355,464205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 41.470,4823.748,01 126,115.574,27 65,63.218,81

22.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

23.701,2713.137,08 100,022.000,00 167,50,00

22.000,0064160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 23.701,2713.137,08 100,022.000,00 167,50,00(255)

1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.543,41822,00 100,01.000,00 121,70,00

500,004021 Posebni material in storitve 500,000,00 100,0500,00 ---0,00

5.350,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.284,964.936,61 100,05.350,00 108,40,00

4.500,004025 Tekoče vzdrževanje 5.495,862.281,00 100,04.500,00 197,30,00

100,004029 Drugi operativni odhodki 308,582.198,43 100,0100,00 4,60,00

0,004202 Nakup opreme 0,00176,82 ---0,00 0,00,00

10.550,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.568,462.722,22 100,010.550,00 387,60,00

15.416,9718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 30.168,444.967,83 113,017.416,97 350,62.000,00

2.500,0064161 Sofinanciranje drugih programov KS Lesce 11.873,670,00 180,04.500,00 ---2.000,00(257)

2.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.873,670,00 180,04.500,00 ---2.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

12.916,9764163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce 18.294,774.967,83 100,012.916,97 260,00,00(259)

916,974020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.129,670,00 100,0916,97 ---0,00

500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800,00615,39 100,0500,00 81,30,00

1.000,004023 Prevozni stroški in storitve 1.400,000,00 100,01.000,00 ---0,00

4.500,004025 Tekoče vzdrževanje 8.002,374.352,44 100,04.500,00 103,40,00

6.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.962,730,00 100,06.000,00 ---0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6007 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 24.046,9041.073,1132.816,17 141,634.046,90 103,810.000,00

12.911,9306 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.718,194.529,68 107,713.911,93 307,11.000,00

12.911,9340115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 8.718,194.529,68 107,713.911,93 307,11.000,00(250)

5.511,934020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.460,331.436,29 118,16.511,93 453,41.000,00

2.800,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.805,10977,43 100,02.800,00 286,50,00

250,004023 Prevozni stroški in storitve 240,0035,33 100,0250,00 707,60,00

300,004025 Tekoče vzdrževanje 424,73791,49 100,0300,00 37,90,00

1.000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 925,0487,56 100,01.000,00 ---0,00

2.550,004029 Drugi operativni odhodki 2.362,991.201,58 100,02.550,00 212,20,00

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 100,0500,00 ---0,00

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

17.981,9519.797,38 ---8.000,00 40,48.000,00

0,0044322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 17.981,9519.797,38 ---8.000,00 40,48.000,00(253)

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00487,28 ---0,00 0,00,00

0,004202 Nakup opreme 0,00105,74 ---0,00 0,00,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 17.981,9519.204,36 ---8.000,00 41,78.000,00

8.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

10.238,006.251,22 100,08.000,00 128,00,00

4.359,0064170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 5.179,194.045,63 100,04.359,00 107,80,00(255)

488,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 905,70305,20 100,0488,00 159,90,00

2.550,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.682,172.157,60 100,02.550,00 118,20,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00656,45 ---0,00 0,00,00

1.320,004029 Drugi operativni odhodki 1.590,32926,38 100,01.320,00 142,50,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 100,01,00 ---0,00

3.641,0064171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 5.058,812.205,59 100,03.641,00 165,10,00(255)

100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 547,8280,00 100,0100,00 125,00,00

2.200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.065,891.336,73 100,02.200,00 164,60,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 1.104,100,00 ---0,00 ---0,00

1.340,004029 Drugi operativni odhodki 1.340,00583,90 100,01.340,00 229,50,00

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00204,96 ---0,00 0,00,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 100,01,00 ---0,00

101



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

3.134,9718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.134,972.237,89 131,94.134,97 184,81.000,00

3.134,9764175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Ljubno 4.134,972.237,89 131,94.134,97 184,81.000,00(259)

500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.400,800,00 100,0500,00 ---0,00

2.633,974025 Tekoče vzdrževanje 2.234,172.237,89 100,02.634,97 117,71,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 ---1.000,00 ---999,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6008 - KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6008 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 25.275,0036.646,7742.018,60 100,025.275,00 60,20,00

8.975,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.957,7010.224,24 116,710.475,00 102,51.500,00

8.975,0040116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 13.957,7010.224,24 116,710.475,00 102,51.500,00(250)

3.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.179,782.063,81 142,95.000,00 242,31.500,00

3.110,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.095,021.878,98 100,03.110,00 165,50,00

300,004023 Prevozni stroški in storitve 582,15235,26 100,0300,00 127,50,00

700,004025 Tekoče vzdrževanje 6.056,905.464,47 100,0700,00 12,80,00

850,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 825,04576,00 100,0850,00 147,60,00

15,004029 Drugi operativni odhodki 15,005,72 100,015,00 262,20,00

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 203,810,00 100,0500,00 ---0,00

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

0,0022.942,03 ---0,00 0,00,00

0,0044323 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 0,0022.942,03 ---0,00 0,00,00(253)

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,0044,40 ---0,00 0,00,00

0,004202 Nakup opreme 0,00579,91 ---0,00 0,00,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0022.317,72 ---0,00 0,00,00

7.700,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

16.291,573.983,11 100,07.700,00 193,30,00

7.700,0064180 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje 16.291,573.983,11 100,07.700,00 193,30,00(255)

100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,0100,00 ---0,00

2.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.895,381.978,32 100,02.500,00 126,40,00

300,004025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00704,79 100,0300,00 42,60,00

1.300,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.300,001.300,00 100,01.300,00 100,00,00

0,004202 Nakup opreme 1.909,300,00 ---0,00 ---0,00

3.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.186,890,00 100,03.500,00 ---0,00

8.600,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.397,504.869,22 82,67.100,00 145,8-1.500,00

6.000,0064181 Sofinanciranje drugih programov KS Mošnje 4.340,533.870,21 75,04.500,00 116,3-1.500,00(257)

4.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.583,743.345,61 62,52.500,00 74,7-1.500,00

1.999,004025 Tekoče vzdrževanje 256,79524,60 100,12.000,00 381,21,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00

2.600,0064183 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje 2.056,97999,01 100,02.600,00 260,30,00(259)

100,004025 Tekoče vzdrževanje 1.556,97999,01 100,0100,00 10,00,00

2.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 100,02.500,00 ---0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6009 - KRAJEVNA SKUPNOST OTOK

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6009 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 1.687,821.674,491.321,44 100,01.687,82 127,70,00

1.687,8206 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.674,491.321,44 100,01.687,82 127,70,00

1.687,8240117 Sredstva za delovanje - KS Otok 1.674,491.321,44 100,01.687,82 127,70,00(250)

1.516,824020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.468,491.146,05 100,11.517,82 132,41,00

160,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200,00174,43 100,0160,00 91,70,00

10,004029 Drugi operativni odhodki 5,000,96 100,010,00 ---0,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6010 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNART

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6010 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 30.973,5625.853,0122.456,97 100,030.973,56 137,90,00

6.456,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.685,477.319,49 100,06.456,00 88,20,00

6.456,0040118 Sredstva za delovanje - KS Podnart 7.685,477.319,49 100,06.456,00 88,20,00(250)

1.550,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.831,901.347,93 100,01.550,00 115,00,00

0,004021 Posebni material in storitve 573,400,00 ---0,00 ---0,00

2.820,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.963,102.930,68 100,02.820,00 96,20,00

1.110,004025 Tekoče vzdrževanje 865,331.039,49 100,01.110,00 106,80,00

950,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 926,741.997,28 100,0950,00 47,60,00

25,004029 Drugi operativni odhodki 25,004,11 104,026,00 632,61,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

167,208.918,90 ---0,00 0,00,00

0,0044325 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 167,208.918,90 ---0,00 0,00,00(253)

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 167,208.918,90 ---0,00 0,00,00

6.250,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

3.789,182.127,74 100,06.250,00 293,70,00

6.250,0064200 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart 3.789,182.127,74 100,06.250,00 293,70,00(255)

649,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 36,600,00 100,2650,00 ---1,00

3.100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.883,172.127,74 100,03.100,00 145,70,00

2.500,004025 Tekoče vzdrževanje 807,360,00 100,02.500,00 ---0,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 62,050,00 0,00,00 ----1,00

18.267,5618 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 14.211,164.090,84 100,018.267,56 446,60,00

367,5664201 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart 367,56150,00 100,0367,56 245,00,00(259)

366,564025 Tekoče vzdrževanje 366,56150,00 100,3367,56 245,01,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 0,00,00 ----1,00

17.900,0064204 Sofinanciranje drugih programov KS Podnart 13.843,603.940,84 100,017.900,00 454,20,00(257)

0,004021 Posebni material in storitve 0,00878,40 ---0,00 0,00,00

1.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 782,842.098,64 100,01.000,00 47,70,00

300,004025 Tekoče vzdrževanje 1.490,76963,80 100,0300,00 31,10,00

16.600,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.570,000,00 100,016.600,00 ---0,00
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/PP/K4

6011 - KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA

Realizacija

proračuna
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(1) (2) (3) (4)/(3)
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(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6011 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA 59.029,8378.852,4453.257,30 131,277.434,07 145,418.404,24

17.779,0506 LOKALNA SAMOUPRAVA 27.031,7114.246,50 100,017.779,05 124,80,00

17.779,0540119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica 27.031,7114.246,50 100,017.779,05 124,80,00(250)

4.948,054020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.257,1611.765,90 100,04.949,05 42,11,00

4.200,004021 Posebni material in storitve 3.000,000,00 100,04.200,00 ---0,00

3.900,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.361,481.662,46 100,03.900,00 234,60,00

900,004025 Tekoče vzdrževanje 1.039,28633,22 100,0900,00 142,10,00

200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 183,79178,91 100,0200,00 111,80,00

3.630,004029 Drugi operativni odhodki 3.690,006,01 100,03.630,00 ---0,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00

22.000,0513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

38.470,0029.438,84 183,740.404,29 137,318.404,24

22.000,0544326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 38.470,0029.438,84 183,740.404,29 137,318.404,24(253)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00780,00 ---0,00 0,00,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,001.040,00 ---0,00 0,00,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00983,71 ---0,00 0,00,00

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00916,62 ---0,00 0,00,00

22.000,054205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 38.470,0025.718,51 183,740.404,29 157,118.404,24

19.250,7318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 13.350,739.571,96 100,019.250,73 201,10,00

19.250,7364211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica 13.350,739.571,96 100,019.250,73 201,10,00(259)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.261,121.127,14 ---0,00 0,00,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150,0059,59 ---0,00 0,00,00

9.650,734025 Tekoče vzdrževanje 11.439,618.385,23 100,09.650,73 115,10,00

9.600,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 100,09.600,00 ---0,00

106



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6012 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6012 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA 33.054,5738.836,5328.076,85 169,055.850,57 198,922.796,00

8.912,7906 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.958,836.482,41 100,08.912,79 137,50,00

8.912,7940120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava 8.958,836.482,41 100,08.912,79 137,50,00(250)

4.451,794020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.556,093.526,96 100,04.452,79 126,31,00

1.810,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.440,42917,24 100,01.810,00 197,30,00

50,004023 Prevozni stroški in storitve 29,9924,03 100,050,00 208,10,00

0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00470,00 ---0,00 0,00,00

1.650,004025 Tekoče vzdrževanje 1.523,00627,13 100,01.650,00 263,10,00

900,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 859,33872,30 100,0900,00 103,20,00

50,004029 Drugi operativni odhodki 50,0044,75 100,050,00 111,70,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00

5.133,5713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

5.131,3618.933,31 544,127.929,57 147,522.796,00

5.133,5744327 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 5.131,3618.933,31 544,127.929,57 147,522.796,00(253)

0,004202 Nakup opreme 0,00308,05 ---0,00 0,00,00

5.133,574205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.131,3618.625,26 544,127.929,57 150,022.796,00

3.700,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

3.700,002.661,13 100,03.700,00 139,00,00

3.700,0064220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja 
Dobrava

3.700,002.661,13 100,03.700,00 139,00,00(255)

100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,0027,65 100,0100,00 361,70,00

2.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.000,001.336,89 100,02.000,00 149,60,00

900,004025 Tekoče vzdrževanje 900,00900,06 100,0900,00 100,00,00

700,004029 Drugi operativni odhodki 700,00396,53 100,0700,00 176,50,00

15.308,2118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 21.046,340,00 100,015.308,21 ---0,00

15.037,5164219 Sofinanciranje drugih programov KS Srednja Dobrava 20.775,640,00 100,015.037,51 ---0,00(257)

15.037,514205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.775,640,00 100,015.037,51 ---0,00

270,7064226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava 270,700,00 100,0270,70 ---0,00(259)

269,704025 Tekoče vzdrževanje 269,700,00 100,4270,70 ---1,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

71 - REŽIJSKI OBRAT

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

71 REŽIJSKI OBRAT 96.000,00223.042,00143.500,76 152,1146.000,00 101,750.000,00

70.869,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

196.561,00118.580,93 170,6120.869,00 101,950.000,00

38.288,0076001 Materialni stroški - tržna dejavnost 56.575,0049.149,11 107,841.288,00 84,03.000,00(261)

4.825,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.925,004.424,06 100,04.825,00 109,10,00

1.450,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.750,00946,06 100,01.450,00 153,30,00

22.195,004023 Prevozni stroški in storitve 29.280,0031.759,25 113,525.195,00 79,33.000,00

1.520,004025 Tekoče vzdrževanje 1.520,000,00 100,01.520,00 ---0,00

798,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.100,003.811,33 100,0798,00 20,90,00

7.500,004029 Drugi operativni odhodki 14.000,008.208,41 100,07.500,00 91,40,00

12.981,0076002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.781,0012.217,61 100,012.981,00 106,30,00(261)

9.600,004000 Plače in dodatki 9.578,009.220,52 100,09.600,00 104,10,00

500,004001 Regres za letni dopust 471,00443,32 100,0500,00 112,80,00

868,004002 Povračila in nadomestila 1.014,00894,20 100,0868,00 97,10,00

151,004003 Sredstva za delovno uspešnost 0,000,00 100,0151,00 ---0,00

900,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 850,00816,00 100,0900,00 110,30,00

755,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 681,00653,72 100,0755,00 115,50,00

10,004012 Prispevek za zaposlovanje 7,005,56 100,010,00 179,90,00

12,004013 Prispevek za starševsko varstvo 10,009,19 100,012,00 130,60,00

185,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

170,00175,10 100,0185,00 105,70,00

19.600,0076003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah 
letališča

127.205,0057.214,21 339,866.600,00 116,447.000,00(261)

12.500,004025 Tekoče vzdrževanje 25.000,0024.380,24 140,017.500,00 71,85.000,00

1.900,004202 Nakup opreme 6.500,0030.882,34 100,01.900,00 6,20,00

5.200,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 80.205,001.951,63 734,638.200,00 ---33.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

15.500,000,00 ---9.000,00 ---9.000,00

25.131,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 26.481,0024.919,83 100,025.131,00 100,90,00

12.150,0075001 Materialni stroški - javna služba 13.700,0012.702,04 100,012.150,00 95,70,00(262)

3.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.550,003.341,83 100,03.800,00 113,70,00

6.850,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.100,007.027,72 100,06.850,00 97,50,00

1.400,004023 Prevozni stroški in storitve 450,00326,38 100,01.400,00 429,00,00

100,004029 Drugi operativni odhodki 1.600,002.006,11 100,0100,00 5,00,00
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/PP/K4

71 - REŽIJSKI OBRAT

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

12.981,0075002 Strošek dela - javna služba 12.781,0012.217,79 100,012.981,00 106,30,00(262)

9.600,004000 Plače in dodatki 9.578,009.220,50 100,09.600,00 104,10,00

500,004001 Regres za letni dopust 471,00443,31 100,0500,00 112,80,00

868,004002 Povračila in nadomestila 1.014,00894,19 100,0868,00 97,10,00

151,004003 Sredstva za delovno uspešnost 0,000,00 100,0151,00 ---0,00

900,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 850,00816,04 100,0900,00 110,30,00

755,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 681,00653,76 100,0755,00 115,50,00

10,004012 Prispevek za zaposlovanje 7,005,55 100,010,00 180,20,00

12,004013 Prispevek za starševsko varstvo 10,009,24 100,012,00 129,90,00

185,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

170,00175,20 100,0185,00 105,60,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

83 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO

211.420,00196.560,00184.618,38 100,0211.420,00 114,50,00

211.420,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 196.560,00184.618,38 100,0211.420,00 114,50,00

138.300,0083000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 134.750,00129.110,80 100,0138.300,00 107,10,00(263)

103.300,004000 Plače in dodatki 102.500,0098.798,60 100,0103.300,00 104,60,00

4.800,004001 Regres za letni dopust 4.560,004.206,20 100,04.800,00 114,10,00

7.200,004002 Povračila in nadomestila 7.200,006.637,85 100,07.200,00 108,50,00

2.800,004003 Sredstva za delovno uspešnost 800,00600,73 100,02.800,00 466,10,00

1.000,004004 Sredstva za nadurno delo 1.000,00793,27 100,01.000,00 126,10,00

9.200,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.100,008.867,08 100,09.200,00 103,80,00

7.600,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.400,007.103,51 100,07.600,00 107,00,00

70,004012 Prispevek za zaposlovanje 70,0051,90 100,070,00 134,90,00

130,004013 Prispevek za starševsko varstvo 120,00100,18 100,0130,00 129,80,00

2.200,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

2.000,001.951,48 100,02.200,00 112,70,00

54.120,0083200 Materialni stroški 56.310,0036.367,19 100,054.120,00 148,80,00(264)

10.140,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.140,005.502,62 100,010.140,00 184,30,00

4.530,224021 Posebni material in storitve 5.830,222.278,76 100,04.530,22 198,80,00

13.930,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.930,008.364,88 100,013.930,00 166,50,00

5.620,004023 Prevozni stroški in storitve 5.510,002.251,60 100,05.620,00 249,60,00

5.030,524025 Tekoče vzdrževanje 6.030,524.337,59 100,05.030,52 116,00,00

10.089,534026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.089,5312.606,80 100,010.089,53 80,00,00

4.779,734029 Drugi operativni odhodki 5.779,731.024,94 100,04.779,73 466,30,00

19.000,0083300 Nabava vozil in opreme za redarje 5.500,0019.140,39 100,019.000,00 99,30,00(264)

15.000,004201 Nakup prevoznih sredstev 0,000,00 100,015.000,00 ---0,00

4.000,004202 Nakup opreme 5.500,0019.140,39 100,04.000,00 20,90,00
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C. Račun financiranja
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PU/PPP/PP/K4

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2021

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO

1.032.317,90855.317,90843.086,88 86,2889.317,90 105,5-143.000,00

1.032.317,9022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 855.317,90843.086,88 86,2889.317,90 105,5-143.000,00

1.032.317,9044352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 855.317,90843.086,88 86,2889.317,90 105,5-143.000,00(266)

988.000,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 811.000,00810.714,32 85,5845.000,00 104,2-143.000,00

44.317,905503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 44.317,9032.372,56 100,044.317,90 136,90,00
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PRELOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021-2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Po L. 2024
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Skupaj

od 2021 dalje

10 OBČINSKI SVET 6.300 6.370 0 0 0

 01 POLITIČNI SISTEM 6.300 6.370 0 0 0

0101 Politični sistem 6.300 6.370 0 0 0

01019001 Dejavnost občinskega sveta 6.300 6.370 0 0 0

40138 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 0 1.820 0 0 0

010001 0 1.820 0 0 031.12.202201.01.20071.820Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS

0 1.820 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40141 - Sredstva za delo članov OS - SDS 1.200 920 0 0 0

010006 1.200 920 0 0 031.12.202201.01.20132.120Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS(267)

1.200 920 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40143 - Sredstva za delo članov OS - SD 600 460 0 0 0

010005 600 460 0 0 031.12.202201.01.20131.060Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD(267)

600 460 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40144 - Sredstva za delo članov OS - NSi 600 460 0 0 0

010008 600 460 0 0 031.12.202201.01.20131.060Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si(267)

600 460 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40147 - Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 1.200 640 0 0 0

010002 1.200 640 0 0 031.12.202201.01.20131.840Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika(267)

1.200 640 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40148 - Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 600 460 0 0 0

010009 600 460 0 0 031.12.202201.01.20131.060Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica(268)

600 460 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40155 - Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 600 460 0 0 0

010015 600 460 0 0 031.12.202201.01.20151.060Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo(268)

600 460 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40157 - Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 600 460 0 0 0

010017 600 460 0 0 031.12.202201.01.20191.060Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca(268)

600 460 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40158 - Sredstva za delo članov OS - Levica 300 230 0 0 0

010018 300 230 0 0 031.12.202201.01.2019530Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica(268)

300 230 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40159 - Sredstva za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 300 230 0 0 0

010019 300 230 0 0 031.12.202201.01.2020530Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih(268)

300 230 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40160 - Sredstva za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar 300 230 0 0 0

010020 300 230 0 0 031.12.202201.01.2020530Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar(268)

300 230 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Po L. 2024
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Skupaj

od 2021 dalje

5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 277.500 478.000 1.128.905 1.561.625 1.786.201

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.500 14.500 15.000 33.000 15.000

0603 Dejavnost občinske uprave 14.500 14.500 15.000 33.000 15.000

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 14.500 14.500 15.000 33.000 15.000

40126 - Plan nabave opreme 14.500 14.500 15.000 33.000 15.000

013001 14.500 14.500 15.000 33.000 15.00031.12.202501.01.200692.000Plan nabave opreme - občinska uprava(273)

14.500 14.500 15.000 33.000 15.000PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 263.000 463.500 1.113.905 1.528.625 1.771.201

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 263.000 463.500 1.113.905 1.528.625 1.771.201

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 7.500 7.500 8.000 8.000 8.500

40202 - Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 7.500 7.500 8.000 8.000 8.500

022002 7.500 7.500 8.000 8.000 8.50031.12.202501.01.200739.500Nakup opreme za enote zaščite in reševanja(274)

7.500 7.500 8.000 8.000 8.500PV - Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 255.500 456.000 1.105.905 1.520.625 1.762.701

40303 - Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 19.000 19.000 19.000 20.000 20.000

032002 19.000 19.000 19.000 20.000 20.00031.12.202501.01.200797.000Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov(274)

19.000 19.000 19.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

40304 - Redno vzdrževanje vozil in opreme 31.500 32.000 32.000 32.000 32.000

032003 31.500 32.000 32.000 32.000 32.00031.12.202501.01.2007159.500Redno vzdrževanje vozil in opreme(274)

31.500 32.000 32.000 32.000 32.000PV - Lastna proračunska sredstva

40305 - Nakup gasilske opreme 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

032004 40.000 40.000 40.000 40.000 40.00031.12.202501.01.2007200.000Nakup gasilske opreme(274)

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000PV - Lastna proračunska sredstva

40306 - Nakup gasilskih vozil 115.000 115.000 120.000 120.000 120.000

032005 115.000 115.000 120.000 120.000 120.00031.12.202501.01.2007590.000Nakup gasilskih vozil(274)

115.000 115.000 120.000 120.000 120.000PV - Lastna proračunska sredstva

40317 - Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 50.000 250.000 894.905 1.308.625 1.550.701

032013 50.000 250.000 894.905 1.308.625 1.550.70131.12.202501.01.20204.054.231Sofinanciranje regijskega reševalnega centra(275)

50.000 250.000 894.905 1.308.625 1.550.701PV - Lastna proračunska sredstva
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5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1.526.900 2.445.520 4.535.990 3.668.300 3.735.300

 14 GOSPODARSTVO 4.500 21.500 9.000 9.000 9.000

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 4.500 21.500 9.000 9.000 9.000

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4.500 21.500 9.000 9.000 9.000

44732 - Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

044000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.00031.12.202501.01.201112.000JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme(284)

4.000 2.000 2.000 2.000 2.000PV - Lastna proračunska sredstva

44733 - Turistična infrastruktura in znamenitosti 500 19.500 7.000 7.000 7.000

047008 500 19.500 7.000 7.000 7.00031.12.202501.01.201141.000Turistična infrastruktura in znamenitosti(284)

500 19.500 7.000 7.000 7.000PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

1702 Primarno zdravstvo 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

40716 - Projekt Oživimo srce 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

072005 7.000 7.000 7.000 7.000 7.00031.12.202501.01.201635.000Projekt Oživimo srce(291)

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.270.000 2.092.520 2.783.759 755.300 1.710.300

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 168.600 376.100 417.000 387.000 487.000

18029001 Nepremična kulturna dediščina 138.500 351.000 402.000 372.000 472.000

48233 - Grad Kamen 49.000 49.000 100.000 100.000 200.000

082020 49.000 49.000 100.000 100.000 200.00031.12.202501.01.2011498.000Celovita revitalizacija gradu Kamen(291)

49.000 49.000 100.000 100.000 200.000PV - Lastna proračunska sredstva

48236 - Graščina - Grad Radovljica 15.000 10.000 20.000 20.000 20.000

082007 15.000 10.000 20.000 20.000 20.00031.12.202501.01.200785.000Graščina - Grad Radovljica(291)

15.000 10.000 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

48252 - Kropa - Kovaški muzej 35.000 200.000 200.000 200.000 200.000

082011 35.000 200.000 200.000 200.000 200.00031.12.202501.01.2007835.000Kropa - Kovaški muzej(291)

35.000 200.000 200.000 200.000 200.000PV - Lastna proračunska sredstva

48272 - Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

080033 2.000 2.000 2.000 2.000 2.00031.12.202501.01.200910.000Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah(291)

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000PV - Lastna proračunska sredstva

48297 - Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 32.500 85.000 75.000 45.000 45.000

082048 32.500 85.000 75.000 45.000 45.00031.12.202501.01.2011282.500Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine(292)

32.500 85.000 75.000 45.000 45.000PV - Lastna proračunska sredstva

48298 - Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

082049 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00031.12.202501.01.201125.000Spomeniki, grobišča, spominska obeležja(292)

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva
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18029002 Premična kulturna dediščina 30.100 25.100 15.000 15.000 15.000

48295 - Muzeji radovljiške občine 30.100 25.100 15.000 15.000 15.000

082047 30.100 25.100 15.000 15.000 15.00031.12.202501.01.2011100.200Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme(292)

30.100 25.100 15.000 15.000 15.000PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 205.000 229.000 240.000 191.000 101.000

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000

48294 - Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000

082012 43.000 43.000 43.000 43.000 43.00031.12.202501.01.2007215.000Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme(292)

43.000 43.000 43.000 43.000 43.000PV - Lastna proračunska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 162.000 186.000 197.000 148.000 58.000

48232 - Vzdrževanje kulturnih domov 30.000 34.000 30.000 30.000 30.000

082010 10.000 14.000 5.000 5.000 5.00031.12.202501.01.200839.000Ureditev Kulturnega doma Lancovo(292)

10.000 14.000 5.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

082055 15.000 15.000 20.000 20.000 20.00031.12.202501.01.201890.000Ureditev kulturnega doma Kropa(293)

15.000 15.000 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

082056 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00031.12.202501.01.201925.000Ureditev kulturnega doma Mošnje(293)

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

48237 - Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2.000 2.000 57.000 8.000 8.000

082008 2.000 2.000 57.000 8.000 8.00031.12.202501.01.200777.000Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(292)

2.000 2.000 57.000 8.000 8.000PV - Lastna proračunska sredstva

48255 - Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 130.000 130.000 10.000 10.000 10.000

082015 130.000 130.000 10.000 10.000 10.00031.12.202501.01.2007290.000Knjižnica A. T. L. Radovljica - zgradba(293)

130.000 130.000 10.000 10.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

48279 - Večnamenski objekt Begunje 0 20.000 100.000 100.000 10.000

082034 0 20.000 100.000 100.000 10.00031.12.202501.01.2015230.000Večnamenski objekt Begunje(293)

0 20.000 100.000 100.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 896.400 1.487.420 2.126.759 177.300 1.122.300

18059001 Programi športa 896.400 1.487.420 2.126.759 177.300 1.122.300

46203 - Športni park Radovljica 104.000 10.000 80.000 10.000 10.000

081003 104.000 10.000 80.000 10.000 10.00031.12.202501.01.2007214.000Športni park Radovljica(294)

104.000 10.000 80.000 10.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

46207 - Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

081005 1.500 1.500 1.500 1.500 1.50031.12.202501.01.20077.500Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce(295)

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500PV - Lastna proračunska sredstva

46213 - Kopališče Radovljica 637.400 1.325.420 1.887.459 8.000 8.000

081034 26.500 8.000 8.000 8.000 8.00031.12.202501.01.201158.500Kopališče Radovljica(296)

26.500 8.000 8.000 8.000 8.000PV - Lastna proračunska sredstva

081042 610.900 1.317.420 1.879.459 0 031.12.202301.01.20213.807.779Kopališče Radovljica - 1. faza(296)

369.750 600.000 1.127.675 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

200.000 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

41.150 717.420 751.784 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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46216 - Smučišče Kamna Gorica 20.000 25.000 8.000 8.000 8.000

081008 20.000 25.000 8.000 8.000 8.00031.12.202501.01.200769.000Smučišče Kamna Gorica(295)

20.000 25.000 8.000 8.000 8.000PV - Lastna proračunska sredstva

46219 - Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 0 0 1.300 1.300 1.300

081011 0 0 1.300 1.300 1.30031.12.202501.01.20073.900Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica

0 0 1.300 1.300 1.300PV - Lastna proračunska sredstva

46221 - Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 20.000 20.000 12.000 12.000 1.012.000

081012 20.000 20.000 12.000 12.000 1.012.00031.12.202501.01.20081.076.000Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica(295)

20.000 20.000 12.000 12.000 1.012.000PV - Lastna proračunska sredstva

46227 - Kopališče Kropa 20.000 12.000 80.000 80.000 10.000

081015 20.000 12.000 80.000 80.000 10.00031.12.202501.01.2011202.000Kopališče Kropa(295)

20.000 12.000 80.000 80.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

46243 - Športni park Vrbnje 39.000 39.000 2.000 2.000 2.000

081031 39.000 39.000 2.000 2.000 2.00031.12.202501.01.200984.000Športni park Vrbnje(296)

39.000 39.000 2.000 2.000 2.000PV - Lastna proračunska sredstva

46244 - Dom Ljubno 0 0 0 0 5.000

081030 0 0 0 0 5.00031.12.202501.01.20115.000Dom Ljubno

0 0 0 0 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

46245 - Ostali športni objekti in nakup opreme 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500

081033 24.500 24.500 24.500 24.500 24.50031.12.202501.01.2011122.500Ostali športni objekti in nakup opreme(296)

24.500 24.500 24.500 24.500 24.500PV - Lastna proračunska sredstva

46246 - Nogometni center Lesce 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

081004 8.000 8.000 8.000 8.000 8.00031.12.202501.01.201440.000Nogometni center Lesce(294)

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000PV - Lastna proračunska sredstva

46247 - Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

081035 2.000 2.000 2.000 2.000 2.00031.12.202501.01.201310.000Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica(296)

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000PV - Lastna proračunska sredstva

46251 - Otroška igrišča 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

081039 20.000 20.000 20.000 20.000 20.00031.12.202501.01.2016100.000Otroška igrišča(296)

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

46252 - Športne površine Ljubno 0 0 0 0 10.000

081040 0 0 0 0 10.00031.12.202501.01.201710.000Športne površine Ljubno

0 0 0 0 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 221.000 314.500 1.336.231 2.497.000 1.999.000

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 107.500 100.000 992.000 992.000 297.000

19029001 Vrtci 107.500 100.000 992.000 992.000 297.000

49114 - Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 97.500 90.000 982.000 982.000 287.000

091015 52.500 60.000 57.000 57.000 57.00031.12.202501.01.2009283.500Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo(298)

52.500 60.000 57.000 57.000 57.000PV - Lastna proračunska sredstva

091018 45.000 30.000 925.000 925.000 230.00031.12.202501.01.20132.155.000Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica(298)

45.000 30.000 925.000 925.000 230.000PV - Lastna proračunska sredstva
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49116 - Vrtec Radovljica 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

091001 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00031.12.202501.01.200750.000Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(297)

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 106.500 207.500 327.231 1.498.000 1.695.000

19039001 Osnovno šolstvo 101.500 202.500 322.231 1.493.000 1.690.000

49216 - Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 11.500 84.500 141.231 426.000 10.000

091004 11.500 84.500 141.231 426.000 10.00031.12.202501.01.2007673.231OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje(298)

11.500 84.500 141.231 426.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

49226 - Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

091005 8.000 8.000 8.000 8.000 8.00031.12.202501.01.200740.000OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje(298)

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000PV - Lastna proračunska sredstva

49238 - Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 32.000 60.000 106.000 992.000 1.512.000

091006 12.000 12.000 12.000 12.000 522.00031.12.202501.01.2007570.000OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje(298)

12.000 12.000 12.000 12.000 522.000PV - Lastna proračunska sredstva

091023 20.000 48.000 94.000 980.000 990.00031.12.202501.01.20152.132.000Podružnična šola Mošnje(298)

20.000 48.000 94.000 980.000 990.000PV - Lastna proračunska sredstva

49248 - Osnovna šola Antona Janše Radovljica 5.000 5.000 17.000 17.000 110.000

091007 5.000 5.000 17.000 17.000 110.00031.12.202501.01.2007154.000OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje(298)

5.000 5.000 17.000 17.000 110.000PV - Lastna proračunska sredstva

49282 - Investicije in obnova OŠ 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000

091010 45.000 45.000 50.000 50.000 50.00031.12.202501.01.2006240.000Investicije v obnovo OŠ(298)

45.000 45.000 50.000 50.000 50.000PV - Lastna proračunska sredstva

19039002 Glasbeno šolstvo 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

49258 - Glasbena šola Radovljica 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

091008 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00031.12.202501.01.200625.000Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(299)

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

1905 Drugi izobraževalni programi 7.000 7.000 17.000 7.000 7.000

19059001 Izobraževanje odraslih 7.000 7.000 17.000 7.000 7.000

49270 - Ljudska univerza Radovljica 7.000 7.000 17.000 7.000 7.000

095001 7.000 7.000 17.000 7.000 7.00031.12.202501.01.200745.000Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(299)

7.000 7.000 17.000 7.000 7.000PV - Lastna proračunska sredstva

 20 SOCIALNO VARSTVO 24.400 10.000 400.000 400.000 10.000

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 24.400 10.000 400.000 400.000 10.000

20049003 Socialno varstvo starih 24.400 10.000 400.000 400.000 10.000

41024 - Medgeneracijski center Radovljica 24.400 10.000 400.000 400.000 10.000

107004 24.400 10.000 400.000 400.000 10.00031.12.202501.01.2017844.400Medgeneracijski center Radovljica(299)

24.400 10.000 400.000 400.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva
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5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1.038.259 1.046.000 974.600 874.600 874.600

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 185.900 79.900 71.000 71.000 71.000

0403 Druge skupne administrativne službe 185.900 79.900 71.000 71.000 71.000

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 185.900 79.900 71.000 71.000 71.000

44802 - Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 130.000 30.000 20.000 20.000 20.000

013012 100.000 0 0 0 031.12.202101.01.2015100.000Letališče Lesce(269)

100.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

013015 30.000 30.000 20.000 20.000 20.00031.12.202501.01.2015120.000Upravljanje občinskega premoženja(269)

30.000 30.000 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

44811 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 9.900 3.900 5.000 5.000 5.000

013002 9.900 3.900 5.000 5.000 5.00031.12.202501.01.200728.800Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13(269)

9.900 3.900 5.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

44825 - Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000

013010 46.000 46.000 46.000 46.000 46.00031.12.202501.01.2013230.000Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin(269)

46.000 46.000 46.000 46.000 46.000PV - Lastna proračunska sredstva

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 61.079 202.500 140.000 40.000 40.000

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 28.579 150.000 0 0 0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 28.579 150.000 0 0 0

44520 - CLLD 28.579 150.000 0 0 0

042024 28.579 0 0 0 031.12.202101.01.202028.579Počakaj na bus(270)

17.577 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

11.002 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

042027 0 50.000 0 0 031.12.202201.01.202250.000Vadbeni park Lesce(270)

0 25.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 25.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

042028 0 50.000 0 0 031.12.202201.01.202250.000Projekti CLLD

0 25.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 25.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

042030 0 50.000 0 0 031.12.202201.01.202250.000Hitro s kolesom - 2. del

0 25.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 25.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0603 Dejavnost občinske uprave 32.500 52.500 140.000 40.000 40.000

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 32.500 52.500 140.000 40.000 40.000

44801 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 32.500 52.500 140.000 40.000 40.000

013005 32.500 32.500 40.000 40.000 40.00031.12.202501.01.2006185.000Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov(273)

32.500 32.500 40.000 40.000 40.000PV - Lastna proračunska sredstva

013019 0 20.000 100.000 0 031.12.202301.01.2022120.000Ureditev pisarn na OU

0 20.000 100.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 183.280 175.600 175.600 175.600 175.600

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 168.280 160.600 160.600 160.600 160.600

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 168.280 160.600 160.600 160.600 160.600

44516 - Projekti LEADER programa 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000

042131 41.000 41.000 41.000 41.000 41.00031.12.202501.01.2013205.000Narava nas uči(275)

41.000 41.000 41.000 41.000 41.000PV - Lastna proračunska sredstva

44517 - Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

042123 60.000 60.000 60.000 60.000 60.00031.12.202501.01.2011300.000Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu(275)

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000PV - Lastna proračunska sredstva

44821 - Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 67.280 59.600 59.600 59.600 59.600

042009 67.280 59.600 59.600 59.600 59.60031.12.202501.01.2008305.680Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske(275)

67.280 59.600 59.600 59.600 59.600PV - Lastna proračunska sredstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

44514 - Stroški azila za zapuščene živali 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

042008 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00031.12.202501.01.200775.000Stroški azila za zapuščene živali(275)

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 91.000 71.000 71.000 71.000 71.000

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 91.000 71.000 71.000 71.000 71.000

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 91.000 71.000 71.000 71.000 71.000

44820 - Priprava projektnih dokumentacij za razpise 55.000 35.000 35.000 35.000 35.000

041004 55.000 35.000 35.000 35.000 35.00031.12.202501.01.2009195.000Priprava projektnih dokumentacij za razpise(284)

55.000 35.000 35.000 35.000 35.000PV - Lastna proračunska sredstva

44824 - Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

041005 36.000 36.000 36.000 36.000 36.00031.12.202501.01.2011180.000Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu(284)

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 517.000 517.000 517.000 517.000 517.000

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000

46117 - Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000

061012 85.000 85.000 85.000 85.000 85.00031.12.202501.01.2017425.000Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine(290)

85.000 85.000 85.000 85.000 85.000PV - Lastna proračunska sredstva

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000

46118 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000

061010 185.000 185.000 185.000 185.000 185.00031.12.202501.01.2011925.000Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj(290)

185.000 185.000 185.000 185.000 185.000PV - Lastna proračunska sredstva
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000

16069002 Nakup zemljišč 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000

44812 - Nakup in oprema zemljišč 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000

013003 247.000 247.000 247.000 247.000 247.00031.12.202501.01.20071.235.000Nakup in oprema zemljišč(290)

247.000 247.000 247.000 247.000 247.000PV - Lastna proračunska sredstva
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE 8.278.230 3.728.567 7.581.711 7.335.920 5.568.600

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 150.000 150.000 0 0 0

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 150.000 150.000 0 0 0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 150.000 150.000 0 0 0

41012 - Participativni proračun "Za moj kraj" 150.000 150.000 0 0 0

999901 30.000 30.000 0 0 031.12.202201.01.202160.000PP - Območje 1 - Radovljica(270)

30.000 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

999902 30.000 30.000 0 0 031.12.202201.01.202160.000PP - Območje 2 - Lesce(271)

30.000 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

999903 30.000 30.000 0 0 031.12.202201.01.202160.000PP - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava(271)

30.000 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

999904 30.000 30.000 0 0 031.12.202201.01.202160.000PP - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart(271)

30.000 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

999905 30.000 30.000 0 0 031.12.202201.01.202160.000PP - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok(271)

30.000 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 65.000 45.000 45.000 45.000 45.000

1104 Gozdarstvo 65.000 45.000 45.000 45.000 45.000

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 65.000 45.000 45.000 45.000 45.000

44332 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 65.000 45.000 45.000 45.000 45.000

042010 65.000 45.000 45.000 45.000 45.00031.12.202501.01.2007245.000Tekoče vzdrževanje gozdnih cest(276)

65.000 45.000 45.000 45.000 45.000PV - Lastna proračunska sredstva

 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 47.100 43.100 84.100 172.600 172.600

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 47.100 43.100 84.100 172.600 172.600

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 47.100 43.100 84.100 172.600 172.600

44694 - Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 47.100 43.100 84.100 172.600 172.600

065004 11.000 11.000 50.500 0 031.12.202301.01.201372.500Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica(276)

11.000 11.000 50.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

065009 10.000 13.500 15.000 154.000 154.00031.12.202501.01.2020346.500Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica(276)

10.000 13.500 15.000 154.000 154.000PV - Lastna proračunska sredstva

065015 26.100 18.600 18.600 18.600 18.60031.12.202501.01.2016100.500Novelacija lokalnega energetskega koncepta(276)

26.100 18.600 18.600 18.600 18.600PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.798.761 2.118.638 2.854.611 4.232.000 4.628.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 4.798.761 2.118.638 2.854.611 4.232.000 4.628.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.480.165 1.618.378 2.579.000 3.617.500 4.116.000

44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.498.835 742.998 2.450.500 3.449.000 3.674.500

045002 153.500 0 0 308.000 308.00031.12.202501.01.2007769.500Cesta za Verigo(276)

153.500 0 0 308.000 308.000PV - Lastna proračunska sredstva

045016 0 0 15.000 105.000 154.00031.12.202501.01.2007274.000Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje

0 0 15.000 105.000 154.000PV - Lastna proračunska sredstva
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045077 0 0 20.000 205.000 205.00031.12.202501.01.2009430.000Cesta svobode III. in IV. faza

0 0 20.000 205.000 205.000PV - Lastna proračunska sredstva

045078 0 0 0 323.000 031.12.202401.01.2010323.000Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici

0 0 0 323.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045160 154.833 186.295 276.500 276.500 276.50031.12.202501.01.20131.170.628Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja(278)

154.833 186.295 276.500 276.500 276.500PV - Lastna proračunska sredstva

045166 0 0 0 380.000 380.00031.12.202501.01.2015760.000Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže

0 0 0 380.000 380.000PV - Lastna proračunska sredstva

045167 45.500 30.800 25.000 46.000 46.00031.12.202501.01.2015193.300Sanacija mostov in rak(278)

45.500 30.800 25.000 46.000 46.000PV - Lastna proračunska sredstva

045168 0 30.000 112.500 123.000 123.00031.12.202501.01.2017388.500Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici

0 30.000 112.500 123.000 123.000PV - Lastna proračunska sredstva

045181 0 0 165.000 0 031.12.202301.01.2017165.000Rekonstrukcija Ljubljanske ceste

0 0 165.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045186 0 30.000 375.000 35.000 159.00031.12.202501.01.2018599.000Cesta Lesce - Hlebce - Begunje

0 30.000 375.000 35.000 159.000PV - Lastna proračunska sredstva

045187 443.500 0 0 318.000 031.12.202401.01.2017761.500Cesta Spar - Filipič(279)

443.500 0 0 318.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045189 0 0 412.000 0 031.12.202301.01.2018412.000Cesta - Gorenjska cesta

0 0 412.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045192 5.000 20.000 24.000 154.000 154.00031.12.202501.01.2021357.000Cesta - Alpska cesta v Lescah(279)

5.000 20.000 24.000 154.000 154.000PV - Lastna proračunska sredstva

045196 0 0 0 15.000 515.00031.12.202501.01.2024530.000Cesta - Kranjska cesta

0 0 0 15.000 515.000PV - Lastna proračunska sredstva

045218 0 0 10.000 350.000 350.00031.12.202501.01.2023710.000Sanacija ceste v Mišačah

0 0 10.000 350.000 350.000PV - Lastna proračunska sredstva

045300 13.509 10.000 10.000 50.000 50.00031.12.202501.01.2018133.509Promet v naselju Zgoša - Begunje(279)

13.509 10.000 10.000 50.000 50.000PV - Lastna proračunska sredstva

045314 47.948 29.062 29.000 29.000 29.00031.12.202501.01.2020164.009Investicije - KS Begunje(280)

47.948 29.062 29.000 29.000 29.000PV - Lastna proračunska sredstva

045315 21.824 22.824 22.000 22.000 22.00031.12.202501.01.2020110.649Investicije - KS Brezje(280)

21.824 22.824 22.000 22.000 22.000PV - Lastna proračunska sredstva

045318 0 9.900 10.000 10.000 10.00031.12.202501.01.202239.900Investicije - KS Lancovo(280)

0 9.900 10.000 10.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

045319 10.000 14.000 20.000 20.000 20.00031.12.202501.01.202184.000Investicije - KS Lesce(280)

10.000 14.000 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

045320 35.578 19.578 20.000 20.000 20.00031.12.202501.01.2020115.155Investicije - KS Ljubno(280)

35.578 19.578 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

045321 21.580 22.074 22.000 22.000 22.00031.12.202501.01.2020109.653Investicije - KS Mošnje(281)

21.580 22.074 22.000 22.000 22.000PV - Lastna proračunska sredstva

045322 37.684 11.984 12.000 12.000 12.00031.12.202501.01.202085.667Investicije - KS Otok(281)

37.684 11.984 12.000 12.000 12.000PV - Lastna proračunska sredstva

045323 25.399 15.000 15.000 15.000 15.00031.12.202501.01.202085.399Investicije - KS Podnart(281)

25.399 15.000 15.000 15.000 15.000PV - Lastna proračunska sredstva
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045324 15.482 12.482 13.000 13.000 13.00031.12.202501.01.202066.964Investicije - KS Radovljica(281)

15.482 12.482 13.000 13.000 13.000PV - Lastna proračunska sredstva

055100 2.374.000 254.000 250.000 0 031.12.202301.01.20192.878.000Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture(281)

2.374.000 254.000 250.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

055101 0 0 10.000 15.000 206.00031.12.202501.01.2023231.000Prilagoditev cest ob rekonstrukciji regionalne ceste Zg. Lancovo

0 0 10.000 15.000 206.000PV - Lastna proračunska sredstva

065013 24.500 10.000 512.500 512.500 515.00031.12.202501.01.20201.574.500Rekonstrukcija Savske ceste(282)

24.500 10.000 512.500 512.500 515.000PV - Lastna proračunska sredstva

082009 45.000 5.000 35.000 35.000 35.00031.12.202501.01.2008155.000Kropa - Trško jedro(282)

45.000 5.000 35.000 35.000 35.000PV - Lastna proračunska sredstva

082054 24.000 10.000 35.000 35.000 35.00031.12.202501.01.2020139.000Kamna Gorica - trško jedro(282)

24.000 10.000 35.000 35.000 35.000PV - Lastna proračunska sredstva

44690 - Pločniki in hodniki za pešce 45.000 38.500 85.000 125.000 398.000

045015 45.000 38.500 85.000 85.000 85.00031.12.202501.01.2007338.500Ureditev hodnikov za pešce(277)

45.000 38.500 85.000 85.000 85.000PV - Lastna proračunska sredstva

045065 0 0 0 20.000 154.00031.12.202501.01.2008174.000Pločnik na Posavcu

0 0 0 20.000 154.000PV - Lastna proračunska sredstva

045066 0 0 0 20.000 159.00031.12.202501.01.2007179.000Pločnik v Podnartu

0 0 0 20.000 159.000PV - Lastna proračunska sredstva

44691 - Kolesarske steze 936.330 836.880 43.500 43.500 43.500

045161 48.500 58.500 43.500 43.500 43.50031.12.202501.01.2013237.500Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez(278)

48.500 58.500 43.500 43.500 43.500PV - Lastna proračunska sredstva

045213 887.830 778.380 0 0 031.12.202201.01.20181.666.210Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji(279)

618.235 569.747 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

269.595 208.633 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029003 Urejanje cestnega prometa 241.096 422.360 124.611 463.500 361.000

44303 - Cestna oprema 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

045074 30.000 30.000 30.000 30.000 30.00031.12.202501.01.2008150.000Cestna oprema(283)

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000PV - Lastna proračunska sredstva

045159 30.000 30.000 30.000 30.000 30.00031.12.202501.01.2013150.000Urbana oprema(283)

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000PV - Lastna proračunska sredstva

44314 - Obeležba uličnih sistemov 6.000 6.000 10.500 10.500 10.500

045054 6.000 6.000 10.500 10.500 10.50031.12.202501.01.200743.500Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija(283)

6.000 6.000 10.500 10.500 10.500PV - Lastna proračunska sredstva

44345 - Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 56.000 16.000 16.000 16.000 16.000

045312 56.000 16.000 16.000 16.000 16.00031.12.202501.01.2018120.000Ulična oprema Linhartovega trga(284)

56.000 16.000 16.000 16.000 16.000PV - Lastna proračunska sredstva

44693 - Urejanje mirujočega prometa 119.096 340.360 38.111 377.000 274.500

045009 110.096 326.360 14.111 187.000 66.50031.12.202501.01.2007704.067Ureditev parkirišč v občini Radovljica(283)

110.096 326.360 14.111 187.000 66.500PV - Lastna proračunska sredstva

045012 4.000 4.000 4.000 4.000 4.00031.12.202501.01.200720.000Odstranitev ovir za invalide(283)

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000PV - Lastna proračunska sredstva
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045174 0 0 0 50.000 154.00031.12.202501.01.2016204.000Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici

0 0 0 50.000 154.000PV - Lastna proračunska sredstva

045179 0 0 20.000 65.000 031.12.202401.01.202385.000Ureditev parkirišča P&R Lesce - Lidl

0 0 20.000 65.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045309 5.000 10.000 0 10.000 50.00031.12.202501.01.201975.000Parkirna hiša Grajski park(283)

5.000 10.000 0 10.000 50.000PV - Lastna proračunska sredstva

045310 0 0 0 61.000 031.12.202401.01.202461.000Parkirišče v Kropi ob gasilskem domu

0 0 0 61.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 77.500 77.900 151.000 151.000 151.000

44315 - Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 77.500 77.900 151.000 151.000 151.000

064002 77.500 77.900 151.000 151.000 151.00031.12.202501.01.2007608.400Investicije v cestno razsvetljavo po KS(284)

77.500 77.900 151.000 151.000 151.000PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.169.940 944.057 3.145.100 1.860.600 348.600

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.169.940 944.057 3.145.100 1.860.600 348.600

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 8.760 33.600 137.600 35.100 35.100

44123 - Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100

053001 5.100 5.100 5.100 5.100 5.10031.12.202501.01.200625.500Sanacija divjih odlagališč odpadkov(285)

5.100 5.100 5.100 5.100 5.100PV - Lastna proračunska sredstva

44200 - Zbirni center Radovljica 3.660 15.000 112.500 10.000 10.000

053004 3.660 15.000 112.500 10.000 10.00031.12.202501.01.2020151.160Zbirni center Radovljica(285)

3.660 15.000 112.500 10.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

44235 - Sanacija ekoloških otokov 0 13.500 20.000 20.000 20.000

053003 0 13.500 20.000 20.000 20.00031.12.202501.01.201473.500Sanacija ekoloških otokov

0 13.500 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.161.180 910.457 3.007.500 1.825.500 313.500

44227 - Ravnanje z odpadno vodo 2.161.180 910.457 3.007.500 1.825.500 313.500

052001 158.594 45.496 2.611.000 1.391.000 031.12.202401.01.20084.206.090ČN Radovljica(285)

158.594 45.496 2.611.000 1.391.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

052012 150.480 97.580 65.000 65.000 65.00031.12.202501.01.2007443.059Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih(285)

150.480 97.580 65.000 65.000 65.000PV - Lastna proračunska sredstva

052024 1.713.506 583.181 0 0 031.12.202201.01.20192.296.687Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Radovljica(285)

1.365.417 363.995 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

348.090 219.186 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

052030 41.000 102.200 146.500 146.500 031.12.202401.01.2009436.200Primarna in sekundarna kanalizacija Kamna Gorica(286)

41.000 102.200 146.500 146.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

052033 0 0 50.000 50.000 30.00031.12.202501.01.2015130.000Kanalizacija in ČN Posavec

0 0 50.000 50.000 30.000PV - Lastna proračunska sredstva

052062 0 0 0 6.000 51.50031.12.202501.01.201557.500Primarna kanalizacija v KS Podnart

0 0 0 6.000 51.500PV - Lastna proračunska sredstva

052066 20.000 20.000 30.000 30.000 30.00031.12.202501.01.2012130.000Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte(286)

20.000 20.000 30.000 30.000 30.000PV - Lastna proračunska sredstva
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od 2021 dalje

052067 5.000 5.000 50.000 50.000 50.00031.12.202501.01.2013160.000Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica(286)

5.000 5.000 50.000 50.000 50.000PV - Lastna proračunska sredstva

052080 72.600 57.000 55.000 87.000 87.00031.12.202501.01.2018358.600Izgradnja meteorne kanalizacije(286)

72.600 57.000 55.000 87.000 87.000PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.047.429 427.773 1.452.900 1.025.720 374.400

1603 Komunalna dejavnost 608.028 427.773 932.900 530.400 374.400

16039001 Oskrba z vodo 573.105 427.320 752.400 529.900 369.400

44113 - Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 0 0 50.000 50.000 50.000

063016 0 0 50.000 50.000 50.00031.12.202501.01.2010150.000Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna

0 0 50.000 50.000 50.000PV - Lastna proračunska sredstva

44223 - Investicije v vodovode v občini Radovljica 573.105 427.320 702.400 479.900 319.400

063006 77.000 80.000 80.000 80.000 80.00031.12.202501.01.2007397.000Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih(287)

77.000 80.000 80.000 80.000 80.000PV - Lastna proračunska sredstva

063011 242.444 142.920 0 0 031.12.202201.01.2019385.364Vodovod v KS Lancovo(287)

242.444 142.920 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063034 0 0 0 72.000 031.12.202401.01.201772.000Vodovod Šercerjeva ulica Radovljica

0 0 0 72.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

063040 0 0 0 6.000 51.50031.12.202501.01.201157.500Primarni vodovod v KS Podnart

0 0 0 6.000 51.500PV - Lastna proračunska sredstva

063041 10.500 12.500 20.000 20.000 20.00031.12.202501.01.201283.000Sanacija vodnih zajetij(287)

10.500 12.500 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

063043 54.200 119.500 104.500 104.500 104.50031.12.202501.01.2015487.200Primarni vodovod Kamna Gorica(287)

54.200 119.500 104.500 104.500 104.500PV - Lastna proračunska sredstva

063044 32.700 67.400 63.400 63.400 63.40031.12.202501.01.2015290.300Sekundarni vodovod Kamna Gorica(287)

32.700 67.400 63.400 63.400 63.400PV - Lastna proračunska sredstva

063053 9.500 5.000 260.000 0 031.12.202301.01.2017274.500Vodovod v naselju Dobravica(287)

9.500 5.000 260.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063062 0 0 102.500 0 031.12.202301.01.2023102.500Vodovod Lesce pod Golfom jug

0 0 102.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063063 131.361 0 72.000 0 031.12.202301.01.2019203.361Vodovod Spar - Filipič(288)

131.361 0 72.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063066 15.400 0 0 134.000 031.12.202401.01.2021149.400Vodovod na Šobčevi cesti(288)

15.400 0 0 134.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 34.923 453 180.500 500 5.000

44328 - Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 17.000 453 500 500 5.000

049012 17.000 453 500 500 5.00031.12.202501.01.200923.453Pokopališka dejavnost in mrliške vežice(289)

17.000 453 500 500 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

44667 - Pokopališče Begunje 17.923 0 180.000 0 0

049017 17.923 0 180.000 0 031.12.202301.01.2010197.923Pokopališče Begunje(289)

17.923 0 180.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 439.401 0 520.000 495.320 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 439.401 0 520.000 495.320 0

44228 - Urejanje občinskih zemljišč 439.401 0 520.000 495.320 0

052015 339.401 0 520.000 495.320 031.12.202401.01.20081.354.721Komunalna oprema - LN ČN sever(290)

339.401 0 520.000 495.320 0PV - Lastna proračunska sredstva

052084 100.000 0 0 0 031.12.202101.01.2021100.000Komunalna oprema - ČR07 Črnivec(290)

100.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

6001 KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 13.662 10.500 10.500 10.500 10.500

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.162 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.162 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.162 0 0 0 0

40109 - Sredstva za delovanje - KS Begunje 3.162 0 0 0 0

060006 3.162 0 0 0 031.12.202101.01.20123.162Oprema za redno delovanje - KS Begunje(272)

3.162 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

1603 Komunalna dejavnost 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

64110 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

049001 10.500 10.500 10.500 10.500 10.50031.12.202501.01.201152.500Investicije v pokopališča - KS Begunje(288)

10.500 10.500 10.500 10.500 10.500PV - Lastna proračunska sredstva
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6002 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 9.634 200 200 200 200

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 200 200 200 200 200

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 200 200 200 200 200

06029001 Delovanje ožjih delov občin 200 200 200 200 200

40110 - Sredstva za delovanje - KS Brezje 200 200 200 200 200

060007 200 200 200 200 20031.12.202501.01.20181.000Oprema za redno delovanje - KS Brezje(272)

200 200 200 200 200PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.434 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 5.434 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.434 0 0 0 0

44317 - Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 5.434 0 0 0 0

045036 5.434 0 0 0 031.12.202101.01.20115.434Komunalne ceste in objekti - KS Brezje(277)

5.434 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.000 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 4.000 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 4.000 0 0 0 0

64121 - Sofinanciranje drugih programov KS Brezje 4.000 0 0 0 0

082058 4.000 0 0 0 031.12.202101.01.20204.000Investicije v kulturne domove - KS Brezje(294)

4.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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6003 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 108.584 38.426 36.500 36.500 35.600

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 63.984 36.426 36.500 36.500 35.600

1302 Cestni promet in infrastruktura 63.984 36.426 36.500 36.500 35.600

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 63.984 36.426 36.500 36.500 35.600

44318 - Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 63.984 36.426 36.500 36.500 35.600

045037 63.984 36.426 36.500 36.500 35.60031.12.202501.01.2011209.011Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica(277)

63.984 36.426 36.500 36.500 35.600PV - 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

64130 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica 4.000 0 0 0 0

049003 4.000 0 0 0 031.12.202101.01.20114.000Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica(288)

4.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 40.600 2.000 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 40.600 2.000 0 0 0

18059001 Programi športa 40.600 2.000 0 0 0

64132 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica 40.600 2.000 0 0 0

081052 40.600 2.000 0 0 031.12.202201.01.202042.600Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica(297)

40.600 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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6004 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 32.096 21.645 8.000 8.000 8.000

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.500 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.500 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.500 0 0 0 0

40112 - Sredstva za delovanje - KS Kropa 1.500 0 0 0 0

060001 1.500 0 0 0 031.12.202101.01.20201.500Oprema za redno delovanje - KS Kropa(272)

1.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 11.342 15.645 6.500 6.500 6.500

1302 Cestni promet in infrastruktura 11.342 15.645 6.500 6.500 6.500

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 11.342 15.645 6.500 6.500 6.500

44319 - Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 11.342 15.645 6.500 6.500 6.500

045038 11.342 15.645 6.500 6.500 6.50031.12.202501.01.201146.486Komunalne ceste in objekti - KS Kropa(277)

11.342 15.645 6.500 6.500 6.500PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 18.255 500 500 500 500

1603 Komunalna dejavnost 18.255 500 500 500 500

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 18.255 500 500 500 500

64140 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 18.255 500 500 500 500

049004 18.255 500 500 500 50031.12.202501.01.201120.255Investicije v pokopališča - KS Kropa(288)

18.255 500 500 500 500PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.000 5.500 1.000 1.000 1.000

1803 Programi v kulturi 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000

18039005 Drugi programi v kulturi 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000

64143 - Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000

082043 1.000 5.000 1.000 1.000 1.00031.12.202501.01.20209.000Investicije v kulturne domove - KS Kropa(293)

1.000 5.000 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 500 0 0 0

18059001 Programi športa 0 500 0 0 0

64145 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa 0 500 0 0 0

081010 0 500 0 0 031.12.202201.01.2015500Investicije v otroška igrišča - KS Kropa(295)

0 500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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6005 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 28.117 12.668 11.000 11.000 11.000

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 27.136 11.687 10.000 10.000 10.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 27.136 11.687 10.000 10.000 10.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 27.136 11.687 10.000 10.000 10.000

44320 - Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 27.136 11.687 10.000 10.000 10.000

045039 27.136 11.687 10.000 10.000 10.00031.12.202501.01.201168.823Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo(277)

27.136 11.687 10.000 10.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 982 982 1.000 1.000 1.000

1803 Programi v kulturi 982 982 1.000 1.000 1.000

18039005 Drugi programi v kulturi 982 982 1.000 1.000 1.000

64150 - Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo 982 982 1.000 1.000 1.000

082060 982 982 1.000 1.000 1.00031.12.202501.01.20204.963Investicije v kulturne domove - KS Lancovo(294)

982 982 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva
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6006 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 36.624 30.405 18.500 13.500 13.500

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.574 19.855 17.500 12.500 12.500

1302 Cestni promet in infrastruktura 15.574 19.855 17.500 12.500 12.500

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 15.574 19.855 17.500 12.500 12.500

44321 - Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 15.574 19.855 17.500 12.500 12.500

045040 15.574 19.855 17.500 12.500 12.50031.12.202501.01.201077.930Komunalne ceste in objekti - KS Lesce(277)

15.574 19.855 17.500 12.500 12.500PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.550 10.550 1.000 1.000 1.000

1603 Komunalna dejavnost 10.550 10.550 1.000 1.000 1.000

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.550 10.550 1.000 1.000 1.000

64160 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 10.550 10.550 1.000 1.000 1.000

049005 10.550 10.550 1.000 1.000 1.00031.12.202501.01.201024.100Investicije v pokopališča - KS Lesce(289)

10.550 10.550 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.500 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 4.500 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 4.500 0 0 0 0

64161 - Sofinanciranje drugih programov KS Lesce 4.500 0 0 0 0

082061 4.500 0 0 0 031.12.202101.01.20204.500Investicije v kulturne domove - KS Lesce(294)

4.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 6.000 0 0 0 0

18059001 Programi športa 6.000 0 0 0 0

64163 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce 6.000 0 0 0 0

081025 6.000 0 0 0 031.12.202101.01.20206.000Investicije v otroška igrišča - KS Lesce(295)

6.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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6007 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 17.500 12.600 8.500 8.500 8.500

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 500 500 500 500 500

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 500 500 500 500 500

06029001 Delovanje ožjih delov občin 500 500 500 500 500

40115 - Sredstva za delovanje - KS Ljubno 500 500 500 500 500

060010 500 500 500 500 50031.12.202501.01.20202.500Oprema za redno delovanje - KS Ljubno(273)

500 500 500 500 500PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.000 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 8.000 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 8.000 0 0 0 0

44322 - Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 8.000 0 0 0 0

045041 8.000 0 0 0 031.12.202101.01.20118.000Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno(278)

8.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

1603 Komunalna dejavnost 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

64170 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 4.359 4.359 4.359 4.359 4.359

049006 4.359 4.359 4.359 4.359 4.35931.12.202501.01.201121.795Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno(289)

4.359 4.359 4.359 4.359 4.359PV - Lastna proračunska sredstva

64171 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641

049007 3.641 3.641 3.641 3.641 3.64131.12.202501.01.201118.205Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče(289)

3.641 3.641 3.641 3.641 3.641PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.000 4.100 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.000 4.100 0 0 0

18059001 Programi športa 1.000 4.100 0 0 0

64175 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Ljubno 1.000 4.100 0 0 0

081053 1.000 4.100 0 0 031.12.202201.01.20205.100Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno(297)

1.000 4.100 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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6008 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 10.700 8.700 7.700 7.700 7.700

 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

40116 - Sredstva za delovanje - KS Mošnje 500 0 0 0 0

060004 500 0 0 0 031.12.202101.01.2020500Oprema za redno delovanje - KS Mošnje(272)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700

1603 Komunalna dejavnost 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700

64180 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700

049008 7.700 7.700 7.700 7.700 7.70031.12.202501.01.201138.500Investicije v pokopališča - KS Mošnje(289)

7.700 7.700 7.700 7.700 7.700PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.500 1.000 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.500 1.000 0 0 0

18059001 Programi športa 2.500 1.000 0 0 0

64183 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje 2.500 1.000 0 0 0

081054 2.500 1.000 0 0 031.12.202201.01.20203.500Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje(297)

2.500 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

6010 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 16.600 9.153 5.000 5.000 5.000

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 5.153 5.000 5.000 5.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 0 5.153 5.000 5.000 5.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 5.153 5.000 5.000 5.000

44325 - Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 0 5.153 5.000 5.000 5.000

045044 0 5.153 5.000 5.000 5.00031.12.202501.01.201120.153Komunalne ceste in objekti - KS Podnart

0 5.153 5.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 16.600 4.000 0 0 0

1803 Programi v kulturi 16.600 4.000 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 16.600 4.000 0 0 0

64204 - Sofinanciranje drugih programov KS Podnart 16.600 4.000 0 0 0

082057 16.600 4.000 0 0 031.12.202201.01.202020.600Investicije v kulturne domove - KS Podnart(294)

16.600 4.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Po L. 2024
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Skupaj

od 2021 dalje

6011 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA 50.004 34.600 22.000 22.000 22.000

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 40.404 34.600 22.000 22.000 22.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 40.404 34.600 22.000 22.000 22.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 40.404 34.600 22.000 22.000 22.000

44326 - Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 40.404 34.600 22.000 22.000 22.000

045045 40.404 34.600 22.000 22.000 22.00031.12.202501.01.2011141.004Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica(278)

40.404 34.600 22.000 22.000 22.000PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.600 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 9.600 0 0 0 0

18059001 Programi športa 9.600 0 0 0 0

64211 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica 9.600 0 0 0 0

081041 9.600 0 0 0 031.12.202101.01.20179.600Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica(296)

9.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

6012 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA 46.667 23.871 8.900 8.900 8.900

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 27.930 20.171 5.200 5.200 5.200

1302 Cestni promet in infrastruktura 27.930 20.171 5.200 5.200 5.200

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 27.930 20.171 5.200 5.200 5.200

44327 - Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 27.930 20.171 5.200 5.200 5.200

045046 27.930 20.171 5.200 5.200 5.20031.12.202501.01.201163.701Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava(278)

27.930 20.171 5.200 5.200 5.200PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

1603 Komunalna dejavnost 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

64220 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

049010 3.700 3.700 3.700 3.700 3.70031.12.202501.01.201118.500Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava(289)

3.700 3.700 3.700 3.700 3.700PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 15.038 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 15.038 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 15.038 0 0 0 0

64219 - Sofinanciranje drugih programov KS Srednja Dobrava 15.038 0 0 0 0

082018 15.038 0 0 0 031.12.202101.01.202015.038Investicije v kulturne domove - KS Srednja Dobrava(293)

15.038 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Po L. 2024
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Skupaj

od 2021 dalje

71 REŽIJSKI OBRAT 66.600 19.600 24.600 24.600 24.600

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 66.600 19.600 24.600 24.600 24.600

0403 Druge skupne administrativne službe 66.600 19.600 24.600 24.600 24.600

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 66.600 19.600 24.600 24.600 24.600

76003 - Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 66.600 19.600 24.600 24.600 24.600

040001 65.000 18.000 18.000 18.000 18.00031.12.202501.01.2013137.000Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča(269)

65.000 18.000 18.000 18.000 18.000PV - Lastna proračunska sredstva

040002 1.600 1.600 6.600 6.600 6.60031.12.202501.01.201523.000Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev(269)

1.600 1.600 6.600 6.600 6.600PV - Lastna proračunska sredstva

83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 19.000 5.500 5.000 5.000 5.000

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.000 5.500 5.000 5.000 5.000

0603 Dejavnost občinske uprave 19.000 5.500 5.000 5.000 5.000

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 19.000 5.500 5.000 5.000 5.000

83300 - Nabava vozil in opreme za redarje 19.000 5.500 5.000 5.000 5.000

013018 19.000 5.500 5.000 5.000 5.00031.12.202501.01.201739.500Nabava vozil in opreme za redarje(273)

19.000 5.500 5.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

11.582.978 7.932.326 14.387.607 13.601.845 12.125.201Skupaj NRP:

Povzetek virov:
9.012.000 6.323.584 13.259.931 13.601.845 12.125.201PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

200.000 0 0 0 0PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki

2.370.978 1.608.742 1.127.675 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

11.582.978 7.932.326 14.387.607 13.601.845 12.125.201Skupaj PV - Proračunski viri
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TABELA KS 
        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS BEGUNJE 

1 
proračun 

3.-7. člen 37.074,56 6.130,29 29.061,76 0,00 1.882,51   
2 8. člen 0,00           
3 prenos 2020 (ocena) 18.885,86   18.885,86       
4 drugi prihodki KS 14.600,00 13.100,00     1.500,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 10.500,00         10.500,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI  81.060,42 19.230,29 47.947,62 0,00 3.382,51 10.500,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS BREZJE 

1 
proračun 

3.-7. člen 12.374,37 2.655,60 9.286,64 0,00 432,13   
2 8. člen 19.262,24 2.724,40 12.537,84 4.000,00     
3 prenos 2020 (ocena) 5.433,80   5.433,80       
4 drugi prihodki KS 9.410,00 9.410,00         
5 prihodki pokopališka dejavnost 6.500,00         6.500,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI 52.980,41 14.790,00 27.258,28 4.000,00 432,13 6.500,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS KAMNA 
GORICA 

1 

proračun 

3.-7. člen 7.286,30 1.565,55 4.769,96 496,30 454,48   
2 8. člen 16.656,52   16.656,52       
3 koncesija 30.000,00 4.000,00 14.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 
4 prenos 2020 (ocena) 71.157,81   28.557,81   38.600,00 4.000,00 
5 drugi prihodki KS 3.500,00 3.500,00         
6 prihodki pokopališka dejavnost 5.500,00         5.500,00 

7 = 1 do 6 SKUPAJ PRIHODKI  134.100,63 9.065,55 63.984,29 6.496,30 43.054,48 11.500,00 
                    



 

137 

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS KROPA 

1 
proračun 

3.-7. člen 10.430,36 2.523,55 6.341,69 1.078,34 486,77   
2 8. člen 23.001,98 4.281,45   5.066,66   13.653,87 
3 prenos 2020 (ocena) 10.450,67   5.000,00     5.450,67 
4 drugi prihodki KS 1.160,00         1.160,00 
5 prihodki pokopališka dejavnost 5.000,00         5.000,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI 50.043,01 6.805,00 11.341,69 6.145,00 486,77 25.264,54 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS LANCOVO 

1 
proračun 

3.-7. člen 19.792,55 2.870,50 15.586,87 999,90 335,27   
2 8. člen 10.481,53 3.000,00 6.000,00 981,53 500,00   
3 prenos 2020 (ocena) 5.548,90   5.548,90       
4 drugi prihodki KS 7.000,00 7.000,00         
5 prihodki pokopališka dejavnost             

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI  42.822,98 12.870,50 27.135,77 1.981,43 835,27 0,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS LESCE 

1 
proračun 

3.-7. člen 41.258,81 9.268,39 22.355,46 2.500,00 7.134,97   
2 8. člen 0,00           
3 prenos 2020 (ocena) 5.218,81   3.218,81 2.000,00     
4 drugi prihodki KS 35.000,00 29.218,00     5.782,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 22.000,00         22.000,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI  103.477,62 38.486,39 25.574,27 4.500,00 12.916,97 22.000,00 
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PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS LJUBNO 

1 
proračun 

3.-7. člen 12.513,93 2.911,93 8.467,03 0,00 1.134,97   
2 8. člen 26.110,50 10.000,00 14.110,50   2.000,00   
3 prenos 2020 (ocena) 23.000,00 1.000,00 21.000,00   1.000,00   
4 drugi prihodki KS 0,00           
5 prihodki pokopališka dejavnost 8.000,00         8.000,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI  69.624,43 13.911,93 43.577,53 0,00 4.134,97 8.000,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS MOŠNJE 

1 
proračun 

3.-7. člen 7.142,70 1.402,43 4.623,38 726,98 389,91   
2 8. člen 23.295,84 2.072,57 16.240,16 2.773,02 2.210,09   
3 prenos 2020 (ocena) 715,97   715,97       
4 drugi prihodki KS 8.000,00 7.000,00   1.000,00     
5 prihodki pokopališka dejavnost 7.700,00         7.700,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI 46.854,51 10.475,00 21.579,51 4.500,00 2.600,00 7.700,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS OTOK 

1 
proračun 

3.-7. člen 3.828,91 687,82 3.141,09 0,00 0,00   
2 8. člen 9.842,43 1.000,00 8.842,43       
3 prenos 2020 (ocena) 25.700,21   25.700,21       
4 drugi prihodki KS 0,00           
5 prihodki pokopališka dejavnost             

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI  39.371,55 1.687,82 37.683,73 0,00 0,00 0,00 
                    



 

139 

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS PODNART 

1 
proračun 

3.-7. člen 17.394,79 2.772,11 7.552,68 6.702,44 367,56   
2 8. člen 14.381,45 3.683,89   10.697,56     
3 prenos 2020 (ocena) 17.845,90   17.845,90       
4 drugi prihodki KS 500,00     500,00     
5 prihodki pokopališka dejavnost 6.250,00         6.250,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI 56.372,13 6.456,00 25.398,58 17.900,00 367,56 6.250,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS 
RADOVLJICA 

1 

proračun 

3.-7. člen 50.085,67 17.779,05 30.155,90 0,00 2.150,73   
2 8. člen 0,00           
3 2. odst. 2. člena  12.000,00   4.500,00   7.500,00   
4 prenos 2020 (ocena) 18.404,24   18.404,24       
5 drugi prihodki KS 12.426,15   2.826,15   9.600,00   
6 prihodki pokopališka dejavnost             

7 = 1 do 6 SKUPAJ PRIHODKI 92.916,06 17.779,05 55.886,29 0,00 19.250,73 0,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni domovi  otroška igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS SREDNJA 
DOBRAVA 

1 
proračun 

3.-7. člen 6.817,06 1.412,79 5.133,57 0,00 270,70   
2 8. člen 18.967,51 7.500,00   11.467,51     
3 prenos 2020 (ocena) 22.796,00   22.796,00       
4 drugi prihodki KS 3.570,00     3.570,00     
5 prihodki pokopališka dejavnost 3.700,00         3.700,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI  55.850,57 8.912,79 27.929,57 15.037,51 270,70 3.700,00 
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REZERVNI IN STANOVANJSKI SKLAD 
 

PU PK PP NRP Konto Opis Realizacija 
2019 

Ocena 
realizacije 

2020 

Osnutek 
proračuna 2021 

Predlog 
proračuna 2021 

Razlika 
11 = 10 - 

9 

Indeks 
10:7 

Indeks 
10 : 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
90         PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE 64.902,26 265.380,87 90.000,00 120.000,00 30.000,00 184,89 45,22 

 
23 

   

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 64.902,26 265.380,87 90.000,00 120.000,00 30.000,00 184,89 45,22 

 
2302 

   

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 64.902,26 265.380,87 90.000,00 120.000,00 30.000,00 184,89 45,22 

 
23029002 

   
Posebni programi pomoči v primerih nesreč 64.902,26 265.380,87 90.000,00 120.000,00 30.000,00 184,89 45,22 

  
44818 

  

Proračunska rezerva za financiranje izdatkov za 
odpravo posledic naravnih nesreč 64.902,26 265.380,87 90.000,00 120.000,00 30.000,00 184,89 45,22 

   
109001 

 

Proračunska rezerva za fin. izdatkov za odpravo 
posl. naravnih nesreč 64.902,26 265.380,87 90.000,00 120.000,00 30.000,00 184,89 45,22 

    
402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

    
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material 0,00 31.100,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

    
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

    
420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

    
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 66.400,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

    
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 36.593,40 82.080,87 60.000,00 90.000,00 30.000,00 245,95 109,65 

    
420801 Investicijski nadzor 153,72 13.300,00 15.000,00 15.000,00 0,00 9.758,00 112,78 

    
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 28.155,14 43.500,00 15.000,00 15.000,00 0,00 53,28 34,48 

91         
REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE 
NAMENE 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

 
16 

   

PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

 
1605 

   
Spodbujanje stanovanjske gradnje 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

 
16059003 

   
Drugi programi na stanovanjskem področju 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

  
41110 

  
Rezervni sklad za stanovanjske namene 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

   
061001 

 
Rezervni sklad za stanovanjske namene 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

    
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

          SKUPAJ 105.726,37 400.236,58 136.500,00 166.500,00 30.000,00 157,48 41,60 
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I. SPLOŠNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 24.257.795 €  

40 TEKOČI ODHODKI 3.884.274 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH 1.335.223 € 

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 Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov v javnem 
sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur. l. RS, št. 75/19), s katerim se je s 1.7.2020 sprostila 
redna delovna uspešnost in končala omejitev povečanega obsega dela. Pri načrtovanju regresa za letni dopust pa smo v 
izračunih uporabili višino minimalne plače za leto 2020, povečane za 5%. V letu 2021 je predvidenih 6 jubilejnih 
nagrad. Prav tako so izdatki za prevoz in prehrano planirani v skladu z veljavno zakonodajo. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 215.364 € 

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 2.090.987 € 

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. 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 26.200 € 

Sredstva na kontih podskupine Plačila domačih obresti 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 Banke Slovenije). 

409 REZERVE 216.500 € 

Sredstva so namenjena za predvideno oblikovanje sredstev rezerv v stalno proračunsko rezervo, 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. 

V to skupino spadajo tudi sredstva splošne proračunske rezervacija, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za 
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 
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41 TEKOČI TRANSFERI 9.344.941 € 

410 SUBVENCIJE 261.000 € 

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 4.277.600 € 

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 991.812 € 

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. 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 3.814.529 € 

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 10.604.481 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 10.604.481 € 

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. 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 424.100 € 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO 
PRORAČUNSKI UPORABNIKI 238.000 € 

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 186.100 € 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za vzdrževanje in obnovo objektov in poslovnih 
prostorov s katerimi upravljajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občine Radovljica. 

 

 

 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 21.869.220 €  

70 DAVČNI PRIHODKI 14.608.475 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 11.324.500 € 

Med davke na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 
11.324.500,00 EUR. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. 
Prihodki iz naslova dohodnine - odstopljeni vir občinam - se povečujejo, upoštevajoč predlagano spremembo 
zakonodaje. 

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 letih 2021 in 2022 po teh kriterijih ni upravičena do finančne 
izravnave. 

Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in 
Združenje mestnih občin Slovenije) so dne 30.09.2020 podpisali Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022, ki 
ga predvideva 11. člen ZFO-1 (Dogovor), in sicer v višini 628,20 EUR. Povprečnina se izračuna na podlagi Uredbe o 
metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Ur. l. RS, št. 19/18) in Pravilnika o 
določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Ur. l. RS, št. 
48/17). Tako izračunana povprečnina predstavlja obveznost države do občin. Do dneva priprave predloga obeh 
proračunov smo s strani Ministrstva za finance prejeli predhodne podatke o dohodnini in finančni izravnavi, končne 
podatke pa bomo dobili po uveljavitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.767.930 € 

Davki na premoženje predstavljajo: 
- davek na nepremičnine (konto 7030), in sicer davek na nepremičnine (davek od premoženja), nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb ter prihodki iz naslova zamudnih obresti v višini 
2.203.929,87 EUR, 

- davki na premičnine (konto 7031), in sicer davek od premoženja na posest plovnih v višini 4.000,00 EUR, 
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- 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 490.000,00 EUR. 
Prihodki so ocenjeni glede na realizacijo 1-11/2020. 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 516.045 € 

Domači davki na blago in storitve so: 
a.) davki na posebne storitve (konto 7044) kamor spada davek na dobitke od iger na srečo v višini 5.000,00 EUR, 

b.) drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) v skupni višini 516.044,77 EUR, kamor so uvrščene: 
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo zavezanci lastniki gozdov (18.500,00 EUR), 
- občinske takse za taksam zavezane predmete od pravnih oseb (100,00 EUR), 
- občinske takse za taksam zavezane predmete od fizičnih oseb in zasebnikov (150,00 EUR), 
- prihodek iz naslova republiške takse za obremenjevanja odpadnih voda (komunalne in industrijske odpadne 

vode) (200.000,00 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 (292.294,77 EUR). 
V letu 2018 je bil sprejet nov zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki je prinesel dve bistveni novosti, in 
sicer drugačno določitev višine turistične takse in uvedbo promocijske takse. Po novem zakonu občina lahko določi 
turistično takso za posamezno nočitev v znesku od 0 do 2,5 evra. Na osnovo, ki jo določi občina, pa se obračuna nova 
državna pristojbina - promocijska taksa, in sicer v višini 25% od obračunane turistične takse. Skladno z novo 
zakonodajo je občinski svet Občine Radovljica na svoji 28. redni seji dne 20.6.2018 sprejel novi Odlok o turistični taksi 
v občini Radovljica, ki se začne uporabljati s 1.1.2019. Novi odlok v 4. členu določa, da skupna višina 100% turistične 
takse znaša 2,00 EUR (1,60 EUR turistična taksa in 0,40 EUR promocijska taksa), višina takse za nočitve s 50% 
oprostitvijo pa 1,00 EUR. 

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.529.166 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA 2.029.395 € 

Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja sestavljajo: 
a.) 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 250.000,00 EUR, 

b.) prihodki od obresti (konto 7102) v višini 1.500,00 EUR, 

c.) prihodki od premoženja (konto 7103) v višini 1.777.895,15 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 270.000,00 EUR, 
- prihodki za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 11.000,00 EUR, 
- prihodki za poslovne prostore v višini 50.000,00 EUR, 
- prihodki za stanovanja in garaže v višini 261.000,00 EUR, 
- prihodki iz drugih najemnin v višini 25.000,00 EUR, 
- prihodki od najemnin za CČN Radovljica v višini 230.000,00 EUR, 
- prihodki od najemnin komunalne infrastrukture (oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, ravnanje z 

odpadki in pokopališka dejavnost) v skupni višini 619.800,00 EUR, 
- prihodki od obnovljivih virov energije v višini 34.000,00 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 
Linhartov trg 9, ki so planirani so v višini 57.000,00 EUR, 

- sredstva krajevnih skupnosti v višini 167.095,15 EUR in 
- režijskega obrata ALC v višini 53.000,00 EUR.  

Planirani prihodki se ocenjeni glede na realizacijo 1-11/2020. 
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711 TAKSE IN PRISTOJBINE 24.500 € 

Prihodki od upravnih taks in pristojbin sestavljajo vplačane upravne takse od pravnih in fizičnih oseb v skupni višini 
24.500,00 EUR. Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2019, saj je zaradi epidemije COVID-19 v letu 2020 
realizacija nekoliko nižja. 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 110.200 € 

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 105.200,00 EUR. 
Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije 1-11/2020. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 38.470 € 

Prihodki od prodaje blaga in storitev vključujejo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja režijski 
obrat ALC Lesce v višini 38.470,00 EUR. Prihodki so ocenjeni nižje, saj je sprememba zakonodaje v letu 2019 
onemogočila izvajanje panoramskih letov, zato prihodka iz tega naslova ne načrtujemo. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.326.601 € 

Med drugimi nedavčnimi prihodki so ocenjeni : 

a.) prihodki komunalnega prispevka, in sicer tistega, ki ga vplačujejo zavezanci po odločbah v višini 370.000,00 EUR, 

b.) prihodki komunalnega prispevka, ki ga plačujejo zavezanci na podlagi pogodb o opremljanju stavbnih zemljišč: 
- komunalni prispevek - Dolina v višini 20.000,00 EUR, 
- komunalni prispevek - OLN Brezje v višini 20.000,00 EUR, 
- komunalni prispevek - ČN Sever v višini 339.400,65 EUR, 
- komunalni prispevek - ČR07 Črnivec v višini 100.000,00 EUR, 

c.) 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, 

d.) v to skupino spadajo tudi drugi nepredvideni prihodki v višini 46.200,00 EUR, 

e.) načrtovano je morebitno unovčenje bančne garancije za odpravo napak v knjižnici (povezano z odhodkovno stranjo) 
v višini 130.000,00 EUR 

f.) sofinanciranje obnove Kopališča Radovljica v višini 200.000,00 EUR (povezano z odhodkovno stranjo), 

g.) prihodek iz naslova vzpostavitve plačljivega parkiranja v višini 10.000,00 EUR, 

h.) prihodek e-polnilnic in izposojevalnic koles v višini 1.000,00 EUR. 

 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 855.530 € 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 1.000 € 

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, ki jih načrtujemo s prodajo avtomobila. 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 854.530 € 

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so planirane prodaje zemljišč, v skladu z letnim načrtom 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Planiramo prodajo stavbnih zemljišč v višini 750.000,00 EUR v skladu z 
Letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radovljica za leto 2021. Glavnino predstavlja del 
prihodkov prodaje zemljišča v območju gramoznice Graben. Načrtovani so tudi prihodki iz naslova podelitve stavbne 
pravice za gradnjo novega hangarja na letališču Lesce v višini 100.000,00 EUR ter prihodki režijskega obrata ALC 
Lesce iz naslova v preteklih letih podeljene stavbne pravice v višini 4.530,00 EUR.  
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Dokument Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radovljica za leto 2021 je sestavljen v skladu z 
Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

 

 

73 PREJETE DONACIJE 32.926 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 32.926 € 

Med prejete donacije planiramo donacije pri krajevnih skupnostih v višini 5.221,00 EUR in v proračun v višini 
29.705,23 EUR, od katere predstavljajo 27.705,23 EUR sredstva Fundacije za šport pri kateri kandidira občina za 
sredstva za ureditev kolesarskega poligona v starem delu Športnega parka Radovljica. 

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.843.123 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.150.499 € 

V to skupino spadajo prihodki iz državnega in občinskega proračuna, med katere načrtujemo prihodke iz naslednjih 
virov: 

- Ministrstvo za kmetijstvo - gozdne ceste v višini 18.200,00 EUR, 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 23. člen ZFO v višini 233.319,00 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 
6.500,00 EUR, 

- Ministrstvo za okolje in prostor za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Spodnje Lancovo v višini 
273.083,31 EUR, 

- Ministrstvo za infrastrukturo - sofinanciranje kolesarskih povezav v občini v višini 123.646,94 EUR, 
- Ministrstvo za okolje in prostor - sofinanciranje kopališča Radovljica v višini 369.750,000 EUR, 
- Ministrstvo za obrambo - požarna taksa v višini 45.000,00 EUR, 
- Ministrstvo za infrastrukturo sofinancira subvencije najemnin za stanovanja v višini 20.000,00 EUR, 

Ministrstvo vsako leto s sklepom določi višino sofinanciranja subvencij tržnih najemnin, zato je ta prihodek 
ocenjen glede na leto 2020, 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - ocenjen prihodek iz naslova sofinanciranja 
družinskega pomočnika v višini 25.000,00 EUR, 

- nadomestilo za gozdove v višini 3.000,00 EUR ter 
- sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 33.000,00 EUR, kjer načrtujemo prejeta 

sredstva s strani Občine Naklo za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in 
Naklo. 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EU 1.692.624 € 

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 

105.702,93 EUR, 
- Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Spodnje Lancovo v višini 

1.092.333,26 EUR ter 
- Ministrstvo za infrastrukturo za sofinanciranje Kolesarskih povezav v višini 494.587,77 EUR. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 200 € 

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. 

 

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 1.452.341 € 

 

5 RAČUN FINANCIRANJA 3.230.977 €  

 

50 ZADOLŽEVANJE 2.341.659 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.341.659 € 

V letu 2021 načrtujemo dolgoročno zadolžitev občine pri poslovnih bankah v višini 2.225.000,00 EUR za izvajanje 
investicij v proračunu in 116.659,00 EUR je predvidenih povratnih sredstev za eno od planiranih investicij na podlagi 
23. člena Zakona o financiranju občin. 

55 ODPLAČILA DOLGA 889.318 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 889.318 € 

Sredstva so planirana za odplačilo glavnic po obstoječih dolgoročnih kreditnih pogodbah sklenjenih pri poslovnih 
bankah in pri državnem proračunu (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). 
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II. POSEBNI DEL 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

10 OBČINSKI SVET 133.760 € 

01 POLITIČNI SISTEM 127.760 € 

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 127.760 € 

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 127.760 € 

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. 

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. 
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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 75.670 € 
Sredstva so namenjena za izplačilo plačil za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, članov delovnih teles 
občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, 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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za sejnine 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 14.200 € 
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 občinskih 
praznikih, katerih (so)organizatorka je Občina Radovljica (kulturni program, tehnična izvedba, stroški reprezentance in 
protokola) ter priložnostnih dogodkov občinskega sveta.  

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 
Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na porabo v zadnjih dveh letih. Program prazničnih slovesnosti bo načrtovan 
glede na razpoložljiva sredstva. 

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 glede na osnutek 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). 

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 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 010006 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 
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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 glede na osnutek 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 glede na osnutek 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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 glede na osnutek 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.  
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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. 

Upoštevan je predlog svetnika, da se sredstva za nakup računalniške opreme v letih 2021 in 2022 ne načrtujejo, zato je 
NRP ukinjen, sredstva pa premeščena na druge konte. 

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 
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 glede na osnutek 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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 glede na osnutek 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. 
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Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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.  

 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 6.000 € 

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 6.000 € 

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 6.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema predvsem sodelovanje z občinami, s katerimi so na podlagi sklepov občinskega sveta podpisane 
listine o prijateljstvu. 
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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 6.000 € 
Sredstva so namenjena predvsem izdatkom za izvedbo programa sodelovanja s partnerskima občinama Ivančice in 
Svilajnac. 

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 
Okvirni letni program sodelovanja bo pripravljen ob upoštevanju razpoložljivih sredstev. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 0 € 

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 0 € 

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.  
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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 0 € 

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. 

40137 Uradne objave 0 € 
Proračunska postavka je iz finančnega načrta občinskega sveta premeščena k proračunskemu uporabniku Občinska 
uprava - Oddelek za splošne zadeve pod številko 40164 Uradne objave. Pri tem smo sledili ugotovitvi Računskega 
sodišča, da odhodki za plačilo stroškov v zvezi uradnimi objavami občine glede na njihov namen ne sodijo v finančni 
načrt občinskega sveta, ker niso neposredno povezani z delovanjem občinskega sveta. 
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20 NADZORNI ODBOR 12.800 € 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.800 € 

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 12.800 € 

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 12.800 € 

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. 

40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 12.800 € 
Sredstva so planirana za izplačilo sej nadzornega odbora in planiranih nadzorov na podlagi letnega programa nadzorov. 
V letu 2021 je planiranih 6 sej nadzornega odbora in 7 nadzorov. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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). 
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30 ŽUPAN 101.490 € 

01 POLITIČNI SISTEM 101.490 € 

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 101.490 € 

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 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 101.490 € 

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, Pravilnik o stroških 
reprezentance Občine Radovljica 

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. 
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40100 Plača poklicnega funkcionarja 48.230 € 
Sredstva za plačo občinskega funkcionarja se zagotavlja v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

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 
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 8.060 € 
Sredstva za prispevke občinskega funkcionarja se zagotavlja v skladu z določbami Zakona o prispevkih za socialno 
varnost. 

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 
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 glede na osnutek 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. 

40103 Stroški reprezentance 14.100 € 
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 glede na osnutek 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 glede na osnutek 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 2.144.032 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25.500 € 

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 25.500 € 

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 25.500 € 

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 9.500 € 
Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja plačilni promet za občine. 

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 
Stroški provizije so obračunani v skladu s Pravilnikom o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov 
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur. l. RS, št. 109/10), ki določa, da UJP zaračunava storitev 
razporejanja dajatev, kar pomeni za občine 0,05% od zneska razporejenih dajatev (prihodkov). Stroški provizije 
predstavljajo tudi plačila v breme podračuna, ki se zaračunavajo od števila obdelanih nalogov.  

V tem sklopu načrtujemo tudi plačilo nadomestila za vezavo sredstev čez noč banki NLB d.d. v skladu s podpisano 
pogodbo, predvidenih negativnih obresti zaračunanih s strani Banke Slovenije, provizij GB d.d. in NLB d.d., ki 
opravljajo plačilni promet za Občino Radovljica. 
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Sredstva so planirana na podlagi realizacije 1-9/2020. 

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 preteklih let in se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sklenjena pogodba z izvajalcem storitev.  

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 13.800 € 

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 13.800 € 

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 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženje 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.200 € 

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. 
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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 
Cilj je, 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, ter ustrezno izvajanje občinskih odlokov o priznanjih 
in simbolih ter primerna uporaba državnih in drugih simbolov. 

40161 Priznanja in simboli občine Radovljica 3.200 € 
Sredstva so namenjena za nakup priznanj ob občinskih praznikih (Odlok o priznanjih Občine Radovljica, DN UO, št. 
3/00 in 99/08), nakup občinskih, državnih in drugih zastav za potrebe občine, stroške njihove namestitve ter oblikovanje 
in nakup občinskih simbolov za protokolarne in promocijske namene. 

Proračunska postavka je premeščena iz finančnega načrta občinskega sveta kot proračunskega uporabnika občine. Pri 
tem smo sledili ugotovitvi Računskega sodišča, da odhodki za plačilo stroškov v zvezi s priznanji in simboli občine 
glede na njihov namen ne sodijo v finančni načrt občinskega sveta, ker niso neposredno povezani z delovanjem 
občinskega sveta. 

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 
Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na porabo oz. potrebe v zadnjih dveh letih. 

40164 Uradne objave 6.000 € 
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. 

Proračunska postavka je premeščena iz finančnega načrta občinskega sveta kot proračunskega uporabnika občine. Pri 
tem smo sledili ugotovitvi Računskega sodišča, da odhodki za plačilo stroškov v zvezi uradnimi objavami občine glede 
na njihov namen ne sodijo v finančni načrt občinskega sveta, ker niso neposredno povezani z delovanjem občinskega 
sveta. 

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 
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. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.600 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema sredstva za izvedbo prireditev, ki jih ob državnih praznikih organizira ali soorganizira Občina 
Radovljica. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Statut Občine Radovljica in Pravilnik o stroških reprezentance Občine Radovljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ustrezna počastitev državnih praznikov, krepitev povezovanja občanov z obiskovanjem prireditev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je izvedba prvomajske budnice in slovesnosti ob dnevu državnosti z Radol'ško 10ko. Kazalec je realizacija 
tega programa. 

40162 Prireditve ob državnih praznikih 4.600 € 
Sredstva bodo namenjena stroškom tradicionalnih prireditev, kot sta prvomajska budnica (avtobusni prevoz, malica za 
orkester) in slovesnost ob dnevu državnosti z Radol'ško 10ko (program, organizacijski stroški...). 
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Proračunska postavka je nova, sredstva pa prerazporejena z materialnih stroškov občinskega sveta in tudi premeščena iz 
finančnega načrta občinskega sveta kot proračunskega uporabnika občine. Pri tem smo sledili ugotovitvi Računskega 
sodišča, da odhodki za organizacijo prireditev ob državnih praznikih niso povezani le z delovanjem občinskega sveta, 
temveč občine kot celote. 

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 
Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na porabo v preteklih letih. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.632.485 € 

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 1.632.485 € 

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 1.617.985 € 

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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40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 1.131.000 € 
Za delovanje občinske uprave se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi. Sredstva se povišujejo na 
podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni 
uskladitvi pokojnin (Ur. l. RS, št. 75/19), s katerim se je s 1.7.2020 sprostila redna delovna uspešnost in končala 
omejitev povečanega obsega dela. 

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 
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) 39.335 € 
Sredstva so namenjena za izplačilo regresa delavcem, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ter odpravnine v skladu z 
veljavno zakonodajo. Sredstva se povišujejo na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov v javnem 
sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur. l. RS, št. 75/19), s katerim se je s 1.7.2020 sprostila 
redna delovna uspešnost in končala omejitev povečanega obsega dela. 

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 
Podlaga za izplačilo drugih osebnih prejemkov je Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter 
pogodbe o zaposlitvi. 

40123 Prispevki delodajalca 168.000 € 
S te postavke se plačujejo zakonsko opredeljeni prispevki na izplačane plače. Sredstva se povišujejo na podlagi Zakona 
o ukrepih na področju plač in drugih stroškov v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur. 
l. RS, št. 75/19), s katerim se je s 1.7.2020 sprostila redna delovna uspešnost in končala omejitev povečanega obsega 
dela. 

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 
V skladu z veljavno zakonodajo se obračunajo prispevki za socialno varnost zaposlenih. 

40124 Materialni stroški občinske uprave 266.550 € 
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. 

Sredstva za tekoče vzdrževanje občinske poslovne stavbe so s te postavke po novem prenesena na postavko 44801 
Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. 

Po novem so na tej postavki planirana tudi sredstva za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije. Doslej so bila zajeta 
na materialnih stroških občinskega sveta. Iz finančnega načrta občinskega sveta kot proračunskega uporabnika občine 
smo jih premestili, ker smo sledili ugotovitvi Računskega sodišča, da odhodki za letno članarino Skupnosti občin 
Slovenije niso povezani le z delovanjem občinskega sveta, temveč občine kot celote. 

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 
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 glede na osnutek 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. 
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40134 Stroški varstva pri delu 5.000 € 
Sredstva so namenjena za zagotavljanje zakonsko določenih obveznosti delodajalca za zdravstvene preglede za 
zaposlene ter varstva pri delu, nakup osebne varovalne opreme in priprave izjave o varnosti in zdravju pri delu z oceno 
tveganja. 

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 
Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 14.500 € 

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. 

40126 Plan nabave opreme 14.500 € 
Namen in cilj je nabava ustrezne opreme. V letu 2021 načrtujemo manjše posodobitve pisarniške opreme ter strojne in 
licenčne programske računalniške opreme, ki je potrebna za delo strokovnih služb občinske uprave. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 429.500 € 

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 429.500 € 

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 

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih 11.000 € 

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. 
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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 3.500 € 
Zagotavljanje sredstev za redno delovanje enot in štaba civilne zaščite. 

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 
Višina sredstev je predvidena glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 

40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 7.500 € 
Zagotavljanje sredstev za nakup opreme za enote zaščite in reševanja ter opreme za preprečevanje škode in ukrepanje 
ob nesrečah. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 418.500 € 

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. 

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 70.500 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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.  
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40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 79.000 € 
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 glede na osnutek 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 19.000 € 
Zagotavljajo se sredstva za nujna vzdrževanja gasilskih objektov. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 31.500 € 
Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje vseh vozil in opreme gasilskih enot. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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. 

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. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 115.000 € 
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 glede na osnutek 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 glede na osnutek 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. 
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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. 

Sredstva se z investicijskih transferov prestavijo na tekoče transfere, sicer pa se vrednost proračunske postavke glede na 
osnutek proračuna ne spreminja. 

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 50.000 € 
Za izvedbo projekta Regijsko reševalni center so v letu 2021 predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije 
za komunalno opremljenost območja. 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 glede na osnutek 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. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 42.747 € 

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 42.747 € 

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, 
- dodelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture, 
- izdajanje občinskega časopisa v skladu z odlokom. 
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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 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
18039002 - Umetniški programi 
18039003 - Ljubiteljska kultura 
18039005 - Drugi programi v kultur 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 42.747 € 

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: izid 16 številk Deželnih 
novic, vsebinsko skladnih z odlokom o časopisu in sprejeto programsko zasnovo. 

40163 Občinski časopis 42.747 € 
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. 

Proračunska postavka je premeščena iz finančnega načrta občinskega sveta kot proračunskega uporabnika občine. Pri 
tem smo sledili ugotovitvi Računskega sodišča, da odhodki za plačilo stroškov občinskega časopisa glede na njihov 
namen ne sodijo v finančni načrt občinskega sveta, ker niso neposredno povezani z delovanjem občinskega sveta. 
Računsko sodišče to ugotavlja tudi za sejnine članom Časopisnega sveta, zato so po novem planirane na tej postavki 
namesto na 40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov. 

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 
Predlagani znesek zajema izid in distribucijo 16-ih številk časopisa, ob upoštevanju pogodbene cene izvajalca 
izdajateljskih opravil Gorenjskega glasa, izbranega na javnem razpisu, in sejnine članom Časopisnega sveta za dve seji. 
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5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI 9.209.473 €  

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. 

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.  
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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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 611.990 € 

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 611.990 € 

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. 

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,  
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- 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 30.700 € 

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 30.700 € 
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 glede na osnutek 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 predvidene potrebe. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 581.290 € 

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. 
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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 39. Festivala Radovljica, ki bo potekal v avgustu 2021 v Graščini 
Radovljica in na drugih prizoriščih. 

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 
Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

44717 Sredstva za delovanje turističnih društev 30.000 € 

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programov turističnih društev in bodo na javnem razpisu za leto 2021 
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 glede na osnutek 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 izvedene programe v preteklih letih ter v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 
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44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 492.790 € 

Sredstva se namenijo za delovanje Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica v letu 2021, in sicer za: 
- izplačilo plač, prispevkov in premij za zaposlene - 237.240 EUR,  
- neprogramske materialne stroške turizma in kulture skupaj 85.150 EUR (elektrike, ogrevanja, telefona, 

interneta, čiščenja, varovanja, pisarniškega materiala, vzdrževanja Mrakove hiše in Linhartove dvorane, stroški 
računovodskih storitev, stroški članarin, kotizacij, bančnih storitev, poštnih storitev, zavarovalnih premij, 
stroški študentskega dela,...) 

- za stroške izvajanja programov na področju turizma 121.400,00 EUR, pri čemer v letu 2021 velik zalogaj 
predstavlja lastni delež iz naslova javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za 
sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji«, v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike (JZTKR bo v letu 2021 prejel 50.225 EUR, 
za izvedbo pa potrebuje tudi lastna sredstva v višini 30.000 EUR), ostalo predstavljajo stroški sofinanciranja 
prireditev drugih organizatorjev in izvedbe lastnih prireditev, stroški, povezani s sejemskimi in ostalimi 
promocijskimi nastopi, stroški oglaševanja in klasičnega informacijsko-promocijskega gradiva, razvoj kartice 
ugodnosti, sodelovanje v projektu Julijske Alpe..., 

- za stroške izvajanja programov na področju kulture 45.000 EUR, sem spadajo stroški izvedbe dogodkov in 
prireditev v okviru Poletje v Radol'ci, December v Radol'ci, programa Linhartove dvorane, oblikovanja in 
tiskanja programa. 

Sredstva na NRP v višini 4.000 EUR se bodo namenila za nakup tehnične opreme in za nujna investicijsko-vzdrževalna 
dela. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek zmanjšuje za 5.000 EUR pri izvajanju programov turizma (zaradi 
manjšega obsega kot posledice epidemije). 

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 2021. 

44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 2.500 € 
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 glede na osnutek 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. 

48271 Festival Avsenik 20.000 € 
Sredstva so namenjena izvedbi Festivala Avsenik, ki poteka vsake dve leti. 

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 
Sredstva so predvidena na ravni sofinanciranja festivala v preteklih letih. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 219.200 € 

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. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 47.200 € 

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 zdravja47.200 € 

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, 
- izvajanje dejavnosti razvojne ambulante. 

Kazalca: izvedeni preventivni programi in obravnave v okviru razvojne ambulante 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: 
- izvajanje dela kineziologa 
- izvajanje dela razvojne ambulante 

Kazalca: 
- izvedeni program dela kineziologa, 
- izvajanje obravnav v okviru razvojne ambulante. 

40715 Zdravstvena preventiva 32.200 € 
Sredstva so namenjena sofinanciranju dela kineziologa v Zdravstvenem domu Radovljica, zagotavljanju sredstev za 
zaščitno opremo za občane pri izvajanju zdravstveno vzgojnega programa v krajevnih skupnostih in stroškov za najem 
dveh poslovnih prostorov v objektu na naslovu Kranjska 13, Radovljica, v katerih se bo izvajal del dejavnosti razvojne 
ambulante. Delo kineziologa vključuje testiranje zaposlenih in usmerjeno vadbo glede na sposobnosti delavca in 
obremenitve pri delu, kar pripomore k celostni obravnavi delavcev in obravnavo ostalih pacientov, napotenih s strani 
zdravnikov zaradi najrazličnejših težav. 

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 
Sredstva so načrtovana skladno s predlogom ZD Radovljica in s pogodbo o najemu poslovnih prostorov za razvojno 
ambulanto. 
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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 glede na osnutek 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 172.000 € 

Opis glavnega programa 
Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško pregledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročna cilja: 
- ohranjati pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva, 
- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško pregledne 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 pregledne službe. 

Kazalca: 
- število zavarovanih oseb, 
- število mrliških pregledov in obdukcij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 - Mrliško ogledna služba 

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. 
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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 
V letu 2021 so sredstva za osnovno zdravstveno zavarovanje planirana glede na predvidene potrebe.  

17079002 Mrliško ogledna služba 52.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram obsega sredstva za plačilo storitev mrliško pregledne službe, s katerimi se krijejo stroški zdravnika, ki 
opravi mrliški pregled, 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 52.000 € 
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 glede na osnutek proračuna znižuje zaradi nižje realizacije v letu 2020. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so planirana na ravni iz leta 2020. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.970.469 € 

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 399.769 € 

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. 
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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 186.250 € 

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. 

48233 Grad Kamen 49.250 € 
Sredstva na postavki so namenjena izvedbi nujnih vzdrževalnih del ter pokrivanju tekočih stroškov na gradu Kamen. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 42.500 € 
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. V letu 2021 
je predvidena tudi izdelava načrta električnih inštalacij in električne opreme za zagotavljanje požarne varnosti objekta. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 35.000 € 
V Klinarjevi hiši v Kropi se nahaja Kovaški muzej. Namen investicije je celovita obnova objekta, ki vključuje predvsem 
obnovo strehe in ostrešja, obnovo severnega dela prve in druge etaže, ureditev sistema ogrevanja objekta, umestitev 
dvigala ter rekonstrukcijo servisnega objekta. V letu 2021 so predvidena sredstva predvsem za pripravo projektne 
dokumentacije za celovito obnovo objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082011 - Kropa - Kovaški muzej 

48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 2.000 € 
Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah je bilo razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Za pokritje 
arheološkega najdišča je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sredstva na postavki se namenjajo za nujna vzdrževalna dela 
na arheološkem najdišču. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 080033 - Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 

48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 39.000 € 
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov kulturne dediščine ter izdelavi strokovnih podlag za zaščito 
kulturnih spomenikov. V letu 2021 je predviden javni razpis za sofinanciranje obnove cerkva (20.000,00 EUR) ter 
znamenj oz. kapelic (5.000,00 EUR). Poleg tega so na postavki predvidena sredstva za pripravo projektne 
dokumentacije za obnovo Plečnikovih paviljonov v Begunjah. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 18.500 € 

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, 
- za tekoče vzdrževanje vojnih grobišč, pri čemer pristojno ministrstvo na podlagi letne pogodbe celotni znesek 

povrne in je zato vključen tudi na prihodkovni strani proračuna, 
- za začetek obnove vojnih grobišč v Begunjah, pri čemer si bomo prizadevali pridobiti tudi sredstva pristojnega 

ministrstva. 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 213.519 € 

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. 

Kazalec: 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 213.519 € 

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 v letu 2021 zagotavljajo sredstva za: 

- splošne stroške delovanja: 20.000,00 EUR, 
- stroške za plačilo dela: 101.818,50 EUR (dodatno vključen kustos pedagog 1/4 zaposlitve), 
- programske stroške: 46.700,00 EUR, 
- projekt Rokodelci v Radol'ci: 14.900,00,  
- nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela: 21.600,00 EUR,  
- odkup muzejskih predmetov: 3.500,00 EUR, 
- Vigenjc Vice - obnova strehe, statični pregled konstrukcije: 5.000,00 EUR. 

Projekt Rokodelci v Radolci je zasnovan kot tradicionalni letni dogodek za promocijo kulturno-turistične ponudbe 
Radovljice. Povezuje več partnerjev (MRO, TIC, KS Radovljica, Manufaktura-Urban Magušar). Namen dogodka je 
obuditi in predstaviti rokodelstvo, ga povezati s sodobnim oblikovanjem, z namenom prepoznavnosti Radovljice kot 
rokodelsko-oblikovalskega središča Gorenjske. Projekt je sestavljen iz več enot: rokodelski sejem, razstava v Galeriji 
Šivčeva hiša, razstave po starem mestnem jedru, predstavitev novih oblikovalskih dosežkov v obrteh, delavnice za vse 
starostne skupine, predavanja, okrogla miza, performans in koncert. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 potreb, posredovanih s strani javnega zavoda, in v skladu s 
proračunskimi zmožnostmi. 

1803 Programi v kulturi 923.300 € 

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 
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18039001 Knjižničarstvo in založništvo 651.100 € 

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 za določanje skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v 
več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, in sicer stroškov skupnih prostorov. 

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 glede na osnutek 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 648.100 € 

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: 143.100 EUR, 
- stroški za plačilo dela: 462.000 EUR,  
- nakup knjig: 41.000 EUR in 
- zamenjava dotrajane računalniške opreme: 2.000 EUR. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 
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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. 

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 glede na osnutek 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 105.200 € 

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 glede na osnutek 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 2021 zagotavljajo sredstva za 
naslednje namene: 

- materialni stroški: 3.000,00 EUR in 
- programi in projekti: 21.000,00 EUR. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 65.000 € 
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. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 glede na proračunske zmožnosti. 

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 glede na osnutek 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 162.000 € 

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 30.000 € 

Postavka je namenjena vzdrževanju kulturnih domov. V letih 2021 in 2022 so sredstva namenjena: 
- za Kulturni dom Lancovo - podaljšanje strehe na prizidku dvorane, delna obnova obstoječe fasade in nova 

fasada na prizidku, 
- za Kulturni dom Kropa - ureditev električne napeljave v dvorani, nakup luči in odrske tehnike, statični pregled 

nadodrja ter priprava projekta za obnovo nadodrja in zaodrja, 
- za Kulturnem domu Mošnje - nakup opreme in pohištva ter investicijsko vzdrževalna dela. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 

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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082015 - Knjižnica A.T. Linharta - zgradba 

48279 Večnamenski objekt Begunje 0 € 
Postavka je namenjena ureditvi večnamenskega objekta v Begunjah. 

S predlogom proračuna se v letu 2021 sredstva na tej proračunski postavki ukinjajo in se v skladu s končnimi rezultati 
glasovanja v okviru participativnega proračuna za izdelavo dokumentacije DGD zagotavljajo na proračunski postavki 
41012 Participativni proračun "Za moj kraj", NRP 999905 območje 5. 

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. 

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 glede na osnutek 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. 
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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: podpora programom in projektom organizacij in društev, ki združujejo upokojence z namenom 
njihovega aktivnega vključevanja v družbo in spodbujanja zdravega življenjskega sloga. 

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 glede na osnutek 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 1.630.900 € 

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, 
- 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 
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18059002 - Programi za mladino 

18059001 Programi športa 1.570.200 € 

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: 
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu,  
- število in raven organiziranih športnih prireditev, 
- število zastopanih športnih panog.  

 

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. 

46203 Športni park Radovljica 186.500 € 
Sredstva 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 se predvidijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela (ograje, mreže, urbana in športna oprema...) in 
za projektiranje območja starega dela športnega parka. 
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Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek poveča za 70.000 EUR, in sicer zaradi predvidene investicije v 
ureditev kolesarskega poligona v starem delu Športnega parka Radovljica, s katero občina kandidira tudi za sredstva 
Fundacije za šport. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081003 - Športni park v Radovljici 

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 predvidene potrebe. 

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 glede na osnutek 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 734.900 € 
Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja Kopališča Radovljica (energenti, 
voda, storitve, vodno povračilo).  

Sredstva na NRP se v večini namenijo za nadaljevanje izvedbe 1. faze celovite rekonstrukcije Kopališča Radovljica, 
ostala sredstva pa za nujno investicijsko-vzdrževanje (oprema za ogrevanje balona).  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081034 - Kopališče Radovljica 
NRP - 081042 - Kopališče Radovljica - 1. faza 

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. 

46216 Smučišče Kamna Gorica 28.200 € 
Sredstva 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), ki so 
pogoj za pridobitev obratovalnega dovoljenja in s tem delovanja smučišča. 

Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme (snežni top) in za nujna investicijsko-vzdrževalna dela. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 predvidene potrebe. 

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. 

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 
Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih in predvidene potrebe. 
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46221 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 25.500 € 
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). 

Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme atletskega stadiona (skok s palico s pripadajočim prekritjem), ki bo 
omogočila razvoj novih dejavnosti in izvedbo prireditev na višji ravni. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 38.000 € 
Sredstva 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 se namenijo za projektiranje novega večnamenskega objekta za potrebe kopališča. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 predvidene 
potrebe. 

46243 Športni park Vrbnje 41.450 € 
Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje športnega parka Vrbnje-Gorica (najem sanitarne kabine, košnja in 
vzdrževanje). 

Sredstva na NRP se namenijo za gradnjo večnamenskega objekta v športnem parku, za katerega je že pridobljeno 
gradbeno dovoljenje, in za nadzor. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja.  

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 2.500 € 
Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov obratovanja Doma Ljubno (stroški energentov). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 
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občini (kot npr. odprava posledic vandalizma, poškodbe napeljav, nujna popravila za zagotovitev varnosti...) - glede na 
najnujnejše potrebe. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 28.000 € 
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 ter pripadajočih 
objektov.  

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževala dela in material. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 2.000 € 
Sredstva na NRP se namenijo za morebitne stroške intervencijskih popravil na opremi športne dvorane v OŠ Staneta 
Žagarja Lipnica. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081035 - Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 

46251 Otroška igrišča 22.000 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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). 

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 
Višina sredstev je načrtovana glede na splošne cene podobnih storitev. 

48118 Spodbude in nagrade 2.000 € 
Sredstva se namenijo za spodbude udeležencem olimpijskih iger v Tokiu, ki prihajajo z območja Občine Radovljica. 

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 
Sredstva so načrtovana glede na oceno števila udeležencev. 

48126 Sofinanciranje programov športa 420.000 € 
Sredstva se namenijo 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, skladno z Odlokom 
o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 265/2019 in spremembe).  
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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 
Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

48129 Urejanje tekaških prog 2.000 € 
Sredstva se namenijo za večkratno ureditev tekaških prog na različnih lokacijah v občini Radovljica. 

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 
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 ali 
socialno indikacijo, ki jih organizirajo izvajalci, izbrani pri ZZZS (v 2020 je bilo izbrano Društvo prijateljev mladine 
Škofja Loka) in v oblike letovanj, ki jih organizira CSD Gorenjska, enota Radovljica. Pri določitvi prispevka staršev za 
letovanje se upošteva socialno ekonomski status družine v skladu z lestvico, ki jo pripravi Društvo prijateljev mladine 
Slovenije in temelji na dohodkovnem razredu, v katerega je družina uvrščena pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(otroški dodatek). 

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 
Višina sredstev se ohranja na ravni preteklih let. 

49274 Mladinski in študentski programi 15.600 € 
Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov društev in organizacij, ki delajo z mladimi 
(klubi študentov, organizacije mladih). Sredstva se dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Del sredstev na tej 
postavki se nameni tudi za druge operativne stroške (stroški prevozov na aktivnosti za mlade, promocijski stroški, 
stroški obveščanja, stroški izvedbe prireditev za mlade...). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 



 

191 

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 glede na osnutek 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 4.279.743 € 

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 ureja Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, izobraževanja odraslih pa tudi Zakon o 
izobraževanju odraslih. 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 3.081.200 € 

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. 

Kazalec: število vključenih otrok v vrtec. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19029001 - Vrtci 
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19029001 Vrtci 3.081.200 € 

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 minimalnih 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 97.500 € 
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, vezano na ureditev dodatnih prostorov vrtca v 
Radovljici. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 2.593.700 € 

Iz proračuna občine se vrtcu zagotavljajo sredstva: 
- v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev v višini 2.455.400 EUR, 
- za pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca (zaradi 

oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok v višini 20.000 EUR, spremljevalec gibalno oviranega otroka, 
vključno z zagotavljanjem sredstev za nadomeščanje bolniške odsotnosti, v višini 34.000 EUR in dodatna 
strokovna pomoč v višini 33.500 EUR), 

- za pokrivanje nadstandardne zaposlitve logopeda v vrtcu v višini 24.600 EUR v skladu s soglasjem občinskega 
sveta, 

- za pokrivanje stroškov sodnih postopkov v višini 4.000 EUR, 
- sredstva za eko vrtove po enotah vrtca in zobozdravstveno preventivo v višini 2.000 EUR, 
- za pokrivanje stroškov uporabe prostorov PGD Brezje za potrebe vrtca na Brezjah v višini 1.200 EUR in 

uporabe prostorov vrtca v Krajevni skupnosti Brezje 6.000 EUR, 
- stroške porabe kuriv in stroškov ogrevanja po letnem obračunu upravljavca kogeneracije v Vrtcu Lesce v višini 

3.000 EUR ter 
- sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v višini 10.000 EUR, ki jih Vrtec Radovljica tekom leta 

porabi glede na nujne potrebe. 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 
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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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva na postavki ostajajo na ravni preteklih let. 

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 in spremembe), 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 glede na osnutek proračuna znižuje in se vrača na načrtovano višino za leto 2020, 
zaradi nižje dejanske realizacije. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so načrtovana glede na predvideno realizacijo v letu 2020. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 704.503 € 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19039001 - Osnovno šolstvo 
19039002 - Glasbeno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo 604.503 € 

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  
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- 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 124.016 € 

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 95.200 EUR,  
- programe za učence (4.450 EUR) in sofinanciranje obogatenega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku 

angleščine v zadnji triadi (5.350 EUR), 
- nadstandardno zaposlitev v skladu s soglasjem občinskega sveta (7.515,63 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (10.000 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. Sredstva za 
pokrivanje materialnih stroškov šole se znižujejo na predlog šole, glede na predvideno realizacijo v letu 2020. 

49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 120.500 € 

V proračunu se za Osnovno šolo Staneta Žagarja Lipnica namenjajo sredstva za: 
- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v 

višini 75.500 EUR, 
- programe učencev (2.700 EUR) in sofinanciranje obogatenega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku 

angleščine v zadnji triadi (4.400 EUR), 
- nadstandardni zaposlitvi v skladu s soglasjem občinskega sveta (29.900 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (8.000 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 252.642 € 

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 EUR, 
- programe učencev (6.075 EUR) in sofinanciranje obogatenega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku 

angleščine v zadnji triadi (11.000 EUR), 
- nadstandardne zaposlitve v skladu s soglasjem občinskega sveta (49.442 EUR),  
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (12.000 EUR) ter načrte in drugo projektno dokumentacijo, 
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vezano na zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti na podružnični šoli 
v Mošnjah (20.000 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 46.745 € 

V proračunu se za Osnovno šolo Antona Janše namenjajo sredstva za: 
- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v 

višini 23.050 EUR, 
- programe učencev (1.000 EUR), 
- nadstandardne zaposlitve v skladu s soglasjem občinskega sveta (17.695 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (5.000 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 glede na osnutek 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. 

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 glede na osnutek 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 in drugih OŠ z javno veljavnim programom 6.000 € 
Spreminja se naziv proračunske postavke. 

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.  

Na proračunski postavki se zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje osnovnih šol s prilagojenim programom izven 
občine, katere obiskujejo učenci s stalnim prebivališčem v občini Radovljica. Osnovne šole s prilagojenim programom 
namreč nimajo šolskega okoliša in se učence v te šole usmerja na podlagi odločb o usmeritvi, lokalna skupnost pa 
sredstva za na namen zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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 in OŠ s prilagojenim programom izven občine. 

49282 Investicije in obnova OŠ 45.000 € 
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. Kljub večjim 
vlaganjem v zadnjih desetih letih, predvsem v energetsko sanacijo, so zaradi starosti šol še vedno potrebna vlaganja v 
obnovo in nujna vzdrževalna dela notranjih prostorov. Delovanje na tem področju bo še naprej usmerjeno v obnavljanje 
in posodabljanje šol.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 091010 - Investicije v obnovo OŠ 

19039002 Glasbeno šolstvo 100.000 € 

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: 
- 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 97.000 € 

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 EUR,  
- regres za prehrano in prevoz zaposlenih (47.000 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (5.000 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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 
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49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 3.000 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 84.040 € 

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 

19059001 Izobraževanje odraslih 84.040 € 

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 84.040 € 

V proračunu se za Ljudsko univerzo Radovljica (LUR) namenjajo sredstva za: 
- kritje neprogramskih stalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, čiščenje, komunalne storitve...) v višini 

22.540 EUR,  
- sofinanciranje programov (32.500 EUR), in sicer za projekt PUMO - projektno učenje za mlajše odrasle 

7.500 EUR, Univerzo za tretje življenjsko obdobje 12.500 EUR, projekt Erasmus+ 3.500 EUR, sofinanciranje 
srednješolskih programov 4.000 EUR in program Mladi in podjetništvo 5.000 EUR), 

- sofinanciranje plače direktorja (22.000 EUR) ter 
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- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (7.000 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 glede na osnutek 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. Na novo je 
predlagano sofinanciranje plače direktorja. Po Pravilniku o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne 
službe na področju izobraževanja odraslih, pripravljenem na podlagi Zakona o izobraževanje odraslih in predvidenim 
začetkom uporabe s 1.1.2021, bo ljudska univerza za izvajanje javne službe lahko, predvidoma, pridobila sredstva iz 
državnega proračuna le za pokrivanje plač 2,25 strokovnih delavcev, ki izvajajo svetovalno dejavnost, za direktorja pa 
lahko samo v manjšem deležu. 

1906 Pomoči šolajočim 410.000 € 

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. 

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 397.900 € 

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 vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

Kazalec: število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega šolskega prevoza. 
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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 vzgojno-izobraževalnega zavoda v 
skladu z veljavno zakonodajo. 

Kazalec: število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega šolskega prevoza. 

49272 Šolski prevozi 397.900 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva na postavki so predvidena glede na vrednost trenutno veljavne pogodbe, sklenjene z izbranim prevoznikom, ter 
predvideno višino povračil stroškov.  

Sredstva se glede na leto 2020 povečujejo. Vrednost proračunske postavke v letu 2020 je bila namreč z rebalansom 
proračuna znižana, ker so bile v času epidemije osnovne šole zaprte in se šolski prevozi niso izvajali. Za leto 2021 pa se 
ponovno načrtujejo sredstva za izvajanje šolskih prevozov v celotnem obdobju. 

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. 

Kazalec: število podeljenih štipendij in drugih pomoči. 

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. 

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 denarno nagrado. 

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 
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. 

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 
Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih. 

 



 

200 

20 SOCIALNO VARSTVO 1.049.072 € 

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 

2002 Varstvo otrok in družine 37.556 € 

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 37.556 € 

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. 
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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. 

41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 6.299 € 
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 glede na osnutek 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 2.047 € 
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 glede na osnutek 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 29.210 € 
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. Vsak 
otrok poleg vrednostnega bona prejme še knjižno darilo s posvetilom in slovensko zastavo. 

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 
Sredstva na postavki se v primerjavi z letom 2020 nekoliko povečajo. Sprejemi staršev z novorojenčki pri županu zaradi 
trenutne epidemiološke situacije potekajo v manjših skupinah. 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.011.516 € 

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, 
- 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. 

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 45.000 € 

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, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o pogojih in postopku za 
uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika, Zakon o društvih in Zakon o nevladnih organizacijah. 

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. 
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41007 Družinski pomočnik 43.000 € 
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 glede na osnutek proračuna znižuje zaradi nižje realizacije v letu 2020. 

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. Število družinskih 
pomočnikov se je v letu 2020 zmanjšalo, zato je načrtovana višina sredstev za izvedbo te naloge v letu 2021 nižja; 
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. 

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 glede na osnutek 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 878.840 € 

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. 

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, 
- število prevozov starejših. 

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 v okviru javne službe in tudi nadomestnih oblik bivanja oz. 
oskrbe izven mreže javne službe (npr. stanovanjske skupnosti), 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.  
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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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 60 občanov. Doplačilo 
oskrbe se zagotavlja za občane, ki so nameščeni v socialno varstvene zavode v okviru mreže javne službe in tudi v 
nadomestne oblike bivanja, oz. oskrbe izven mreže javne službe. Višina sofinanciranja, oz. doplačila občine je vedno 
odvisna od dohodkov občanov, ki so vključeni v zavodsko oskrbo in plačilne sposobnosti njihovih svojcev. 

41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 255.000 € 
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 opravlja Dom dr. Janka Benedika Radovljica. 

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 
Načrtovana sredstva za leto 2021 ostajajo na enaki ravni kot v letu 2020. Občina skladno z sklepom občinskega sveta 
zagotavlja 80% subvencijo cene programov pomoči na domu; storitev je v letu 2019 v povprečju mesečno koristilo 76 
uporabnikov iz naše občine. 

41024 Medgeneracijski center Radovljica 84.900 € 
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 kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije za obnovo in preureditev stare 
knjižnice v medgeneracijski center. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 € 
V septembru 2019 je občina začela z izvajanjem projekta Prostofer, ki starejšim občanom brez lastnega prevoza 
omogoča brezplačne prevoze do zdravstvenih in drugih javnih ustanov, v trgovino in druge lokacije. Naročila prevozov 
koordinira klicni center, ki ga zagotavlja zavod Zlata mreža. Občina je zagotovila v ta namen električno vozilo, vozniki 
pa so prostovoljci. 

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov izvajanja projekta (klicni center, poslovni najem električnega vozila, 
materialni stroški). 

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 
Načrtovana poraba sredstev za izvajanje projekta ostaja na ravni iz leta 2020.  

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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
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. 

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 oseb, katerim je bila dodeljena enkratna denarna pomoč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji: 
- dodeljevanje sredstev socialno ogroženim osebam na podlagi odločb, 
- 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 glede na osnutek 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.  

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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so načrtovana na enaki ravni kot za preteklo leto. 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 17.537 € 

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 
Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek in Pogodba o sofinanciranju Reintegracijskega centra. 

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, 
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- število oseb, ki so se vključile v program Reintegracijskega centra. 

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 Tržič. 

41015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK" 14.521 € 
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 glede na osnutek 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. Sredstva so planirana glede na sorazmerni delež, ki pripade na občino 
Radovljica glede na delež prebivalstva. 

41026 Reintegracijski center 3.016 € 
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 za vsako leto posebej. Program sofinancirajo 
vse gorenjske občine in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

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 
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 39.639 € 

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. 

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 
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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 glede na osnutek 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 28.900 € 
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 2021 porabljena za naslednje namene: 
- za delovanje in programe območne organizacije Rdečega križa: 13.900 EUR 
- za delovanje ter programe socialno humanitarnih in invalidskih organizacij in društev preko javnega razpisa: 

15.000 EUR. 
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 
Višina sredstev se glede na potrebe nekoliko poveča.  

41028 Sofinanciranje paliativne mreže 3.239 € 
Društvo za paliativno oskrbo Palias je bilo ustanovljeno leta 2011 z namenom podpore pri izvajanju in razvoju 
paliativne oskrbe na Gorenjskem. Paliativni pristop zahteva veliko različnega znanja in veščin, s katerimi se bolnikom 
in njihovim svojcem omogoča večjo kakovost bivanja in življenja z neozdravljivo boleznijo do smrti. Oskrba se v 
večjem delu izvaja na bolnikovem domu. Ključni problem je pomanjkanje znanja o paliativni oskrbi pri zdravstvenih 
delavcih, v socialno varstvenih zavodih, slabo razumevanje in dostopnost do medicinske in nemedicinske podpore in 
oskrbe ter pomanjkanje informacij o paliativni oskrbi v splošni javnosti. Program je namenjen izobraževanju 
strokovnega kadra in ozaveščanju splošne javnosti o pomenu paliativne oskrbe z dolgoročnim ciljem doseči boljšo 
dostopnost in dvig kvalitete paliativne oskrbe. 

Sredstva za delovanje programa zagotavljata Osnovno zdravstvo Gorenjske in Gorenjske lekarne, v letu 2021 bi k 
sofinanciranju pristopile vse gorenjske občine in sicer po predlogu razreza financiranja na osnovi števila prebivalcev. 

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 
Višina sredstev je načrtovana glede na potrebe programa in na predlagani razrez financiranja po posameznih občinah na 
osnovi števila prebivalcev. 
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5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO 1.645.099 €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 358.590 € 

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 358.590 € 

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 358.590 € 

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. 

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, 
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- 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 59.000 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izračuni temeljijo na oceni realizacije leta 2020 in na oceni potreb. 

44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 243.690 € 
Na tej postavki planiramo stroške, povezane z upravljanjem občinskega premoženja. Med te stroške spadajo splošni 
stroški, povezani z upravljanjem premoženja, stroški 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 na NRP tudi za nadaljevanje 
obnove letališke infrastrukture na Letališču Lesce, za investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja ter rušenje 
stanovanjskega objekta v Kropi. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013012 - Letališče Lesce 
NRP - 013015 - Upravljanje občinskega premoženja 
NRP - 013017 - Rušenje stanovanjskega objekta v Kropi 

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 2020 in na oceni investicijskih vlaganj, 
potrebnih za izvedbo načrtovanih aktivnosti. 

44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 9.900 € 
Sredstva na postavki so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov na Kranjski 13. V 
letu 2021 načrtujemo obnovo kurilnega sistema. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013002 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 

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 zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica in bodo porabljena za 
izdelavo elaboratov ureditve, posestnih meja zemljiških parcel, etažne lastnine ter pripadajočih zemljišč. Kjer občina ni 
lastnik v celoti, bo ureditev etažne lastnine sofinancirana s strani solastnikov objekta. Glavnina sredstev bo porabljena 
za odmere kategoriziranih cest in ureditev zemljiškoknjižnega stanja obstoječih cest ter ostalih javnih površin. Sredstva 
na postavki so namenjena tudi odmeri in prenosu pripadajočih zemljišč pri večstanovanjskih objektih k posameznim 
stavbam. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013010 - Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin 
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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 91.329 € 

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 ravni38.079 € 

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 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 38.079 € 

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. 
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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 28.579 € 
Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje programa razvoja podeželja (po novem CLLD, nekdanji LEADER), in 
sicer projekta CLLD, ki ga je Občina Radovljica skupaj z Gorenjskimi občinami prijavila za pridobitev nepovratnih 
sredstev 3 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska 
košarica. Zaradi skupne izvedbe javnih naročil še z ostalimi sodelujočimi občinami, projekta Počakaj na bus v letu 2020 
ni bilo možno izvesti, zato se zagotavljajo sredstva v proračunu za leto 2021. Sredstva na postavki pa so se znižala za 
pripravo projektne dokumentacije za Vadbeni park Lesce, ker se za ta del zagotavljajo v okviru participativnega 
proračuna, za pripravo projekta Lokalna samooskrba pa so bila sredstva prenesena na proračunsko postavko 44810 
Izvajanje programov preko razvojne agencije, ker bo ta del pripravil RAGOR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP 042024 Počakaj na bus 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča temeljijo na podlagi bivših oddanih vlog Ministrstvu za kmetijstvo - Agenciji Republike Slovenija za 
kmetijske trge in razvoj podeželja in na podlagi izkazanih potreb občanov. 

44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 9.500 € 
Sredstva so namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, ki jo za članice LAS izvaja 
Razvojna agencija BSC iz Kranja in sofinanciranje projektov povezav, ki jih izvaja LAS Gorenjska košarica skupaj z 
drugimi LAS-i. 

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 
Višina sredstev je načrtovana v višini deleža za našo občino, ki smo ga dolžni sofinancirati skladno z vsakoletno 
pogodbo. 

0603 Dejavnost občinske uprave 53.250 € 

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 53.250 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje: 
- tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, 
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- 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 53.250 € 
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 električne energije, komunalnih storitev, dimnikarskih 
storitev, telekomunikacij, urejanje zelenih površin, stroški rednih pregledov dvigal ter drugi stroški. Na postavki 
namenjamo sredstva tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 2020 in na oceni potreb. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 203.280 € 

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 
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1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 188.280 € 

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 188.280 € 

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. 

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 41.000 € 
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. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 2020 in na podlagi potreb. 

44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 60.000 € 
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 javnih razpisov. Proračunska postavka vključuje sredstva za 
obnovo gozdnih vlak, poljskih poti, 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 ter za nakup dodatkov za zorenje gnojevke. Objavljena bosta: Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica in Razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za 
zorenje gnojevke na območju OR. 
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Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje za 10.000,00 EUR na predlog Odbora za 
kmetijstvo. 

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 2020. 

44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 20.000 € 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje že izdelanih tematskih poti na območju občine 
Radovljica. 

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 
Izračuni temeljijo na podlagi ocene potreb po vzdrževanju. 

44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 67.280 € 
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 glede na osnutek proračuna povečuje, in sicer se zagotavlja vračilo dela založenih 
sredstev Čebelarskemu društvu Radovljica ob izgradnji doma, kar v letu 2020 ni bilo realizirano. 

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 2020 in na osnovi potreb za leti 2021 in 2022.. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 15.000 € 

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. 

Kazalec: 
- število oskrbljenih zapuščenih živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in žival 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 15.000 € 

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. 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. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilja: 
- zagotoviti oskrbo vseh evidentiranih zapuščenih živali iz območja občine. 

Kazalec: 
 - število oskrbljenih živali. 

44514 Stroški azila za zapuščene živali 15.000 € 
Proračunska postavka zajema sredstva za mesečno oskrbo najdenih živali. Vrednost proračunske postavke se glede na 
osnutek proračuna povečuje na podlagi števila oskrbovanih zapuščenih živali v letu 2020 in s tem povezanih stroškov 
oskrbe zapuščenih živali. 

Vrednost proračunske postavke se v letih 2021 in 2022 vrača na raven v predhodnih letih. 

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 za oceno potrebnih sredstev temeljijo na podpisani pogodbi z zavetiščem, ki izvaja oskrbno najdenih živali. 

 

14 GOSPODARSTVO 167.000 € 

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 167.000 € 

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 programov in prejemnikov pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
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14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 167.000 € 

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. 

Kazalec: 
- število izvedenih programov in prejemnikov pomoči. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: 

- ustrezno podporno okolje za podjetnike,  
- uspešno izveden razpis za spodbujanje malega gospodarstva. 

Kazalci: 
- število prejemnikov pomoči, 
- doseženi cilji postavljeni z razpisom (št. novih delovnih mest, ohranjanje trgovin na podeželju, nove 

investicije,...). 

44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 76.000 € 

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, 
- projekte spodbujanja gospodarstva, ki jih izvaja RAGOR (podjetniški krožek v osnovni šoli, Podjetniška 

kavica, Ustvarjalni podjetnik, izvedbo dogodka zaposlitveni dnevi) 
- projekte spodbujanja kmetijstva, ki jih izvaja RAGOR (Uporabna zelišča, Domače jedi Dežele, Semenjalnica, 

Ledinska imena Radovljica in vzdrževanje baze podatkov hišnih imen) ter 
- vzpostavitev preventivnih programov na področju krepitve duševnega zdravja, ki ga koordinira RAGOR 

(projekt ANIMA SANA). 
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.  

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 ter projekt Ustvarjalni podjetnik, ki lokalnim ustvarjalcem s svojim izdelkom pomaga prodreti 
na trg. RAGOR je izvajalec podjetniškega krožka v Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica ter koordinira izvedbo 
zaposlitvenih dni, ki povezujejo gospodarstvo s srednjimi šolami. Prav tako RAGOR, kot nadgradnjo učnega 
biodinamičnega vrta, izvaja izobraževanja za odrasle na temo uporabnih zelišč in priprave jedi iz lokalno pridelane 
hrane ter vzdržuje delovanje Semenjalnice v Čebelarskem centru. V letu 2021 in 2022 bomo pristopili k izvedbi 
projekta Ledinska imena Radovljica, katerega cilj je evidenca ledinskih imen in izdaja tiskanega zemljevida. Ragor 
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 glede na osnutek proračuna nekoliko povečuje, in sicer se vrednost usklajuje s 
finančnim programom dela razvojnih agencij. V okviru povečanja se na postavko prerazporejajo sredstva za pripravo 
projekta Lokalna samooskrba, ki je bil v osnutku proračuna načrtovan na postavki 44520 -  CLLD. 
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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 v višini ocene programa za leto 2021 s strani Razvojne agencije BSC iz Kranja in 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 

44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 55.000 € 
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 investicijske dokumentacije ter dokumentacije 
za razpise. V letu 2021 na postavki planiramo sredstva še za pripravo občinskega razvojnega programa za prihodnjo 
finančno perspektivo. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

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 glede na osnutek 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 v enaki višini kot v letu 2020. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 623.900 € 

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 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 376.900 € 

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,  
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- 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.  

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, poslovno stanovanjskih in 
gospodarskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 v letu 2020. 
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16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 185.000 € 

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. 

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 185.000 € 
Sredstva vključujejo stroške vzdrževanja stanovanj v skladu s stanovanjskim programom občine za leto 2021 in 
programom vzdrževanja stanovanj za leto 2021. 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 glede na osnutek 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 106.900 € 

Opis podprograma 
V okvir podprograma sodijo: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, 
upravljanje ter prenos kupnin za prodana stanovanja po SZ-91 na Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovensko 
odškodninsko družbo). 

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 46.500 € 
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. 
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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 
Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije v letu 2020 in oceni potreb. 

46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 60.400 € 
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 glede na osnutek 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 2020 in oceni potreb. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna247.000 € 

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 247.000 € 

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 
podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o 
cestah in Sprejeti izvedbeni prostorski akti. 
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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 247.000 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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, ki je priloga proračuna. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 125.000 € 

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 
Občinski razvojni program. 

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 družine 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 125.000 € 

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 z dodeljevanjem subvencij najemnine, 
- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen 
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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 invalidov 
20049003 - Socialno varstvo starih 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 125.000 € 

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 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 najemnin 

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: 
- število upravičencev do subvencionirane najemnine, 
- število prejemnikov enkratne denarne pomoči. 

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. 

41001 Subvencije najemnin za stanovanja 125.000 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča temeljijo na realizaciji v letih 2019 in 2020 ter na oceni potreb. 
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 26.000 € 

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 26.000 € 

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 26.000 € 

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. 

40129 Plačila obresti od najetega dolga 26.000 € 
Občina Radovljica plačuje obresti za najete dolgoročne in likvidnostne kredite pri poslovnih bankah. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje, saj so obveznosti iz naslova plačila obresti, 
zaradi koriščenja kredita v letu 2020 v nižjem znesku od načrtovanega, nižje. 

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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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50.000 € 

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 50.000 € 

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 50.000 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah. 

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 50.000 € 
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 osnutek 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 in določila ZJF. 
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN 
INVESTICIJE 10.043.740 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 90.000 € 

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 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 90.000 € 

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 90.000 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev 
ter stroške plačilnega prometa. Na podprogramu ponovno uvajamo PP 44 232 Subvencioniranje najemnin za 
infrastrukturo JGS, ki se je v dosedanjih proračunih že pojavljala kot evidenčna.  

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 90.000 € 
PP 44232 se je v preteklih letih že pojavljala kot evidenčna zaradi negotovih razmer na področju ravnanja z odpadki in 
na področju ravnanja z odpadnim blatom in ČN. S to problematiko se je ukvarjal tudi OS pri potrjevanju sprememb cen 
komunalnih storitev. V letu 2020 smo zato v proračunu zagotavljali sredstva za interventne odvoze odpadne embalaže 
in morebitne interventne odpadnega blata iz ČN. Porabljen je bil le del sredstev za interventne odvoze odpadne 
embalaže. Ob pripravi proračunov za leti 2021 in 2022 smo preverili tudi trend gibanja cen komunalnih storitev in 
ugotovili, da bo presežen prag cen za katerega je veljalo, da ga občina še ne subvencionira. Poleg tega so se razmere 
zaradi epidemije COVID 19 poslabšale do te mere, da je prav, da občina na tem področju predlaga določene ukrepe. 
Namesto proračunskega sofinanciranja na področju ravnanja z odpadki bomo pri oblikovanju cen komunalnih storitev 
predlagali subvencioniranje na področju oskrbe z vodo. Takšno rešitev bomo predlagali zato, ker zajeme najširši 
krog odjemalcev v gospodinjstvih in gospodarstvu. Prav tako je področje oskrbe z vodo pri uporabnikih najbolj 
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obvladljivo, saj je pri vseh uporabnikih odvisno samo od dejanske porabe vode. Po prvih ocenah bodo spremenjene 
razmere na področju ravnanja z odpadki in na področju ravnanja z odpadnim blatom povzročile stroške v višini cca 
90.000 €. Dejanski znesek je odvisen od zaključka pogajanj in javnih naročil, ki so v teku oz. bodo še izvedena. Da se to 
breme sprememb cen ne bo odrazilo na cenah komunalnih storitev predlagamo navedeno rešitev.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so določena z državno uredbo. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 150.000 € 

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 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni150.000 € 

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 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 150.000 € 

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 javnih financah, Zakon o izvrševanju državnih proračunov in Odlok o proračunu občine Radovljica. 

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. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: 

- izpeljani projekti v skladu projektnimi predlogi občanov. 

Kazalec: 
- število odobrenih projektov seznama projektnih predlogov. 

41012 Participativni proračun "Za moj kraj" 150.000 € 
Del proračunskih sredstev se namenja za projekte manjših vrednosti (od 2.000 do 15.000 EUR), ki ji predlagajo občani. 
Projekti, ki so na glasovanju dosegli največje število glasov, so ob upoštevanju razpoložljivih sredstev po območjih, 
umeščeni v proračuna občine za leti 2021 in 2022. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
999901 - Območje 1 - Radovljica 
999902 - Območje 2 - Lesce 
999903 - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo in Srednja Dobrava 
999904 - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart 
999905 - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok 
 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.120 € 

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 
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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.120 € 

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 3.120 € 

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 
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udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje 
predlogov za izboljšanje prometne varnosti. 

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 3.120 € 
Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), izvedbo 
preventivnih programov, nabavo opreme za označitev šolskih poti in opreme za povečanje vidnosti šolarjev v prometu 
(odsevniki, rutice...). Na tej proračunski postavki so po novem planirana tudi sredstva za sejnine članom SPV, ki so 
prerazporejena s postavke 40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov. Pri tem smo sledili ugotovitvi 
Računskega sodišča, da odhodki za plačilo stroškov sejnin članom SPV ne sodijo v finančni načrt občinskega sveta, ker 
niso neposredno povezani z delovanjem občinskega sveta.  

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 osnovnih aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.    

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 65.000 € 

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 65.000 € 

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. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročna cilja sta: 
- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in 

proizvodnih funkcij, 
- 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. 

Kazalec: 
- dolžina urejenih odsekov gozdnih cest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 65.000 € 

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: 
- dolžina urejenih odsekov gozdnih 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: 
- dolžina urejenih odsekov gozdnih cest. 

44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 65.000 € 
Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest. Prioriteta obnove se določi na osnovi poškodovanosti posamezne 
gozdne ceste v letnem programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna 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 
Ocena višine sredstev, ki bodo prejeta od pristojnega ministrstva ter iz pristojbin. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 47.100 € 

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 
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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. 

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 47.100 € 

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 47.100 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma so investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra. 
Podprogram 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 
učinkoviti rabi 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 47.100 € 
Sredstva na postavki so namenjena izvajanju ukrepov lokalnega energetskega koncepta. V letu 2021 bo v OŠ A. T. 
Linharta Radovljica izvedena menjava radiatorjev in vgradnja termostatskih glav, v OŠ A. Janše Radovljica bo izvedena 
zamenjava radiatorjev, preostala sredstva na postavki pa zagotavljamo še za pogodbene obveznosti izvajanja 
energetskega knjigovodstva in pripravo novelacije Lokalnega energetskega koncepta. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 065004 - Energetska sanacija Osnovne šole A.T. Linhart Radovljica 
NRP - 065009 - Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica  
NRP - 065015 - Novelacija lokalnega energetskega koncepta 
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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 oz. dokumentacije za izvedbo investicij.  

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 6.038.761 € 

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 6.038.761 € 

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 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.137.000 € 

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). 
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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 2021, 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. 

44698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 722.000 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let in sklenjenih pogodb. 

44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini 415.000 € 
V okviru te postavke se izvaja letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v vseh krajevnih skupnostih občine. To so 
ceste, najvišje kategorije v občini in praviloma medsebojno povezujejo več naselij. 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.. 

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 
Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let in sklenjenih pogodb. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.480.165 € 

Opis podprograma 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vključuje investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest, pločnikov in 
hodnikov za pešce, kolesarskih površin, izdelavo projektne dokumentacije ter premoženjsko pravno urejanje zemljišč 
potrebnih za izvedbo investicij. 

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. 
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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 

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. 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.498.835 € 
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. 

V letu 2021 so predvidene naslednje večje investicije: 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, gradnja javnega parkirišča na območju Ceste za Verigo, 
sanacija cest v Kamni Gorici, sanacija mostu pri pokopališču v Radovljici ter sanacija Gradnikove ceste na odseku od 
trgovine Spar do Filipiča. Planirana so tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev kolesarskih 
pasov na Alpski cesti, prometnega modela občine in prometne študije območja Begunj z okolico, projektne 
dokumentacije za prometno in zunanjo ureditev OŠ Begunje, ureditev trškega jedra Kamne Gorice in Krope ter za 
nakup zemljišč za rekonstrukcijo Savske ceste in ostale naštete investicije. 

V tej postavki so vključene tudi investicije krajevnih skupnosti, ki jih bo za krajevne skupnosti izvedla občinska uprava. 
Investicije financirajo krajevne skupnosti iz svojih sredstev. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje. Nekatera povečanja so posledica prenosa 
neizvedenih del in pred-obremenitev v letu 2020, ki se prenašajo v leto 2021. K povečanju v višini 66.274,94 € 
prispevajo KS, saj so le-te povečale načrtovana sredstva na investicijah zaradi ocenjenih prenosov oziroma presežkov iz 
preteklega obdobja. Vrednost se povečujejo tudi na projektu Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega 
priključka, kjer zagotavljamo dodatna sredstva za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo ceste na Ovsišah od hš. 
1 - 14 in odkup zemljišč za njeno sanacijo. Na projektu Sanacija mostov in rak zagotavljamo dodatna sredstva za 
pripravo projektne dokumentacije za sanacijo nadvoza čez železniško progo, na cesti proti pokopališču v Radovljici. V 
Kropi se zagotavljajo dodatna sredstva za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo za odstranitev dotrajanega 
stanovanjskega objekta in ureditev parkirišča po njegovi odstranitvi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045002 - Cesta za Verigo 
NRP - 045160 - Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 
NRP - 045167 - Sanacija mostov in rak 
NRP - 045187 - Cesta Spar - Filipič 
NRP - 045192 - Cesta - Alpska cesta v Lescah 
NRP - 045300 - Promet v naselju Zgoša - Begunje 
NRP - 045314 - Investicije - KS Begunje 
NRP - 045315 - Investicije - KS Brezje 
NRP - 045318 - Investicije - KS Lancovo 
NRP - 045319 - Investicije - KS Lesce 
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 
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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 
Pridobljena projektna dokumentacija in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij. 

44690 Pločniki in hodniki za pešce 45.000 € 
Sredstva na postavki so namenjena izgradnji pločnikov in hodnikov za pešce v občini.  

V letu 2021 je predvidena izvedba 2. faze pešpoti Lesce - Hlebe vključno z nakupom zemljišč. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045015 - Ureditev hodnikov za pešce 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pridobljena projektna dokumentacija in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij. 

44691 Kolesarske steze 936.330 € 
Sredstva na 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 ter gradnja 
kolesarskih in peščevih 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 prebojev bo potekala sočasno z investicijo nadgradnje železniške proge, ki jo bo izvajala Direkcija RS za 
infrastrukturo in rekonstrukcijo državne ceste, ki jo bo prav tako  izvajala Direkcija RS za infrastrukturo.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna nekoliko povečuje. Zagotavljajo se dodatna sredstva za 
odkupe zemljišč na trasi bodoče kolesarske poti od OŠ F. S. Finžgar Lesce do OŠ A. T. Linhart Radovljica. Skladno z 
zaključenim postopkom izbora izvajalca prve faze gradnje Kolesarskih povezav Radovljice se usklajujejo tudi sredstva 
na postavki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045161 - Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 
NRP - 045213 - Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pridobljena projektna dokumentacija in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 244.096 € 

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 ter urejanje Linhartovega trga in obnova ter dopolnitev urbane opreme. 

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, 
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- 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 60.000 € 
Sredstva s postavke se porabljajo za nakup prometne signalizacije in urbane opreme v občini. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 ter urbane opreme.  

44314 Obeležba uličnih sistemov 6.000 € 
Sredstva na postavki se namenjajo za nadaljevanje urejanja kažipotne, turistične in druge obvestilne signalizacije v 
občini.  

Višina sredstev glede na osnutek proračuna znižuje zaradi zaključene investicije ureditve turistične signalizacije ob 
avtocesti v letu 2020. 

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 56.000 € 
Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje sistema dostopa na Linhartov trg. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 
Pretekli stroški za vzdrževanje in upravljanje sistema dostopa na Linhartov trg ter projektantske ocene/predračuni za 
izvedbo potrebnih del. 

44693 Urejanje mirujočega prometa 119.096 € 
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. 

V letu 2021 so sredstva predvidena za pripravo občinskega predpisa o mirujočem prometu, za vzpostavitev parkirnega 
sistema po uveljavitvi predpisa, izdelavo projektne dokumentacije za prometno ureditev šolskega območja pri OŠ 
Antona Tomaža Linharta in OŠ Antona Janše ter izvedbo raziskav za parkirno hišo Grajski park. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje. Zagotavljajo se dodatna sredstva za ureditev 
parkirišča in sanacijo opornega zidu pri železniškem nadvozu v Radovljici. 

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 
Pridobljena projektna dokumentacija in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij. 
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44695 Vodenje banke cestnih podatkov 3.000 € 
Sredstva so namenjena urejanju Banke cestnih podatkov in pripravi letnega poročila za Direkcijo RS za infrastrukturo. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi dodatnega 
zagotavljanja sredstev za pričetek izvedbe novelacije Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica. 

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 177.500 € 

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 in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

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, 
- zagotavljanje oziroma povečanje 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, 
- izvedba ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne 

onesnaženosti.  

Kazalci: 
- število zamenjanih svetilk cestne razsvetljave,  
- obseg novozgrajene cestne razsvetljave. 
- poraba električne energije (kWh). 

44302 Cestna razsvetljava 100.000 € 
Sredstva so namenjena plačilu električne energije za potrebe cestne razsvetljave v občini. Poraba električne energije se 
zmanjšuje, kar je posledica zamenjave obstoječih sijalk z varčnejšimi. 

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 
Ponudbena cena dobavitelja električne energije, izbranega preko javnega naročila in pretekla poraba električne energije. 

44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 77.500 € 
Sredstva so namenjena vzdrževanju in novogradnji cestne razsvetljave v občini.  

V letu 2021 je poleg rednega vzdrževanja predvidena zamenjava neustreznih svetilk z energetsko varčnimi, ureditev 
cestne razsvetljave ob gradnji kanalizacije v Kamni Gorici, izgradnja kabelske kanalizacije ob obnovi Gradnikove ceste, 
na odseku od trgovine Spar do Filipiča in dopolnitev cestne razsvetljave v naselju Dobro Polje. Manjši del sredstev je 
predviden tudi za zamenjavo obstoječe cestne razsvetljave ob kabliranju Elektro Gorenjska. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 
Pretekli letni stroški za tekoče vzdrževanje ceste razsvetljave ter projektantske ocene/predračuni za novogradnjo cestne 
razsvetljave. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.169.940 € 

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, 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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.169.940 € 

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. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 8.760 € 

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 
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, 
- količina odpadkov, 
- količina ločeno zbranih odpadkov in 
- število divjih odlagališč. 

44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100 € 
Sredstva na postavki so namenjena sanaciji divjih odlagališč v občini, v primeru, ko ni možno izslediti povzročitelja. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 
Višina sredstev je načrtovana v obsegu in na podlagi cen storitev v preteklem letu. 

44200 Zbirni center Radovljica 3.660 € 
Sredstva na postavki so namenjena za začetek priprave projektne dokumentacije za nadgradnjo zbirnega centra v 
Radovljici. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje za prvotno predvideno plačilo interventnih 
odvozov odpadne embalaže zaradi morebitnih težav pri prevzemu embalaže s strani pooblaščenega koncesionarja. 
Morebitni odvoz bo zagotavljalo javno podjetje. Podrobnejša obrazložitev je podana pri PP 44232. 
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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. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.161.180 € 

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 2.161.180 € 
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. Največja investicija v prihodnjih letih bo izgradnja kanalizacije na spodnjem 
Lancovem. V letu 2021 je načrtovan pričetek gradnje primarne in sekundarne kanalizacije Kamna Gorica, gradnja 
kanalizacije na državni cesti sočasno s kolesarsko povezavo, nadgradnja kanalizacije na območju Aglomeracije 
Radovljica (izgradnja manjkajočih kanalizacijskih priključkov v Radovljici in Lescah) ter začetek priprave projektne 
dokumentacije za nadgradnjo čistilne naprave v Radovljici. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje. Zaradi zamika investicije gradnje kanalizacije 
Lancovo se nerealiziran del pogodbene obveznosti v letu 2020 prenaša v leto 2021, prav tako se na postavko 
prerazporejajo sredstva za izgradnjo vodovoda Lancovo v delu, ki poteka po trasi vodovoda. Sredstva se povečujejo 
tudi za pripravo projektne dokumentacije za nadgradnjo čistilne naprave v Radovljici in izgradnjo meteorne kanalizacije 
v naselju Zaloše in Brezovica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 052001 - ČN Radovljica 
NRP - 052012 - Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 
NRP - 052024 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save 
NRP - 052030 - Primarna in sekundarna kanalizacija Kamna Gorica 
NRP - 052066 - Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte 
NRP - 052067 - Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica 
NRP - 052080 - Izgradnja meteorne kanalizacije 
Ključna investicija na področju ravnanja z odpadno vodo v letih 2021 in 2022 je gradnja kanalizacije Lancovo, ki bo 
izvedena pod NRP - 052024 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save. Dinamiki gradnje te 
kanalizacije so podrejene vse ostale investicije.  
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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.  

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 1.359.819 € 

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 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Regionalni razvojni program Gorenjske 

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 209.890 € 

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 46.550 € 

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. 
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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 
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 plačilo obveznosti izvajalcu za vodenje analitičnih evidenc javne gospodarske 
službe. 

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 
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 plačilu pogodbenih obveznosti javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o. za 
izdajo pogojev in soglasij s področja javne gospodarske službe. 

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 
Stroški storitev in letnih poročil iz preteklih let. 

44907 Vodenje katastra komunalnih naprav 19.800 € 
Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti izvajalcu Komunala Radovljica, d.o.o., ki vodi evidenco 
komunalne infrastrukture v občini. 

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 
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. 

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 
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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 75.300 € 
V letu 2021 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 ter vsakoletnim programom dela Občinskega sveta. 

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 
Izračuni temeljijo na oceni programa dela za leto 2021. 

44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti60.000 € 
Sredstva na tej postavki so v letu 2021 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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 2021. 

44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 28.040 € 
Na tej postavki v letu 2021 planiramo nadaljevanje postopka prvih sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega 
razvoja občine z urbanistično zasnovo Radovljica - Lesce. 

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 
Izračuni temeljijo na oceni možne izvedbe programa dela za leto 2021. 

1603 Komunalna dejavnost 710.528 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, urejanje 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 
16039001 - Oskrba z vodo 
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  
16039003 - Objekti za rekreacijo  
16039004 - Praznično urejanje naselij 
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16039001 Oskrba z vodo 573.105 € 

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 573.105 € 
S postavke se sredstva namenjajo za vzdrževanje obstoječih in gradnjo novih vodovodnih omrežij. Največja predvidena 
investicije je obnova vodovodnega omrežja v naselju Sp. Lancovo, ki se bo izvajala sočasno z gradnjo kanalizacije ter 
obnova vodovodnega omrežja ob sanaciji Gradnikove ceste, na odseku od trgovine Spar do Filipiča. Sočasno z gradnjo 
kanalizacije v Kamni Gorici je načrtovana tudi obnova vodovoda. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje. Dodatno se zagotavljajo sredstva za obnovo 
vodovodnega sistema na območju prečkanj z železniško progo, del sredstev za izgradnjo vodovoda na Lancovem, ki 
teče po trasi kanalizacije je prenesen na proračunsko postavko Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje 
Save. Skladno s pred-obremenitvijo se usklajujejo sredstva na NRP Vodvod Spar Filipič in za pripravo projektne 
dokumentacije za vodovod na Šobčevi cesti. 

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 - 063041 - Sanacija vodnih zajetij  
NRP - 063043 - Primarni vodovod Kamna Gorica 
NRP - 063044 - Sekundarni vodovod Kamna Gorica 
NRP - 063053 - Vodovod v naselju Dobravica 
NRP - 063063 - Vodovod Spar - Filipič 
NRP - 063066 - Vodovod na Šobčevi cesti 
 

Ključni investiciji na področju oskrbe z vodo v naslednjih letih sta gradnja vodovoda Lancovo in rekonstrukcija 
vodovoda v Kamni Gorici. Tem dvema investicijama je podrejena tudi dinamika izvedbe ostalih investicij.  

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.  

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 34.923 € 

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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih 
službah v občini Radovljica 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 
Dolgoročni cilji so zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter 
zagotavljanje razvoja 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 17.000 € 
Izvajanje pokopališke dejavnosti, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč. 

V letu 2021 je predvidena priprava in sprejetje občinskih predpisov skladno z Zakonom o Pogrebni in pokopališki 
dejavnosti.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 17.923 € 
Izgradnja novega pokopališča v Begunjah. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna nekoliko znižuje, saj se sredstva usklajujejo s pred-
obremenitvijo v letu 2020. 

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. 

16039003 Objekti za rekreacijo 75.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram obsega upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo, kot so: zelenice, parki,... 

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 
Dolgoročni cilj je dvig kakovosti bivanja prebivalcev. 

Kazalci: 
- površina zelenih površin,  
- površina parkovnih površin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje urejenih in vzdrževanih zelenih površin v urbanem okolju. 

Kazalci: 
- površina urejenih zelenih površin,  
- površina urejenih parkovnih površin,  
- število dreves, ki so deležna ustrezne oskrbe in nege. 
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44909 Parkovne in hortikulturne ureditve 75.000 € 
V okviru postavke se zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje zelenic, parkovne in hortikulturne ureditve ter nego 
dreves na javnih površinah v občini. Vzdrževanje po odloku izvaja javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o. Manjši 
del sredstev je namenjen za tekoča vzdrževanja, ki jih izvaja občina samostojno. 

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 
Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let in sklenjenih pogodb. 

16039004 Praznično urejanje naselij 27.500 € 

Opis podprograma 
V dejavnost podprograma 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.  

Kazalec: 
- število okrasitev / praznikov 

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 27.500 € 
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za novoletno in praznične okrasitve naselij v občini Radovljica. 

V letu 2021 je predvidena dodatna okrasitev Linhartovega trga. 

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 
Pretekli letni stroški za okrasitev naselij in ocene za dodatno novoletno okrasitev. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna439.401 € 

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 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. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 439.401 € 

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 439.401 € 
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. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje. V proračun je na novo vnešen prenos 
komunalne opreme na območju ČR07 Črnivec. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 052015 - Komunalna oprema - LN ČN sever 
NRP - 052084 - Komunalna oprema - ČR07 Črnivec 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sklenjena pogodba o opremljanju in program opremljanja.   

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 120.000 € 

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. 
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2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 120.000 € 

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 120.000 € 

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.  

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 120.000 € 
Proračunska rezerva občine se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč. Vrednost proračunske postavke se glede 
na osnutek proračuna povečuje. Glede na potrebe se zagotavljajo dodatna sredstva, neporabljen del proračunskega 
sklada v letu 2020, ki bo ugotovljen z zaključnim računom, pa bo z rebalansom še dodatno prenesen na postavko. 
Najpomembnejši investiciji, ki jih načrtujemo v letu 2021 sta sanacija brežine oz. zidu pod cesto pri cerkvi v Kropi in 
sanacija brežine za Plečnikovem paviljonom v Begunjah. Zagotavljamo tudi sredstva za izvedbo najnujnejših ukrepov v 
zvezi z epidemijo COVID 19, ki so v pristojnosti občine, ter tekoče naloge na področju rezervnega sklada. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so ocenjena na podlagi projektne dokumentacije in na osnovi ocene vrednosti izvedenih del. 
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60 KRAJEVNE SKUPNOSTI 
Višina sredstev po krajevnih skupnostih se določa skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih 
skupnosti v občini Radovljica (DN UO, Št. 268, 5.6.2020) (v nadaljevanju Odlok). 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.  

Z Odlokom 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. 

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, ocenjenih prenosov oziroma 
presežkov iz preteklega obdobja ter ocenjenih lastnih prihodkov izoblikovale finančni plan za leto 2021 po posameznih 
proračunskih postavkah.  

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.  

 

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 in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica, Statut 
Občine Radovljica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica. 
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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 2021 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 Proračun 2021 - 
predlog 

1 2 3 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BEGUNJE 40109 - Sredstva za delovanje KS Begunje 19.230,29 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BREZJE 40110 - Sredstva za delovanje KS Brezje 14.790,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KAMNA GORICA 40111 - Sredstva za delovanje KS Kamna Gorica 9.065,55 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KROPA 40112 - Sredstva za delovanje KS Kropa 6.805,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 40113 - Sredstva za delovanje KS Lancovo 12.870,50 

KRAJEVNA SKUPNOST  
LESCE 40114 - Sredstva za delovanje KS Lesce 38.486,39 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LJUBNO 40115 - Sredstva za delovanje KS Ljubno 13.911,93 

KRAJEVNA SKUPNOST 
MOŠNJE 40116 - Sredstva za delovanje KS Mošnje 10.475,00 

KRAJEVNA SKUPNOST   
OTOK 40117 - Sredstva za delovanje KS Otok 1.687,82 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 40118 - Sredstva za delovanje KS Podnart 6.456,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 40119 - Sredstva za delovanje KS Radovljica 17.779,05 

KRAJEVNA SKUPNOST 
SREDNJA DOBRAVA 40120 - Sredstva za delovanje KS Srednja Dobrava 8.912,79 

SKUPAJ 160.470,32 

 
 



 

250 

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. 

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. 
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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, Lancovo, Lesce, 
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 prenesena 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 prikazana 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 Proračunska postavka/NRP Proračun 2021 - predlog 

1 2 3 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BEGUNJE 

44316 - Komunalne ceste in objekti - KS Begunje / 
045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 0,00 

47.947,62 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
/ 045314 Investicije - KS Begunje 47.947,62 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BREZJE 

44317 - Komunalne ceste in objekti - KS Brezje / 045036 
Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 5.433,80 

27.258,28 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
/ 045315 Investicije - KS Brezje 21.824,48 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KAMNA GORICA 

44318 - Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica / 
045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 63.984,29 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KROPA 

44319 - Komunalne ceste in objekti - KS Kropa / 045038 
Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 11.341,69 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 

44320 - Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo / 
045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 27.135,77 

27.135,77 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
/ 045318 Investicije - KS Lancovo 0,00 

KRAJEVNA SKUPNOST  
LESCE 

44321 - Komunalne ceste in objekti - KS Lesce / 045040 
Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 15.574,27 

25.574,27 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
/ 045319 Investicije - KS Lesce 10.000,00 
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Proračunski uporabnik Proračunska postavka/NRP Proračun 2021 - predlog 

1 2 3 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LJUBNO 

44322 - Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno / 045041 
Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 8.000,00 

43.577,53 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
/ 045320 Investicije - KS Ljubno 35.577,53 

KRAJEVNA SKUPNOST 
MOŠNJE 

44323 - Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje / 
045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 0,00 

21.579,51 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
/ 045321 Investicije - KS Mošnje 21.579,51 

KRAJEVNA SKUPNOST   
OTOK 

44324 - Komunalne ceste in objekti - KS Otok / 045043 
Komunalne ceste in objekti - KS Otok 0,00 

37.683,73 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
/ 045322 Investicije - KS Otok 37.683,73 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

44325 - Komunalne ceste in objekti - KS Podnart / 
045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 0,00 

25.398,58 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
/ 045323 Investicije - KS Podnart 25.398,58 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 

44326 - Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica / 
045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 40.404,29 

55.886,29 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
/ 045324 Investicije - KS Radovljica 15.482,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
SREDNJA DOBRAVA 

44327 - Komunalne ceste in objekti - KS Srednja 
Dobrava / 045046 Komunalne ceste in objekti - KS 
Srednja Dobrava 

27.929,57 

SKUPAJ 415.297,13 

Krajevna skupnost Begunje načrtuje preplastitev ceste Dvorska vas in ureditev varovalne ograje pri župnišču, ureditev 
parkiranja v Dragi, sanacijo mostov. Vse investicije bo zanjo izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Brezje načrtuje obnovo ceste v Dolenje ali ceste Brezje 17c do 24, odvisno za katero investicijo 
bodo v letu 2021 izpolnjeni pogoji za izvedbo. Investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava.  

Krajevna skupnost Kamna Gorica načrtuje obnovo cest, ureditev meteorne kanalizacije in ureditev novih ograj. 

Krajevna skupnost Kropa načrtuje ureditev poti od znamenja do kapelice, obnovo kapnega betona na mostu, ureditev 
mostu in ograje v Kotlu ter ureditev stopnišča na igrišču.  

Krajevna skupnost Lancovo načrtuje ureditev cest in opornih zidov ter balinišča.  

Krajevna skupnost Lesce načrtuje sanacijo cest in pločnikov. Del investicij do zanjo izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Ljubno načrtuje sanacijo Grabotneka, investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava. Poleg tega 
načrtuje ureditev poti. 

Krajevna skupnost Mošnje načrtuje ureditev ceste Mošnje 52-43-49, investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Otok načrtuje preplastitev ceste Sp. Otok, investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Podnart načrtuje ureditev odvodnjavanja v Zalošah in ureditev ceste v Češnjici. Investiciji bo zanjo 
izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Radovljica načrtuje ureditev javne razsvetljave Vrbnje, investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava, 
ter ureditev trim steze Obla Gorica, ureditev nadstrešnice za kolesa, obnovo in dopolnitev urbane opreme ter postavitev 
promocijskih tabel.  

Krajevna skupnost Srednja Dobrava načrtuje obnovo cest in objektov.  
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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  

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. 
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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.  

Proračunski uporabnik Proračunska postavka 
Proračun 

2021 - 
predlog 

1 2 3 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BEGUNJE 

64110 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Begunje 10.500,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BREZJE 

64120 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Brezje 6.500,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KAMNA GORICA 

64130 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Kamna Gorica 11.500,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KROPA 

64140 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Kropa 25.264,54 

KRAJEVNA SKUPNOST  
LESCE 

64160 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Lesce 22.000,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LJUBNO 

64170 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Ljubno 4.359,00 

64171 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Otoče 3.641,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
MOŠNJE 

64180 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Mošnje 7.700,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

64200 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Podnart 6.250,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
SREDNJA DOBRAVA 

64220 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Srednja Dobrava 3.700,00 

SKUPAJ 101.414,54 

 

Krajevne skupnosti Begunje, Kropa, Lesce in Mošnje načrtujejo poleg izdatkov za izvajanje pokopališke dejavnosti tudi 
investicijsko vzdrževanje objektov, in sicer: 

- KS Begunje - ureditev IR panelov v poslovilni vežici,  
- KS Kropa - tlakovanje pokopališča, obnova strehe na kapelici, 
- KS Lesce - obnova poslovilne vežice, zamenjava skodel na zidu, 
- KS Mošnje - ureditev IR panelov v poslovilni vežici, menjava peska. 

 

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. 
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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  

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. 
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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. 

Proračunski uporabnik Proračunska postavka Proračun 2021 
- predlog 

1 2 3 

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 64121 - Sofinanciranje drugih programov KS Brezje 4.000,00 

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA 
GORICA 64131 - Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica 6.496,30 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 64143 - Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 6.145,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 64150 - Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo 1.981,43 

KRAJEVNA SKUPNOST  LESCE 64161- Sofinanciranje drugih programov KS Lesce 4.500,00 

KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 64181 - Sofinanciranje drugih programov KS Mošnje 4.500,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 64204 - Sofinanciranje drugih programov KS Podnart 17.900,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
SREDNJA DOBRAVA 

64219- Sofinanciranje drugih programov KS Srednja 
Dobrava 15.037,51 

SKUPAJ 60.560,24 

 

Krajevne skupnosti Brezje, Kropa, Lesce, Podnart in Srednja Dobrava načrtujejo poleg izdatkov za delovanje kulturnih 
domov tudi investicijsko vzdrževanje kulturnih domov, in sicer: 

- KS Brezje - menjava vrat dvorane,  
- KS Kropa - ureditev prostora za orkester in garderob, 
- KS Lesce - zamenjava stolov, 
- KS Podnart - obnova tal, montaža radiatorjev, ureditev fotovoltaike, 
- KS Srednja Dobrava - prenova notranjih prostorov. 

 

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,  
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- 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 

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,  
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- 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. 

Proračunski uporabnik Proračunska postavka 
Proračun 

2021 - 
predlog 

1 2 3 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BEGUNJE 64114 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje 3.382,51 

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 64122 - Sredstva za vzdrževanje otoških igrišč - KS Brezje 432,13 

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA 
GORICA 

64132 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna 
Gorica 43.054,48 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 64145 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa 486,77 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 64156 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lancovo 835,27 

KRAJEVNA SKUPNOST  LESCE 64163 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce 12.916,97 

KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 64175 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Ljubno 4.134,97 

KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 64183 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje 2.600,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 64201 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart 367,56 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 

64211 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 19.250,73 

KRAJEVNA SKUPNOST 
SREDNJA DOBRAVA 

64226 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja 
Dobrava 270,70 

SKUPAJ 87.732,09 

 

Krajevne skupnosti Kamna Gorica, Lesce, Mošnje in Radovljica načrtujejo poleg izdatkov za redna vzdrževalna dela na 
igriščih tudi investicije v igrišča, in sicer: 

- KS Kamna Gorica - obnova igral, ureditev novega igrišča, 
- KS Lesce - obnova igral, menjava ograje, 
- KS Mošnje - novo igralo, 
- KS Radovljica - obnova otroškega igrišča v športnem parku. 
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71 REŽIJSKI OBRAT 146.000 € 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 120.869 € 

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 120.869 € 

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 120.869 € 

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 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. 
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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 41.288 € 
Postavka vsebuje stroške, ki so potrebni za izvajanje tržne dejavnosti delovanja režijskega obrata, kot so npr. stroški 
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, in sicer šolo letenja in prodaja 
gorivo uporabnikom letališča. Te dejavnosti so edini vir prihodkov za vzdrževanje letaliških površin in objektov na 
njem. S spremembo zakonodaje v letu 2019 je režijskemu obratu onemogočeno izvajanje panoramskih letov, zato 
prihodkov iz tega naslova v prihodnjih letih ne načrtujemo. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje zaradi zagotavljanja sredstev za vzdrževanje 
plovnosti aviona. 

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 2020 ter na podlagi ocene potreb za leti 2021 in 2022. 

76002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.981 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 66.600 € 
Sredstva se namenjajo vzdrževanju objektov na letališču, letaliških površin in drugih osnovnih sredstev potrebnih za 
delovanje letališča. V letu 2020 je bila pridobljena projektna dokumentacije za investicijsko vzdrževanje upravne stavbe 
in za investicijska vlaganja na ostalih površinah letališča. Izvedba bo izvedena v okviru proračunskih možnosti. Na 
NRP zagotavljamo sredstva še za poračun preteklih investicijskih vlaganj obnove gostinskega lokala. Na NRP Nakup in 
investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev so sredstva namenjena nakupu strojne računalniške opreme in zamenjavi 
dotrajanega pohištva. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje za znesek ocenjenega presežka ob koncu leta 
2020. 

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. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.131 € 

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. 
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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 25.131 € 

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 25.131 € 

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 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 12.150 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 2020 ter na podlagi ocene potreb za leti 2021 in 2022. 

75002 Strošek dela - javna služba 12.981 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 211.420 € 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 211.420 € 

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 211.420 € 

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 192.420 € 

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. 

83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 138.300 € 
Za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo se zagotavljajo sredstva za plače 
zaposlenih v tem skupnem organu. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 



 

263 

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 54.120 € 
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 ne spreminja. 

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 19.000 € 

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. 

83300 Nabava vozil in opreme za redarje 19.000 € 
V letu 2021 predvidevamo nakup osebnega vozila za potrebe občinskega inšpektorja in redarstva ter obnovo dela 
strojne računalniške opreme in prometne signalizacije. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013018 Nabava vozil in opreme za redarje 
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C. RAČUN FINANCIRANJA -889.318 € 

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO 889.318 € 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 889.318 € 

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 889.318 € 

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 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 889.318 € 

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. 
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44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 889.318 € 
Občina Radovljica odplačuje glavnice za najete dolgoročne kredite pri poslovnih bankah in Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (povratna sredstva). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje, saj so obveznosti iz naslova odplačila glavnic, 
zaradi koriščenja kredita v letu 2020 v nižjem znesku od načrtovanega, nižje. 

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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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 

01 POLITIČNI SISTEM 6.300 € 

010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 1.200 € 
Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 0 € 
Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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. 

Upoštevan je predlog svetnika, da se sredstva za nakup računalniške opreme v letih 2021 in 2022 ne načrtujejo, zato je 
NRP ukinjen, sredstva pa premeščena na druge konte. 

010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD 600 € 
Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 1.200 € 
Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 600 € 
Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 600 € 
Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo600 € 
Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010017 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 600 € 
Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica 300 € 
Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010019 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 300 € 
Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010020 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojna članica Sandra 
Zadnikar 300 € 
Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 252.500 € 

013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13 9.900 € 
Namen postavke je tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Kranjska cesta 13.  

Stanje projekta 
Upravljanje kotlovnice prevzema upravnik Dominvest d.o.o. V letu 2021 so sredstva namenjena za vzdrževanje in 
vzpostavitev čim bolj učinkovitega kurilnega sistema. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin 46.000 € 
Namen in cilj postavke projekta je zemljiškoknjižna ureditev nepremičnin v lasti občine Radovljica. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica in bodo porabljena za 
izdelavo elaboratov ureditve, posestnih meja zemljiških parcel, etažne lastnine ter pripadajočih zemljišč. Kjer občina ni 
lastnik v celoti, bo ureditev etažne lastnine sofinancirana s strani solastnikov objekta. Glavnina sredstev bo porabljena 
za odmere kategoriziranih cest in ureditev zemljiškoknjižnega stanja obstoječih cest ter ostalih javnih površin. Sredstva 
na postavki so namenjena tudi odmeri in prenosu pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim objektom. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013012 Letališče Lesce 100.000 € 
Namen postavke je nadgradnja letališke infrastrukture. Sredstva so zagotovljena za prestavitev padalskega kroga in 
izgradnjo dovozne steze na letališču.  

Stanje projekta 
Po ureditvi zemljiškoknjižnih zadev bo naročena projektna dokumentacija in izvedena investicija. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013015 Upravljanje občinskega premoženja 30.000 € 
Namen in cilj postavke je ustrezno upravljanje in vzdrževanje občinskega premoženja.  

Stanje projekta 
Sredstva bodo v letu 2021 porabljena za sanacijo strehe na objektu ob športnem parku v Radovljici (Občina bo sanacijo 
sofinancirala v ustreznem solastniškem deležu). 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 65.000 € 
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 bila pridobljena projektna dokumentacije za investicijsko vzdrževanje upravne stavbe in za investicijska 
vlaganja na ostalih površinah letališča. Izvedba v letu 2021 bo izvedena v okviru proračunskih možnosti. Na NRP 
zagotavljamo sredstva še za poračun preteklih investicijskih vlaganj obnove gostinskega lokala. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje za znesek ocenjenega presežka ob koncu leta 2020. 

040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 1.600 € 
Sredstva so namenjena nakupu in investicijskemu vzdrževanju osnovnih sredstev.  
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Stanje projekta 
Sredstva so zagotovljena za nakup strojne računalniške opreme in za postopno zamenjavo dotrajane pohištvene opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 250.441 € 

042024 Počakaj na bus 28.579 € 
Za izvajanje omenjenega projekta je občina Radovljica skupno z drugimi občinami kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev na 3 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 in so manj 
funkcionalna. 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.  

Stanje projekta 
Za projekt je bila izdana Odločba o pravici do sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano - Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja. Zaradi skupne izvedbe javnih naročil še z ostalimi sodelujočimi občinami, 
projekta v letu 2020 ni bilo mogoče izvesti, zato se sredstva zagotavlja v proračunu za leto 2021. 

042027 Vadbeni park Lesce 0 € 
Za izvedbo projekta bo Občina Radovljica v letu 2021, skupno z drugimi občinami, kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev 4 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS 
Gorenjska košarica. V okviru projekta bo vzpostavljen vadbeni park v Lescah. Projekt bo izveden predvidoma v letu 
2022. 

. 

Stanje projekta 
Sredstva na NRP  so se znižala za pripravo projektne dokumentacije, ker se za ta del zagotavljajo v okviru 
participativnega proračuna. Izvedba bo v letu 2022. 

042031 Lokalna samooskrba 0 € 
Za izvedbo projekta Lokalna samooskrba bo Občina Radovljica v letu 2021, skupno z drugimi občinami, kandidirala za 
pridobitev nepovratnih sredstev 4 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
LAS Gorenjska košarica. Cilj projekta je preko sodobnih družbenih kanalov ozavestiti mlajše občane (mladi do 35 let 
ter mlade družine) o pomenu samooskrbe, prehranske neodvisnosti in jih hkrati vzpodbuditi k lastni predelavi hrane. 
Projekt bo izveden predvidoma v letu 2022. 

Stanje projekta 
V primerjavi z osnutkom proračuna so sredstva prenesena na proračunsko postavko 44810 Izvajanje programov preko 
razvojne agencije, ker bo ta del pripravil RAGOR. 

999901 PP - Območje 1 - Radovljica 30.000 € 

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 1, ki so ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejeli 
najvišje število glasov. V območje 1 spadajo naselja znotraj krajevne skupnosti Radovljica. Na podlagi sklepa 4. seje 
Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica z dne 24.11.2020, se v proračun občine za leti 2021 in 
2022 uvrstijo naslednji projekti: 

- Telovadba v gozdu in razgled na Deželo (Obla Gorica in Volčji hrib), 
- Zunanja ureditev športnega parka Vrbnje, 
- Pasji park Radovljica, 
- Ekološka tržnica v Radovljici. 

Stanje projekta 
Vsi projekti se bodo pripravili in izvedli v letih 2021 in 2022. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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999902 PP - Območje 2 - Lesce 30.000 € 

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 2, ki so ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejel 
najvišje število glasov. V območje 2 spadajo naselja znotraj krajevne skupnosti Lesce. Na podlagi sklepa 4. seje 
Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica z dne 24.11.2020, se v proračun občine za leti 2021 in 
2022 uvrstijo naslednji projekti: 

- športni objekt, 
- izdelava in namestitev gnezdilnic za ptice in netopirnic ter ročno odstranjevanje invazivnih rastlin ob potoku 

Blatnica, 
- utripajoč znak prehod za pešce, 
- turistična točka, 
- počitniške delavnice in  
- vaška tržnica, izmenjevalnica, bolšji sejem. 

Stanje projekta 
Vsi projekti se bodo pripravili in izvedli v letih 2021 in 2022. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

999903 PP - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava 30.000 € 

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 3, ki so ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejel 
najvišje število glasov. V območje 3 spadajo naselja znotraj krajevnih skupnosti Kamna Gorica, Kropa, Lancovo in 
Srednja Dobrava. Na podlagi sklepa 4. seje Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica z dne 
24.11.2020, se v proračun občine za leti 2021 in 2022 uvrstijo naslednji projekti: 

- Petrova pot, 
- obnova vodne učne poti Grabnarica in naravoslovne učne poti Pusti grad,  
- gozdna učna pot Kamna Gorica, 
- trim steza Kropa. 

Stanje projekta 
Vsi projekti se bodo pripravili in izvedli v letih 2021 in 2022. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

999904 PP - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart 30.000 € 

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 4, ki so ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejel 
najvišje število glasov. V območje 4 spadajo naselja znotraj krajevnih skupnosti Brezje, Ljubno in Podnart. Na podlagi 
sklepa 4. seje Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica z dne 24.11.2020, se v proračun občine 
za leti 2021 in 2022 uvrstijo naslednji projekti: 

- nakup petih AED enot,  
- postavitev nadstreška na informacijski točki Podnart, 
- obnova poti in studenca zdravilne vode v Cizlju, 
- univerza za 2. življenjsko obdobje, 
- fitnes v naravi - Črnivec, 
- zaščitimo in ohranimo naravo za domačine, turiste in živali. 

Stanje projekta 
Vsi projekti se bodo pripravili in izvedli v letih 2021 in 2022. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

999905 PP - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok 30.000 € 

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 5, ki so ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejel 
najvišje število glasov. V območje 5 spadajo naselja znotraj krajevnih skupnosti Begunje, Mošnje in Otok. Na podlagi 
sklepa 4. seje Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica z dne 24.11.2020, se v proračun občine 
za leti 2021 in 2022 uvrstijo naslednji projekti: 

- prenova otroškega igrišča v Krpinu, 
- izdelava dokumentacije DGD za izvedbo rekonstrukcije večnamenskega objekta,  
- arheološka pot Mošnje, 
- podgorska pešpot, 
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- javna razsvetljava v delu naselja Poljče.  

Stanje projekta 
Vsi projekti se bodo pripravili in izvedli v letih 2021 in 2022. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

060001 Oprema za redno delovanje - KS Kropa 1.500 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

060002 Oprema za redno delovanje - KS Lesce 0 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

060005 Oprema za redno delovanje - KS Radovljica 0 € 
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 3.162 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

060007 Oprema za redno delovanje - KS Brezje 200 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

060008 Oprema za redno delovanje - KS Kamna Gorica 0 € 
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 0 € 
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. 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

060011 Oprema za redno delovanje - KS Otok 0 € 
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 0 € 
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 0 € 
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 14.500 € 
Namen in cilj je nabava ustrezne opreme. V letu 2021 načrtujemo manjše posodobitve pisarniške opreme ter strojne in 
licenčne programske računalniške opreme, ki je potrebna za delo strokovnih služb občinske uprave. Glede na pretekla 
leta se sredstva na postavki zmanjšujejo, saj je bil nakup pisarniškega pohištva večinoma realiziran.  

Stanje projekta 
Posodobitev in dopolnitev opreme bo potekala v skladu s potrebami. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 32.500 € 
Sredstva so planirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina 
Radovljica.  

Stanje projekta 
Sredstva so planirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina 
Radovljica. V letu 2021 je načrtovana sanacija oz. zamenjava vhodnih vrat v občinski stavbi (v sodelovanju z ZVKD) 
in sanacija električnih instalacij v kleti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013018 Nabava vozil in opreme za redarje 19.000 € 
V letu 2021 predvidevamo nakup osebnega vozila za potrebe občinskega inšpektorja in redarstva ter obnovo dela 
strojne računalniške opreme in prometne signalizacije. 

Stanje projekta 
Za delovanje skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo je pripravljen osnutek finančnega načrta za leto 
2021 s planom investicijskih izdatkov, ki bodo omogočali nemoteno delovanje skupnega organa. Z delovanjem skupne 
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uprave, poleg cilja združevanja z namenom zagotavljanja višje strokovnosti in učinkovitosti, zasledujemo tudi cilj 
racionalnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 263.000 € 

022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 7.500 € 
Namen in cilji postavke so zagotavljanje opremljenosti enot in nujne opreme za potrebe zaščite in reševanja, kar je 
stalna naloga. Vrednost NRP se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 
Sredstva so planirana za stalno zagotavljanje opreme enot, nadomeščanje dotrajane opreme ter zagotavljanje opreme in 
sredstev za zaščito in reševanje. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 19.000 € 
Namen in cilj postavke 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme 31.500 € 
Namen in cilji postavke 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

032004 Nakup gasilske opreme 40.000 € 
Namen in cilji postavke so zagotoviti opremljenost gasilskih enot z ustrezno opremo po minimalnih merilih, s čimer 
izpolnjujemo tudi zakonske obveznosti občine. 

Stanje projekta 
Sredstva se razporejajo glede na plan nabave opreme in na minimalne zahteve po opremljenosti enot skladno s 
sprejetimi programi Gasilske zveze Radovljica. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

032005 Nakup gasilskih vozil 115.000 € 
Namen in cilji postavke 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 50.000 € 
Za izvedbo projekta Regijsko reševalni center so v letu 2021 predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije 
za komunalno opremljenost območja. 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 2021 so sredstva namenjena pridobivanju projektne dokumentacije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 248.280 € 

042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 67.280 € 
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 projekta se glede na osnutek proračuna povečuje, in sicer se zagotavlja vračilo dela založenih sredstev 
Čebelarskemu društvu Radovljica ob izgradnji doma. 

042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 60.000 € 
Sredstva na NRP so namenjena pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini Radovljica 
in bodo dodeljena na podlagi in z nameni javnih razpisov. Sredstva se bodo namenila za obnovo gozdnih vlak, poljskih 
poti, za nakup opreme za delo v gozdu, za nakup nove kmetijske opreme, za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah in za delovanje društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja ter za nakup dodatkov za zorenje gnojevke. 
Po sprejemu proračuna bosta objavljena: Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica in Razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na 
območju OR. Sredstva bodo vlagateljem razdeljena v skladu in z nameni razpisov. 

Stanje projekta 
Višina sredstev za izvedbo NRP je ocenjena na podlagi podatkov iz leta 2020. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje za 10.000,00 EUR na predlog Odbora za kmetijstvo. 

042131 Narava nas uči 41.000 € 
V okviru projekta je bil vzpostavljen skupni javni učni vrt ob Osnovni šoli A. T. Linharta v Radovljici, kjer se 
pripadniki različnih ciljnih skupin (ženske, brezposelni, nosilci kmetijskih gospodarstev, vrtičkarji, ljudje s posebnimi 
potrebami) in starostnih skupin (otroci, starejši) družijo in učijo trajnostne samooskrbe po metodi biodinamike.  

Stanje projekta 
V letu 2021 zagotavljamo sredstva za vzdrževanje vrta in nadaljevanje izobraževanj. Višina sredstev za izvedbo NRP je 
ocenjena na podlagi podatkov iz leta 2020 in na podlagi ocene potreb za delo na vrtu v prihodnjem letu. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

042008 Stroški azila za zapuščene živali 15.000 € 
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, ki deluje v okviru Javnega 
zavoda Živalski vrt Ljubljana. Proračunska postavka zajema sredstva za mesečno oskrbo najdenih živali. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje na podlagi števila oskrbovanih zapuščenih živali v letu 2020 
in s tem povezanih stroškov oskrbe zapuščenih živali. Vrednost v letih 2021 in 2022 se vrača na raven predhodnih let. 
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042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 65.000 € 
Tekoče vzdrževanje gozdnih cest je zakonska obveza, za katero zagotavlja sredstva država. Za letni program 
vzdrževanja je pristojen Zavod za gozdove Slovenije, za izvedbo pa skrbijo občine z izvajalcem, ki ga pridobijo na 
javnem razpisu. Potrebe so večje od razpoložljivih proračunskih sredstev, zato se vzdrževanje izvaja skladno s 
prioritetami, ki jih opredeli letni program. 

Stanje projekta 
Po sprejemu proračuna 2021/2022 bo občina izbrala izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest in skladno s pogodbo 
izvajala tekoče vzdrževanje. V letu 2021 je predvideno tudi reševanje problematike gozdne ceste Rovte - Mali vrh, za 
kar se zagotavljajo dodatna sredstva. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 47.100 € 

065004 Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica 11.000 € 
Namen in cilj projekta je energetska sanacija osnovne šole A.T. Linharta v Radovljici. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena menjavi radiatorjev in vgradnji termostatskih glav. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

065009 Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica 10.000 € 
Namen in cilj projekta je energetska sanacija osnovne šole Antona Janše v Radovljici. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena zamenjavi radiatorjev. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 26.100 € 
Namen in cilj je izvajanje energetskega knjigovodstva in upravljanja z občinskim premoženjem.  

Stanje projekta 
Planirana sredstva v letu 2021 so predvidena za tekoče izvajanje energetskega knjigovodstva ter pripravo novelacije 
Lokalnega energetskega koncepta. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 4.998.565 € 

045002 Cesta za Verigo 153.500 € 
V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija cestnega odseka mimo PIC Veriga. 

Stanje projekta 
Še vedno niso izbrisane vse služnosti na zemljiščih, ki jih potrebujemo za ureditev tega cestnega odseka. Na podlagi 
pogodbenih zavez se v letu 2021 izvede gradnja nadomestnega parkirišča, za katerega je predhodno potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje. Izdelana je projektna dokumentacija DGD za parkirišče ter vložena vloga za izdajo gradbenega 
dovoljenja na UE Radovljica. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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045015 Ureditev hodnikov za pešce 45.000 € 
Namen in cilj projekta je ustrezna ureditev hodnikov za pešce v občini Radovljica.   

Stanje projekta 
V letu 2021 so sredstva namenjena za izvedbo II. faze pešpoti Lesce - Hlebce, vključno s pridobivanjem potrebnih 
zemljišč. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 5.434 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 63.984 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 11.342 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 27.136 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 15.574 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 
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045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 8.000 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 40.404 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja 

045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 27.930 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 154.833 € 
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. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena ureditvi cestnih in javnih površin sočasno z gradnjo kanalizacije v Kamni gorici. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi zagotavljanja dodatnih 
sredstev za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo ceste na Ovsišah od h.š. 1 - 14 in odkup zemljišč za njeno 
izvedbo. 

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 48.500 € 
Vzdrževanje kolesarskih stez, opreme in informativnih tabel na kolesarskih stezah ter postajah za izposojo koles. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje obstoječe kolesarske infrastrukture. V letu 2020 je bil izveden projekt 
vzpostavitve sistema izposojevalnic koles in električnih koles na območju gorenjske regije. Sistem izposoje koles 
deluje, zato se večino sredstev zagotavlja za redno delovanje in vzdrževanje sistema. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna nekoliko povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi zagotavljanja 
dodatnih sredstev za odkupe zemljišč na trasi bodoče kolesarske poti od OŠ F. S. Finžgar Lesce do OŠ A. T. Linhart 
Radovljica. 

045167 Sanacija mostov in rak 45.500 € 
Sanacija najbolj kritičnih mostov in rak na lokalnih in krajevnih cestah. 

Stanje projekta 
V letu 2021 so načrtovana sredstva za sanacijo nadvoza čez železniško progo, na cesti proti pokopališču v Radovljici, ki 
bo izvedena sočasno z zaporo železniške proge. 
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Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi zagotavljanja dodatnih 
sredstev za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo nadvoza čez železniško progo, na cesti proti pokopališču v 
Radovljici. 

045187 Cesta Spar - Filipič 443.500 € 
Prenova Gradnikove ulice, na odseku od Kranjske ceste do Ulice Staneta Žagarja, ki vključuje izgradnjo pločnika za 
pešce, kolesarskih pasov, komunalne infrastrukture ter ureditev cestne razsvetljave. 

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. V letu 2021 je predvidena prenova naslednje faze, ki vključuje odsek od priključka poljske 
poti do Filipiča. Prenova odseka od Filipiča do Ulice Staneta Žagarja je predvidena po pridobitvi potrebnih zemljišč. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045192 Cesta - Alpska cesta v Lescah 5.000 € 
Ureditev Alpske ceste v Lescah. 

Stanje projekta 
V letu 2021 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za umestitev kolesarskih pasov na obstoječi cesti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045213 Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji 887.830 € 

Ureditev kolesarske infrastrukture v občini Radovljica je projekt za katerega smo pridobili nepovratna sredstva. 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 v sklopu umestitve kolesarskih in peščevih površin predvidena tudi preboja skozi 
objekt železniškega nadvoza. 

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 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.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Skladno z zaključenim postopkom izbora izvajalca prve faze 
gradnje Kolesarskih povezav Radovljice se usklajujejo tudi sredstva na postavki. 

045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 13.509 € 
Ureditev prometnih tokov in režimov na območju Begunj in zalednih naselij. 

Stanje projekta 
Naročen je elaborat prometnega modela občine Radovljica, ki predstavlja izhodišče za izdelavo prometne študije za 
širše območje Begunj. Izdelava in predaja elaborata, ki zajema tudi štetje prometa in obremenjenost cest, je zaradi 
razglašene pandemije prestavljena v drugo polovico leta 2020 oziroma začetek leta 2021, ko bodo lahko pridobljeni 
manjkajoči verodostojni podatki o obremenjenosti občinskih cest. Izdelava projektne dokumentacije prometne ureditve 
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območja ob podružnični šoli Begunje se dopolni in izdela na novih izhodiščih podanih s strani sveta KS Begunje in 
predstavnikov Osnovne šole 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045314 Investicije - KS Begunje 47.948 € 
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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

045315 Investicije - KS Brezje 21.824 € 
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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045318 Investicije - KS Lancovo 0 € 
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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna znižuje. Izvedba investicije v javno razsvetljavo Sp, Lancovo se je 
rokovno uskladila z gradnjo kanalizacije in se tako premaknila v leto 2022. Posledično so se uskladila tudi predvidena 
sredstva. 

045319 Investicije - KS Lesce 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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045320 Investicije - KS Ljubno 35.578 € 
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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 
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045321 Investicije - KS Mošnje 21.580 € 
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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

045322 Investicije - KS Otok 37.684 € 
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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

045323 Investicije - KS Podnart 25.399 € 
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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

045324 Investicije - KS Radovljica 15.482 € 
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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture 2.374.000 € 

Direkcija RS za infrastrukturo namerava v okviru izvedbe investicije nadgradnje železniške proge št. 20 Ljubljana-
Jesenice-d.m., na odseku med Kranjem in Jesenicami, 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 Kranj do železniške 
postaje Lesce-Bled. 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);  
- 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); 
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- 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 se nahaja nadvoz nad železniško progo v območju 
železniškega postajališča Radovljica; 

- 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. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije, nakup zemljišč in gradnjo posameznih 
posegov. Za večino posegov je izdelana DGD in PZI dokumentacija ter pridobljena potrebna mnenja, vendar zaradi 
zahtevnih in nezaključenih pogajanj z lastniki zemljišč, še ni bilo mogoče vložiti projektne dokumentacije na UE, z 
namenom pridobitve gradbenega dovoljenja. V letu 2021 je predvidena izvedba navezovalne ceste do novega podvoza 
pod železniško progo v naselju Ovsiše, izvedba nadomestnega cestnega priključka do objektov Podnart 15 in 16, 
izvedba navezovalne ceste do novega podvoza pod železniško progo v Zalošah, izvedba dostopov do novega podhoda 
pod železniško progo v Radovljici (Poljska pot) in odstranitev in novogradnja nadvoza čez železniško progo na 
območju železniškega postajališča Radovljica. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

065013 Rekonstrukcija Savske ceste 24.500 € 
Izvedba rekonstrukcije Savske ceste v Radovljici na celotni trasi od Ljubljanske ceste do CČN Radovljica. 

Stanje projekta 
Sprejet je OPPN in izvedena obodna parcelacija zemljišč ob Savski cesti. V letu 2021 se sredstva namenja za odkup 
zemljišč in dokončanje PZI projektne dokumentacije, katero je potrebno uskladiti s projektom cestnega priključka na 
območje OPPN ČN Sever. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082009 Kropa - Trško jedro 45.000 € 
NRP je namenjen financiranju ureditve starega trškega jedra Krope. 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Sredstva so namenjena za rušitev izredno dotrajanega 
stanovanjskega objekta v Kropi, katerega lastnica je postala Občina Radovljica v letu 2016 in za pripravo 
dokumentacije za odstranitev TP na drogu, ki je locirana ob koruznem mostu. 

Del sredstev je namenjenih ureditvi parkirišča po odstranitvi dotrajanega stanovanjskega objekta. 

082054 Kamna Gorica - trško jedro 24.000 € 
NRP je namenjen financiranju ureditve starega trškega jedra Kamne Gorice.  

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo lesenih rak in obrežnih zidov v bližini 
Kulturnega doma. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 110.096 € 
Ureditev in vzdrževanje javnih parkirišč v občini Radovljica ter spremljanje in dopolnjevanje parkirnih režimov na 
javnih parkiriščih glede na potrebe in obremenjenost. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za izvajanje nalog na obstoječih javnih parkiriščih (plačilo najemnin, električne energije ter 
vzdrževanje in upravljanje polnilnic za električna vozila), za pripravo občinskega predpisa o mirujočem prometu, za 
vzpostavitev parkirnega sistema skladno z novim odlokom in izdelavo projektne dokumentacije za prometno ureditev 
pri Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica in Osnovni šoli Antona Janše Radovljica. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi zagotavljanja dodatnih 
sredstev za ureditev parkirišča pri nadvozu čez železniško progo v Radovljici. 

045012 Odstranitev ovir za invalide 4.000 € 
Gre za redno nalogo, v okviru katere se izboljšujejo standardi za invalide pri uporabi javnih površin. 

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, ki jo izvaja javno podjetje Komunala Radovljica 
d.o.o.. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija 6.000 € 
Urejanje kažipotne, turistične in druge obvestilne signalizacije v občini. 

Stanje projekta 
V letu 2021 se sredstva namenjajo za ureditev turistične signalizacije ob avtocesti, za obnovo obstoječe ulične 
signalizacije ter za vzdrževanje turistične in druge obvestilne signalizacije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi zaključene investicije 
ureditve turistične signalizacije ob avtocesti v letu 2020. 

045074 Cestna oprema 30.000 € 
Sredstva so namenjena za prometno urejanje cestnega omrežja, dopolnitev cestne opreme in prometne signalizacije. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za prometno urejanje cestnega omrežja, dopolnitev cestne opreme in prometne signalizacije. Del 
sredstev se namenja za izdelavo elaboratov presoje prometne varnosti in predlaganih ukrepov za izboljšanje le-te na 
posameznih cestnih odsekih. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045159 Urbana oprema 30.000 € 
Sredstva se namenjajo za izvajanje rednega vzdrževanja in nameščanje poenotenega koncepta zasnove urbane opreme v 
občini ter izvedbo Kovaškega šmarna. 

Stanje projekta 
Sredstva bodo namenjena za dopolnitev, zamenjavo in obnovo urbane opreme skladno z razpoložljivimi proračunskimi 
sredstvi.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045309 Parkirna hiša Grajski park 5.000 € 
Trajna rešitev mirujočega prometa za staro mestno jedro in center Radovljice.  

Stanje projekta 
Sredstva se namenjajo za izvedbo raziskav (vzorčenje s pedoloških svedrom) za parkirno hišo Grajski park. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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045312 Ulična oprema Linhartovega trga 56.000 € 
Upravljanje in vzdrževanje sistema za fizično omejitev dostopa na Linhartov trg. 

Stanje projekta 
Predvideno je izvajanje pogodbe o vzdrževanju in upravljanju sistema kontrole dostopa ter posodobitev in nadgradnja 
sistema. V sklopu posodobitve sistema se prioritetno izvede prestavitev elektronike iz talnih jaškov, kar trenutno 
povzroča stalne okvare na sistemu. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 77.500 € 
Redno vzdrževanje cestne razsvetljave, zamenjava neustreznih sijalk z varčnimi ter kabliranje obstoječe cestne 
razsvetljave. Gradnja nove cestne razsvetljave je predvidena samo v primeru, ko Elektro Gorenjska izvaja kabliranje 
svojega omrežja oziroma ko občina prenavlja cestno ali komunalno infrastrukturo. 

Stanje projekta 
V letu 2021 je poleg rednega vzdrževanja predvidena zamenjava neustreznih svetilk z energetsko varčnimi, ureditev 
javne razsvetljave ob gradnji kanalizacije v Kamni Gorici, postavitev svetilk na Gradnikovi ulici na odseku od trgovine 
Spar do Filipiča ter na Dobrem Polju. Sredstva so predvidena tudi za zamenjavo obstoječe javne razsvetljave ob 
kabliranju Elektro Gorenjska. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

14 GOSPODARSTVO 95.500 € 

041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 55.000 € 
Namen in cilj postavke je pridobitev ustrezne dokumentacije, ki je podlaga za prijavo projektov na pričakovane razpise 
v tekočem letu. Na NRP so zajeta sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki omogočajo 
črpanje evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna in za pripravo druge investicijske dokumentacije ter 
dokumentacije za razpise. V letu 2021 na postavki planiramo sredstva še za pripravo občinskega razvojnega programa 
za prihodnjo finančno perspektivo. 

Stanje projekta 
Dokumentacija bo pripravljena v skladu z določili in zahtevami posameznega razpisa. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme 4.000 € 
Sredstva na NRP v višini 4.000 EUR se bodo namenila za infrastrukturno ureditev t.i. "magičnih točk" na daljinski 
pohodniški poti Juliana in za postavitev stalnega odjemnega mesta električne energije v grajskem parku. 

Stanje projekta 
Predvideno v programu dela javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica za leto 2021. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti 500 € 
Sredstva se namenijo za ureditev turistične infrastrukture glede na najnujnejše potrebe. 
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Stanje projekta 
Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.169.940 € 

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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

053004 Zbirni center Radovljica 3.660 € 
Razvoj in nadgradnja zbirnega centra Radovljica ter izvajanje morebitnih interventnih odvozov odpadne embalaže 
zaradi morebitnih težav pri prevzemu embalaže s strani pooblaščenega koncesionarja.  

Stanje projekta 
Dodatna sredstva zagotavljamo za izdelave idejne zasnove za nadgradnjo nakladalne rampe v zbirnem centru v 
Radovljici. Planirana sredstva za  sofinanciranje odvoza odpadne embalaže smo prerazporedili na PP 44 232 
Subvencioniranje najemnin za infrastrukturo. Postavka je podrobneje obrazložena v posebnem delu proračuna. 

052001 ČN Radovljica 158.594 € 
Pridobiti dokumentacijo za izvedbo nadgradnje CČN Radovljica iz dosedanjih 17.320 PE na 22.000 do 23.000 PE in 
kasnejša nadgradnja CČN. 

Stanje projekta 
Dodatna sredstva zagotavljamo za izdelave projektne dokumentacije za nadgradnjo CČN Radovljica tako, da bi bila v 
letu 2021 pridobljena tehnična dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadgradnjo CČN Radovljica. Del 
sredstev je zagotovljenih še za izdelavo študij in analiz, ki so potrebne za izvedbo morebitne presoje vplivov na okolje. 
Sredstva za nujna vzdrževalna dela ostajajo na ravni osnutka proračuna. Planirana sredstva za  sofinanciranje odvoza 
odpadnega blata smo prerazporedili na PP 44 232 Subvencioniranje najemnin za infrastrukturo. Postavka je podrobneje 
obrazložena v posebnem deli proračuna. 

052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 150.480 € 
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. 
Prioritetna naloga v letih 2021 in 2022 je izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Radovljica, ki zajema naselji 
Lesce in Radovljica ter del naselja Lancovo. 

Stanje projekta 
Projekte za večino investicij vezanih na NRP nam zagotavlja Komunala Radovljica. V letu 2021 bo izvedenih več novih 
odsekov kanalizacije v aglomeraciji Radovljica. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, povečuje, saj bo 
potrebno pospešiti dinamiko izgradnje manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Radovljica, v katero so vključena naselja 
Radovljica, Lesce in del naselja Lancovo. Do konca leta 2022 je namreč na območju aglomeracije Radovljica potrebno 
doseči 98 % priključenost objektov na kanalizacijo. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

052024 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Radovljica1.713.506 € 
Izgradnja kanalizacije v naselju Spodnje Lancovo je projekt za katerega smo pridobili nepovratna sredstva saj je ključen 
za dokončno dograditev kanalizacije v aglomeraciji Radovljica, ki zajema naselji Lesce in Radovljica ter del naselja 
Lancovo. 
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Stanje projekta 

Po pridobljeni projektni dokumentaciji in gradbenem dovoljenju je bilo izvedeno JN za pridobitev izvajalca. Izvajalec je 
bil uveden v delo 29.9.2020. Zaradi dinamike sofinanciranja je pogodbeni rok za dokončanje del 01.09.2022. Vrednost 
projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Razlogi so naslednji: 

- dinamike gradnje kanalizacije na območju železniškega postajališča v Radovljici, ki poteka sočasno z obnovo 
železniške infrastrukture, se delno zamika v leto 2021, 

- del obstoječega vodovodnega omrežja se prestavi zaradi gradnje kanalizacije zato smo del sredstev iz postavke 
za obnovo vodovoda prenesli na ta NRP, 

- izvedena je bila razmejitev med neupravičenimi in upravičenimi stroški financiranja tega projekta 
- z dinamiko gradnje so usklajeni še stroški nadzora in koordinatorja varstva pri delu. 

052030 Primarna in sekundarna kanalizacija Kamna Gorica 41.000 € 
Izgradnja primarne kanalizacije na območju Kamne Gorice. 

Stanje projekta 
Po pridobitvi projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, je v letu 2021 predviden začetek gradnje 1. faze 
odseka primarne kanalizacije v Kamni Gorici. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za 1. fazo je v postopku na UE 
Radovljica. Ocenjujemo, da bi JN za gradnjo lahko objavili v mesecu aprilu 2021. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte20.000 € 
Zagotavljanje sredstev za dokumentacijo in ostale stroške, ki jih ni možno uveljavljati pri prijavi za nepovratna sredstva 
(služnosti, odmere, razpisna dokumentacija ...). 

Stanje projekta 
Sredstva se zagotavlja za dokumentacijo za projekte oz. razpise in pozive, ki jih bodo ministrstva objavljala v letu 2021. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

052067 Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica 5.000 € 
Redno in investicijsko vzdrževanje lokalnih ČN. 

Stanje projekta 
Planirana sredstva so potrebna za vzdrževalna dela na lokalnih ČN Kropa, Mošnje in Ovsiše.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

052080 Izgradnja meteorne kanalizacije 72.600 € 
Del kanalizacijskega omrežja je še vedno zgrajen v mešanem kanalizacijskem sistemu (fekalna in meteorna 
kanalizacija). Zaradi vse daljših deževnih obdobij in vse močnejših nalivov bo potrebno izvesti določene ukrepe na 
razbremenjevanju obstoječega kanalizacijskega sistema in ločevanju meteornih voda. 

Stanje projekta 
Izdelana je bila študija obstoječega omrežja meteornih voda za naselji Radovljica in Lesce. V njej so podani tudi 
nekateri ukrepi za ločevanje meteornih in fekalnih voda. Ti ukrepi se dosledno izvajajo pri vseh obnovah in 
rekonstrukcijah cest. Sredstva so namenjena za izvajanje omenjenih ukrepov ter ureditev odvodnjavanja meteornih in 
zalednih voda na občinskih cestah izven naselja Radovljica in Lesce. Del sredstev se namenja za izdelavo projektne 
dokumentacije odvodnjavanja v Ljubnem. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi dodatnega zagotavljanja 
sredstev za ureditev meteorne kanalizacije na območju naselja Zaloše in naselja Brezovica. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 1.627.133 € 

063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih 77.000 € 
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.  

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. Znesek je, zaradi gradnje vodovoda Lancovo, bistveno 
nižji kot pretekla leta. Del sredstev se namenja za naročilo projektne dokumentacije za izvedbo vodovoda na Železniški 
ulici za potrebe območja OPPN za Mlinaričem. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi dodatnega zagotavljanja 
sredstev za obnovo vodovodov ob prečkanju železniške proge. 

063011 Vodovod v KS Lancovo 242.444 € 
Zamenjava starega vodovoda v delu naselja Lancovo sočasno z gradnjo kanalizacije. Dinamika financiranja je usklajena 
z gradnjo kanalizacije.  

Stanje projekta 
Na delno dotrajanem omrežju se občasno pojavljajo poškodbe zato je potrebna sanacija. S povečanjem profila cevi se 
bo izboljšala tudi oskrba in zagotovila požarna voda za celotno naselje Lancovo. Postopek za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je še v teku. V letu 2021 so planirana sredstva namenjena za obnovo vodovoda, ki bo potekala sočasno z 
gradnjo kanalizacije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna znižuje, ker je del sredstev za izgradnjo vodovoda na Lancovem, ki 
teče po trasi kanalizacije  prenesen na proračunsko postavko Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje 
Save. 

063041 Sanacija vodnih zajetij 10.500 € 
Povečati standarde varnosti pri zajemu pitne vode z ureditvijo merilnih mest za odvzem vode na vodnih zajetjih. 

Stanje projekta 
Obseg sredstev je nižji od preteklih let saj so bile ključne investicije že izvedene. V letu 2021 je predvidena sanacija 
zajetja in dostopne poti do vodohrana na Zg. Dobravi in na Ovsišah. Obnovitvena dela na vodohranu Ovsiše se bodo 
pričela že v letošnjem letu, zaključila pa predvidoma v letu 2021. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

063043 Primarni vodovod Kamna Gorica 54.200 € 
Obnova primarnega vodovoda na območju celotne Kamne Gorice. 

Stanje projekta 
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, je v letu 2021 predviden začetek gradnje 1. faze odseka primarnega vodovoda v 
Kamni Gorici. JN za obnovo vodovoda bo izvedeno sočasno z JN za gradnjo kanalizacije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica 32.700 € 
Obnova sekundarnega vodovoda na območju celotne Kamne Gorice.    

Stanje projekta 
Gradnja vodovoda bo potekala sočasno z gradnjo kanalizacije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

063053 Vodovod v naselju Dobravica 9.500 € 
Celovita obnova primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja za naselja Ovsiše, Dobravica in Poljšica.  
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Stanje projekta 
Izvedena je 1. faza obnove vodovoda z obnovo cest, ki poteka sočasno s kabliranjem elektro vodov Elektro Gorenjska. 
Po sklenjeni pogodbi za izdelavo DGD dokumentacije, je potrebno izdelati še del projektov za II. fazo obnove 
vodovoda z s sočasno obnovo cest. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

063063 Vodovod Spar - Filipič 131.361 € 
Obnova vodovodnega omrežja na Gradnikovi ulici, na odseku od Kranjske ceste do Ulice Staneta Žagarja, sočasno z 
obnovo ceste. 

Stanje projekta 
Sočasno z obnovo ceste na odseku od trgovine Spar do Filipiča bo obnovljen tudi javni vodovod. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna znižuje. Višina sredstev se je uskladila na projektantsko oceno 
vrednosti obnove vodovoda na predvideni trasi. 

063066 Vodovod na Šobčevi cesti 15.400 € 
Namen in cilj projekta je izgradnja manjkajočega vodovodnega sistema na Šobčevi cesti. 

Stanje projekta 
Naročena je projektna dokumentacija IDZ, DGD in PZI za izgradnjo manjkajočega vodovoda. V letu 2021 je 
predvidena pridobitev zemljišč in gradbenega dovoljenja ter predaja celotne projektne dokumentacije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi prenosa sredstev iz 
naslova pogodbenih obveznosti izdelave projektne dokumentacije izgradnje vodovoda. 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049002 Investicije v pokopališča - KS Brezje 0 € 
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. 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

049004 Investicije v pokopališča - KS Kropa 18.255 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 
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049005 Investicije v pokopališča - KS Lesce 10.550 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049006 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno 4.359 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049007 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče 3.641 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049008 Investicije v pokopališča - KS Mošnje 7.700 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049009 Investicije v pokopališča - KS Podnart 0 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 17.000 € 
Skladno z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti je potrebno pripraviti in sprejeti nove občinske 
predpise s katerimi se bo urejala pogrebna dejavnost vključno z zagotavljanjem 24-urne dežurne službe ter pokopališka 
dejavnost. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za izvedbo cenitev vseh pokopališč in pokopaliških objektov v občini, kar je predpogoj za 
pripravo novih občinskih predpisov in njihovih finančnih posledic, ter za samo pripravo predpisov. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049017 Pokopališče Begunje 17.923 € 
Ureditev novega pokopališča v Begunjah. 
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Stanje projekta 
Izdelana je projektna dokumentacija PZI in DGD ter vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. V letu 2021 je 
predvidena izvedba dela 1. faze gradnje pokopališča, v kateri je zajeta izgradnja komunalnih priključkov.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna znižuje. Višina sredstev se spreminja zaradi nižje vrednosti prenosa 
pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije. 

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.  

Stanje projekta 
Sredstva bodo vlagateljem razdeljena v skladu in z nameni razpisa. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 185.000 € 
Cilj projekta je vzdrževanje stanovanj in objektov v skladu s stanovanjskim programom in letnim planom vzdrževanja 
stanovanj. 

Stanje projekta 
Pripravljen je letni program vzdrževanja stanovanj za leto 2021. 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

052015 Komunalna oprema - LN ČN sever 339.401 € 
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 javno razsvetljavo. 

Stanje projekta 
S Komunalo Radovljica je sklenjena pogodba o opremljanju stavbnih zemljišč na podlagi katere bo zgrajen del 
komunalne opreme na tem območju urejanja. Na podlagi tega bo plačan komunalni prispevek za gradnjo dveh njihovih 
objektov. Skladno s tem je enak znesek upoštevan tudi na prihodkovni strani.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

052084 Komunalna oprema - ČR07 Črnivec 100.000 € 
Na območju ČR07 je predvidena stanovanjska dejavnost. Investicija Komunalna oprema ČR07 Črnivec obsega 
izgradnjo komunalne opreme za 6 novih stanovanjskih objektov in sicer izgradnjo nove ceste z javno razsvetljavo in 
odvodnjavanjem, vodovodno omrežje, predpripravo za fekalno kanalizacijo, elektro omrežje in telekomunikacijsko 
omrežje. 

Stanje projekta 
Investicija se na podlagi pobude investitorjev izvaja na podlagi pogodbe o opremljanju. Sredstva zagotavljajo 
investitorji, ki bodo po izgradnji komunalno opremo prenesli v last in upravljanje Občine Radovljica. V letu 2020 je 
bila pridobljena projekta dokumentacija ter začeta gradnja, ki bo predvidoma zaključena v začetku leta 2021. Prenos je 
predviden v letu 2021, zato so zagotovljena sredstva na odhodkovni in prihodkovni strani. 

013003 Nakup in oprema zemljišč 247.000 € 
Namen postavke je zagotovitev pogojev za nakup zemljišč in odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja 
nepremičnega premoženja.  
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Stanje projekta 
V letnem načrtu nakupov za leto 2021 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 
letnega načrta pridobivanja premoženja, ki je sestavni del Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Radovljica. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.000 € 

072005 Projekt Oživimo srce 7.000 € 
Cilj projekta je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine Radovljica. 

Stanje projekta 
V letu 2021 so sredstva na NRP namenjena nadaljnjemu nakupu opreme za izvedbo izobraževanj prvih posredovalcev 
in laikov ter za nakup opreme prvih posredovalcev. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE1.371.819 € 

080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 2.000 € 
Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah je bilo razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Namen projekta 
je vzdrževanje in zaščita arheološkega najdišča. 

Stanje projekta 
Sredstva na postavki se namenjajo za nujna vzdrževalna dela na arheološkem najdišču. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082007 Graščina - Grad Radovljica 15.000 € 
Sredstva na NRP se namenjajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja objekta Graščine. 

Stanje projekta 
V letu 2021 je predvidena izdelava načrta električnih inštalacij in električne opreme za zagotavljanje požarne varnosti 
objekta. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082011 Kropa - Kovaški muzej 35.000 € 
Namen investicije je celovita obnova objekta, ki vključuje predvsem obnovo strehe in ostrešja, obnovo severnega dela 
prve in druge etaže, ureditev sistema ogrevanja objekta, umestitev dvigala ter rekonstrukcijo servisnega objekta. V letu 
2021 so sredstva predvidena predvsem za pripravo projektne dokumentacije za celovito obnovo objekta in pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 

Stanje projekta 
V izdelavi je projektna dokumentacija za celovito obnovo objekta. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen 49.000 € 
Sredstva na NRP so namenjena izvedbi nujnih vzdrževalnih del na gradu Kamen. 
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Stanje projekta 
Na gradu Kamen so potrebna številna vzdrževalna dela, ki pa se letno izvajajo glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 32.500 € 
NRP je namenjen izvajanju investicijsko vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine. 

Stanje projekta 
V letu 2021 je predviden javni razpis za sofinanciranje obnove cerkva (20.000,00 EUR) ter znamenj oz. kapelic 
(5.000,00 EUR). Poleg tega so na NRP predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije za obnovo 
Plečnikovih paviljonov v Begunjah. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 5.000 € 
NRP je namenjen investicijskemu vzdrževanju grobišč in spomenikov na območju občine. 

Stanje projekta 
V letu 2021 so na NRP-ju predvidena sredstva za začetek obnove vojnih grobišč v Begunjah, pri čemer si bomo 
prizadevali pridobiti tudi sredstva pristojnega ministrstva. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme 30.100 € 
Sredstva na NRP so namenjena za nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela ter za odkup muzejskih predmetov. 

Stanje projekta 
Sredstva na NRP so načrtovana na podlagi predvidenih rednih potreb, posredovanih s strani javnega zavoda in v skladu 
s proračunskimi zmožnostmi. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

Stanje projekta 
Občina kot ustanoviteljica zagotavlja sredstva za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti knjižnice. Višina sredstev je 
predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

Stanje projekta 
Višina sredstev je načrtovana glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo 10.000 € 
Namen projekta je ureditev Kulturnega doma Lancovo. 

Stanje projekta 
V letih 2021 in 2022 je predvideno podaljšanje strehe na prizidku dvorane, delna obnova obstoječe fasade in nova 
fasada na prizidku. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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. Sredstva se zagotavljajo za namen sanacije 
stavbe ob morebitnem uveljavljanju bančne garancije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082018 Investicije v kulturne domove - KS Srednja Dobrava 15.038 € 
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.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082031 Investicije v kulturne domove - KS Mošnje 0 € 
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 0 € 
NRP je namenjen ureditvi večnamenskega objekta v Begunjah. 

S predlogom proračuna se v letu 2021 sredstva na tem projektu ukinjajo in se v skladu s končnimi rezultati glasovanja v 
okviru participativnega proračuna za izdelavo dokumentacije DGD zagotavljajo na proračunski postavki 41012 
Participativni proračun "Za moj kraj", NRP 999905 območje 5 

Stanje projekta 
Izdelana je idejna zasnova. 

082043 Investicije v kulturne domove - KS Kropa 1.000 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082055 Ureditev kulturnega doma Kropa 15.000 € 
Namen projekta je postopna celovita ureditev Kulturnega doma Kropa. 

Stanje projekta 
V letih 2021 in 2022 je predvidena ureditev električne napeljave v dvorani, nakup luči in odrske tehnike, statični 
pregled nadodrja ter priprava projekta za obnovo nadodrja in zaodrja. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje 5.000 € 
Namen projekta je ureditev Kulturnega doma Mošnje. 

Stanje projekta 
V letih 2021 in 2022 je predviden nakup opreme in pohištva ter investicijsko vzdrževalna dela glede na potrebe 
kulturnega doma. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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082057 Investicije v kulturne domove - KS Podnart 16.600 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082058 Investicije v kulturne domove - KS Brezje 4.000 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082059 Investicije v kulturne domove - KS Kamna Gorica 0 € 
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 982 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082061 Investicije v kulturne domove - KS Lesce 4.500 € 
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. 

 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

081003 Športni park Radovljica 104.000 € 
Sredstva na NRP se predvidijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela (ograje, mreže, urbana in športna oprema...) in 
za projektiranje območja starega dela športnega parka. 

Stanje projekta 
Višina sredstev je načrtovana skladno z razpoložljivimi sredstvi v proračunu. 

Vrednost projekta se glede na osnutek poveča za 70.000 EUR in sicer zaradi predvidene investicije v ureditev 
kolesarskega poligona v starem delu Športnega parka Radovljica, s katero občina kandidira tudi za sredstva Fundacije 
za šport. 

081004 Nogometni center Lesce 8.000 € 
Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko vzdrževala dela in material. 

Stanje projekta 
Višina sredstev se predvidi glede na razpoložljiva sredstva v proračunu. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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. 

Stanje projekta 
Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081008 Smučišče Kamna Gorica 20.000 € 
Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme (snežni top) in za nujna investicijsko-vzdrževalna dela. 

Stanje projekta 
Višina sredstev na NRP je predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081010 Investicije v otroška igrišča - KS Kropa 0 € 
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. 

081012 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 20.000 € 
Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme atletskega stadiona (skok s palico s pripadajočim prekritjem), ki bo 
omogočila razvoj novih dejavnosti in izvedbo prireditev na višji ravni. 

Stanje projekta 
Pridobljen je predračun za nakup opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081015 Kopališče Kropa 20.000 € 
Sredstva na NRP se namenijo za projektiranje novega večnamenskega objekta za potrebe kopališča. 

Stanje projekta 
Za projekt je izdelana idejna zasnova. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081016 Investicije v otroška igrišča - KS Lancovo 0 € 
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 0 € 
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 6.000 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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081031 Športni park Vrbnje 39.000 € 
Sredstva na NRP se namenijo za gradnjo večnamenskega objekta v športnem parku in za nadzor. 

Stanje projekta 
Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

Stanje projekta 
Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081034 Kopališče Radovljica 26.500 € 
Sredstva na NRP se namenijo za nujno investicijsko-vzdrževanje (oprema za ogrevanje balona). 

Stanje projekta 
Sredstva so načrtovana glede na poznane cene te opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 2.000 € 
Sredstva na NRP se namenijo za morebitne stroške intervencijskih popravil na opremi športne dvorane v OŠ Staneta 
Žagarja Lipnica. 

Stanje projekta 
Sredstva so načrtovana glede na proračunske možnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081039 Otroška igrišča 20.000 € 
Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela za izpolnjevanje varnostnih standardov. 

Stanje projekta 
Sredstva se načrtujejo glede na najnujnejše potrebe in razpoložljiva sredstva v proračunu. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081041 Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica 9.600 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081042 Kopališče Radovljica - 1. faza 610.900 € 
Sredstva na NRP se namenijo za nadaljevanje izvedbe 1. faze celovite rekonstrukcije Kopališča Radovljica. 

Stanje projekta 
Sredstva so načrtovana glede na predvidene možnosti sofinanciranja iz nepovratnih sredstev, za projekt je pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. 
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Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081050 Investicije v otroška igrišča - KS Begunje 0 € 
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 0 € 
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 40.600 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

081053 Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno 1.000 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi vključitve ocenjenih 
prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja. 

081054 Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje 2.500 € 
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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081056 Investicije v otroška igrišča - KS Podnart 0 € 
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 221.000 € 

091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 10.000 € 
Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja Vrtec Radovljica ter nakupu opreme. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe vrtca po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 52.500 € 
Sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, glede na potrebe, v enotah Vrtca Radovljica. 

Stanje projekta 
Sredstva v letu 2021 so predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del ter zamenjavo starejših aparatov in 
opreme po enotah vrtca. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica 45.000 € 
Namen projekta je ureditev dodatnih prostorov radovljiškega vrtca glede na potrebe po varstvu predšolskih otrok. 

Stanje projekta 
Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, potrebne za ureditev dodatnih prostorov vrtca v 
Radovljici. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 11.500 € 
Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje 8.000 € 
Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091006 OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje 12.000 € 
Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje 5.000 € 
Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091010 Investicije v obnovo OŠ 45.000 € 
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšanju prostorskih pogojev osnovnih in glasbene šole. 

Stanje projekta 
Sredstva razdeli komisija, katere člani so tudi ravnatelji osnovnih šol in glasbene šole. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091023 Podružnična šola Mošnje 20.000 € 
Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti na podružnični šoli v Mošnjah. 
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Stanje projekta 
V letu 2021 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 5.000 € 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela, ki jih izvaja glasbena šola, in nakup opreme. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe glasbene šole po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 7.000 € 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Ljudske univerze Radovljica. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe Ljudske univerze Radovljica po investicijskem vzdrževanju in nakupu 
opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 24.400 € 

107004 Medgeneracijski center Radovljica 24.400 € 
Namen projekta je ureditev ustreznih prostorov za medgeneracijski center v prostorih nekdanje knjižnice. 

Stanje projekta 
V letu 2021 se sredstva namenijo za kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije za obnovo in preureditev stare 
knjižnice v medgeneracijski center. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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PROGRAM ŠPORTA OBČINE RADOVLJICA 
ZA LETO 2021 

 

LPŠ 2021 - UVOD 
Občina Radovljica si na področju športa prizadeva, da bi: 

- vsem občankam in občanom zagotovila možnosti za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi 
športnimi in rekreacijskimi aktivnostmi v varnem in zdravem okolju, 

- otrokom in mladim zagotovila kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in 
rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga, 

- razvijala moralne in etične vrednote športa, občanom dala možnost napredovanja na športnem področju in 
možnost javnega priznanja njihovih dosežkov, 

- ustvarjala spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, 
- podpirala družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni 

udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot, 
- učinkovito vključevala športne aktivnosti in infrastrukturo v strategijo razvoja turizma in z dobrimi športniki 

ter njihovimi uspehi promovirala občino. 
 

Občina Radovljica iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju športa z: 
- zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa, 
- spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 
- načrtovanjem, gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem javnih športnih objektov. 

 

Občina Radovljica z letnim programom športa za leto 2021 določa športne programe, ki bodo športnim društvom, 
občinski športni zvezi, vzgojno-izobraževalnim institucijam ter invalidskim organizacijam v navedenem letu 
sofinancirani iz občinskega proračuna.  Z letnim programom športa določa tudi namene in obseg financiranja na 
področju športne infrastrukture. Letni program športa v Občini Radovljica se sofinancira skladno z veljavno zakonodajo 
na tem področju, torej Zakonom o športu (Ur. l. RS št. 29/17 in spremembe) in na podlagi usmeritev Nacionalnega 
programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 in Izvedbenega načrta Nacionalnega  programa športa v Republiki 
Sloveniji 2014-2023 ter skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN OU, št. 
265/19 in spremembe), katerega sestavni del so pogoji in merila za vrednotenje posameznih programov.  

 

Sredstva za programe, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocijo športa ter 
projekte s področja družbene in okoljske odgovornosti v športu, se športnim društvom, občinski športni zvezi, vzgojno-
izobraževalnim institucijam, invalidskim organizacijam in ostalim izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje, razdelijo na 
podlagi vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa. Sredstva za spodbude in nagrade se razdelijo 
glede na število udeležencev najvišje ravni tekmovanj in glede na razpoložljiva sredstva v proračunu.  

 

Namen in obseg financiranja na področju športne infrastrukture se v proračunu določi po posameznih proračunskih 
postavkah in v načrtu razvojnih programov. 

 

LPŠ 2021 - POUDARKI 
- v proračunu za leto 2021 se za »PROGRAMI ŠPORTA« - področje, ki obsega sredstva za sofinanciranje 

programov in strokovnih nalog v športu in sredstva za športno infrastrukturo, to je za načrtovanje in izvedbo 
investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme športnih objektov in otroških igrišč ter za upravljanje, 
tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov skupaj namenja 1.570.200 EUR, kar predstavlja 6,24% 
celotnega proračuna občine za leto 2021, 

- višina sredstev, predvidenih za sofinanciranje programov športnih društev, občinske športne zveze, vzgojno-
izobraževalnih institucij ter invalidskih organizacij, ki so v javnem interesu, se v primerjavi z letom prej ne 
spreminja - delež, namenjen programom športa, v celotnem letnem programu športa sicer znaša 26,87%,  

- delež sredstev za vlaganja v športno infrastrukturo v letu 2021 znaša 73,13%, pri čemer največji investicijski 
zalogaj predstavljata nadaljevanje 1. faze rekonstrukcije Kopališča Radovljica in predvidena ureditev 
kolesarskega poligona v starem delu Športnega parka Radovljica, za katero občina kandidira tudi za sredstva 
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Fundacije za šport. Pri tekočem obratovanju in vzdrževanju pa se največ sredstev nameni za pokritje stroškov 
delovanja Kopališča Radovljica in Športnega parka Radovljica.  

 

LPŠ 2021 - RAZDELITEV SREDSTEV PO NAMENU: 

 EUR % % 

PROGRAMI ŠPORTA 422.000 26,87 100,00 

Sofinanciranje programov in razvojnih nalog v športu 420.000  99,53 

Spodbude in nagrade športnikom 2.000  0,47 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 1.148.200 73,13 100,00 

Investicije, gradnje, nadzor in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 806.400  70,23 

Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje  športnih objektov 251.800  21,93 

Načrti in druga projektna dokumentacija za športne objekte 46.000  4,01 

Nakup opreme športnih objektov 44.000  3,83 

SKUPAJ 1.570.200 100,00  

 

 

LPŠ 2021 - RAZDELITEV SREDSTEV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH 
 

PROGRAMI ŠPORTA 

Športni programi: 

Proračunska postavka EUR 

48126 Sofinanciranje programov športa  420.000  

48118 Spodbude in nagrade 2.000 

SKUPAJ 422.000  

 

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 48126 Sofinanciranje programov športa in se razdelijo prek 
vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.  

 

Sredstva iz proračunske postavke 48126 se v letu 2021 namenijo za izvajanje naslednjih programov in dejavnosti v 
športu ter v naslednji predvideni višini: 

 

ŠPORTNI PROGRAMI: 
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki jo izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi oziroma od njih 

pooblaščene organizacije - 30.000 EUR, od tega: 20.000 EUR za izvedbo šolskih športnih tekmovanj in 
10.000 EUR za ostale programe prostočasne športne vzgoje,  

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki jo izvajajo ostali izvajalci - 120.000 EUR, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 120.000 EUR, 
- kakovostni šport - 22.000 EUR, 
- vrhunski šport - 25.000 EUR, 
- šport invalidov -  4.500  EUR, 
- športna rekreacija - 30.000 EUR 
- šport starejših - 3.500 EUR. 
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ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 

- delovanje društev in občinske športne zveze - 23.000 EUR. 
 

ŠPORTNE PRIREDITVE: 

- športne prireditve - 42.000 EUR. 
 

Predvidena višina sredstev za posamezne programe in ostale dejavnosti v športu je načrtovana na podlagi usmeritev 
nacionalnega programa športa in realizacije v minulih letih. Dejansko višino sredstev za posamezne zgoraj navedene 
programe in dejavnosti v športu za leto 2021 glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in skupno število točk, ki so 
jih za posamezne programe dosegli vlagatelji, določi komisija za dodelitev sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje 
programov športa. 

 

V letu 2021 se del sredstev v višini 2.000 EUR predvidi tudi za spodbude in nagrade udeležencem POI Tokio 2021, ki 
imajo stalno bivališče v Občini Radovljica oziroma so člani klubov s sedežem v Občini Radovljica. Sredstva so 
zagotovljena na proračunski postavki  48118 Spodbude in nagrade. 

 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 

Investicije, gradnja, nadzor in investicijsko vzdrževanje športnih objektov:  

Proračunska postavka/NRP EUR 

46203/081003 Športni park Radovljica 80.000 

46207/081005 Šolsko in otroško igrišče OŠ F.S.F. Lesce 1.500 

46213/081034 Kopališče Radovljica 635.400 

46216/081008 Smučišče Kamna Gorica 20.000 

46243/081031 Športni park Vrbnje 39.000 

46245/081033  Ostali športni objekti in nakup opreme 12.500 

46246/081004 Nogometni center Lesce 8.000 

46251/081039 Otroška igrišča 10.000 

SKUPAJ 806.400 

 

Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov:  

Proračunska postavka EUR 

46203 Športni park Radovljica 82.500  

46207 Šolsko in otroško igrišče OŠ F.S.F. Lesce 1.900 

46213 Kopališče Radovljica 97.500 

46216 Smučišče Kamna Gorica 8.200 

46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 3.300 

46221 Atletski park OŠ A.T. Linharta Radovljica 5.500 

46227 Kopališče Kropa 18.000  

46243 Športni park Vrbnje 2.450 
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Proračunska postavka EUR 

46244 Dom Ljubno 2.500 

46245 Ostali športni objekti 5.500 

46246 Nogometni center Lesce 20.000 

46251 Otroška igrišča 2.000 

46252 Športne površine Ljubno 450 

48129 Urejanje tekaških prog 2.000 

SKUPAJ 251.800 

 

Načrti in druga projektna dokumentacija za športne objekte:  

Proračunska postavka/NRP EUR 

46203/081003 Športni park Radovljica 24.000 

46213/081034 Kopališče Radovljica 2.000 

46227/081015 Kopališče Kropa 20.000 

SKUPAJ 46.000 

 

Nakup opreme športnih objektov:  

Proračunska postavka/NRP EUR 

46221/081012 Atletski park OŠ A.T. Linharta Radovljica 20.000 

46245/081033 Ostali športni objekti in nakup opreme 12.000 

46247/081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 2.000 

46251/081039 Otroška igrišča 10.000 

SKUPAJ 44.000 

 

SKUPAJ - PODROČJE ŠPORTA V LETU 2021 1.570.200 EUR 

 

Datum: november 2020 

Številka: 

  

Pripravila: 

Romana Šlibar Pačnik, 

višja svetovalka 

Ciril Globočnik 

ŽUPAN 
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PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI 
OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021 

 

UVOD 
Občina Radovljica je decembra 2015 sprejela strategije za mlade občine Radovljica, ki je  vsebinsko začrtala delovanje 
občine na področju mladine v prihodnjih letih. Namen Strategije za mlade občine Radovljica 2016−2021 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. Občina Radovljica z ukrepi, ki jih predvideva strategija, mladim želi zagotoviti življenjski prostor, v katerem 
bodo lahko razvijali moralne in etične vrednote, ki bodo mlade spodbujale k prostovoljnemu delu in aktivni udeležbi v 
družbi, k doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot, razvijali svoje 
kompetence in veščine ter dosegali svoje cilje, aktivno sooblikovali lokalno in širšo skupnost in v katerega se bodo, ne 
glede na to, kam jih bo pot peljala, radi vračali.  

Temeljni cilji strategije za mlade so naslednji: 
- strateško začrtati delovanje občine na področju mladine, 
- okrepiti mladinsko organiziranje in mladinsko delo v občini, 
- okrepiti participacijo mladih v občini,  
- določiti vsebino in obseg ukrepov Občine Radovljica na posameznih prednostnih področjih, ki vplivajo na 

življenje in razvoj mladih v občini, 
- opredeliti kazalnike za vrednotenje ter delovno telo za vrednotenje uresničevanja strategije. 

Kot eden od ukrepov za izvajanje strategije je predviden vsakoletni sprejem letnega programa mladinskih dejavnosti, v 
katerem se vsebinsko in finančno podrobneje določijo in opredelijo posamezni ukrepi in aktivnosti za posamezno 
proračunsko leto. 

 

PRORAČUNSKA SREDSTVA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021 
V nadaljevanju je prikazana podrobnejša razdelitev sredstev po posameznih proračunskih postavkah v proračunu za leto 
2021. 

Proračunska postavka 
Proračun 2021 

(v EUR) 
49274 Mladinski in študentski programi  
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2021 11.600,00 
Drugi operativni odhodki - neposredni stroški izvajanja mladinskih dejavnosti, npr. 
prevozi na počitniške dejavnosti, promocijski materiali, stroški informiranja,… 4.000,00 

49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 8.600,00 
49270 Ljudska univerza Radovljica 20.000,00 
49273 Štipendiranje študentov 3.500,00 
49286 Mladinski center 40.000,00 
SKUPAJ 87.700,00 

V nadaljevanju je podrobneje obrazložena predvidena poraba sredstev po namenu. 

 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2021 

Občina Radovljica bo tudi v letu 2021 objavila javni razpis, predvidoma v mesecu marcu. Predmet javnega razpisa je 
sofinanciranje javnih programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti, ki jih izvajajo organizacije v 
mladinskem sektorju s sedežem ali podružnico v občini Radovljica in ki spodbujajo: 

- kreativno in aktivno preživljanje prostega časa mladih, 
- preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 
- neformalno izobraževanje in usposabljanje ter kreativno ustvarjanje mladih, 
- prostovoljsko delo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanja mladih, 
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 
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- mednarodno povezovanja mladih in 
- dostopnost mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih. 

 

Neposredni stroški izvajanja mladinskih dejavnosti 

Del sredstev se bo namenil za pokrivanje neposrednih stroškov dejavnosti, ki se ne pokrivajo iz sredstev za delovanje 
mladinskega centra. Del sredstev je predviden za pokrivanje stroškov za pripravo, oblikovanje in tisk različnih 
promocijskih materialov (letakov, plakatov, elektronskih gradiv…), povezanih z izvajanjem strategije in letnega 
programa mladinskih dejavnosti, in za izvajanje aktivnosti z ostalimi partnerji v strategiji.  

 

Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 

Sredstva se namenijo za stroške praktičnih ali knjižnih daril in denarnih nagrad za osnovnošolce, dijake in študente, ki 
so v času šolanja vsa leta dosegali nadpovprečen učni uspeh. 

 

Izobraževalni programi za mlade, ki jih izvaja Ljudska univerza Radovljica 

Ljudska univerza od maja 2016 izvaja program PUM-O (projektno učenje za mlajše odrasle), za katerega so ponovno 
pridobili nepovratna sredstva. Občina zagotavlja sredstva za zagotavljanje lastne udeležbe na javnem razpisu 
(7.500 EUR). Projekt Erasmus+ je naslednik programov Grundtvig in Mladi v akciji in je sofinanciran prek Evropskega 
sklada za izobraževanje. Tudi za ta projekt se iz proračunskih sredstev zagotavlja sofinancerski delež (3.500 EUR).  

Ljudska univerza izvaja tudi formalne srednješolske programe, za sofinanciranje katerih se iz proračunskih sredstev 
zagotavlja 4.000 EUR. Program Mladi in podjetništvo je namenjen mladim iskalcem zaposlitve in poteka v sodelovanju 
z lokalnimi podjetji in podjetniki. Iz proračuna se za izvajanje programa namenja 5.000 EUR. 

 

Štipendiranje študentov 

Občina z izvajanjem aktivnosti na področju štipendiranja želi mladim omogočiti boljše možnosti izobraževanja in 
kasnejšega vključevanja na trg dela. Občina vsako leto objavi javni poziv delodajalcem za sofinanciranje kadrovskih 
štipendij ter razpis za nagrade uspešnim dijakom in študentom. 

 

Delovanje mladinskega dnevnega centra KamRa 

Namen programa mladinskega centra je, da z zanimivimi in uporabnimi vsebinami privabi mladostnike v svoje 
prostore, kjer bodo lahko aktivno preživljali prosti čas, pridobili različna znanja, informacije, krepili svoje talente in 
veščine in pridobivali nove. Sredstva, ki so v proračunu namenjena za delovanje mladinskega centra, so namenjena 
kritju stroškov dela, materialnih stroškov ter stroškov izvajanja programov in projektov. 

 

KamRa za otroke 

Sodelovanje z različnimi društvi in institucijami: Društvo za zdrav osebnostni razvoj mladih Več, Društvo 364, Center 
za socialno delo Radovljica, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Osnovna šola Antona Tomaža Linharta, OŠ Antona 
Janša, Osnovna šola Lesce. Lokacije, kjer se izvajajo aktivnosti: Radovljica, Lesce, Begunje, Kamna Gorica, Ljubno, 
Bohinj. 

Programi: 
- učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah (sodelovanje zunanjih sodelavcev in študentov, ki imajo potrebno 

strokovno znanje za posamezne predmete), učna pomoč na terenu, 
- preventivne tematske delavnice 
- preventivne delavnice namenjene razvijanju veščin za večjo psihično odpornost in čustveno stabilnost otrok ter 

mladostnikov, opredelitvi odgovornosti posameznika, razvijanje pozitivnih odnosov med vrstniki ter 
povečanju socialne vključenosti in čustvene inteligence, 

- angleščina, nemščina, 
- tečaj risanja in slikanja z akademsko slikarko Lučko Šparovec, 
- ustvarjalne delavnice,  
- moderni mozaik Trencadis (delavnice ustvarjanja za otroke, družinski mozaik), 
- kuharske delavnica 
- KamRa z razgledom - pohodi po okoliških hribih in lokalnih poteh, 
- športne aktivnosti, softball v organizaciji Zavoda 364, joga 
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- čarobne bralne urice (pomoč otrokom s težavami pri branju),  
- druženje ob video in družabnih igrah (v organizaciji mladih iz Društva Več), 
- računalniške delavnice  v programu Scratch, 
- počitniške dejavnosti: aktivno počitniško varstvo, ogledi lokalnih muzejev, delavnice animiranega filma, 

delavnice o robotiki, likovna kolonija; športne igre, stare igre po različnih lokacijah občine Radovljica, 
žongliranje, različne delavnice glede na povpraševanje otrok,  

- delavnice legorobotike, 
- delavnice recikliranja in šivanja različnih izdelkov (nahrbtniki, peresnice, maske za večkratno uporabo), 
- lutkovna dogodivščina zgodba o Zemljici (osveščanje o varovanju okolja, ločevanju odpadkov in podnebnih 

spremembah), 
- »urica za starše«: pogovori in reševanje težav med otroki in starši (izvaja vodja centra z ustrezno strokovno 

izobrazbo in izkušnjami za delo z otroki in mladostniki v stiski), 
- individualni pogovori in svetovanje za otroke in mladostnike v težavah (vodja centra), 
- možnost uporabe računalnikov, 
- bralni kotiček, urejen s pomočjo radovljiške knjižnice, 
- izmenjevalnica igrač, 
- zbiranje igrač in oblačil za socialno ogrožene otroke, 
- ločene aktivnosti za otroke in mladostnike iz Centra za socialno delo Radovljica in Osnovne šole Antona Janša 

(softball, delavnica izdelovanje modernega mozaika,  ogled čebelarskega centra - ustvarjalna delavnica, risanje 
in slikanje…), 

- sodelovanje v vseslovenski akciji Slovenske Filantropije dan za spremembe. 
 

KamRa za mlade do 29. let 

- učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah, 
- priprave na popravne in zaključne izpite, poklicno in splošno maturo, 
- potopisne delavnice, 
- preventivne tematske delavnice, 
- jezikovne delavnice (nemščina konverzacija, angleška konverzacija), 
- angleški teden z naravnimi govorci iz Amerike v sodelovanju z Društvom Več, 
- karierno svetovanje, pomoč pri iskanju zaposlitve, 
- video produkcija, 
- športne aktivnosti (softball,  joga v Čebelarskem centru Lesce), 
- tematske delavnice o odnosih (Društvo Več), 
- individualni pogovori in svetovanje (reševanje osebnih stisk mladih, povezovanje s strokovnjaki za določene 

probleme mladih), 
- nadaljevalne računalniške delavnice (napredni Word,  Excel, PowerPoint), 
- delavnice učenja fotografiranja in urejanja fotografij, 
- »Naj bo hobi tvoj poslovni uspeh«: osnove marketinga, izdelovanje spletnih strani, 
- delavnice kreativne komunikacije in javnega nastopanja, 
- delavnica »Kako organizirati javni dogodek«, 
- moderni mozaik Trencadis: začetni in nadaljevalni tečaj 
- delavnica priprave koktajlov s profesionalnim barmanom, 
- »izmenjevalnica« oblačil in ostalih stvari, 
- delavnice o ekologiji in trajnostnem razvoju, 
- možnost uporabe računalnika, 
- brezplačne kino vstopnic za mlade (deset na mesec, sodelovanje z Linhartovo dvorano Radovljica), 
- obveščanje preko portala Mladi Radovljice, 
- prostovoljno delo mladih v centru: pomoč pri delavnicah za otroke, pomoč pri branju, 
- možnost  za opravljanje obveznih izbirnih vsebin, 
- v sodelovanju s Klubom radovljiških študentov: revija Mladi Radovljice (3 izdaje letno), organiziranje skupnih 

dogodkov za mlade,  
- internetni radio Galama za mlade: predvajanje glasbe mladih neuveljavljenih skupin in posameznikov iz vse 

Slovenije, promocija mladinskega centra, 
- sodelovanje z  društvom Legebitra: svetovanje za mlade, podporna skupina, 
- sodelovanje na dnevu športa v organizaciji Zavoda Manipura, 
- sodelovanje in udeležba na dogodkih in projektih v organizaciji Mreže MaMa, Urada za mladino in drugih 

nacionalnih dogodkih, 
- Erasmus + : mladinske izmenjave, Evropska prostovoljna služba: možnost nabiranja izkušenj v tujini, 
- sodelovanje  s srednjimi šolami, z Društvom za zdrav osebnostni razvoj mladih Več, Zavodom 364, s Klubom 

radovljiških študentov, z Zavodom Manipura, Zavodom za zaposlovanje Radovljica, Javnim zavodom Turizem 
in kultura Radovljica. 
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Iz sredstev za delovanje mladinskega centra se krijejo stroški za plačo vodje in  koordinatorja programov, stroški 
zunanjih strokovnih sodelavcev, ki so visoko usposobljeni za delo z mladimi, še posebej za posamezne mlade iz 
ranljivih ciljnih skupin, stroški sodelavcev za učno pomoč, stroški ustvarjalnih delavnic in različnih drugih aktivnosti in 
programov, material za delavnice, materialni stroški, stroški za promocijo in drugi posredni stroški. 

 

FINANČNI NAČRT 2021 - Mladinski center KamRa 
postavka ČLOVEŠKI VIRI v EUR 

1 vodja centra (plača) 25.000 
2 študentsko delo: dežurstva, učna pomoč udeležencem 2.000 

3 avtorsko delo, delo po podjemni pogodbi, vodenje delavnic, predavanj, 
strokovnih dogodkov, učna pomoč 3.500 

4 podjemno delo: čiščenje 1.500 
5 plačilo po pogodbi o sodelovanju (s.p.), vodenje delavnic, predavanj… 6.000 
 SKUPAJ ČLOVEŠKI VIRI 34.500 
 POSREDNI STROŠKI  

6 material za delavnice 2.000 
7 promocija 2.000 
8 materialni stroški (elektrika, ogrevanje…) 1.500 
 SKUPAJ POSREDNI STROŠKI 5.500 
   

 SKUPAJ ODHODKI 43.500 

V programu za leto 2021 so navedene predvidene aktivnosti v okviru strategije za mlade, ki pa se lahko še sproti 
usklajujejo skladno s potrebami, željami in predlogi mladih in v okviru proračunskih zmožnosti. 
 

Datum: oktober 2020 

Številka: 
 

Program mladinskih dejavnosti za leto 2021 je Komisija za mlade obravnavala in potrdila na svoji 4. seji, dne 
14.10.2020. 
 

Pripravile: 
Romana Šlibar Pačnik, 
višja svetovalka 
 

Karmen Korošec, 
višja svetovalka  
 

Jasmina Šubic, 
vodja mladinskega centra 

Ciril Globočnik, 
ŽUPAN 

  



 

307 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021  

1. UVOD 
Ljudska univerza Radovljica z raznovrstno in kakovostno ponudbo formalnih in neformalnih izobraževalnih programov 
ustvarja številne možnosti za vseživljenjsko učenje v naši občini. 

S projekti in programi, ki jih izvaja Ljudska univerza Radovljica, se odrasle spodbuja k učenju s kakovostnimi 
izobraževalnimi oblikami in čim večjo dostopnostjo izobraževanja odraslih. Pomemben cilj ljudske univerze je nenehno 
izboljševanje možnosti odraslih, da ima vsak posameznik vse življenje dostop do visokokakovostnih učnih priložnosti, 
ki spodbujajo osebnostni in poklicni razvoj, krepijo samozavest, prilagodljivost, zaposljivost in dejavno udejstvovanje v 
družbi.  

Hitre družbene, gospodarske in kulturne spremembe nas spodbujajo k nenehnemu prilagajanju in razvoju. Pri 
načrtovanju dela, dejavnosti in programov, se upošteva temeljna znanja in spretnosti, ki jih današnji človek potrebuje za 
življenje in delo, značilnosti lokalnega okolja in priložnosti, ki jih to okolje ponuja. Z uspešno prijavo na javne razpise 
se na Ljudski univerzi Radovljica zagotavlja nove možnosti za specifične ciljne skupine. Zagotovili smo evropska 
sredstva do leta 2022 za izvajanje programov za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, s čimer bi se 
izboljšala zaposljivost in konkurenčnost, zlasti starejših. Kot podporno dejavnost nudimo odraslim informiranje in 
svetovanje ter vrednotenje in priznavanje znanj. V programu PUM-O bomo nadaljevali delo z mladimi, ki so predčasno 
opustili šolanje, se soočajo s težavami doma in v šoli ali so brezposelni. Program omogoča vključenost mladih, katerim 
se nudi strokovno podporo in pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. V petih letih se je v lokalno okolje dobro zasidral 
tudi Mladinski dnevni center KamRa, saj je vsako leto več udeležencev. V letu 2021 bomo z dejavnostjo mladinskega 
dela nadaljevali in poskušali pridobiti dodatna sredstva na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Vsi ti programi so podprti iz državnega proračuna ali evropskih sredstev. 

V programu izobraževanja odraslih občine Radovljica za leto 2021 so navedene ključne informacije o zavodu in 
predstavljeni načrtovani programi in projekti za leto 2021, sofinancirani s strani Občine Radovljica. 

 

2. OSNOVNI PODATKI IN DELOVANJE ZAVODA 
 

Naziv javnega zavoda:    Ljudska univerza Radovljica 
Naslov:      Kranjska cesta 4 
Matična številka:     5052858 
Številka vpisa  pri reg.sodišču:                 1432/91  
Številka proračunskega porabnika:   71765 
Številka transakcijskega računa:                      SI 56 0130 26 03 0717 688 
Davčna številka:     SI 10017399 
Telefon:      04 5372400 
Elektronski naslov:                     lur.info@guest.arnes.si 
Spletna stran:                www.lu-r.si 
 
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.  

Osnovna dejavnost javnega zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno 
izobraževanje. Obsega področje splošnega in poklicnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter 
pridobivanja izobrazbe. Izobraževanje otrok in mladine, ki so vključeni v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot 
dopolnjevanje izobrazbe.  

Izobraževanje poteka v obliki izrednega izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, študijskih skupin in krožkov, 
inštrukcij, vodenega samoizobraževanja ter drugih oblik izobraževanja.  

Poleg izobraževanja javni zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja svetovalno dejavnost predvsem 
na področju izobraževanja ter druge dejavnosti, ki so povezane s celovito ponudbo. 

Glavna dejavnost Ljudske univerze Radovljica po SKD je 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje. Javni zavod lahko poleg izobraževalne dejavnosti opravlja tudi dejavnosti socialnega varstva ter 
mladinskega dela. 

http://www.lu-r.si/
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Poslanstvo, vrednote in vizija Ljudske univerze Radovljica 
Ljudska univerza Radovljica gradi svoje poslanstvo na več kot 60-letni tradiciji v izobraževanju odraslih. Pomembni so 
nam znanje, strokovnost, upoštevanje posameznika, dobri odnosi, usmerjenost v prihodnost.  

Naša vizija je skrb za socialno vključenost vseh generacij. Še naprej želimo ohraniti in krepiti sloves dobre organizacije, 
prepoznavne po kakovostni in pestri izobraževalni ponudbi ter po udeležencih z odličnim znanjem in s pridobljenimi 
kompetencami za nadaljnje izobraževanje. 

 

Organi zavoda 
Organi javnega zavoda so: svet zavoda, direktor, andragoški zbor, strokovni aktiv, vodja izobraževalnega področja.  

 

Svet zavoda 
Svet Ljudske univerze Radovljica je izvoljen organ zavoda, ki ga vodi predsednik sveta. Svet zavoda sestavlja pet 
članov: dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika zaposlenih in en predstavnik udeležencev. Svet zavoda je 
izvoljen za obdobje 4 let. Trenutna sestava sveta zavoda: 

Mojca Šolar Perko                            predstavnica zaposlenih, predsednica 
Ana Dobnikar                                   predstavnica zaposlenih  
Matilda Reš                                      predstavnica ustanovitelja 
Neža Mezeg                                      predstavnica ustanovitelja 
Vesna Misjak                                    predstavnica udeležencev 
 

Direktorica 
Temeljne naloge direktorice so določene že z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Radovljica. 
Direktorica javnega zavoda je andragoški vodja in poslovodni organ. Direktorica organizira in vodi strokovno delo in 
poslovanje, predstavlja in zastopa javni zavod in je odgovorna za zakonitost dela javnega zavoda. 

 

Strokovni organi 
Strokovni organi v javnem zavodu so andragoški zbor, strokovni aktiv in vodja izobraževalnega področja. Andragoški 
zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji javnega zavoda, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle več kot 100 
ur na leto. Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci - organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem 
izobraževalnem področju.  

 

Kadrovski pogoji 
V zavodu so poleg direktorice zaposleni še: 

- 5 organizatork izobraževanja odraslih 
- 6 samostojnih strokovnih delavk 
- 1 javna delavka 

Pri izvedbi programov izobraževanja in usposabljanja sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci, s katerimi imamo 
sklenjene avtorske, podjemne pogodbe ali pogodbe o sodelovanju, in sicer glede na potrebe in trenutno izvajanje 
izobraževalnih programov ter poklicnih izpopolnjevanj in usposabljanj.  

 

Materialni pogoji 
Ljudska univerza Radovljica deluje v večnamenski stavbi, v prvem nadstropju na Kranjski cesti 4 v Radovljici. Stavba 
je bila zgrajena za namen izobraževanja in je primerno opremljena. V upravljanju imamo prostore objekta v izmeri 350 
m2 uporabnih površin in pripadajočo opremo. Razpolagamo z računalniško učilnico, dvema večjima in dvema manjšima 
učilnicama ter z upravnimi prostori. 

Za potrebe programa PUM-O in Mladinskega dnevnega centra KamRa ima Ljudska univerza Radovljica najete prostore 
na Ljubljanski cesti 19 v Radovljici. Občina Radovljica je Ljudski univerzi za potrebe delovanja zavoda prenesla v 
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upravljanje objekt Čebelarskega razvojno izobraževalnega centra Lesce na naslovu Rožna dolina 48a, 4248 Lesce z 
zunanjo ureditvijo (medoviti vrt in čebelnjak).  

Z namenom omogočanja čim večje dostopnosti izobraževanja občanom nekatere neformalne programe izvajamo tudi v 
okoliških krajih in vaseh. Tako v programe vključimo ranljive ciljne skupine, za katere oddaljenost izvajanja 
izobraževanja od kraja bivanja pomeni nepremostljivo oviro. Program medgeneracijskega centra izvajamo tudi v enoti 
na Bledu, Ljubljanska cesta 5, in tako delujemo na štirih lokacijah.  

Občina Radovljica v letu 2021 namenja  22.540 EUR (za kritje ne programskih stalnih stroškov - ogrevanje, elektrika, 
komunalne storitve, upravljanje)  

Občina Radovljica v letu 2021 namenja 22.000 EUR za plačo direktorja LUR za vodenje javnega zavoda Ljudska 
univerza Radovljica. 

Občina Radovljica v letu 2021 namenja 7.000 EUR za investicije (za redno vzdrževanje ter za obnovo straniščnih 
prostorov). 

 

3. PROGRAMI ZA ODRASLE V LETU 2021  
Občina Radovljica namenja v letu 2021 tudi sredstva za sofinanciranje izvedbe programov, ki so predstavljeni in 
finančno ovrednoteni v nadaljevanju. 

 

3.1 Program PUM-O Projektno učenje mlajših odraslih 
Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih 
od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti. Program upošteva izhodišča Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je umeščen v 9. prednostno os "Socialna vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine" v sklop drugega specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".  

Program je naravnan je k odpravljanju vzrokov, ki so privedli do izstopa iz šole ali dela. Problemov mladostnikov se 
mentorji lotijo celostno. Mladi dobijo motivacijo za nadaljevanje šolanja, iskanje zaposlitve, naučijo se različnih veščin, 
krepijo si samozavest. Z udeleženci delajo v skupini in individualno, skupaj rešujejo težave povezane s šolo in osebne stiske. 
Poleg učenja so jim na voljo številne interesne dejavnosti (ustvarjalne, kuharske in tematske preventivne delavnice, šport), 
produkcijsko delo (prostovoljno delo v različnih organizacijah) in zanimivi projekti. V vseh letih so udeleženci z mentorji 
naredili številne filme, gledališke igre, modno revijo, lutkovno igrico, nekaj videospotov, časopis, fotografsko razstavo, plesno 
predstavo, PUMopis, dokumentarni film o duševnem zdravju mladih z naslovom Hočem živeti, lutkovno predstavo, animacijo in 
gledališče senc. Program poteka vsak dan. Vsak udeleženec ima svoj individualni načrt, ki ga poskuša v največji meri 
uresničiti. Najpomembnejši cilji so dokončati šolo, opraviti čim več izpitov, najti zaposlitev, si pridobiti nove spretnosti, 
premagati ovire, osebno rasti. Velik poudarek je na tudi kariernih vsebinah, s katerimi udeleženci odkrivajo svoje poklicne 
interese, potenciale, se spoznajo s trgom dela, podjetniškimi vsebinami in tako lažje načrtujejo svojo karierno pot. Poleg vseh 
naštetih dejavnostih, se poskušamo čim več vključevati lokalno skupnost in mednarodno sodelovati z drugimi mladinskimi 
organizacijami.  

Program PUM-O je v glavnini financiran iz evropskih sredstev preko Evropskega socialnega sklada.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2021: 7.500 EUR za najemnino in materialne stroške. 

 

3.2. Univerza za tretje življenjsko obdobje 
V okviru Ljudske univerze Radovljica že več kot dvajset let poteka Univerza za tretje življenjsko obdobje. UTŽO 
Radovljica je članica mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Z izobraževanjem, prostovoljstvom in 
javnim delovanjem si v tej mreži prizadevamo za tesnejše povezovanje generacij ter višjo stopnjo sodelovanja starejših 
v družbi. V Sloveniji deluje 47 univerz za tretje življenjsko obdobje. Te sežejo tudi v manjše kraje in tako bistveno 
zmanjšujejo neenakosti v dostopu starejših do izobraževanja. 

Program Univerze za tretje življenjsko obdobje je oblikovan tako, da je prilagojen tistim željam, potrebam in interesom 
udeležencev, katerih prej v svojem življenju nikoli niso uspeli uresničiti, oziroma se jim bolj posvetiti. Radi bi igrali kak 
inštrument, znali slikati, bolje pisali, govorili tuji jezik, radi bi več vedeli o kulturnih spomenikih, bolje poznali tuje 
dežele, zanima jih psihologija, računalništvo in podobno. V okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje so najbolj 
zastopani jezikovni programi, katere udeleženci zelo radi obiskujejo. Vsako leto poteka na UTŽO do dvajset 
izobraževalnih programov. 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2021: 12.500 EUR za stroške izvajalcev ter gradiv. 
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3.3 Programi Erasmus+ 
Programi Evropske unije 

Ljudska univerza Radovljica sodeluje v programu Evropske unije ERASMUS+, ki deluje na področju izobraževanja in 
usposabljanja mladine in odraslih preko nacionalnih agencij CMEPIUS in MOVIT. 

Mladinske izmenjave 

Mladinske izmenjave so namenjene mladim z manj priložnosti, od 13 do 30 let. Izmenjave skupin mladih, individualno 
prostovoljno delo in podporne aktivnosti so oblike, ki omogočajo mednarodno sodelovanje mladih in krepitev evropske 
zavesti. Združujejo mlade iz dveh ali več držav in jim nudijo pogoje za diskusijo o aktualnih temah, učenje drug od 
drugega, odkrivanje razlik in podobnosti med državami in kulturami ter s tem pomagajo presegati stereotipe in 
negativne predsodke o drugih kulturah ne le med mladimi, temveč med celotnim prebivalstvom. 

Evropska solidarnostna enota 

ESE deluje z osnovnim poslanstvom mladim zagotavljati neformalno medkulturno učenje, spodbujati njihovo socialno 
vključenost in nuditi priložnost za izkazovanje solidarnosti. Projekt posameznikom omogoča enoletno bivanje v tuji 
deželi, kjer imajo priložnost praktično nadgrajevati svoja znanja in spretnosti ter s svojim delom prispevati v gostiteljski 
organizaciji in v lokalni skupnosti. 

Strateška partnerstva  

Projekti v okviru akcije K2 strateška partnerstva se izvajajo z namenom sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih 
praks. Projekti K2 omogočajo projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, 
učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja 
izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih 
področjih izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti znotraj K2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na 
sodelujoče organizacije, politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2021: 3.500 EUR za stroške izobraževanja, zavarovanja, delavnice, jezikovni 
tečaji, gradiva. 

 

3.4 Srednje šole za odrasle 
Na Ljudski univerzi Radovljica je mogoče zaključiti poklicno in srednješolsko izobraževanje v sedmih različnih 
javnoveljavnih programih (trgovec, administrator, računalnikar, tehnik računalništva, ekonomski tehnik, gastronomsko - 
turistični tehnik in ekonomski tehnik 3+2 (PTI)). Vsa ta izobraževanja so plačljiva in povprečna šolnina znaša okoli 
1000 EUR na leto. Programi in organizacija izobraževanja je prilagojena odraslim udeležencem, na voljo imajo gradiva, 
mesečne roke za izpite, konzultacije, učno pomoč in drugo podporo. Z vsakim udeležencem izdelamo individualni učni 
načrt, jim svetujemo in jih spremljamo na njihovi izobraževalni poti.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2021: 4.000 EUR za subvencije stroškov izobraževanja odraslim udeležencem 
s stalnim bivališčem v Občini Radovljica. 

 

3.5 Program Mladi in podjetništvo 
Tečaj marketinga »naj bo hobi tvoj poslovni uspeh« 

Delavnica "Naj bo hobi tvoj poslovni uspeh je sestavljena iz več sklopov": Prvi sklop je "marketing", drugi promocija 
dejavnosti po facebook profilu, tretji pa izdelovanje internetne strani.  

Marketing: Modul 1 - Pravljični svet marketinga (mladi v okviru tečaja dobijo tudi zadolžitve za domov, vprašanja so: 
kakšen je njihov poslovni izziv, kaj jih ovira pri udejanjanju izziva, kaj se bo zgodilo, če ga ne uresničijo, kateri njihovi 
osebni vzorci, ki jim preprečujejo akcijo v poslu, kakšen je njihov odnos do prodaje). 

V sklopu tečaja je praktični in teoretični del. V  teoretičnem delu  so predavanja »Kako na nas vpliva okolica in 
programiranje okolja?«, »Vizija kot pomemben element podjetništva«, »Kako lahko ostanem ustvarjalen, motiviran in 
aktiven?«, predavanje o računovodstvu. V praktičnem delu si vsak udeleženci izbere projekt, s katerim bo začeli 
delovati na trgu, skupaj po korakih sestavijo svoj prvi prodajni program. Zadnje srečanje je "field trip - ogled uspešnega 
podjetja in njegove poslovne poti. 

Mladi se naučijo promovirati sebe in svoj izdelek, premagajo ovire na poti do uspešne predstavitve, dobijo znanja iz 
trženja, svoj konjiček lahko spremenijo v način preživljanja. Rezultat je kvalitetno narejen Facebook profil udeležencev, 
z atraktivno predstavitvijo storitve/izdelka in usvojitev nekaterih kompetenc iz področja podjetništva.  
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Internetna stran: Cilji delavnice so izobraziti mlade kako delati s spletom, da spoznajo Wordpress okolje in njegove 
prednosti, pridobijo ključno znanje za urejanje spletne strani in se naučijo postaviti lastno spletno stran, kjer se bodo 
prestavili. Rezultat delavnice je izdelana spletna stran, kjer se mladi predstavijo in ki jo sami nadgrajujejo in urejajo.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2021: 5.000 EUR za plačilo izvajalcev programov, internetni dostop do 
frekvence, material za delavnice, gradiva.  

 

4. MEDGENERACIJSKI CENTER RADOL`CA V LETU 2021  
Programi Medgeneracijskega centra potekajo že od leta 2014. V povprečju se vsako leto vključi približno 800 različnih 
posameznikov, ki obiskujejo več programov, zato je vključitev v povprečju 1200 na leto. V letu 2021 in 2022 bomo 
izvedli vsako leto do 50 daljših programov in vsaj 40 enkratnih predavanj in delavnic. Programi bodo potekali v 
Radovljici in v drugih Krajevnih skupnostih (Kamna Gorica, Kropa, Podnart, Srednja Dobrava, Ljubno in Bohinj).  

Večji del ciljne skupine predstavljajo starejši od 65 let, ki bi se sicer zaradi slabšega gmotnega položaja zelo težko 
vključevali v aktivnosti. Še vedno prevladujejo ženske, ki se velikokrat spopadajo z osamljenostjo ob izgubi partnerja, 
moških je le 20%, kar sicer v splošnem ni tako slab delež, vendar bi ga v prihodnje želeli povečati.  

Glavni cilji Medgeneracijskega centra so: 
- Zmanjševanje socialne izključenosti 

Velik poudarek pri vključevanju dajemo starejšim, ki so socialno izključeni in posebnim ciljnim skupinam, kot so na 
primer osebe z demenco. Vse več se v programe vključujejo tudi brezposelni in s tem bolj kvalitetno preživljajo svoj 
čas. 

- Informiranje in svetovanje 

Število uporabnikov se iz leta v leto povečuje, to je rezultat dobre informiranosti. Vsaj 80% uporabnikov je bilo 
vključenih v informiranje. Večina jih ima e-naslov, ki ga na podlagi dovoljenja uporabnika vpišemo v skupno bazo. 
Uporabniki so tako dnevno obveščeni o aktivnostih, kot tudi o dogajanju v lokalni skupnosti. Obveščamo jih tudi preko 
navadne pošte, z objavami na skupni internetni strani, facebook profila, po telefonu in seveda osebno. 

- Krepitev zdravja 

V letu 2021 bomo še naprej izvajali programe, ki krepijo zdravje, telovadbo, jogo, vadbo za hrbtenico, delavnice 
osebnostne rasti. 

V okviru Medgeneracijskega centra Radol`ca bomo: 

• izvajali programe vseživljenjskega in medgeneracijskega učenja v občini na različnih lokacijah (tudi v manjših 
krajih in vaseh); 

• spodbujali vključevanje občanov k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje; 
• spodbujali vključevanje prostovoljcev v dejavnosti partnerskih organizacij;  
• obveščali javnost o aktivnostih medgeneracijskega centra;  
• s prenosom znanj in spretnosti s starejše generacije na mlade ohranjali kulturno dediščino lokalnega okolja; 
• s povezovanjem generacij ustvarjali spodbudno okolje za ohranjanje tradicionalnih in specifičnih ekoloških, 

zelenih znanj in veščin; 
• izobraževali s področja varstva naravnih vrednot in kulturne krajine; 
• zagotavljali informacijsko točko medgeneracijskega sodelovanja. 

Še naprej se bomo povezovali z lokalnimi organizacijami, Krajevnimi skupnostmi in drugimi organizacijami. 
Sodelovali bomo z Združenjem Spominčica in izvajali Alzheimer cafeje. Svojce in obolele ter širšo javnost bomo 
ozaveščali o načinih soočenja z demenco. Sodelovali bomo z Zdravstvenim domom Radovljica in Domom dr. Janka 
Benedika, kjer potekajo delavnice, če nam bodo razmere zaradi Covida dopuščale. Vključevali se bomo v lokalne in 
nacionalne preventivne projekte kot na primer Rožnati oktober. Organizirali bomo najrazličnejše razstave in dogodke. 

 

4.1. Programi na Medgeneracijskem centru Radol`ca v letu 2021 
Programi računalniške in digitalne pismenosti (programi začetnega in nadaljevalnega računalništva, individualne 
računalniške urice s Kristjanom, začetni in nadaljevalni tečaji uporabe pametnega telefona, moviemaker, začetni tečaj 
digitalne fotografije, obdelava fotografij). 

Programi za zdravje (joga, joga obraza, energijske tehnike za boljše zdravje in počutje, vadba za zdravo hrbtenico, 
nordijska hoja). 
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Programi za osebnostno in duhovno rast (kako je EFT spremenil moje življenje in lahko tudi vaše, Vaje za hrbtenico, 
SAI sproščanje telesa in duha, Začetna in nadaljevalna šola energijskega samozdravljenja, Masaža stopal in dlani, 
Analiza sanj, Osebnostna rast kot ključ do sreče, Potovanje po čakrah,  Gongi in podobno). 

Ustvarjalni programi  

Ustvarjalni programi in delavnice so najrazličnejši, pri udeležencih spodbujajo kreativno izražanje, ki sprošča, pomirja 
in daje novo energijo: mozaik, šivanje, izdelava nakita, glina, akvarel, kaligrafija in podobno. 

Drugi programi: načrtovanje vrta, obrezovanje drevja, varna vožnja, bralni klub v sodelovanju s knjižnico Antona 
Tomaža Linharta Radovljica.  

Enkratne delavnice in predavanja 

Vsak mesec potekajo enkratne delavnice in predavanja iz najrazličnejših področij, kot so računalništvo, zdravo 
življenje, osebna rast, okolje, narava, astrologija itd. O programu bomo udeležence obveščali sproti. 

Sodelovanje z Zdravstvenim domom Radovljica  Tehnike sproščanja. 

Sodelovanje z domom Dr. Janka Benedika Radovljica 

V Domu dr. Janka Benedika bodo ob petkih potekale Kulinarične delavnice z Matejo Reš. Delavnice obiskujejo 
varovanci doma in udeleženci Medgeneracijskega centra Radol`ca. Ob skupnem druženju nastajajo nova prijateljstva.  

Sodelovanje s Spominčico - Alzheimer Slovenija, slovensko združenje za pomoč pri demenci 

Alzheimer cafeji 

V sodelovanju s Spominčico že tri leta potekajo Alzheimer cafeji. Na predavanjih različni strokovnjaki predstavljajo 
teme, ki so povezane z demenco. S tem ozaveščamo širšo javnost, svojci pa imajo priložnost pridobiti neprecenljive 
informacije o poteku bolezni in skrbi za svojce. 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2021: 50.500 EUR, plača,  plačilo izvajalcev programov, material za 
delavnice, gradiva.  

 

5. VEČGENERACIJSKI CENTER GORENJSKE V LETU 2021   
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad bosta v letih 2017 - 2021 
sofinancirala projekt Večgeneracijski center Gorenjske, ki deluje na območju enajstih občin: Kranj, Cerklje na 
Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, Jesenice, Kranjska Gora, Bohinj, Žirovnica, Radovljica, Bled in Škofja Loka.  

(Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 
2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno 
vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in 
specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v 
zdravju). 

Glavni cilji projekta: 

• poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost; 
• ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo 

preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost; 
• opolnomočiti ranljive ciljne skupine; 
• vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter 

tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine); 
• okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski 

enoti idr. 

Ciljne skupine: 

• družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo, 
• osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost, 
• starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij, 
• družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence, 
• otroci in mladi s posebnimi potrebami, 
• migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin, 
• invalidi. 

Na Ljudski univerzi Radovljica izvajanje aktivnosti poteka v Radovljici in na Bledu. Povprečno v enem letu izvedemo v 
Radovljici do 25 daljših programov, kot tudi do 15 enkratnih delavnic in predavanj. Za leto 2021 tako načrtujemo, da 
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bomo izvedli približno 700 ur programa in vključili do 350 udeležencev na leto. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da 
bodo čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za 
potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin. Aktivnosti bomo izvajali za različne ciljne 
skupine, tudi za člane Medobčinskega društva delovnih invalidov Radovljica in varovance VDC Radovljica. V okviru 
projekta bomo še naprej sodelovali z različnimi društvi in vključevali različne ciljne populacije.  

 

5.1. Program VGC v Radovljici  
Ples v krogu, ročna dela Kamna gorica, izvaja društvo upokojencev Kamna gorica, kvačkanje, oblikovanje gline, 
astrologija, nadaljevalna francoščina in začetna francoščina, program začetnega in nadaljevalnega računalništva, 
Powerpoint, energijske tehnike po kitajski tradicionalni medicini, ustvarjalnice, pravo zame, naravno vrtnarjenje, 
kulinarične delavnice z Matejo Reš, klepet ob čaju in podobno. 

 

Sodelovanje z Medobčinskim društvom invalidov Radovljica 

V okviru Večgeneracijskega centra Gorenjske izvajamo programe, ki so namenjeni invalidom, članom Medobčinskega 
društva invalidov Radovljica. Potekajo različni programi: nadaljevalno računalništvo, delavnice zdravega življenja  in 
ustvarjalne delavnice. 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2021: 10.000 EUR za plačilo izvajalcev programov, material za delavnice, 
gradiva.  

 

6. PROGRAM MLADINSKEGA DNEVNEGA CENTRA KAMRA  
Mladinski dnevni center KamRa je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se soočajo z najrazličnejšimi stiskami v 
odraščanju in mladim do 29. leta. Mladinski dnevni center Kamra sofinancirajo Občina Radovljica, Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve, in enake možnosti in Urad RS za mladino.  

V centru se zbirajo otroci, mladostniki in mladi do 29 let. Nudimo jim varen prostor, kjer lahko aktivno preživljajo 
prosti čas, dobijo brezplačno učno pomoč, individualno svetovanje, informacije in potrebno podporo. Prostor in 
dejavnosti so namenjene mladim, ki želijo razvijati svoje potenciale in interese, odkriti nove hobije, pridobiti nova 
znanja in postati družbeno aktivni. Namen različnih programov in aktivnosti za mlade do 29. let je povezovanje, 
motiviranje in aktivacija mladih, predvsem mladih brezposelnih in drugih ranljivih ciljnih skupin. Cilj je tudi 
vključevanje otrok, mladostnikov in mladih v lokalno skupnost. 

Dejavnosti so organizirane glede na povpraševanja mladostnikov in mladih, upoštevajo se njihove želje in predlogi. 
Posebno pozornost namenjamo svetovanju in reševanju stisk otrok in mladostnikov ter njihovih staršev, sodelujemo s 
šolskimi svetovalnimi in drugimi službami. Povezujemo se z različnimi organizacijami in društvi v lokalni skupnosti in 
širše. Sodelujemo s Klubom radovljiških študentov, z Zavodom Manipura - Vila Čira Čara, Društvom Več za zdrav 
razvoj mladih, s Knjižnico Antona Tomaža Linharta, CSD Radovljica,  z osnovnimi in srednjimi šolami, uradi za delo, 
Linhartovo dvorano Radovljica, Zavodom 364, Društvom Legebitra. 

 

Mladinski internetni radio - Radio Galama 
Mladinski internetni radio Radio Galama predvaja glasbo preko celega tedna, v petek in soboto med 17. in 20. uro pa 
poteka tudi program v živo. V tem času smo gostili že okoli 200 mladih iz lokalnega okolja in vse Slovenije. Poslanstvo 
KamRinega mladinskega Radia Galama je povezovanje mladih na njihovi ustvarjalni poti.  

Namen je promocija in podpora mladim, ki si želijo predstaviti svojo glasbo, glasbeno skupino, svoj hobi, talent ali 
samo deliti razmišljanja o življenju. 

Omogoča umetniško izražanje, komunikacijo, strokovni razvoj, pridobivanje različnih socialnih in komunikacijskih 
veščin. Mladi tako lahko dobijo prvo izkušnjo z javnim nastopanjem, se povežejo z drugimi glasbeniki, se naučijo 
predstaviti sebe in svojo glasb, pridobijo na samozavesti, dobijo pozitivne potrditve.  

Cilj je, da mladi sami ustvarijo vsebine, ki bi jih želeli slišati na radiu, da radio ni samo povezovalni moment mladih 
glasbenikov, ampak da se na njem poleg glasbe predvaja tudi aktualne informacije, napoved dogodkov za mlade, 
poučne vsebine. Prepoznavnost bi radi povečali tudi z gostovanjem znanih glasbenikov, ki bi jih povezali z mladimi 
glasbeniki. Cilj je tudi čim večje število mladih poslušalcev in čim več gostovanj mladih skupin. Cilj je tudi mobilna 
aplikacija za radio, ki bo omogočilo lažje poslušanje. Radio lahko poslušate na povezavi: http://kamra-
radovljica.si/radio-galama/ 

  

http://kamra-radovljica.si/radio-galama/
http://kamra-radovljica.si/radio-galama/
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6.1. Dejavnosti v Kamri 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 

- učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah (sodelovanje zunanjih sodelavcev in študentov, ki imajo potrebno 
strokovno znanje za posamezne predmete), učna pomoč v osnovni šoli Lesce, 

- nemščina, angleščina 
- tečaj risanja in slikanja (vodi akademska slikarka Lučka Šparovec), 
- ustvarjalne delavnice,  
- kuharske delavnice  
- športne aktivnosti (pohodi, joga, softball- Softball Akademija), 
- čarobne bralne urice in filmski večeri z ogledom filmov, posnetih po knjigah 
- druženje ob video in družabnih igrah (v organizaciji mladih iz Društva Več), 
- počitniške dejavnosti: program med šolskimi počitnicami; športne aktivnosti in ustvarjalnice v Kamni Gorici, 

Begunjah; Ljubnem, Bohinju, delavnica animiranega filma, softball, ustvarjanje v tehniki modernega mozaika 
Trencadis,  

- program za učence Osnovne šole Antona Janša (softball, delavnica izdelovanje modernega mozaika, 
ustvarjalne delavnice z Lučko, joga, potopisne delavnice) 

- aktivnosti za otroke in mladostnike iz CSD Radovljica 
- enkratne delavnice ob dogodkih in praznikih (pustna delavnica, valentinovo, Gregorjevo, zaključek, začetek 

šole)  
- lego robotika  
- delavnice s »ta velikimi« družabnimi igrami 
- »urica za starše«: pogovori in reševanje težav, ki se pojavijo med otroki in starši (vodja centra, ki ima ustrezno 

strokovno izobrazbo in izkušnje za delo z otroki in mladostniki v stiski), 
- individualni pogovori in svetovanje za otroke in mladostnike v težavah možnost uporabe računalnikov, 
- bralni kotiček,  

 

Dejavnosti za mlade do 29. let: 

- priprave na popravne in zaključne izpite, poklicno in splošno maturo, 
- jezikovne delavnice, 
- karierno svetovanje, pomoč pri iskanju zaposlitve, 
- različne potopisne delavnice,  
- delavnice risanja in slikanja z akademsko slikarko, 
- enkratne delavnice glede na zanimanje udeležencev  
- športne aktivnosti (softball, joga in meditacija) , 
- računalniške delavnice (Word, Excel, PowerPoint), 
- delavnice učenja fotografiranja in urejanja fotografij, 
- moderni mozaik Trencadis 
- »Naj bo HOBI tvoj poslovni uspeh«: osnove marketinga, izdelovanje spletnih strani, 
- začetni in nadaljevalni tečaj modernega mozaika Trencadis, 
- »izmenjevalnica« oblačil in ostalih stvari, 
- možnost uporabe računalnikov, 
- brezplačne kino vstopnice za brezposelne mlade in mlade brez statusa (sodelovanje z Linhartovo dvorano 

Radovljica), 
- Erasmus + : mladinske izmenjave, Evropska prostovoljska služba, 
- individualni pogovori in svetovanje. 

Program se oblikuje tedensko in mesečno tudi glede na predloge in interese mladih. Sofinanciranje Občine Radovljica v 
letu 2021: 40.000 EUR za plačo koordinatorke in za plačilo izvajalcev programov, material za delavnice, gradiva.  

 

7. ČEBELARSKI RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER GORENJSKE  
Čebelarski center Gorenjske je sodoben center, ki združuje ponudbo za čebelarje in vse, ki se čutijo povezani s 
čebelami in naravo. Za centrom smo uredili vrt medovitih rastlin, ki ozavešča obiskovalce centra kako lahko tudi vsak 
posameznik na svojem vrtu pripomore k ohranjanju čebel. V čebelnjaku imamo opazovalni panj. Obiskovalci imajo 
možnost, da skozi steklo opazujejo življenje v panju in spoznajo celotno čebeljo družino. 
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V dvorani čebelarskega centra poteka pester program za obiskovalce vseh starosti: 

- Strokovna predavanja za čebelarje 
Pri izvedbi strokovnih predavanj za čebelarje sodelujemo s čebelarskimi organizacijami (Čebelarska zveza Slovenije, 
Čebelarska zveza Gorenjske in Čebelarsko društvo Radovljica), nekaj predavanj letno organizira Čebelarski center 
Gorenjske samostojno. V letu 2021 bomo za čebelarje organizirali tudi izobraževalne vsebine v sodelovanju z 
Inštitutom Ekosemena in KGZ Sava Lesce. 

- Predavanja in delavnice 
S predavanji in delavnicami, ki jih organiziramo za širšo javnost, želimo vse tiste, ki nimajo neposrednega stika s 
čebelami, ozavestiti o pomembnosti čebel. Širimo znanje o čebeljih pridelkih in njihovem blagodejnem učinku na naše 
dobro počutje ter o uporabi čebeljih pridelkov. Tako bomo tudi v letu 2021 organizirali tečaje okraševanja ter slikanja 
panjskih končnic v različnih tehnikah, izdelovanja raznih uporabnih in dekorativnih predmetov z motivi čebel, 
čebelarstva, narave, ter z delavnicami spodbujali udeležence k uporabi naravnih, razgradljivih materialov ter reciklaži. 

- Vodeni ogledi Čebelarskega centra Gorenjske za skupine in individualne obiskovalce  
Program vodenega ogleda traja 1,5 do 2 uri. V tem času obiskovalci spoznajo Kranjsko Sivko in njeno življenje v panju 
(predavanje v dvorani in ogled čebelnjaka z opazovalnim panjem), delo čebelarja (prikaz uporabe osnovnega orodja za 
točenje medu v čebelnjaku). V satnišnici poteka prikaz izdelave satnic. V trgovini je na koncu ogleda degustacija medu 
in drugih čebeljih pridelkov.  

Predstavitev centra in čebel prilagodimo strukturi, starosti in zanimanju obiskovalcev. Skupinam čebelarjev 
predstavimo kako je center nastal, čemu je namenjen in kako deluje. Šolskim skupinam predstavimo čebeljo družino, 
njen razvoj, biologijo čebele in čebelarjenje - težavnost in obseg predstavitve prilagodimo glede na starost. Za 
zaključene skupine pripravimo predstavitev centra, njegov namen, predstavimo čebeljo družino in čebelje pridelke.  

Ker se zanimanje za čebele in čebelarstvo povečuje tudi v tujini, obišče Čebelarski center vsako leto več tujih gostov. 
Sprejemamo tako skupine, ki nas obiščejo v organizaciji katere od turističnih agencij, kot tudi individualne goste. 
Voden ogled za tuje obiskovalce poteka v angleškem jeziku Čebelarski center Gorenjske je sodoben center, ki 
združuje ponudbo za čebelarje in vse, ki se čutijo povezani s čebelami in naravo. Za centrom smo uredili vrt medovitih 
rastlin, z oznakami. Nastal je učni vrt, ki ozavešča ljudi. V čebelnjaku imamo opazovalni panj. Obiskovalci imajo 
možnost, da skozi steklo opazujejo življenje v panju in spoznajo celotno čebeljo družino. 

V dvorani čebelarskega centra poteka pester program za obiskovalce vseh starosti: 

- Strokovna predavanja za čebelarje 
Pri izvedbi strokovnih predavanj za čebelarje sodelujemo s čebelarskimi organizacijami (Čebelarska zveza Slovenije, 
Čebelarska zveza Gorenjske in Čebelarsko društvo Radovljica), nekaj predavanj organizira Čebelarski center Gorenjske 
samostojno. V letu 2021 bomo, poleg predavanj, ki potekajo po ustaljenem razporedu, v soorganizaciji z Združenjem 
Demeter Slovenije in Zvezo Biodinamikov Slovenije organizirali dvodnevni seminar s predavateljem Michaelom 
Weilerjem iz Nemčije. 

- Predavanja  
S predavanji, ki jih organiziramo za širšo publiko, želimo vse, ki nimajo neposrednega stika s čebelami, ozavestiti o 
pomembnosti čebel, o čebeljih pridelkih in njihovem blagodejnem učinku na naše dobro počutje, o uporabi čebeljih 
pridelkov; organiziramo pa tudi predavanja o tradiciji, naravi in ohranjanju čistega okolja.  

- Delavnice izdelkov, povezanih s čebelami, čebelarstvom in čebeljimi produkti 
Na naših delavnicah naravne kozmetike se kot pomembne sestavine izdelkov uporabljajo čebelji produkti (vosek, med 
…) Prav tako organiziramo delavnice izdelovanja predmetov, ki so povezani s čebelarstvom, kot so npr. poslikava 
panjskih končnic, izdelava sveč iz čebeljega voska, čebele v mozaiku, panjske končnice v mozaiku. Ker se tematika 
čebel vse bolj pogosto pojavlja na različnih področjih, bomo v naslednjih letih pripravili še več delavnic izdelovanja 
spominkov s tematiko čebel in čebelarstva z različnimi materiali in tehnikami. 

- Vodeni ogledi Čebelarskega centra Gorenjske za skupine in individualne obiskovalce  
Program vodenega ogleda traja 1,5 do 2 uri. V tem času obiskovalci spoznajo Kranjsko Sivko in njeno življenje v panju 
(predavanje v dvorani in ogled čebelnjaka z opazovalnim panjem), delo čebelarja (prikaz uporabe osnovnega orodja za 
točenje medu v čebelnjaku). V satnišnici poteka prikaz izdelave satnic in v polnilnici prikaz polnjenja medu v kozarce. 
V trgovini je na koncu ogleda degustacija medu in drugih čebeljih pridelkov.  

Ker se zanimanje za čebele in čebelarstvo povečuje tudi v tujini, obišče Čebelarski center vsako leto več tujih gostov. 
Sprejemamo tako skupine, ki nas obiščejo v organizaciji katere od turističnih agencij, kot tudi individualne goste. 
Voden ogled poteka v angleškem jeziku. 

Tudi v prihodnjih letih bo Čebelarski center ena od postaj v okviru turističnega avtobusa Hop on hop off na čebelarski 
trasi ob sredah ob 10.30, 13.00 in 15.30 v mesecu juliju in avgustu.  
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- Razstave 
V Čebelarskem centru imamo v avli pritličja razstavni prostor, kjer potekajo občasne razstave večinoma s tematiko 
čebel, čebelarstva in tudi umetniških del, izdelanih s čebeljimi produkti. 

- Dogodki, prireditve 
Festival medu in dan medu v kulinariki je prireditev, ki jo v centru tradicionalno organizira Čebelarska zveza Slovenije, 
Javna svetovalna služba v čebelarstvu pripravlja v sodelovanju z LUR - Čebelarsko razvojno izobraževalnim centrom 
Gorenjske, Čebelarsko zvezo Gorenjske in ČD Radovljica. Prireditev vsako leto nadgrajujemo z novimi vsebinami, ki 
pritegnejo vse več obiskovalcev. 

Prav tako bo postala tradicija praznovanje Svetovnega dne čebel, ki ga v maju počastimo z raznovrstnimi prireditvami 
in dogodki. 

Vsako leto organiziramo tudi Dan odprtih vrat v sodelovanju s ČD Radovljica, pri organizaciji raznih dogodkov 
sodelujemo še s Čebelarskim muzejem Radovljica (Evropski medeni zajtrk, sodelovanje na sejemskih predstavitvah), 
SGTŠ Radovljica (kulinarične delavnice). 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2021: 56.100 EUR (plača upravnice, delo po pogodbi v satnišnici, 
računovodstvo in upravljanje, vzdrževanje in investicije, programi).  

 

JAVNA DELA 

Vsako leto na LUR, preko javnega razpisa Zavoda za zaposlovanje RS, zaposlimo enega javnega delavca za učno 
pomoč in spremljanje naših udeležencev izobraževanja odraslih. 

Občine Radovljica sofinancira javna dela v letu 2021: 9.640 EUR   

 

8. ZAKLJUČEK 
Ljudska univerza Radovljica bo za izvedbo večino načrtovanih programov v letu 2021 z uspešnimi prijavami na javnih 
razpisih zagotovila evropska in državna sredstva. Ti programi temeljijo na usposabljanju in dvigu temeljnih in poklicnih 
kompetenc zaposlenih, poklicnem usposabljanju brezposelnih oseb, upokojenih, delu z mladimi, ki so predčasno 
opustili šolanje ali jim grozi osip, dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in drugih podpornih 
dejavnostih. 

V letnem programu izobraževanja odraslih v Občini Radovljica za leto 2021 so predstavljeni izključno programi, ki jih 
sofinancira Občina Radovljica. To predstavlja  približno tretjino vseh programov, ki jih izvajamo in s tem tudi tretjinsko 
financiranje javnega zavoda. Ostala sredstva za delovanje pridobimo iz različnih nacionalnih in evropskih projektov ter 
iz državnega proračuna. Izobraževalni programi so bili zasnovani na podlagi analize potreb lokalnega okolja, 
identificiranih ciljnih skupin in na ta način določenih vsebinskih področjih. Z vsemi temi programi želimo vsem 
odraslim omogočiti kakovostno in dostopno izobraževanje in vključevanje v vseživljenjsko učenje. 

 

 

Direktorica LUR: 

Mateja Rozman Amon, univ.dipl.soc.del. 
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LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA 

LETO 2021  
 

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 ali 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 PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Urejanje cest (menjava) 2151 792 BEGUNJE 14297 1/1 43.000 € 

Kmetijsko zemljišče Otok 2153 742 OTOK 3111 1/2 7.000 € 

Kmetijsko zemljišče Otok 2153 762 OTOK 1676 1/1 7.512 € 

Kmetijsko zemljišče Otok 2153 761/2 OTOK 441 1/1 1.977 € 

Urejanje cest (menjava) 2154 284 NOVA VAS 3104 1/1 15.475 € 

Kmetijsko zemljišče Nova 
vas 2154 420 NOVA VAS 1759 1/1 7.900 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Kmetijsko zemljišče Nova 
vas 2154 277/1 NOVA VAS 5148 1/1 23.074 € 

Kmetijsko zemljišče Nova 
vas 2154 422/1 NOVA VAS 938 1/1 3.800 € 

Kmetijsko zemljišče Nova 
vas 2154 476/1 NOVA VAS 71037 22/100 62.300 € 

Urejanje cest (menjava) 2154 661/17 NOVA VAS 119 1/1 714 € 

Urejanje cest (menjava) 2154 661/20 NOVA VAS 253 1/1 1.518 € 

Urejanje cest (menjava) 2154 661/21 NOVA VAS 74 1/1 444 € 

Urejanje cest (menjava) 2155 1104/5 del HRAŠE 4274 1/1 6.500 € 

Kmetijsko zemljišče Lipce 2155 1355/2 HRAŠE 1484 1/1 2.075 € 

Prodaja prostih zemljišč 2155 231/1 HRAŠE 664 125/128 4.000 € 

Prodaja prostih zemljišč 2155 231/10 HRAŠE 635 1/1 1.300 € 

Prodaja prostih zemljišč 2155 231/5 HRAŠE 838 125/128 2.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 818/3 PREDTRG 80 1/1 1.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1648/12 MOŠNJE 345 1/1 1.763 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 265 BREZJE 2636 1/1 11.815 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 777 BREZJE 3349 1/1 16.680 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 778 BREZJE 2992 1/1 3.332 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 1010/25 BREZJE 975 1/1 953 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 1013/6 BREZJE 506 1/1 755 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 776/1 BREZJE 331 1/1 1.318 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 779/1 BREZJE 2367 1/1 11.800 € 

Urejanje cest (menjava) 2161 966/18 ZALOŠE 153 1/1 118 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 287 DOBRAVA PRI 
KROPI 399 1/1 1.500 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1055 DOBRAVA PRI 
KROPI 276 1/1 199 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1040/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 58 1/1 42 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1041/5 DOBRAVA PRI 
KROPI 169 1/1 122 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1050/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 153 1/1 158 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1051/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 517 1/1 372 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1061/4 DOBRAVA PRI 76 1/1 100 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

KROPI 

Urejanje cest (menjava) 2162 1061/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 437 1/1 400 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 286/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 266 1/1 1.000 € 

Gozdno zemljišče Dobrava 2162 568/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 1868 1/1 2.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 902/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 152 1/1 1.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1708/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 72 1/1 57 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1738/5 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 564 1/1 925 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1761/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 196 1/1 100 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1761/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 13 1/1 13 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1761/6 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 372 1/1 500 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1764/1 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 75 1/1 100 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1766/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 102 1/1 100 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1766/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 149 1/1 215 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1766/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 121 1/1 116 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1774/5 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 188 1/1 300 € 

 

Stavbna zemljišča 

OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Prosto zemljišče 2151 233/9 BEGUNJE 277 1/1 11.634 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/13 BEGUNJE 16 1/1 118 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/15 BEGUNJE 16 1/1 118 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/19 BEGUNJE 448 1/1 3.293 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/20 BEGUNJE 76 1/1 559 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/21 BEGUNJE 140 1/1 1.029 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/22 BEGUNJE 132 1/1 970 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/23 BEGUNJE 111 1/1 816 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/24 BEGUNJE 229 1/1 1.683 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/25 BEGUNJE 44 1/1 323 € 

Zemljišče s stavbo 2151-587 
(Ratzingerjeva vila - Begunje 23) 2151 44/6 BEGUNJE 237 1/1 200.000 € 

Ratzingerjeva vila - zemljišče 2151 52/2 BEGUNJE 1001 1/1 7.622 € 

Prosto zemljišče 2152 376/2 SREDNJA VAS 111 1/1 2.775 € 

Prosto zemljišče 2153 112/3 OTOK 1040 1/1 7.188 € 

Prosto zemljišče 2153 114/3 OTOK 157 1/1 1.521 € 

Prosto zemljišče 2153 115/2 OTOK 1598 1/1 6.129 € 

Prosto zemljišče 2154 10/12 NOVA VAS 630 1/1 25.000 € 

Prosto zemljišče 2154 10/22 NOVA VAS 913 1/1 73.040 € 

Prosto zemljišče 2154 33/1 NOVA VAS 876 1/1 32.412 € 

Prosto zemljišče 2154 33/2 NOVA VAS 118 1/1 4.366 € 

Prosto zemljišče (pod 
daljnovodom) 2154 58/2 NOVA VAS 721 1/1 70.000 € 

Prosto zemljišče 2154 609/3 NOVA VAS 469 1/1 19.698 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2154 657/4 NOVA VAS 70 1/1 2.000 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2154 657/5 NOVA VAS 138 1/1 1.014 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2154 657/6 NOVA VAS 7 1/1 51 € 

Prosto zemljišče 2154 673/4 NOVA VAS 234 1/1 363 € 

Prosto zemljišče 2154 686/4 NOVA VAS 164 1/1 200 € 

Prosto zemljišče 2155  del 1104/5 HRAŠE 177 1/1 7.080 € 

Urejanje cest TNC (menjava) 2155 130/29 HRAŠE 260 1/1 777 € 

Urejanje cest (menjava) 2155 1365/104 del HRAŠE 100 1/1 3.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2155 1365/105 HRAŠE 82 1/1 1.300 € 

Komasacija OPPN Za Trato 2155 1386/15 HRAŠE 608 1/1 30.000 € 

Prosto zemljišče 2155 1391/22 HRAŠE 261 1/1 15.660 € 

Urejanje cest (menjava) 2155 193/6 HRAŠE 26 1/1 560 € 

Prosto zemljišče 2155 312/27 HRAŠE 20 1/1 1.240 € 

Prosto zemljišče 2155 312/33 HRAŠE 37 1/1 2.200 € 

Prosto zemljišče 2155 312/38 HRAŠE 30 1/1 486 € 

Prosto zemljišče 2155 312/39 HRAŠE 58 1/1 940 € 

Prosto zemljišče 2155 312/40 HRAŠE 55 1/1 891 € 

Prosto zemljišče 2155 312/42 HRAŠE 31 1/1 502 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Prosto zemljišče 2155 312/43 HRAŠE 49 1/1 794 € 

Prosto zemljišče 2155 312/44 HRAŠE 2 1/1 32 € 

Komasacija OPPN Leški Hrbet 2155 346/13 HRAŠE 274 1/1 15.344 € 

Komasacija OPPN Leški Hrbet 2155 346/14 HRAŠE 935 1/1 52.360 € 

Komasacija OPPN Leški Hrbet 2155 346/19 HRAŠE 55 1/1 3.080 € 

Komasacija OPPN Leški Hrbet 2155 346/20 HRAŠE 60 1/1 3.360 € 

Prosto zemljišče 2155 346/28 HRAŠE 353 1/1 35.300 € 

Prosto zemljišče 2155 395/98 HRAŠE 357 1/1 56.630 € 

Prosto zemljišče 2155 479/1 del  HRAŠE 85 1/1 8.000 € 

Prosto zemljišče 2155 480/58 HRAŠE 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 480/59 HRAŠE 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 480/60 HRAŠE 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 480/61 HRAŠE 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 480/62 HRAŠE 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 480/63 HRAŠE 25 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 480/64 HRAŠE 22 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 del 395/102 HRAŠE 86 1/1 6.880 € 

Prosto zemljišče 2155 del 395/102 HRAŠE 86 1/1 6.880 € 

Prosto zemljišče 2156 205/5 RADOVLJICA 103 1/1 6.283 € 

Prosto zemljišče 2156 205/8 RADOVLJICA 181 1/1 11.041 € 

Uskladitev ZK stanja 2156 220/82 RADOVLJICA 82 1/1 4.920 € 

Prosto zemljišče 2156 241/22 RADOVLJICA 273 1/1 16.653 € 

Prosto zemljišče 2156 255/54 RADOVLJICA 326 1/1 19.886 € 

Prosto zemljišče 2156 255/55 RADOVLJICA 51 1/1 3.111 € 

Prosto zemljišče 2156 255/56 RADOVLJICA 207 1/1 12.627 € 

Prosto zemljišče 2156 255/59 RADOVLJICA 7 1/1 427 € 

Prosto zemljišče 2156 275/1 RADOVLJICA 431 1/1 5.647 € 

Prosto zemljišče 2156 284/15 RADOVLJICA 111 1/1 6.882 € 

Prosto zemljišče 2156 3/2 del RADOVLJICA 600 1/1 45.000 € 

Prosto zemljišče 2156 3/4 del RADOVLJICA 300 1/1 22.500 € 

Prosto zemljišče 2156 330/1 del RADOVLJICA 2270 1/1 90.800 € 

Prosto zemljišče 2156 759/9 RADOVLJICA 83 1/1 1.108 € 

Prosto zemljišče 2156 del 149/4 RADOVLJICA 30 1/1 6.000 € 

Prosto zemljišče 2156 del 190/2 RADOVLJICA 300 1/1 18.600 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Prosto zemljišče 2156 del 190/9 RADOVLJICA 200 1/1 12.400 € 

Prosto zemljišče 2157  del 139/5 PREDTRG 170 1/1 10.540 € 

Prodaja zemljišča ob Gradnikovi 2157 110/5 PREDTRG 375 1/1 22.500 € 

Prosto zemljišče 2157 142/1 PREDTRG 60 1/1 3.720 € 

Prosto zemljišče 2157 142/5 PREDTRG 40 1/1 2.480 € 

Možnost menjave za pridobitev 
koristne javne površine 2157 158 PREDTRG 367 1/1 22.020 € 

Prosto zemljišče 2157 177/4 PREDTRG 88 1/1 5.456 € 

Prosto zemljišče 2157 336/1 PREDTRG 203 1/1 12.180 € 

Prosto zemljišče 2157 337/1 del  PREDTRG 100 1/1 6.000 € 

Prosto zemljišče 2157 352/20 PREDTRG 154 1/1 9.548 € 

Prosto zemljišče 2157 352/20 PREDTRG 154 1/1 9.548 € 

Prosto zemljišče 2157 451/14 PREDTRG 81 1/1 4.941 € 

Prosto zemljišče 2157 451/15 PREDTRG 38 1/1 2.318 € 

Prosto zemljišče 2157 451/16 PREDTRG 138 1/1 8.418 € 

Gramoznica Graben 2157 758/1 PREDTRG 5107 1/1 76.605 € 

Gramoznica Graben 2157 758/2 PREDTRG 4384 1/1 65.760 € 

Gramoznica Graben 2157 758/4 PREDTRG 1279 1/1 19.185 € 

Gramoznica Graben 2157 759/1 PREDTRG 10706 1/1 160.590 € 

Gramoznica Graben 2157 760/1 PREDTRG 10053 1/1 150.795 € 

Gramoznica Graben 2157 761/5 PREDTRG 5157 1/1 77.355 € 

Gramoznica Graben 2157 761/6 PREDTRG 3022 1/1 45.330 € 

Gramoznica Graben 2157 764/5 PREDTRG 9 1/1 135 € 

Gramoznica Graben 2157 767/5 PREDTRG 3135 1/1 47.025 € 

Gramoznica Graben 2157 767/6 PREDTRG 253 1/1 3.795 € 

Gramoznica Graben 2157 767/7 PREDTRG 236 1/1 3.540 € 

Gramoznica Graben 2157 768/1 PREDTRG 6332 1/1 94.980 € 

Gramoznica Graben 2157 768/2 PREDTRG 31 1/1 465 € 

Gramoznica Graben 2157 769/3 PREDTRG 5214 1/1 78.210 € 

Gramoznica Graben 2157 769/4 PREDTRG 5980 1/1 89.700 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 808/17 PREDTRG 32 1/1 430 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 808/5 del PREDTRG 70 1/1 4.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 808/6 del PREDTRG 60 1/1 3.500 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 del 158 PREDTRG 170 1/1 10.200 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Urejanje cest (menjava) 2158 1646/5 MOŠNJE 25 1/1 184 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1648/17 MOŠNJE 185 1/1 1.360 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1648/18 del  MOŠNJE 185 1/1 1.360 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1682/4 MOŠNJE 151 1/1 3.211 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1691/2 MOŠNJE 13 1/1 96 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1693/2 MOŠNJE 158 1/1 206 € 

Prosto zemljišče 2158 1712/5 MOŠNJE 564 1/1 2.028 € 

Urejanje cest (menjava) 2159 1009/1 del BREZJE 300 1/1 3.000 € 

Menjava zemljišča Črnivec 2159 1012/1 BREZJE 335 1/1 13.000 € 

Prodaja prostih zemljišč  2159 999/8 del  BREZJE 250 1/1 10.000 € 

Prosto zemljišče (TP postaja) 2160 1107/2 LJUBNO 18 1/1 750 € 

Urejanje cest (menjava) 2160 1113/1 del LJUBNO 70 1/1 2.600 € 

Prodaja delčka Savski otok 2160 1158/3 del LJUBNO 70 1/1 5.000 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 280/28 LJUBNO 186 1/1 11.000 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 280/53 LJUBNO 80 1/1 5.000 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 280/59 LJUBNO 587 1/1 35.220 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 280/60 LJUBNO 96 1/1 5.760 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 280/61 LJUBNO 194 1/1 11.640 € 

Zemljišče s stavbo 2160-298 
(Posavec8) 2160 282/4 LJUBNO 282 9/10 165.000 € 

Uskladitev ZK stanja 2160 331/4 LJUBNO 55 1/1 2.200 € 

Uskladitev ZK stanja 2160 331/6 LJUBNO 10 1/1 400 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 673 ZALOŠE 1672 1/1 2.408 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 674/1 ZALOŠE 4225 1/1 8.112 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 686/2 ZALOŠE 3237 1/1 4.661 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 

2161 686/3 ZALOŠE 76 1/1 36 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

poti in železnice 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 687/1 ZALOŠE 5055 1/1 7.279 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 687/2 ZALOŠE 1412 1/1 964 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 690 ZALOŠE 255 1/1 200 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 975/2 ZALOŠE 111 1/1 80 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 975/3 ZALOŠE 33 1/1 24 € 

Menjava prodaja Zg. Dobrava - 
JD izvzem 2162 1031/9 DOBRAVA PRI 

KROPI 46 1/1 1.200 € 

Prosto zemljišče 2162 1037/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 66 1/1 1.000 € 

Prosto zemljišče (TP postaja) 2162 42/10 DOBRAVA PRI 
KROPI 66 1/1 5.000 € 

Prosto zemljišče 2162 475/7 DOBRAVA PRI 
KROPI 55 1/1 330 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 568/3 DOBRAVA PRI 
KROPI 131 1/1 1.000 € 

Zemljišče (Kappusova domačija) 2163 121/1 KAMNA GORICA 2740 1/2 4.994 € 

Zemljišče (Kappusova domačija) 2163 121/2 KAMNA GORICA 73 1/2 537 € 

Zemljišče (Kappusova domačija) 2163 126/13 KAMNA GORICA 1563 1/2 9.095 € 

Prosto zemljišče 2163 126/17 KAMNA GORICA 152 1/1 1.051 € 

Prosto zemljišče 2163 126/18 KAMNA GORICA 203 1/1 941 € 

Prosto zemljišče 2163 133 KAMNA GORICA 1072 1/2 7.140 € 

Zemljišče s stavbo 2163-26 
(Kappusova domačija) 2163 133 KAMNA GORICA 1072 1/2 79.462 € 

Prosto zemljišče 2163 160/4 KAMNA GORICA 13 1/1 96 € 

Prosto zemljišče 2163 160/5 KAMNA GORICA 18 1/1 132 € 

Zemljišče s stavbami 2163-30, 
2163-31,2163-32, 2163-33 in 
2163-34 (stari dom Matevža 
Langusa) 

2163 183 KAMNA GORICA 369 1/1 18.450 € 

Zemljišče s stavbami 2163-30, 
2163-31,2163-32, 2163-33 in 
2163-34 (stari dom Matevža 
Langusa) 

2163 184 KAMNA GORICA 142 1/1 7.100 € 

Zemljišče s stavbami 2163-30, 2163 185 KAMNA GORICA 2910 1/1 145.500 € 
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OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

2163-31,2163-32, 2163-33 in 
2163-34 (stari dom Matevža 
Langusa) 

zemljišče v kamnolomu Kamna 
Gorica 2163 468/1 KAMNA GORICA 5355 1/1 53.355 € 

zemljišče v kamnolomu Kamna 
Gorica 2163 468/2 KAMNA GORICA 2238 1/1 22.380 € 

OPPN STOČJE - za gradnjo hiš 2163 666/20 KAMNA GORICA 10425 1/1 287.730 € 

OPPN STOČJE - za gradnjo hiš 2163 666/22 KAMNA GORICA 721 1/1 19.900 € 

Prosto zemljišče 2163 67/29 KAMNA GORICA 126 1/1 926 € 

Prosto zemljišče 2163 682/1 KAMNA GORICA 335 1/1 13.400 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 1586/4 LANCOVO 177 1/1 127 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 1587/3 LANCOVO 44 1/1 32 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 1588/7 LANCOVO 54 1/1 39 € 

Prosto zemljišče 2164 1591/1 LANCOVO 140 1/1 101 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 1596/10 LANCOVO 67 1/1 402 € 

Prosto zemljišče 2164 1596/3 LANCOVO 133 1/1 1.235 € 

Prosto zemljišče 2164 1596/6 LANCOVO 69 1/1 507 € 

Prosto zemljišče 2164 1596/8 LANCOVO 69 1/1 2.760 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 1599/6 del  LANCOVO 15 1/1 800 € 

Menjava pot na Ravnici 2164 1635/10 LANCOVO 75 1/1 3.000 € 

Menjava pot na Ravnici 2164 1635/2 LANCOVO 37 1/1 370 € 

Menjava pot na Ravnici 2164 1635/4 LANCOVO 94 1/1 940 € 

Menjava pot na Ravnici 2164 1635/6 LANCOVO 243 1/1 4.000 € 

Prosto zemljišče 2164 246/343 LANCOVO 267 1/1 1.463 € 

Prosto zemljišče 2164 246/346 LANCOVO 169 1/1 6.760 € 

Prosto zemljišče 2164 246/355 LANCOVO 66 1/1 48 € 

Prosto zemljišče 2164 246/357 LANCOVO 468 1/1 2.632 € 

Prosto zemljišče 2164 246/498 LANCOVO 498 1/1 27.739 € 

Prosto zemljišče 2164 246/500 LANCOVO 688 1/1 38.322 € 

Prosto zemljišče 2164 246/502 LANCOVO 568 1/1 31.638 € 

Prosto zemljišče 2164 246/503 LANCOVO 580 1/1 32.306 € 

Prosto zemljišče 2164 246/504 LANCOVO 574 1/1 31.972 € 

Prosto zemljišče 2164 246/505 LANCOVO 626 1/1 34.868 € 

Prosto zemljišče 2164 246/506 LANCOVO 2523 1/1 140.531 € 

Prosto zemljišče 2164 246/510 LANCOVO 17 1/1 680 € 
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Prosto zemljišče 2164 246/511 LANCOVO 28 1/1 1.120 € 

Prosto zemljišče 2164 246/512 LANCOVO 6468 1/1 97.020 € 

Prosto zemljišče 2164 491/85 LANCOVO 1310 1/1 20.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2165 121 KROPA 98 1/1 4.000 € 

Prosto zemljišče 2165 191/1 KROPA 304 1/1 10.000 € 

OPPN STOČJE - za gradnjo hiš 2165 428/1 KROPA 8228 1/1 227.100 € 

Stavbno zemljišče v Kropi  2165 443/22 KROPA 2332 1/1 116.400 € 

Stavbno zemljišče v Kropi 2165 443/23 KROPA 1000 1/1 49.900 € 

Urejanje javnih površin 
(menjava) 2165 61 KROPA 269 1/1 2.440 € 

Prosto zemljišče 2165 615/2 KROPA 30 1/1 600 € 

Prosto zemljišče 2165 616/2 KROPA 112 1/1 2.240 € 

Prosto zemljišče 2165 661/10 KROPA 3 1/1 120 € 

Prosto zemljišče 2165 661/11 KROPA 10 1/1 400 € 

Prosto zemljišče 2165 661/12 KROPA 6 1/1 240 € 

Prosto zemljišče 2165 661/14 KROPA 22 1/1 880 € 

Prosto zemljišče 2165 661/15 KROPA 6 1/1 240 € 

Prosto zemljišče 2165 661/16 KROPA 4 1/1 160 € 

Prosto zemljišče 2165 661/17 KROPA 5 1/1 200 € 

Prosto zemljišče 2165 661/18 KROPA 8 1/1 320 € 

Prosto zemljišče 2165 661/19 KROPA 13 1/1 520 € 

Prosto zemljišče 2165 661/5 KROPA 30 1/1 1.200 € 

Prosto zemljišče 2165 661/6 KROPA 5 1/1 200 € 

Prosto zemljišče 2165 661/7 KROPA 11 1/1 440 € 

Prosto zemljišče 2165 661/8 KROPA 5 1/1 200 € 

Prosto zemljišče 2165 661/9 KROPA 10 1/1 400 € 

Prosto zemljišče 2165 663/10 KROPA 48 1/1 960 € 

Menjava vodohran 2165 del 4/4 KROPA 400 1/1 4.000 € 

Kapelica Brezovica 2166 1614/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 32 1/1 5.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1708/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 185 1/1 180 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1759/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 76 1/1 246 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1759/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 71 1/1 68 € 
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Urejanje cest (menjava) 2166 1759/8 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 57 1/1 1.300 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1761/1 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 33 1/1 5.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1761/10 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 41 1/1 6.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1764/1 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 75 1/1 217 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1764/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 11 1/1 60 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1765 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 73 1/1 57 € 

Rezervacija nadomestna gradnja 2166 347/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1149 1/1 2.206 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 495/9 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 19 1/1 2.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 271/1 PERAČICA 120 1/1 600 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 271/6 PERAČICA 179 1/1 700 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 271/8 PERAČICA 126 1/1 600 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 273/6 PERAČICA 131 1/1 600 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 274/4 PERAČICA 74 1/1 300 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 279/11 PERAČICA 194 1/1 1.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 279/8 PERAČICA 92 1/1 400 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 281/2 PERAČICA 66 1/1 200 € 

 

Prodaja stavbnih pravic: 

OPIS PARC. ŠT. KO_ID KO [m2] ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Stavbna pravica za gradnjo letališkega 
hangarja za dobo 30 let na zemljiščih na 
območju letališča Lesce namenjenih gradnji 
hangarjev 

398/1,398/2,399,400,408/2,661/11,662/4 in 663/8 2154 NOVA 
VAS 1800 180.000 € 

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 zemljišč s stavbami (v tabeli stavbna zemljišča), ki niso neposredno 
povezane z nalogami občine in za občino predstavljajo veliko investicijsko breme. S prodajo stavbnih pravic na  ALC 
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bo Občina Radovljica pridobila dodatna sredstva v proračun, hkrati pa bo omogočila razvoj letališča Lesce. 
Nepremičnine iz seznama, ki ne bodo prodane v letu 2021 bodo prenesene v plan prodaje za naslednje leto. 

 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 

 

Nakupi zemljišč in zemljišč s stavbami 

OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Preostali deleži na Gradu Kamen 2151 223 BEGUNJE 3543 307/4970 640 € 

Cesta v Drago 2151 1433 BEGUNJE 668 1/1 500 € 

Cesta v Drago 2151 1434 BEGUNJE 1284 1/1 2.000 € 

Cesta Poddobrava 2151 101/2 BEGUNJE 11 1/1 66 € 

Cesta Poddobrava 2151 101/4 BEGUNJE 384 1/1 2.304 € 

Cesta Poddobrava 2151 101/5 BEGUNJE 30 1/1 180 € 

Cesta Poddobrava 2151 102/5 BEGUNJE 42 1/1 252 € 

Cesta Poddobrava 2151 103/2 BEGUNJE 94 1/1 564 € 

Cesta Poddobrava 2151 106/16 BEGUNJE 51 1/1 306 € 

Cesta Poddobrava 2151 108/4 BEGUNJE 16 1/1 96 € 

Cesta Poddobrava 2151 111/11 BEGUNJE 58 1/1 348 € 

Cesta Poddobrava 2151 111/12 BEGUNJE 10 1/1 60 € 

Cesta Poddobrava 2151 111/14 BEGUNJE 67 1/1 402 € 

Cesta Poddobrava 2151 1696/2 BEGUNJE 39 1/1 234 € 

Cesta Poddobrava 2151 1697/5 BEGUNJE 10 1/1 60 € 

Cesta Poddobrava 2151 1698/2 BEGUNJE 22 1/1 132 € 

Cesta Poddobrava 2151 186/11 BEGUNJE 5 1/1 30 € 

Cesta Poddobrava 2151 186/13 BEGUNJE 78 1/1 468 € 

Cesta Poddobrava 2151 186/15 BEGUNJE 31 1/1 186 € 

Cesta Poddobrava 2151 186/17 BEGUNJE 41 1/1 246 € 

Cesta Poddobrava 2151 186/9 BEGUNJE 3 1/1 18 € 

Cesta Poddobrava 2151 188/11 BEGUNJE 39 1/1 234 € 

Cesta Poddobrava 2151 188/7 BEGUNJE 48 1/1 288 € 

Cesta Poddobrava 2151 188/9 BEGUNJE 9 1/1 54 € 

Cesta Poddobrava 2151 1892/2 BEGUNJE 77 1/1 462 € 

Pločnik Begunje 2151 270/11 del BEGUNJE 53 1/1 390 € 

Cesta Begunje 2151 300/2 BEGUNJE 57 1/1 342 € 

Cesta Begunje 2151 301/2 BEGUNJE 51 1/1 306 € 

Cesta Begunje 2151 303/2 BEGUNJE 67 1/1 402 € 

Cesta Begunje 2151 305/3 BEGUNJE 20 1/1 120 € 

Cesta Begunje 2151 305/4 BEGUNJE 23 1/1 138 € 

Cesta Begunje 2151 306/3 BEGUNJE 40 1/1 240 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Cesta Begunje 2151 307/2 BEGUNJE 9 1/1 54 € 

Cesta Begunje 2151 307/3 BEGUNJE 15 1/1 90 € 

Cesta Begunje 2151 316/5 BEGUNJE 48 1/1 288 € 

Glasbena šola Avsenik (zemljišče s stavbo 
2151-470) 2151 352/9 BEGUNJE 117 1/1 20.000 € 

Glasbena šola Avsenik (zemljišče s stavbo 
2151-470) 2151 354/10 BEGUNJE 134 1/1 20.000 € 

Glasbena šola Avsenik (zemljišče s stavbo 
2151-470) 2151 354/2 BEGUNJE 161 1/1 200.000 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 356/4 BEGUNJE 355 1/1 1.591 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 366/4 BEGUNJE 171 1/1 894 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 367/4 BEGUNJE 103 1/1 539 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 368/4 BEGUNJE 149 1/1 779 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 369/4 BEGUNJE 158 1/1 787 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 370/6 BEGUNJE 190 1/1 946 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 370/8 BEGUNJE 77 1/1 403 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 371/5 BEGUNJE 71 1/1 354 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 372/4 BEGUNJE 92 1/1 458 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 373/4 BEGUNJE 85 1/1 444 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 374/4 BEGUNJE 191 1/1 951 € 

Cesta Poddobrava 2151 421/10 BEGUNJE 170 1/1 1.020 € 

Cesta Poddobrava 2151 421/8 BEGUNJE 49 1/1 294 € 

Cesta Poddobrava 2151 421/9 BEGUNJE 13 1/1 78 € 

Cesta Poddobrava 2151 492/6 BEGUNJE 3 1/1 18 € 

Cesta Poddobrava 2151 493/2 BEGUNJE 7 1/1 42 € 

Cesta Poddobrava 2151 497/2 BEGUNJE 135 1/1 810 € 

Cesta Poddobrava 2151 500/4 BEGUNJE 31 1/1 186 € 

Cesta Poddobrava 2151 500/6 BEGUNJE 12 1/1 72 € 

Cesta Poddobrava 2151 501/9 BEGUNJE 9 1/1 54 € 

Cesta Poddobrava 2151 506/2 BEGUNJE 9 1/1 54 € 

Cesta Begunje 2151 507/2 BEGUNJE 100 1/1 449 € 

Cesta Poddobrava 2151 512/2 BEGUNJE 22 1/1 132 € 

Cesta Poddobrava 2151 517/2 BEGUNJE 45 1/1 270 € 

Cesta Poddobrava 2151 520/2 BEGUNJE 19 1/1 114 € 

Cesta Poddobrava 2151 520/3 BEGUNJE 1 1/1 6 € 

Cesta Poddobrava 2151 521/2 BEGUNJE 1 1/1 6 € 

Cesta Poddobrava 2151 522/2 BEGUNJE 5 1/1 30 € 

Cesta Poddobrava 2151 523/2 BEGUNJE 34 1/1 204 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Cesta Poddobrava 2151 524/2 BEGUNJE 3 1/1 18 € 

Cesta Poddobrava 2151 525/4 BEGUNJE 5 1/1 30 € 

Cesta Poddobrava 2151 526/2 BEGUNJE 13 1/1 78 € 

Cesta Poddobrava 2151 527/2 BEGUNJE 3 1/1 18 € 

Cesta Poddobrava 2151 528/2 BEGUNJE 16 1/1 96 € 

Cesta Poddobrava 2151 529/2 BEGUNJE 3 1/1 18 € 

Cesta Poddobrava 2151 530/2 BEGUNJE 6 1/1 36 € 

Cesta Poddobrava 2151 531/2 BEGUNJE 30 1/1 180 € 

Cesta Poddobrava 2151 532/2 BEGUNJE 5 1/1 30 € 

Cesta Poddobrava 2151 533/4 BEGUNJE 1 1/1 6 € 

Cesta Poddobrava 2151 534/2 BEGUNJE 122 1/1 732 € 

Cesta Poddobrava 2151 535/2 BEGUNJE 27 1/1 162 € 

Cesta Poddobrava 2151 538/2 BEGUNJE 103 1/1 618 € 

Cesta Poddobrava 2151 539/2 BEGUNJE 74 1/1 444 € 

Cesta Poddobrava 2151 545/6 BEGUNJE 60 1/1 360 € 

Cesta Poddobrava 2151 546/2 BEGUNJE 13 1/1 78 € 

Cesta Poddobrava 2151 547/2 BEGUNJE 8 1/1 48 € 

Cesta Poddobrava 2151 548/2 BEGUNJE 18 1/1 108 € 

Cesta Poddobrava 2151 549/2 BEGUNJE 14 1/1 84 € 

Cesta Poddobrava 2151 550/2 BEGUNJE 8 1/1 48 € 

Cesta Poddobrava 2151 554/4 BEGUNJE 8 1/1 48 € 

Cesta Poddobrava 2151 554/6 BEGUNJE 25 1/1 150 € 

Cesta Poddobrava 2151 555/2 BEGUNJE 15 1/1 90 € 

Cesta Poddobrava 2151 556/4 BEGUNJE 2 1/1 12 € 

Cesta v Drago 2151 568/5 BEGUNJE 78 1/1 468 € 

Cesta v Drago 2151 568/7 BEGUNJE 65 1/1 390 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2151 584/10 BEGUNJE 234 1/1 350 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2151 584/6 BEGUNJE 9 1/1 66 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2151 584/8 BEGUNJE 22 1/1 115 € 

Cesta Begunje 2151 619/3 BEGUNJE 65 1/1 1.300 € 

Cesta Begunje 2151 619/6 BEGUNJE 47 1/1 940 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 625/2 BEGUNJE 20 1/1 105 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 627/11 BEGUNJE 5 1/1 25 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 627/7 BEGUNJE 3 1/1 15 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 627/9 BEGUNJE 2 1/1 3 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 628/6 BEGUNJE 23 1/1 115 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 629/4 BEGUNJE 13 1/1 68 € 
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OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 629/6 BEGUNJE 7 1/1 35 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 630/4 BEGUNJE 14 1/1 56 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 632/10 BEGUNJE 84 1/1 617 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 632/8 BEGUNJE 30 1/1 45 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 637/5 BEGUNJE 43 1/1 316 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 638/2 BEGUNJE 46 1/1 338 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 640/2 BEGUNJE 104 1/1 764 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 642/4 BEGUNJE 105 1/1 549 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 643/4 BEGUNJE 251 1/1 1.250 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 656/4 BEGUNJE 434 1/1 2.233 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 657/2 BEGUNJE 496 1/1 2.223 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 658/4 BEGUNJE 25 1/1 125 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 667/2 BEGUNJE 35 1/1 157 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 668/2 BEGUNJE 203 1/1 1.061 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 670/2 BEGUNJE 64 1/1 319 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 671/2 BEGUNJE 228 1/1 1.192 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 683/2 BEGUNJE 60 1/1 239 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 685/2 BEGUNJE 364 1/1 1.813 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 686/2 BEGUNJE 504 1/1 2.510 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 688/2 BEGUNJE 44 1/1 175 € 

Nakup nadomestnih zemljišč 2151 701/1 BEGUNJE 2867 1/1 14.278 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 702/2 BEGUNJE 63 1/1 329 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 703/4 BEGUNJE 18 1/1 81 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 703/6 BEGUNJE 29 1/1 130 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 704/2 BEGUNJE 67 1/1 350 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 705/2 BEGUNJE 152 1/1 795 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 706/2 BEGUNJE 28 1/1 126 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 706/4 BEGUNJE 12 1/1 54 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 707/2 BEGUNJE 174 1/1 910 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 708/2 BEGUNJE 47 1/1 246 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 709/2 BEGUNJE 38 1/1 76 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 710/2 BEGUNJE 259 1/1 1.290 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 711/2 BEGUNJE 224 1/1 1.171 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2151 718/2 BEGUNJE 272 1/1 1.219 € 

Cesta Begunje 2151 77/7 BEGUNJE 40 1/1 294 € 

Cesta Begunje 2151 77/9 BEGUNJE 7 1/1 52 € 

Cesta Begunje 2151 96/33 BEGUNJE 6 1/1 44 € 



 

332 

OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Cesta Poljče 2151 994/22 BEGUNJE 668 1/1 4.910 € 

Ceste Podgora 2152 392/2 SREDNJA VAS 35 1/1 5.000 € 

Cesta Podgora 2152 399/3 SREDNJA VAS 796 1/1 1.500 € 

Cesta Podgora 2152 458/4 SREDNJA VAS 70 1/1 300 € 

Cesta Podgora 2152 79/32 SREDNJA VAS 669 1/1 1.010 € 

Cesta Poddobrava-Dvorska vas 2153 124/2 OTOK 12 1/1 72 € 

Cesta Poddobrava-Dvorska vas 2153 125/2 OTOK 12 1/1 72 € 

Cesta Poddobrava-Dvorska vas 2153 129/2 OTOK 2 1/1 12 € 

Cesta Poddobrava-Dvorska vas 2153 130/2 OTOK 81 1/1 486 € 

Cesta Zapuže-Drnča 2153 191/8 OTOK 27 1/1 175 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 241/2 OTOK 41 1/1 61 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 535/2 OTOK 7 1/1 10 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 589/2 OTOK 4 1/1 6 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 592/2 OTOK 55 1/1 82 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 606/4 OTOK 4 1/1 6 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 610/2 OTOK 32 1/1 48 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 638/4 OTOK 48 1/1 353 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 665/2 OTOK 23 1/1 34 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 665/3 OTOK 76 1/1 114 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 677/2 OTOK 6 1/1 9 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 678/4 OTOK 13 1/1 19 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 755/2 OTOK 24 1/1 36 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 755/4 OTOK 19 1/1 28 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 760/2 OTOK 37 1/1 55 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 760/4 OTOK 3 1/1 4 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 761/5 OTOK 51 1/1 76 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 775/2 OTOK 224 1/1 335 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 776/2 OTOK 163 1/1 244 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 777/2 OTOK 231 1/1 345 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 778/4 OTOK 964 1/1 1.440 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 782/2 OTOK 91 1/1 136 € 

Urejanje steze za modelarje 2154 424 NOVA VAS 3090 1/1 27.810 € 

Urejanje steze za modelarje 2154 425 NOVA VAS 3597 1/1 32.373 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 101/2 NOVA VAS 146 1/1 1.073 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 101/3 NOVA VAS 23 1/1 34 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 102/2 NOVA VAS 17 1/1 125 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 102/3 NOVA VAS 140 1/1 1.029 € 
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Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 103/2 NOVA VAS 19 1/1 140 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 104/2 NOVA VAS 171 1/1 1.257 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 120/2 NOVA VAS 223 1/1 444 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 124/2 NOVA VAS 159 1/1 475 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 125/2 NOVA VAS 116 1/1 347 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 126/2 NOVA VAS 168 1/1 502 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 130/2 NOVA VAS 309 1/1 1.231 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 133/2 NOVA VAS 790 1/1 3.147 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 134/2 NOVA VAS 507 1/1 2.525 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 135/2 NOVA VAS 249 1/1 992 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 136/4 NOVA VAS 376 1/1 1.498 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 138/4 NOVA VAS 206 1/1 616 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 139/2 NOVA VAS 680 1/1 3.462 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 139/3 NOVA VAS 65 1/1 259 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 141/2 NOVA VAS 793 1/1 3.948 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 142/2 NOVA VAS 135 1/1 538 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 144/2 NOVA VAS 35 1/1 139 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 146/2 NOVA VAS 278 1/1 1.108 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 149/2 NOVA VAS 478 1/1 1.904 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 157/2 NOVA VAS 72 1/1 215 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 173/2 NOVA VAS 259 1/1 1.032 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 174/2 NOVA VAS 374 1/1 1.490 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 175/2 NOVA VAS 304 1/1 1.211 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 176/10 NOVA VAS 3 1/1 22 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 176/12 NOVA VAS 196 1/1 586 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 176/15 NOVA VAS 34 1/1 135 € 

Cesta Nova Vas 2154 2/20 del NOVA VAS 40 1/1 2.400 € 

Cesta Hraše-Hlebce 2154 257/3 del NOVA VAS 50 1/1 200 € 

Cesta Hraše-Hlebce 2154 257/4 NOVA VAS 44 1/1 180 € 

Pločnik Hlebce 2154 264/2 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Pločnik Hlebce 2154 264/4 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Pločnik Hlebce 2154 269/1 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 272/6 NOVA VAS 69 1/1 507 € 

Pločnik Hlebce 2154 275/1 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Cesta Hraše-Hlebce 2154 278/2 del NOVA VAS 30 1/1 120 € 

Cesta Hraše-Hlebce 2154 282 del NOVA VAS 27 1/1 108 € 

Pločnik Hlebce 2154 287 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 
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Pločnik Hlebce 2154 289/2 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Pločnik Hlebce 2154 289/3 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 290/2 NOVA VAS 851 1/1 4.238 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 291/2 NOVA VAS 477 1/1 2.375 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 292/2 NOVA VAS 718 1/1 2.861 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 298/2 NOVA VAS 56 1/1 279 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 299/2 NOVA VAS 121 1/1 603 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 30/1 del NOVA VAS 136 1/1 6.780 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 30/5 del NOVA VAS 16 1/1 82 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 30/6 del NOVA VAS 101 1/1 5.030 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 30/9 del NOVA VAS 2 1/1 90 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 301/2 NOVA VAS 23 1/1 103 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 312/2 NOVA VAS 87 1/1 433 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 313/2 NOVA VAS 16 1/1 80 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 317/6 NOVA VAS 569 1/1 2.267 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 319/2 NOVA VAS 23 1/1 103 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 377/8 NOVA VAS 333 1/1 2.078 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 378/2 NOVA VAS 309 1/1 1.711 € 

Prestavitev padalskega kroga na ALC 2154 410/1 NOVA VAS 2378 1/1 47.560 € 

Prestavitev padalskega kroga na ALC 2154 411/1 del NOVA VAS 2000 1/1 40.000 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 463/4 NOVA VAS 496 1/1 1.976 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 463/7 NOVA VAS 141 1/1 562 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 464/4 NOVA VAS 40 1/1 159 € 

Cesta Nova Vas 2154 522/2 NOVA VAS 191 1/1 860 € 

Menjava zemljišč Nova vas 2154 523/2 NOVA VAS 125 1/1 498 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 53/2 del NOVA VAS 9 1/1 445 € 

Prestavitev padalskega kroga na ALC 2154 556 del NOVA VAS 380 1/1 7.600 € 

Prestavitev padalskega kroga na ALC 2154 557 del NOVA VAS 2950 1/1 59.000 € 

Prestavitev padalskega kroga na ALC 2154 559/1 NOVA VAS 1122 1/1 22.440 € 

Prestavitev padalskega kroga na ALC 2154 559/2 NOVA VAS 1170 1/1 23.400 € 

Prestavitev padalskega kroga na ALC 2154 559/3 NOVA VAS 1048 1/1 20.960 € 

Menjava zemljišč Nova vas 2154 589/2 NOVA VAS 49 1/1 220 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 601/16 del NOVA VAS 37 1/1 1.850 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 601/17 del NOVA VAS 13 1/1 645 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 601/19 del NOVA VAS 47 1/1 2.335 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 601/22 del NOVA VAS 5 1/1 250 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 601/24 del NOVA VAS 16 1/1 795 € 
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Cesta Radovljica - Nova vas 2154 601/25 del NOVA VAS 11 1/1 550 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 601/4 del NOVA VAS 114 1/1 5.695 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 601/5 del NOVA VAS 18 1/1 895 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 604/1 del NOVA VAS 358 1/1 1.788 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 604/14 del NOVA VAS 1 1/1 55 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 604/15 del NOVA VAS 59 1/1 2.950 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 604/16 del NOVA VAS 53 1/1 2.655 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 604/21 del NOVA VAS 39 1/1 1.945 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 604/22 del NOVA VAS 28 1/1 1.390 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 604/26 del NOVA VAS 10 1/1 490 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 604/28 del NOVA VAS 62 1/1 3.100 € 

Cesta Nova Vas 2154 604/35 NOVA VAS 77 1/1 566 € 

Cesta Nova Vas 2154 604/37 NOVA VAS 106 1/1 779 € 

Cesta Nova Vas 2154 604/39 NOVA VAS 27 1/1 198 € 

Cesta Nova Vas 2154 604/41 NOVA VAS 188 1/1 1.382 € 

Cesta Nova Vas 2154 604/43 NOVA VAS 312 1/1 2.293 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 604/7 del NOVA VAS 206 1/1 10.285 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 608/2 del NOVA VAS 33 1/1 1.635 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 608/3 del NOVA VAS 39 1/1 1.945 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 609/4 del NOVA VAS 57 1/1 2.865 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 610/2 del NOVA VAS 24 1/1 1.175 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 610/4 del NOVA VAS 2 1/1 120 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 610/7 del NOVA VAS 6 1/1 290 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 611/1 del NOVA VAS 4 1/1 66 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 611/2 del NOVA VAS 53 1/1 2.635 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 611/3 del NOVA VAS 9 1/1 455 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 611/4 del NOVA VAS 102 1/1 5.105 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 611/5 del NOVA VAS 36 1/1 1.815 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 611/6 del NOVA VAS 24 1/1 1.210 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 611/7 del NOVA VAS 45 1/1 2.235 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 614/2 del NOVA VAS 84 1/1 4.200 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 614/3 del NOVA VAS 142 1/1 7.075 € 

Menjava zemljišč Nova vas 2154 627/2 NOVA VAS 278 1/1 1.108 € 

Menjava zemljišč Nova vas 2154 627/3 NOVA VAS 130 1/1 518 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 632/3 del NOVA VAS 4 1/1 215 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 633 del NOVA VAS 1 1/1 40 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 634 del NOVA VAS 1 1/1 45 € 
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Cesta Radovljica - Nova vas 2154 635 del NOVA VAS 0 1/1 5 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 637 del NOVA VAS 2 1/1 75 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 641 del NOVA VAS 1 1/1 35 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 642/1 del NOVA VAS 5 1/1 68 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 644 del NOVA VAS 20 1/1 1.010 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 647 del NOVA VAS 21 1/1 1.070 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 648 del NOVA VAS 76 1/1 3.775 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 649/1 del NOVA VAS 13 1/1 191 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 649/2 del NOVA VAS 5 1/1 250 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 650 del NOVA VAS 22 1/1 1.120 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 651 del NOVA VAS 107 1/1 5.350 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 654 del NOVA VAS 9 1/1 465 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2154 659/3 del NOVA VAS 45 1/1 680 € 

Cesta OPPN Lesce - Begunje 2154 677/2 NOVA VAS 9 1/1 66 € 

Daljinska kolesarska povezava 2154 690/2 NOVA VAS 349 1/1 4.537 € 

Cesta Nova Vas 2154 7/14 del NOVA VAS 30 1/1 1.800 € 

Cesta Nova Vas 2154 7/3 del NOVA VAS 15 1/1 900 € 

Železniška ulica Lesce 2155 23/2 HRAŠE 197 1/1 589 € 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 2155 109/3 HRAŠE 409 1/1 40.000 € 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 2155 110/1 HRAŠE 295 1/1 20.000 € 

Železniška ulica Lesce 2155 1394/9 HRAŠE 19 1/1 308 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1401/2 HRAŠE 1278 1/1 20.448 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1401/3 HRAŠE 23 1/1 115 € 

Železniška ulica Lesce 2155 1410/2 HRAŠE 35 1/1 567 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1421/1 del HRAŠE 28 1/1 140 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1426/1 del HRAŠE 99 1/1 495 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1426/4 HRAŠE 96 1/1 1.536 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1426/5 HRAŠE 38 1/1 608 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1427/1 del HRAŠE 40 1/1 200 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1427/2 HRAŠE 25 1/1 400 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1429/2 HRAŠE 470 1/1 7.520 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 199/8 del HRAŠE 25 1/1 125 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 207/1 del HRAŠE 21 1/1 105 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 209/2 HRAŠE 49 1/1 784 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 210/3 HRAŠE 11 1/1 187 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 210/5 del HRAŠE 74 1/1 370 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 211/1 del HRAŠE 48 1/1 240 € 
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Daljinska kolesarska povezava 2155 211/3 HRAŠE 34 1/1 544 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 212/1 del HRAŠE 74 1/1 370 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 212/3 HRAŠE 25 1/1 400 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 213/1 del HRAŠE 119 1/1 595 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 214/1 del HRAŠE 74 1/1 370 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 216/1 del HRAŠE 117 1/1 585 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 217/1 del HRAŠE 77 1/1 385 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 218/5 del HRAŠE 80 1/1 400 € 

Pločnik in kolesarska steza 2155 234/2 del HRAŠE 26 1/1 416 € 

Cesta OPPN Letališka 2155 305/13 del HRAŠE 30 1/1 1.200 € 

Cesta OPPN Letališka 2155 311 del HRAŠE 70 1/1 2.800 € 

Železniška ulica Lesce 2155 325/12 HRAŠE 9 1/1 146 € 

Železniška ulica Lesce 2155 325/14 HRAŠE 69 1/1 1.118 € 

Železniška ulica Lesce 2155 325/16 HRAŠE 85 1/1 1.377 € 

Železniška ulica Lesce 2155 326/17 HRAŠE 4 1/1 65 € 

Železniška ulica Lesce 2155 326/19 HRAŠE 34 1/1 551 € 

Železniška ulica Lesce 2155 326/21 HRAŠE 2 1/1 32 € 

Železniška ulica Lesce 2155 329/11 HRAŠE 45 1/1 601 € 

Železniška ulica Lesce 2155 329/7 HRAŠE 473 1/1 2.120 € 

Železniška ulica Lesce 2155 329/9 HRAŠE 173 1/1 2.310 € 

Železniška ulica Lesce 2155 332/9 HRAŠE 75 1/1 1.001 € 

Železniška ulica Lesce 2155 334/11 HRAŠE 64 1/1 1.037 € 

Železniška ulica Lesce 2155 334/13 HRAŠE 28 1/1 454 € 

Železniška ulica Lesce 2155 334/15 HRAŠE 11 1/1 178 € 

Železniška ulica Lesce 2155 334/17 HRAŠE 6 1/1 97 € 

Železniška ulica Lesce 2155 334/19 HRAŠE 79 1/1 1.280 € 

Železniška ulica Lesce 2155 334/22 HRAŠE 248 1/1 3.311 € 

Železniška ulica Lesce 2155 336/6 HRAŠE 2 1/1 27 € 

Železniška ulica Lesce 2155 373/6 HRAŠE 48 1/1 800 € 

Železniška ulica Lesce 2155 403/11 HRAŠE 15 1/1 243 € 

Železniška ulica Lesce 2155 403/28 HRAŠE 42 1/1 680 € 

Železniška ulica Lesce 2155 403/34 HRAŠE 15 1/1 243 € 

Železniška ulica Lesce 2155 403/36 HRAŠE 121 1/1 1.960 € 

Železniška ulica Lesce 2155 411/15 HRAŠE 5 1/1 81 € 

Železniška ulica Lesce 2155 411/17 HRAŠE 51 1/1 826 € 

Železniška ulica Lesce 2155 412/18 HRAŠE 1 1/1 16 € 

Železniška ulica Lesce 2155 413/19 HRAŠE 17 1/1 275 € 
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Železniška ulica Lesce 2155 413/21 HRAŠE 44 1/1 713 € 

Železniška ulica Lesce 2155 413/23 HRAŠE 48 1/1 778 € 

Železniška ulica Lesce 2155 413/25 HRAŠE 11 1/1 178 € 

Železniška ulica Lesce 2155 413/26 HRAŠE 20 1/1 324 € 

Železniška ulica Lesce 2155 413/28 HRAŠE 7 1/1 113 € 

Železniška ulica Lesce 2155 416/19 HRAŠE 51 1/1 826 € 

Ureditev javne  ceste 2155 466/1 del HRAŠE 560 1/1 5.600 € 

Cesta OPPN Letališka 2155 66/2 HRAŠE 94 1/1 940 € 

Cesta OPPN Letališka 2155 66/3 HRAŠE 35 1/1 350 € 

Cesta Hraše 2155 777/10 del HRAŠE 10 1/1 600 € 

Cesta Hraše 2155 777/11 HRAŠE 8 1/1 60 € 

Cesta Hraše 2155 777/8 del HRAŠE 10 1/1 600 € 

Cesta Radovljica 2156 100/2 RADOVLJICA 85 1/1 425 € 

Ureditev površine pred hotelom Grajski 
dvor 2156 129/19 RADOVLJICA 154 1/1 30.800 € 

Rondo Gorenjska 2156 187/5 del RADOVLJICA 29 1/1 1.740 € 

Rondo Gorenjska 2156 266/2 del RADOVLJICA 355 1/1 21.300 € 

Rondo Gorenjska 2156 273/1 del RADOVLJICA 28 1/1 1.680 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 372/2 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 373 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 374/1 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 374/2 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 375 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 403 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 405 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 407 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Cesta Radovljica 2156 554/58 RADOVLJICA 156 1/1 780 € 

Cesta Radovljica 2156 555/61 RADOVLJICA 70 1/1 350 € 

Cesta Radovljica 2156 555/62 RADOVLJICA 27 1/1 135 € 

Cesta Radovljica 2156 557/29 RADOVLJICA 16 1/1 80 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 577/5 RADOVLJICA 17 1/1 102 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 586/2 RADOVLJICA 18 1/1 108 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 587/2 RADOVLJICA 18 1/1 108 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 594/2 RADOVLJICA 135 1/1 810 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 595/2 RADOVLJICA 44 1/1 264 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 611/3 RADOVLJICA 37 1/1 222 € 

Cesta Radovljica 2156 620/3 RADOVLJICA 155 1/1 775 € 
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Cesta Radovljica 2156 620/4 RADOVLJICA 108 1/1 540 € 

Cesta Radovljica 2156 622/10 RADOVLJICA 66 1/1 330 € 

Cesta Radovljica 2156 622/12 RADOVLJICA 49 1/1 245 € 

Cesta Radovljica 2156 622/13 RADOVLJICA 5 1/1 25 € 

Cesta Radovljica 2156 622/14 RADOVLJICA 100 1/1 500 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 622/16 RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 634/1 del RADOVLJICA 280 1/1 1.680 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 636/1 del RADOVLJICA 113 1/1 678 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 639 del RADOVLJICA 6 1/1 36 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 640/1 del RADOVLJICA 6 1/1 36 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 640/2 del RADOVLJICA 63 1/1 378 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 645/10 RADOVLJICA 84 1/1 504 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 645/9 RADOVLJICA 258 1/1 1.548 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 711 del RADOVLJICA 10 1/1 60 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 712/2 del RADOVLJICA 80 1/1 480 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 714/2 del RADOVLJICA 53 1/1 318 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 716 del RADOVLJICA 45 1/1 270 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 717 /2 del RADOVLJICA 29 1/1 174 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 717/3 del RADOVLJICA 2 1/1 12 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 718 del RADOVLJICA 51 1/1 306 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 720 del RADOVLJICA 43 1/1 258 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 779/29 RADOVLJICA 182 1/1 1.092 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 779/30 RADOVLJICA 552 1/1 3.312 € 

Cesta Radovljica 2156 99/8 RADOVLJICA 202 1/1 1.212 € 

Peš pot pod mestom 2157 1/4 PREDTRG 25 1/1 100 € 

Peš pot pod mestom 2157 6/9 PREDTRG 11 1/1 100 € 

Gradnikova cesta Radovljica 2157 110/4 PREDTRG 90 1/1 5.000 € 

Gradnikova cesta Radovljica 2157 111/4 PREDTRG 111 1/1 8.000 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 112/8 del PREDTRG 595 1/1 2.975 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 114/26 del PREDTRG 600 1/1 3.000 € 

Cesta Radovljica 2157 136/12 del PREDTRG 15 1/1 1.000 € 

Cesta Radovljica 2157 136/13 del PREDTRG 20 1/1 1.200 € 

OPPN cesta Gradnikova 2157 157/5 PREDTRG 113 1/1 12.317 € 

OPPN cesta Gradnikova 2157 163/6 PREDTRG 13 1/1 1.417 € 

OPPN cesta Gradnikova 2157 163/8 PREDTRG 7 1/1 763 € 

Regijski reševalni center 2157 174/1 PREDTRG 1153 1/1 69.189 € 

Regijski reševalni center 2157 174/2 PREDTRG 1330 1/1 79.798 € 
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Regijski reševalni center 2157 176/10 del PREDTRG 2856 1/1 171.383 € 

Regijski reševalni center 2157 176/13 PREDTRG 2886 1/1 173.135 € 

Regijski reševalni center 2157 179/1 PREDTRG 2089 1/1 125.324 € 

Regijski reševalni center 2157 179/3 PREDTRG 1792 1/1 107.525 € 

Peš pot pod mestom 2157 2/2 del PREDTRG 10 1/1 40 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 210/4 PREDTRG 41 1/1 205 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 212 del PREDTRG 69 1/1 345 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 218 del PREDTRG 75 1/1 375 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 240/9 del PREDTRG 32 1/1 160 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 241/13 del PREDTRG 199 1/1 995 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 242/1 del PREDTRG 59 1/1 295 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 246 del PREDTRG 318 1/1 1.590 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 247/1 del PREDTRG 42 1/1 210 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 250 del PREDTRG 301 1/1 1.505 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 258/2 del PREDTRG 49 1/1 245 € 

Gradnikova cesta Radovljica 2157 284/10 PREDTRG 172 8382/1000
0 10.000 € 

Gradnikova cesta Radovljica 2157 284/11 PREDTRG 42 8382/1000
0 3.000 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2157 290 del PREDTRG 1 1/1 1 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2157 291/2 del PREDTRG 18 1/1 89 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2157 292/1 del PREDTRG 103 1/1 514 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2157 292/2 del PREDTRG 75 1/1 3.765 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2157 294/2 del PREDTRG 94 1/1 472 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2157 294/3 del PREDTRG 249 1/1 2.491 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2157 295/2 del PREDTRG 12 1/1 62 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2157 295/3 del PREDTRG 5 1/1 26 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2157 306/4 del PREDTRG 190 1/1 1.904 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2157 408/9 PREDTRG 122 1/1 897 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2157 420/6 PREDTRG 348 1/1 525 € 

 OPPN Savska cesta 2157 429/6 PREDTRG 150 1/1 2.003 € 

 OPPN Savska cesta 2157 494/11 PREDTRG 817 1/1 2.031 € 

 OPPN Savska cesta 2157 494/5 PREDTRG 30 1/1 38 € 

 OPPN Savska cesta 2157 494/7 PREDTRG 4 1/1 1 € 

 OPPN Savska cesta 2157 494/9 PREDTRG 19 1/1 4 € 

 OPPN Savska cesta 2157 498/4 PREDTRG 191 1/1 41 € 

 OPPN Savska cesta 2157 498/6 PREDTRG 260 1/1 56 € 

 OPPN Savska cesta 2157 499/4 PREDTRG 235 1/1 51 € 
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 OPPN Savska cesta 2157 499/6 PREDTRG 254 1/1 55 € 

 OPPN Savska cesta 2157 502/2 PREDTRG 30 1/1 6 € 

 OPPN Savska cesta 2157 503/2 PREDTRG 336 1/1 73 € 

 OPPN Savska cesta 2157 504/4 PREDTRG 647 1/1 140 € 

 OPPN Savska cesta 2157 504/6 PREDTRG 6 1/1 1 € 

 OPPN Savska cesta 2157 504/7 PREDTRG 5 1/1 1 € 

 OPPN Savska cesta 2157 505/4 PREDTRG 394 1/1 85 € 

 OPPN Savska cesta 2157 505/6 PREDTRG 96 1/1 21 € 

 OPPN Savska cesta 2157 506/4 PREDTRG 472 1/1 102 € 

 OPPN Savska cesta 2157 506/6 PREDTRG 151 1/1 33 € 

 OPPN Savska cesta 2157 507/6 PREDTRG 41 1/1 9 € 

 OPPN Savska cesta 2157 508/4 PREDTRG 200 1/1 43 € 

 OPPN Savska cesta 2157 508/6 PREDTRG 42 1/1 9 € 

 OPPN Savska cesta 2157 509/4 PREDTRG 223 1/1 48 € 

 OPPN Savska cesta 2157 509/6 PREDTRG 68 1/1 15 € 

 OPPN Savska cesta 2157 510/7 PREDTRG 73 1/1 975 € 

 OPPN Savska cesta 2157 511/4 PREDTRG 612 1/1 132 € 

 OPPN Savska cesta 2157 511/6 PREDTRG 210 1/1 45 € 

 OPPN Savska cesta 2157 512/6 PREDTRG 17 1/1 3 € 

 OPPN Savska cesta 2157 513/4 PREDTRG 260 1/1 47 € 

 OPPN Savska cesta 2157 513/6 PREDTRG 13 1/1 2 € 

 OPPN Savska cesta 2157 514/4 PREDTRG 129 1/1 23 € 

 OPPN Savska cesta 2157 514/6 PREDTRG 43 1/1 8 € 

 OPPN Savska cesta 2157 515/4 PREDTRG 243 1/1 52 € 

 OPPN Savska cesta 2157 515/6 PREDTRG 49 1/1 11 € 

 OPPN Savska cesta 2157 516/4 PREDTRG 234 1/1 51 € 

 OPPN Savska cesta 2157 516/6 PREDTRG 35 1/1 8 € 

 OPPN Savska cesta 2157 517/4 PREDTRG 242 1/1 52 € 

 OPPN Savska cesta 2157 518/10 PREDTRG 55 1/1 12 € 

 OPPN Savska cesta 2157 518/12 PREDTRG 38 1/1 8 € 

 OPPN Savska cesta 2157 518/6 PREDTRG 673 1/1 145 € 

 OPPN Savska cesta 2157 519/5 PREDTRG 493 1/1 106 € 

 OPPN Savska cesta 2157 521/4 PREDTRG 1199 1/1 243 € 

 OPPN Savska cesta 2157 521/6 PREDTRG 344 1/1 346 € 

 OPPN Savska cesta 2157 522/10 PREDTRG 350 1/1 76 € 

 OPPN Savska cesta 2157 523/5 PREDTRG 26 1/1 39 € 

 OPPN Savska cesta 2157 523/7 PREDTRG 245 1/1 244 € 
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 OPPN Savska cesta 2157 751/2 PREDTRG 169 1/1 37 € 

 OPPN Savska cesta 2157 752/4 PREDTRG 225 1/1 49 € 

 OPPN Savska cesta 2157 752/6 PREDTRG 277 1/1 60 € 

Območje Gramoznica Graben (Zemljišče 
SKZG) 2157 769/2 PREDTRG 4254 1/1 48.921 € 

 OPPN Savska cesta 2157 770/5 PREDTRG 3953 1/1 39.530 € 

 OPPN Savska cesta 2157 770/6 PREDTRG 168 1/1 4.041 € 

 OPPN Savska cesta 2157 771/6 PREDTRG 77 1/1 2.310 € 

 OPPN Savska cesta 2157 772/4 PREDTRG 1045 1/1 212 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 823/2 PREDTRG 1670 1/1 21.710 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 823/8 del PREDTRG 2912 1/1 37.856 € 

Cesta Radovljica 2157 91/1 PREDTRG 150 1/1 2.000 € 

Nakup nadomestnih zemljišč 2158 1334 MOŠNJE 4032 1/1 10.164 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 1016/2 MOŠNJE 124 1/1 911 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 1016/3 MOŠNJE 10 1/1 15 € 

Cesta Vrbnje 2158 1190/2 MOŠNJE 196 1/1 7.500 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 1191/5 MOŠNJE 32 1/1 96 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 1210/2 MOŠNJE 73 1/1 218 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 1243/2 MOŠNJE 3 1/1 22 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 1276/2 MOŠNJE 42 1/1 309 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2158 1447/23 MOŠNJE 61 1/1 80 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1483/1 del MOŠNJE 11 1/1 57 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1483/2 del MOŠNJE 25 1/1 127 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1483/3 del MOŠNJE 2 1/1 8 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1484 del MOŠNJE 1145 1/1 11.451 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1485 del MOŠNJE 140 1/1 698 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1486 del MOŠNJE 569 1/1 5.690 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1489 del MOŠNJE 283 1/1 2.828 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1490 del MOŠNJE 197 1/1 1.973 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1491 del MOŠNJE 34 1/1 170 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1492/1 del MOŠNJE 103 1/1 514 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1492/2 del MOŠNJE 86 1/1 429 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1493/1 del MOŠNJE 355 1/1 3.551 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1493/2 del MOŠNJE 0 1/1 1 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1494 del MOŠNJE 53 1/1 264 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1495/1 del MOŠNJE 118 1/1 588 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1496 del MOŠNJE 80 1/1 401 € 
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Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1499/1 del MOŠNJE 240 1/1 2.403 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1500 del MOŠNJE 96 1/1 479 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1504 del MOŠNJE 595 1/1 5.946 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1505 del MOŠNJE 113 1/1 567 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1506 del MOŠNJE 179 1/1 1.792 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1508/1 del MOŠNJE 74 1/1 368 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1508/2 del MOŠNJE 1 1/1 4 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1510 del MOŠNJE 229 1/1 2.287 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1511 del MOŠNJE 329 1/1 3.292 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1533 del MOŠNJE 198 1/1 1.982 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1534 del MOŠNJE 892 1/1 8.915 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1535/1 del MOŠNJE 361 1/1 3.614 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1535/2 del MOŠNJE 26 1/1 129 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1536/1 del MOŠNJE 108 1/1 1.076 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1539/1 del MOŠNJE 724 1/1 3.619 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1541/1 del MOŠNJE 17 1/1 84 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1551 del MOŠNJE 98 1/1 490 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1554/1 del MOŠNJE 15 1/1 75 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1571 del MOŠNJE 23 1/1 114 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1575 del MOŠNJE 41 1/1 207 € 

Cesta Radovljica - Nova vas 2158 1712/3 del MOŠNJE 159 1/1 794 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 1727/17 MOŠNJE 38 1/1 76 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 404/3 MOŠNJE 208 1/1 416 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 404/5 MOŠNJE 222 1/1 444 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 405/4 MOŠNJE 192 1/1 384 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 419/12 MOŠNJE 1 1/1 2 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 420/4 MOŠNJE 178 1/1 356 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 422/2 MOŠNJE 265 1/1 530 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 423/2 MOŠNJE 177 1/1 354 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 424/5 MOŠNJE 543 1/1 1.086 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 424/7 MOŠNJE 16 1/1 32 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 424/8 MOŠNJE 64 1/1 128 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 425/4 MOŠNJE 249 1/1 498 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 425/5 MOŠNJE 201 1/1 402 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 426/4 MOŠNJE 245 1/1 490 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 426/5 MOŠNJE 9 1/1 18 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 428/4 MOŠNJE 92 1/1 184 € 
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Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 428/5 MOŠNJE 33 1/1 66 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 429/5 MOŠNJE 77 1/1 154 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 429/6 MOŠNJE 57 1/1 114 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 429/9 MOŠNJE 86 1/1 172 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 430/5 MOŠNJE 22 1/1 44 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 430/6 MOŠNJE 64 1/1 128 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 430/8 MOŠNJE 43 1/1 86 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 431/4 MOŠNJE 192 1/1 384 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 431/5 MOŠNJE 14 1/1 28 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 444/8 MOŠNJE 215 1/1 430 € 

Cesta Mošnje 2158 462/2 MOŠNJE 19 1/1 140 € 

Cesta Mošnje 2158 462/3 MOŠNJE 45 1/1 90 € 

Cesta Mošnje 2158 465/2 MOŠNJE 442 1/1 880 € 

Cesta Mošnje 2158 465/3 MOŠNJE 442 1/1 880 € 

Cesta Mošnje 2158 544/2 MOŠNJE 6 1/1 30 € 

Cesta Mošnje 2158 544/4 MOŠNJE 23 1/1 115 € 

Cesta Mošnje 2158 544/5 MOŠNJE 18 1/1 90 € 

Cesta Mošnje 2158 544/6 MOŠNJE 55 1/1 275 € 

Cesta Mošnje 2158 546/2 MOŠNJE 17 1/1 85 € 

Cesta Mošnje 2158 551/4 MOŠNJE 2 1/1 10 € 

Cesta Mošnje 2158 551/6 MOŠNJE 16 1/1 80 € 

Cesta Mošnje 2158 551/7 MOŠNJE 1 1/1 5 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 553/4 MOŠNJE 39 1/1 78 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 555/4 MOŠNJE 34 1/1 68 € 

Cesta Mošnje 2158 556/4 MOŠNJE 42 1/1 210 € 

Cesta Mošnje 2158 556/6 MOŠNJE 18 1/1 90 € 

Cesta Mošnje 2158 557/4 MOŠNJE 20 1/1 100 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 558/3 MOŠNJE 87 1/1 174 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 558/4 MOŠNJE 38 1/1 76 € 

Ceste Brezje 2159 2/1 del BREZJE   1/1 500 € 

Ceste Brezje 2159 2/5 del BREZJE   1/1 500 € 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 5,5a,5b 2159 390/4 del BREZJE 64 1/1 493 € 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 5,5a,5b 2159 405/1 del BREZJE 24 1/1 185 € 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 5,5a,5b 2159 411/2 BREZJE 78 1/1 601 € 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 5,5a,5b 2159 411/4 BREZJE 49 1/1 378 € 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 5,5a,5b 2159 412/8 BREZJE 85 1/1 350 € 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 5,5a,5b 2159 412/9 BREZJE 5 1/1 25 € 



 

345 

OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Ceste Brezje 2159 8/2 del BREZJE 80 1/1 1.600 € 

Ceste Brezje 2159 8/6 del BREZJE 32 1/1 640 € 

Ceste Brezje 2159 821/1 BREZJE 1587 1/1 1.400 € 

Ceste Ljubno 2160 11/2 del LJUBNO 20 1/1 400 € 

Ceste Ljubno 2160 128 del LJUBNO 80 1/1 800 € 

Ceste Ljubno 2160 268/2 del LJUBNO 98 1/1 1.000 € 

Ceste Ljubno 2160 269/2 del LJUBNO 88 1/1 2.000 € 

Ceste Ljubno 2160 269/3 del LJUBNO 28 1/1 1.000 € 

Ceste Ljubno 2160 269/6 del LJUBNO 19 1/1 750 € 

Ceste Ljubno 2160 269/8 del LJUBNO 10 1/1 100 € 

Ceste Ljubno 2160 315 del LJUBNO 5 1/1 50 € 

Ceste Ljubno 2160 317 del LJUBNO 61 1/1 500 € 

Ceste Ljubno 2160 507/2 LJUBNO 38 1/1 228 € 

Zemljišče v Gramoznici Ljubno, šport in 
rekreacija 2160 628/2 LJUBNO 746 1/1 14.920 € 

Zemljišče v Gramoznici Ljubno, šport in 
rekreacija 2160 629/1 LJUBNO 2895 1/1 57.900 € 

Zemljišče v Gramoznici Ljubno, šport in 
rekreacija 2160 629/2 LJUBNO 1788 1/1 35.760 € 

Globoko-Mišače 2161 109/7 ZALOŠE 10 1/1 69 € 

Globoko-Mišače 2161 111/2 ZALOŠE 35 1/1 105 € 

Globoko-Mišače 2161 116/6 ZALOŠE 3 1/1 105 € 

Globoko-Mišače 2161 117/4 ZALOŠE 34 1/1 9 € 

Globoko-Mišače 2161 119/4 ZALOŠE 39 1/1 102 € 

Globoko-Mišače 2161 120/2 ZALOŠE 68 1/1 117 € 

Globoko-Mišače 2161 121/2 ZALOŠE 19 1/1 204 € 

Globoko-Mišače 2161 122/2 ZALOŠE 11 1/1 57 € 

Globoko-Mišače 2161 124/2 ZALOŠE 16 1/1 33 € 

Globoko-Mišače 2161 125/2 ZALOŠE 45 1/1 48 € 

Globoko-Mišače 2161 127/5 ZALOŠE 32 1/1 135 € 

Globoko-Mišače 2161 150/3 ZALOŠE 461 1/1 2.664 € 

Globoko-Mišače 2161 157/3 ZALOŠE 436 1/1 1.383 € 

Globoko-Mišače 2161 160/3 ZALOŠE 424 1/1 1.308 € 

Globoko-Mišače 2161 161/4 ZALOŠE 317 1/1 1.272 € 

Globoko-Mišače 2161 164/3 ZALOŠE 187 1/1 951 € 

Globoko-Mišače 2161 172/4 ZALOŠE 538 1/1 561 € 

Globoko-Mišače 2161 173/4 ZALOŠE 612 1/1 1.614 € 

Globoko-Mišače 2161 176/3 ZALOŠE 961 1/1 1.836 € 
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Globoko-Mišače 2161 177/2 ZALOŠE 167 1/1 2.883 € 

Globoko-Mišače 2161 177/4 ZALOŠE 131 1/1 501 € 

Globoko-Mišače 2161 180/3 ZALOŠE 26 1/1 393 € 

Globoko-Mišače 2161 180/4 ZALOŠE 18 1/1 78 € 

Globoko-Mišače 2161 287/2 ZALOŠE 61 1/1 54 € 

Globoko-Mišače 2161 288/5 ZALOŠE 292 1/1 876 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 519/2 ZALOŠE 54 1/1 51 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 520/2 ZALOŠE 198 1/1 187 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 601/1 del ZALOŠE 160 1/1 960 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 602/2 del ZALOŠE 200 1/1 1.200 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 641/2 del ZALOŠE 100 1/1 600 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 643 del ZALOŠE 100 1/1 600 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 644/9 del ZALOŠE 100 1/1 600 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 645/1 del ZALOŠE 100 1/1 600 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 645/2 del ZALOŠE 100 1/1 600 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 646/1 del ZALOŠE 300 1/1 1.800 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 647/1 del ZALOŠE 200 1/1 1.200 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 648 del ZALOŠE 300 1/1 1.800 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 649 del ZALOŠE 400 1/1 2.400 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 661 del ZALOŠE 52 1/1 312 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 662 del ZALOŠE 136 1/1 816 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 663/1 del ZALOŠE 260 1/1 1.560 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 671/1 del ZALOŠE 150 1/1 900 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 671/2 del ZALOŠE 150 1/1 900 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 68/9 del ZALOŠE 100 1/1 600 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 695/3 ZALOŠE 79 1/1 76 € 

Cesta Mišače - Srednja Dobrava 2161 75/2 ZALOŠE 102 1/1 22 € 

Cesta Mišače - Srednja Dobrava 2161 76/2 ZALOŠE 33 1/1 230 € 

Cesta Podnart - Zaloše 2161 775/3 del ZALOŠE 43 1/1 3.000 € 

Globoko-Mišače 2161 80/11 ZALOŠE 101 1/1 306 € 

Globoko-Mišače 2161 80/5 ZALOŠE 14 1/1 303 € 

Globoko-Mišače 2161 80/6 ZALOŠE 3 1/1 42 € 

Globoko-Mišače 2161 80/8 ZALOŠE 19 1/1 9 € 

Cesta Mišače - Srednja Dobrava 2161 81/8 ZALOŠE 7 1/1 42 € 

Globoko-Mišače 2161 81/9 ZALOŠE 20 1/1 63 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 853/13 ZALOŠE 368 1/1 354 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 853/14 ZALOŠE 5 1/1 8 € 
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Cesta Podnart-Otoče 2161 853/15 ZALOŠE 128 1/1 123 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 862/11 ZALOŠE 75 1/1 450 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 862/13 ZALOŠE 10 1/1 60 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 862/15 ZALOŠE 12 1/1 72 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 870/6 ZALOŠE 33 1/1 198 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 871/2 ZALOŠE 110 1/1 660 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 874/5 ZALOŠE 3 1/1 18 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 874/6 ZALOŠE 8 1/1 48 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 897/1 ZALOŠE 10 1/1 60 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 898/3 ZALOŠE 78 1/1 62 € 

Cesta Mišače 2161 90/3 ZALOŠE 139 1/1 302 € 

Globoko-Mišače 2161 90/5 ZALOŠE 54 1/1 417 € 

Globoko-Mišače 2161 90/7 ZALOŠE 42 1/1 126 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/10 ZALOŠE 51 1/1 102 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/11 ZALOŠE 6 1/1 12 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/12 ZALOŠE 4 1/1 8 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/14 ZALOŠE 38 1/1 76 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/15 ZALOŠE 29 1/1 58 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/16 ZALOŠE 46 1/1 92 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/17 ZALOŠE 247 1/1 494 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/7 ZALOŠE 13 1/1 26 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/8 ZALOŠE 7 1/1 14 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 904/1 ZALOŠE 80 1/1 160 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 906/4 ZALOŠE 522 1/1 502 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 907/2 ZALOŠE 393 1/1 840 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 908/7 ZALOŠE 48 1/1 288 € 

Globoko-Mišače 2161 91/5 ZALOŠE 29 1/1 126 € 

Globoko-Mišače 2161 91/7 ZALOŠE 12 1/1 87 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 910/10 ZALOŠE 8 1/1 48 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 910/12 ZALOŠE 22 1/1 132 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 910/8 ZALOŠE 22 1/1 132 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 914/8 ZALOŠE 66 1/1 396 € 

Globoko-Mišače 2161 93/4 ZALOŠE 5 1/1 36 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 938/3 del ZALOŠE 250 1/1 1.500 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 940 del ZALOŠE 300 1/1 1.800 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 942 del ZALOŠE 300 1/1 1.800 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 943/2 del ZALOŠE 300 1/1 1.800 € 
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Globoko-Mišače 2161 95/2 ZALOŠE 7 1/1 15 € 

Globoko-Mišače 2161 95/3 ZALOŠE 18 1/1 21 € 

Globoko-Mišače 2161 96/2 ZALOŠE 23 1/1 54 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 988/27 del ZALOŠE 69 1/1 414 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 11/2 DOBRAVA PRI KROPI 69 1/1 345 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 19/2 DOBRAVA PRI KROPI 158 1/1 790 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 20/2 DOBRAVA PRI KROPI 741 1/1 3.705 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 21/2 DOBRAVA PRI KROPI 251 1/1 1.255 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 29/2 DOBRAVA PRI KROPI 14 1/1 70 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 20/4 DOBRAVA PRI KROPI 9 1/1 45 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 22/4 DOBRAVA PRI KROPI 52 1/1 260 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 30/4 DOBRAVA PRI KROPI 71 1/1 355 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 30/6 DOBRAVA PRI KROPI 41 1/1 205 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 18/7 DOBRAVA PRI KROPI 146 1/1 730 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1001/3 DOBRAVA PRI KROPI 18 1/1 116 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1001/5 DOBRAVA PRI KROPI 6 1/1 34 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1001/6 DOBRAVA PRI KROPI 66 1/1 143 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1002/1 DOBRAVA PRI KROPI 71 1/1 6 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1010/1 DOBRAVA PRI KROPI 1 1/1 43 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1028/4 DOBRAVA PRI KROPI 17 1/1 19 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1072/1 DOBRAVA PRI KROPI 11 1/1 59 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 138/2 DOBRAVA PRI KROPI 20 1/1 50 € 

Cesta Mišače - Srednja Dobrava 2162 139/2 DOBRAVA PRI KROPI 199 1/1 430 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 151/2 DOBRAVA PRI KROPI 158 1/1 200 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 151/3 DOBRAVA PRI KROPI 15 1/1 40 € 

Cesta na Dobravico 2162 240/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 274 1/1 300 € 

Cesta na Dobravico 2162 244/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 145 1/1 870 € 

Cesta na Dobravico 2162 244/7 ČEŠNJICA PRI KROPI 279 1/1 250 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 252/2 DOBRAVA PRI KROPI 91 1/1 200 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/77 DOBRAVA PRI KROPI 76 1/1 456 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/79 DOBRAVA PRI KROPI 1 1/1 6 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/81 DOBRAVA PRI KROPI 55 1/1 330 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/85 DOBRAVA PRI KROPI 20 1/1 120 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/86 DOBRAVA PRI KROPI 7 1/1 42 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/88 DOBRAVA PRI KROPI 58 1/1 348 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/90 DOBRAVA PRI KROPI 1 1/1 6 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 291/6 DOBRAVA PRI KROPI 2 1/1 12 € 
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OPPN Zgornja Dobrava 2162 291/7 DOBRAVA PRI KROPI 5 1/1 30 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 291/9 DOBRAVA PRI KROPI 36 1/1 216 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 292/10 DOBRAVA PRI KROPI 9 1/1 54 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 293/4 DOBRAVA PRI KROPI 14 1/1 84 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 295/4 DOBRAVA PRI KROPI 55 1/1 330 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 38/2 DOBRAVA PRI KROPI 13 1/1 65 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 39/3 DOBRAVA PRI KROPI 26 1/1 130 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 39/4 DOBRAVA PRI KROPI 119 1/1 595 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 46/4 DOBRAVA PRI KROPI 53 1/1 100 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 47/4 DOBRAVA PRI KROPI 53 1/1 100 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 48/3 DOBRAVA PRI KROPI 285 1/1 1.300 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 48/4 DOBRAVA PRI KROPI 39 1/1 100 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 489/65 DOBRAVA PRI KROPI 45 1/1 225 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 489/71 DOBRAVA PRI KROPI 35 1/1 175 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 489/73 DOBRAVA PRI KROPI 79 1/1 395 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 489/75 DOBRAVA PRI KROPI 107 1/1 535 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 50/4 DOBRAVA PRI KROPI 4 1/1 10 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 518/12 DOBRAVA PRI KROPI 5 1/1 25 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 518/19 DOBRAVA PRI KROPI 538 1/1 2.690 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 518/23 DOBRAVA PRI KROPI 96 1/1 480 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 518/25 DOBRAVA PRI KROPI 334 1/1 1.670 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 566/4 DOBRAVA PRI KROPI 192 1/1 960 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 569/11 DOBRAVA PRI KROPI 17 1/1 85 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 569/12 DOBRAVA PRI KROPI 1 1/1 5 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 569/13 DOBRAVA PRI KROPI 25 1/1 125 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 569/14 DOBRAVA PRI KROPI 6 1/1 30 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 569/8 DOBRAVA PRI KROPI 32 1/1 160 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 575/3 DOBRAVA PRI KROPI 24 1/1 120 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 575/4 DOBRAVA PRI KROPI 30 1/1 150 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 575/6 DOBRAVA PRI KROPI 65 1/1 325 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 587/2 DOBRAVA PRI KROPI 38 1/1 190 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 588/4 DOBRAVA PRI KROPI 37 1/1 185 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 601/2 DOBRAVA PRI KROPI 102 1/1 510 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 602/2 DOBRAVA PRI KROPI 56 1/1 280 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 602/3 DOBRAVA PRI KROPI 19 1/1 95 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 603/2 DOBRAVA PRI KROPI 86 1/1 430 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 607/7 DOBRAVA PRI KROPI 7 1/1 35 € 
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Cesta Srednja Dobrava 2162 621/2 DOBRAVA PRI KROPI 48 1/1 240 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 622/2 DOBRAVA PRI KROPI 33 1/1 165 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 628/2 DOBRAVA PRI KROPI 25 1/1 125 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 63/4 DOBRAVA PRI KROPI 22 1/1 32 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 630/2 DOBRAVA PRI KROPI 53 1/1 265 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 636/2 DOBRAVA PRI KROPI 24 1/1 120 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 64/4 DOBRAVA PRI KROPI 12 1/1 25 € 

Cesta Mišače - Srednja Dobrava 2162 64/6 DOBRAVA PRI KROPI 6 1/1 12 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 64/8 DOBRAVA PRI KROPI 96 1/1 100 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 649/4 DOBRAVA PRI KROPI 51 1/1 255 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 650/2 DOBRAVA PRI KROPI 57 1/1 285 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 651/4 DOBRAVA PRI KROPI 68 1/1 340 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 651/6 DOBRAVA PRI KROPI 14 1/1 70 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 654/4 DOBRAVA PRI KROPI 22 1/1 110 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 654/5 DOBRAVA PRI KROPI 15 1/1 271 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 654/6 DOBRAVA PRI KROPI 32 1/1 160 € 

Cesta Mišače - Srednja Dobrava 2162 66/2 DOBRAVA PRI KROPI 280 1/1 706 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 662/10 DOBRAVA PRI KROPI 104 1/1 520 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 662/6 DOBRAVA PRI KROPI 15 1/1 75 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 662/8 DOBRAVA PRI KROPI 25 1/1 125 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 674/1 DOBRAVA PRI KROPI 38 1/1 190 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 675/7 DOBRAVA PRI KROPI 9 1/1 109 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 688/3 DOBRAVA PRI KROPI 60 1/1 76 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 750/7 DOBRAVA PRI KROPI 30 1/1 36 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 750/9 DOBRAVA PRI KROPI 25 1/1 55 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 755/1 DOBRAVA PRI KROPI 160 1/1 39 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 755/2 DOBRAVA PRI KROPI 42 1/1 164 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2162 860/77 DOBRAVA PRI KROPI 10 1/1 60 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 898/6 DOBRAVA PRI KROPI 16 1/1 54 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 898/8 DOBRAVA PRI KROPI 11 1/1 7 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 912/1 DOBRAVA PRI KROPI 47 1/1 124 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 916/1 DOBRAVA PRI KROPI 12 1/1 3 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 921/8 DOBRAVA PRI KROPI 2 1/1 15 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 926/1 DOBRAVA PRI KROPI 9 1/1 19 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 927/1 DOBRAVA PRI KROPI 150 1/1 149 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 961/1 DOBRAVA PRI KROPI 290 1/1 188 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 961/2 DOBRAVA PRI KROPI 20 1/1 72 € 
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Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 962/1 DOBRAVA PRI KROPI 27 1/1 188 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 980/1 DOBRAVA PRI KROPI 59 1/1 115 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 986/4 DOBRAVA PRI KROPI 29 1/1 229 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 986/6 DOBRAVA PRI KROPI 54 1/1 13 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 986/8 DOBRAVA PRI KROPI 46 1/1 325 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 997/4 DOBRAVA PRI KROPI 116 1/1 85 € 

Cesta Lancovo 2164 3/5 LANCOVO 29 1/1 174 € 

Cesta Lancovo 2164 110/2 LANCOVO 136 1/1 816 € 

Cesta Lancovo 2164 127/2 LANCOVO 434 1/1 2.604 € 

Cesta Lancovo 2164 127/3 LANCOVO 38 1/1 228 € 

Cesta Lancovo 2164 134/2 LANCOVO 103 1/1 618 € 

Cesta Lancovo 2164 135/11 LANCOVO 26 1/1 156 € 

Cesta Lancovo 2164 135/12 LANCOVO 42 1/1 252 € 

Cesta Lancovo 2164 137/7 LANCOVO 116 1/1 696 € 

Cesta Lancovo 2164 137/8 LANCOVO 3 1/1 18 € 

Cesta Lancovo 2164 138/2 LANCOVO 70 1/1 420 € 

Cesta Lancovo 2164 138/3 LANCOVO 18 1/1 108 € 

Cesta Lancovo 2164 138/4 LANCOVO 14 1/1 84 € 

Dovozna pot Spodnja Lipnica 2164 1396/7 LANCOVO 223 1/1 223 € 

Cesta Lancovo 2164 1397/4 del LANCOVO 30 1/1 900 € 

Cesta Lancovo 2164 140/2 LANCOVO 43 1/1 258 € 

Cesta Lancovo 2164 141/2 LANCOVO 398 1/1 2.388 € 

Cesta Lancovo 2164 141/3 LANCOVO 168 1/1 1.008 € 

Cesta Lancovo 2164 142/1 LANCOVO 31 1/1 186 € 

Cesta Lancovo 2164 144/1 LANCOVO 19 1/1 114 € 

Cesta Lancovo 2164 145/1 LANCOVO 62 1/1 372 € 

Cesta Lancovo 2164 148/2 LANCOVO 47 1/1 282 € 

Cesta Lancovo 2164 158/59 LANCOVO 177 1/1 35.460 € 

Cesta Lancovo 2164 1596/13 LANCOVO 27 1/1 162 € 

Cesta Lancovo 2164 166/2 LANCOVO 9 1/1 54 € 

Cesta Lancovo 2164 166/3 LANCOVO 18 1/1 108 € 

Cesta Lancovo 2164 166/4 LANCOVO 126 1/1 756 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 197/2 LANCOVO 996 1/1 215 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 197/3 LANCOVO 538 1/1 116 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 198/48 LANCOVO 30 1/1 6 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 198/52 LANCOVO 239 1/1 52 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 198/56 LANCOVO 165 1/1 36 € 
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Cesta Lancovo 2164 198/65 LANCOVO 69 1/1 414 € 

Cesta Lancovo 2164 198/67 LANCOVO 14 1/1 84 € 

Cesta Lancovo 2164 198/68 LANCOVO 35 1/1 210 € 

Cesta Lancovo 2164 198/70 LANCOVO 9 1/1 54 € 

Cesta Lancovo 2164 200/10 del LANCOVO 200 1/1 3.000 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 200/28 LANCOVO 83 1/1 60 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 200/30 LANCOVO 122 1/1 88 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 200/32 LANCOVO 231 1/1 166 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 200/34 LANCOVO 211 1/1 1.551 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 201/27 LANCOVO 71 1/1 15 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 201/28 LANCOVO 40 1/1 9 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 201/29 LANCOVO 47 1/1 10 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 201/30 LANCOVO 61 1/1 13 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 201/32 LANCOVO 33 1/1 7 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 201/33 LANCOVO 44 1/1 10 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 201/34 LANCOVO 37 1/1 8 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 201/35 LANCOVO 26 1/1 6 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 201/36 LANCOVO 60 1/1 13 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 201/37 LANCOVO 29 1/1 6 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 201/38 LANCOVO 22 1/1 5 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 201/39 LANCOVO 22 1/1 5 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 202/16 LANCOVO 47 1/1 10 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 202/18 LANCOVO 48 1/1 10 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 202/20 LANCOVO 32 1/1 7 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 202/22 LANCOVO 27 1/1 6 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 202/24 LANCOVO 58 1/1 13 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 202/26 LANCOVO 33 1/1 7 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 202/28 LANCOVO 34 1/1 7 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 202/30 LANCOVO 27 1/1 6 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 206/2 LANCOVO 227 1/1 1.668 € 

Cesta Lancovo - Bodešče 2164 206/3 LANCOVO 269 1/1 1.977 € 

Cesta Lancovo 2164 245/11 LANCOVO 33 1/1 300 € 

Cesta Lancovo 2164 245/15 LANCOVO 169 1/1 800 € 

Javna pot Ravnica 2164 246/131 del LANCOVO 40 1/1 240 € 

Cesta Ravnica 2164 266/2 LANCOVO 827 1/1 4.962 € 

Cesta Lancovo 2164 491/31 LANCOVO 740 1/1 4.500 € 

Cesta Lancovo 2164 491/5 LANCOVO 548 1/1 3.275 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Cesta Lancovo 2164 491/60 LANCOVO 308 1/1 5.841 € 

Cesta Lancovo 2164 491/62 LANCOVO 145 1/1 104 € 

Cesta Lancovo 2164 491/63 LANCOVO 639 1/1 4.700 € 

Cesta Lancovo 2164 491/64 LANCOVO 98 1/1 720 € 

Lancovo igrišče 2164 491/68 LANCOVO 721 1/1 5.300 € 

Cesta Lancovo 2164 491/71 LANCOVO 71 1/1 520 € 

Lancovo igrišče 2164 491/81 LANCOVO 2036 1/1 9.600 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 512/4 LANCOVO 6 1/1 45 € 

Cesta Lancovo 2164 54/10 LANCOVO 271 1/1 1.000 € 

Cesta Lancovo 2164 54/8 LANCOVO 6 1/1 60 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 625/2 LANCOVO 31 1/1 60 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 655/2 LANCOVO 29 1/1 214 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 670/3 LANCOVO 3 1/1 5 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 696/2 LANCOVO 30 1/1 29 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 697/2 LANCOVO 73 1/1 71 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 697/3 LANCOVO 17 1/1 17 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 700/5 LANCOVO 52 1/1 383 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 701/2 LANCOVO 61 1/1 59 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 701/3 LANCOVO 14 1/1 14 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 713/2 LANCOVO 46 1/1 94 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 714/3 LANCOVO 19 1/1 28 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 715/2 LANCOVO 35 1/1 51 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 717/2 LANCOVO 42 1/1 61 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 718/2 LANCOVO 46 1/1 67 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 719/2 LANCOVO 35 1/1 34 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 720/2 LANCOVO 36 1/1 35 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 724/2 LANCOVO 71 1/1 103 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 726/2 LANCOVO 163 1/1 157 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 727/2 LANCOVO 61 1/1 88 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 732/4 LANCOVO 89 1/1 655 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 733/2 LANCOVO 134 1/1 258 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 736/4 LANCOVO 13 1/1 25 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 739/2 LANCOVO 96 1/1 208 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 747/4 LANCOVO 52 1/1 383 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 747/5 LANCOVO 112 1/1 824 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 747/7 LANCOVO 135 1/1 260 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 749/2 LANCOVO 1 1/1 2 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Cesta Lancovo - Brda 2164 750/2 LANCOVO 17 1/1 33 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 750/3 LANCOVO 308 1/1 592 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 750/6 LANCOVO 73 1/1 537 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 750/8 LANCOVO 12 1/1 89 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 751/2 LANCOVO 92 1/1 199 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 751/3 LANCOVO 215 1/1 465 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 751/4 LANCOVO 49 1/1 106 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 782/2 LANCOVO 12 1/1 24 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 817/2 LANCOVO 14 1/1 31 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 818/2 LANCOVO 23 1/1 6 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 819/7 LANCOVO 388 1/1 2.621 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 821/4 LANCOVO 28 1/1 7 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 821/5 LANCOVO 4 1/1 30 € 

Cesta Lancovo - Brda 2164 821/6 LANCOVO 33 1/1 220 € 

Cesta v Kropi 2165 382/14 KROPA 231 1/1 1.386 € 

Vodohran Kropa 2165 382/19 KROPA 420 1/1 840 € 

Javna površina Kropa 2165 393/3 KROPA 670 1/1 4.000 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 100/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 177 1/1 1.062 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1025/5 ČEŠNJICA PRI KROPI 44 1/1 143 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 105/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 7 1/1 42 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 105/5 ČEŠNJICA PRI KROPI 36 1/1 216 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1080/19 ČEŠNJICA PRI KROPI 467 1/1 2.802 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1080/20 ČEŠNJICA PRI KROPI 18 1/1 108 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1091/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 53 1/1 318 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1096/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 204 1/1 1.224 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1097/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 21 1/1 126 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1098/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 279 1/1 1.674 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1101/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 85 1/1 510 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1104/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 30 1/1 180 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1105/10 ČEŠNJICA PRI KROPI 38 1/1 228 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1105/6 ČEŠNJICA PRI KROPI 55 1/1 330 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1105/8 ČEŠNJICA PRI KROPI 54 1/1 324 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1109/6 ČEŠNJICA PRI KROPI 40 1/1 240 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1116/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 160 1/1 960 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1118/10 ČEŠNJICA PRI KROPI 197 1/1 1.182 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 112/7 ČEŠNJICA PRI KROPI 22 1/1 132 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 113/8 ČEŠNJICA PRI KROPI 37 1/1 222 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1131/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 299 1/1 1.794 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1131/6 ČEŠNJICA PRI KROPI 7 1/1 42 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1132/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 240 1/1 1.440 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1132/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 9 1/1 54 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1134/18 ČEŠNJICA PRI KROPI 96 1/1 311 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1174/5 ČEŠNJICA PRI KROPI 49 1/1 159 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1193/9 ČEŠNJICA PRI KROPI 67 1/1 129 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1205/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 90 1/1 292 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1207/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 201 1/1 651 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1215/11 ČEŠNJICA PRI KROPI 39 1/1 126 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1215/5 ČEŠNJICA PRI KROPI 56 1/1 181 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1215/8 ČEŠNJICA PRI KROPI 120 1/1 389 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1247/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 144 1/1 467 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1247/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 40 1/1 29 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1264/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 174 1/1 564 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1520/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 209 1/1 401 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1550/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 253 1/1 820 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1550/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 276 1/1 894 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 167/7 ČEŠNJICA PRI KROPI 5 1/1 30 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 175/8 ČEŠNJICA PRI KROPI 52 1/1 312 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1779/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 35 1/1 8 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1786/9 ČEŠNJICA PRI KROPI 48 1/1 288 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 181/6 ČEŠNJICA PRI KROPI 55 1/1 330 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 181/8 ČEŠNJICA PRI KROPI 16 1/1 96 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1832/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 78 1/1 150 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1833/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 150 1/1 486 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1845/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 111 1/1 107 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1846/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 46 1/1 149 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1848/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 351 1/1 739 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1849/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 25 1/1 24 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 185/6 ČEŠNJICA PRI KROPI 70 1/1 420 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1887/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 56 1/1 54 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1891/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 51 1/1 46 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1895/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 356 1/1 345 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 206/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 165 1/1 990 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 213/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 151 1/1 906 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 223/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 115 1/1 690 € 
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Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 233/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 86 1/1 516 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 234/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 21 1/1 126 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 277/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 378 1/1 2.268 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 37 del ČEŠNJICA PRI KROPI 800 1/1 4.800 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 38 del ČEŠNJICA PRI KROPI 800 1/1 4.800 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 39/4 del ČEŠNJICA PRI KROPI 800 1/1 4.800 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 448/7 ČEŠNJICA PRI KROPI 10 1/1 60 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 484/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 48 1/1 288 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 484/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 16 1/1 96 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 495/6 ČEŠNJICA PRI KROPI 17 1/1 102 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 551/7 ČEŠNJICA PRI KROPI 28 1/1 168 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 600/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 15 1/1 90 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 68/3 del ČEŠNJICA PRI KROPI 73 1/1 438 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 68/8 del ČEŠNJICA PRI KROPI 100 1/1 600 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 75/13 ČEŠNJICA PRI KROPI 4 1/1 24 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 75/7 ČEŠNJICA PRI KROPI 61 1/1 366 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 76/5 ČEŠNJICA PRI KROPI 3 1/1 18 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 89/22 ČEŠNJICA PRI KROPI 24 1/1 144 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 89/24 ČEŠNJICA PRI KROPI 11 1/1 66 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 89/30 ČEŠNJICA PRI KROPI 30 1/1 180 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 95/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 1 1/1 6 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 96/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 475 1/1 2.850 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 96/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 59 1/1 354 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 975/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 357 1/1 655 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 979/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 164 1/1 531 € 

Cesta Peračica 2648 134/2 PERAČICA 44 1/1 200 € 

Cesta Peračica 2648 134/4 PERAČICA 5 1/1 20 € 

Cesta Peračica 2648 134/6 PERAČICA 74 1/1 290 € 

Cesta Peračica 2648 135/2 PERAČICA 87 1/1 350 € 

Cesta Peračica 2648 154/2 PERAČICA 3 1/1 10 € 

Cesta Peračica 2648 157/2 PERAČICA 26 1/1 150 € 

Cesta Peračica 2648 157/3 PERAČICA 20 1/1 100 € 

Cesta Peračica 2648 158/2 PERAČICA 18 1/1 80 € 

Cesta Peračica 2648 159/2 PERAČICA 109 1/1 500 € 

Cesta Peračica 2648 159/5 PERAČICA 42 1/1 180 € 

Cesta Peračica 2648 159/6 PERAČICA 42 1/1 180 € 
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Nakup delov stavb 

OPIS ID OZNAKA K.O. površina m2 VREDNOST 

Delež 68/100 na  skupnem delu Gorenjska  33a  2156-667-39 del RADOVLJICA 50 8.000 € 

 

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 2021 
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 NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA 

LETO 2021 
 

Uvod 

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) 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.  

 

Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja 

VRSTA NABAVE Plan za leto 2021/ EUR 
Nakup licenčne programske opreme  2.000,00 
Nakup drugih osnovnih sredstev  2.000,00 
Nakup pisarniškega pohištva 3.500,00 
Nakup strojne računalniške opreme 7.000,00 
Režijski obrat ALC - Nakup strojne računalniške opreme 800,00 
Režijski obrat ALC - Nakup pisarniškega pohištva 800,00 

 

Obrazložitev: 

Namen in cilj sprejetega načrta je nakup ustrezne opreme, ki je potrebna za učinkovito delovanje občinske uprave. V 
letu 2021 načrtujemo posodobitev strojne, licenčne programske in pisarniške opreme, ki je potrebna za delo strokovnih 
služb občinske uprave. V režijskem obratu ALC se načrtuje posodobitev strojne računalniške opreme in pisarniškega 
pohištva. 

 

Pripravila: 

Manca Tomažin 

Vodja Oddelka za splošne zadeve 

Ciril Globočnik 

Župan 
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LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM 
PREMOŽENJEM MEDOBČINSKEGA 

INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN 
RADOVLJICA IN NAKLO ZA LETO 2021 

 

Uvod 

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010 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 z premičnim premoženjem pod določeno vrednostjo 
sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.  

 

Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja 

VRSTA NABAVE Plan za leto 2021/ EUR 
Nakup avtomobilov  15.000 
Nakup pisarniške opreme 1.000 
Nakup strojne računalniške opreme 1.000 
Nakup druge opreme in napeljav 2.000 
SKUPAJ 19.000 

 

Obrazložitev: 

V letu 2021 predvidevamo nakup osebnega vozila za potrebe občinskega inšpektorja in redarstva ter obnovo dela 
strojne računalniške opreme in prometne signalizacije.  

 

Pripravil: 

Tomaž Dolar 

Ciril Globočnik 

Župan 
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STANOVANJSKI PROGRAM OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2021 

 

UVOD 
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 stanovanjskih objektov 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, 
bo Občina Radovljica v letu 2021 ustvarjala pogoje za gradnjo stanovanj in skrbela za ohranjanje ter povečanje sklada 
neprofitnih najemnih stanovanj. Skladno z določili Stanovanjskega zakona bo 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. Izvedba je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev.  

 

Ohranjanje obstoječega fonda stanovanj 

Občina Radovljica trenutno razpolaga s 166 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.  

V proračunu so ohranjanju obstoječega fonda stanovanj namenjena sredstva delno na postavki 46118 in delno na 
postavki 46119. Na proračunski postavki 46118 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj je v letu 2021 predvidenih 185.000 EUR. Ta sredstva bodo 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 letih 2021 in 
2022 prioritetno načrtujemo izvedbo hidroizolacije stavbe, obnovo fasade in ureditev dvorišča  na objektu 
Begunje 130, ki je v lasti občine. Načrtujemo obnovo fasade na objektu Linhartov trg 26, ki je v večinski lasti 
občine. Načrtovana je tudi obnova fasade in freske na objektu Linhartov trg 10, kjer je občina etažni lastnik. 
Na objektu Zapuže 13 načrtujemo izvedbo hidroizolacije stavbe, ki je v večinski lasti občine. Na postavki 
planiramo še sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za obnovo objekta Kamna Gorica 35, ki je v 
večinski lasti občine. Začetek večjih investicij je odvisen predvsem od razpoložljivih proračunskih sredstev in 
ostalih aktivnosti na stanovanjskem področju. V primeru izpraznitve stanovanj ali intervencij v stanovanjih, je 
izvedba teh del prioritetna. 

• vzdrževalna dela notranjosti stanovanj: obnova kopalnic in inštalacijskega omrežja, zamenjava dotrajanega 
stavbnega pohištva in tlakov, vgradnja kalorimetrov in delilnikov toplote, zamenjava peči,…; 

• intervencijska vzdrževalna dela: nujna dela predvsem na inštalacijskih omrežjih. 
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Na proračunski postavki 46119 - Drugi programi na stanovanjskem področju, je v proračunu za leto 2021 namenjenih 
60.400 EUR sredstev. Sredstva bodo porabljena za naslednje namene: 

 stroški nezasedenih stanovanj: vzdrževalna dela in 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; 

 obratovalni stroški neplačnikov in drugi stroški povezani z izvajanjem strokovnih opravil na 
stanovanjskem področju: Skladno s stanovanjskim zakonom lastnik stanovanja subsidiarno odgovarja za 
obratovalne stroške najemnika, kar pomeni, da je občina kot lastnica neprofitnih najemnih stanovanj zavezana 
k pokrivanju obratovalnih stroškov, če teh stroškov ne poravna najemnik. Na postavki so vključeni tudi 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.  

 vpis stavb v zemljiško knjigo: Glede na razpršenost in starost občinskega stanovanjskega fonda se v postopku 
vpisa posameznih nepremičnin v zemljiško knjigo pogosto srečujemo s pomanjkanjem celotne lastninske 
dokumentacije. Pri vpisu nepremičnin v zemljiško knjigo gre večinoma za zahtevne in dolgotrajne postopke, 
saj je potrebno izvesti kar nekaj postopkov, kot so predhodno zbiranje lastninske dokumentacije, ugotavljanje 
pravnega nasledstva, priprava ustreznih zemljiškoknjižnih listin in podobno. Sredstva bodo porabljena za 
izdelavo potrebnih izvedbenih postopkov, npr.: elaboratov - vpis stavb v kataster stavb, takse, listine za vpis 
skupnih delov - akt o oblikovanju etažne lastnine oziroma delilni sporazum, overitve… 

 

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. Do konca leta 2020 je predvidena objava razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, 
na podlagi katerega bo pridobljena nova lista upravičencev do neprofitnih stanovanj.  

 

SPODBUJANJE INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE 

Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 

V letu 2021 načrtujemo objavo razpisa, s katerim se lastnikom spomeniško zaščitenih stanovanjskih, poslovno 
stanovanjskih in gospodarskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica za 
njihovo obnovo namenja 85.000 EUR nepovratnih sredstev na proračunski postavki 46117. Na ta način želimo 
spodbuditi občane k ohranjanju kulturne dediščine in jim pri tem pomagati s sofinanciranjem zahtevne in drage obnove. 

 

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 odločanje o pravicah o subvencijah najemnin je pristojen Center za socialno delo Gorenjska. V mesecu septembru 
2020 je subvencionirano neprofitno najemnino prejelo 49 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 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 
septembru 2020 je subvencijo za tržno najemnino stanovanja prejelo 33 upravičencev.  

Občina bo v letu 2021 v skladu z zakonom zagotavljala sredstva za subvencioniranje najemnin na postavki 41001 - 
Subvencije najemnin za stanovanja, predvidoma v višini 125.000 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 proračunu Občine Radovljice je za oblikovanje rezervnega sklada za leto 2021 na 
proračunski postavki 46102 - Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene, predvideno 
46.500 EUR. Porabo rezervnega sklada pa vodimo na proračunski postavki 41110 - Rezervni sklad za stanovanjske 
namene. Za ta namen je v proračunu za leto 2021 predvidenih 46.500,00 EUR, pri čemer na postavko še ni vključen 
presežek iz leta 2020. Realizacija vzdrževalnih del na skupnih delih je odvisna od sprejema načrtov vzdrževanja 
posameznih večstanovanjskih stavb s strani večine lastnikov stanovanj v teh stavbah. 

 

DRUGE NALOGE 

Občina Radovljica bo poleg zgoraj navedenih ukrepov, katerih finančne posledice se kažejo v proračunu, izvajala tudi 
druge naloge, s katerimi bo v okviru svojih možnosti in pristojnosti skušala slediti cilju, da si občani pridobijo primerno 
stanovanje. Tako bo v okviru fonda neprofitnih najemnih stanovanj glede na potrebe najemnikov in razpoložljive 
možnosti zagotavljala ustreznejšo zasedenost stanovanj z menjavo stanovanj, npr.: 

- preselitev družin z večjim številom članov v večja stanovanja ter posameznikov in manjših družin v manjša 
stanovanja; 

- preselitev gibalno oviranih in invalidnih oseb. 
Občina Radovljica bo odprta tudi za reševanje posamičnih individualnih primerov pri reševanju stanovanjskega 
problema, če se bo pokazala potreba po tovrstnih rešitvah. 

 

PRORAČUN - STANOVANJSKO PODROČJE - ODHODKI 

Na stanovanjskem področju je v letu 2021 predvidena naslednja poraba proračunskih sredstev:  

Postavka Namen porabe EUR 

46117 NRP 061012 - Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne 
dediščine 85.000,00 

46118 Gradnja nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 185.000,00 

46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 60.400,00 

46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 46.500,00 

41001 Subvencije najemnin za stanovanja 125.000,00 

SKUPAJ  501.900,00 

 

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 2021 na stanovanjskem področju predvidevamo naslednje prihodke: 

Konto Vir sredstev EUR 

710302 Prihodki od najemnin  281.000,00 

750001 Kupnine od prodanih stanovanj po SZ 200,00    

740101 Sredstva rezervnega sklada za stanovanjske namene 46.500,00 

SKUPAJ 327.700,00 
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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. 

 

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), dva 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.  

 

Sredstva rezervnega sklada za stanovanjske namene  

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.  

 

Radovljica,  

Številka: 35200-0128/2020 

 

Pripravili: 
Alenka Langus 
Direktorica občinske uprave 
 

in 

 
Petra Koblar 
Višji svetovalec za stanovanjske zadeve 
 

Ciril Globočnik 
Župan 
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Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB3, in sprem., v nadalj. ZJU) ter 
smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/06, 
83/06, 70/07 in 96/09) župan Občine Radovljica predlaga   

 

KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE 
OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021  

 

 

Tabelarni prikaz: 

 

* opomba: delovno mesto za določen čas, vezano na osebno zaupanje funkcionarja  

** opomba: sistemizacija ne vključuje delovnega mesta funkcionarja 

 

1. Zakonska podlaga 
- 42., 43. in 44. člen Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB3 in sprem., v nadalj. ZJU),  
- smiselna uporaba Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 

60/06, 83/06, 70/07 in 96/09; v nadalj. Pravilnik)  
 

2. Obrazložitev 
ZJU opredeljuje, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S 
kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovanje sprememb v številu javnih uslužbencev za 
obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in 
program dela.  

V Pravilniku so poleg ostalih določb opredeljene osnove za pripravo predlogov kadrovskih načrtov, vsebina predlogov 
kadrovskega načrta ter uskladitev kadrovskih načrtov s sprejetim proračunom. 

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna. 

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se navede število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, 
dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila 
zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. 

Na dan 31.12.2019 je bilo v občinski upravi Občine Radovljica zaposlenih: 

- 38 javnih uslužbencev za nedoločen čas (v to število je vključena tudi zaposlitev za nedoločen čas direktorice 
občinske uprave, ki opravlja funkcijo za mandatno obdobje), v tabelarnem prikazu pa je mandat direktorja 
naveden posebej,   

- 1 funkcionar - župan.  
 

TARIFNA 
SKUPINA / 
MANDAT

Št. zaposlenih 
na dan 

31.12.2019

Dovoljeno št. 
zaposlenih iz 

kadrovskega načrta 
na dan 31.12.2020

Predlog dovoljenega 
št. zaposlenih na dan 

31.12.2021

Predlog dovoljenega 
št. zaposlenih na dan 

31.12.2022

1 IV, V, VI, VII 38 39 40 40

2 mandat 1 1 1 1
3 - 0 0 0 0

39 40 41 41

4 1 1 1 1

40 41 42 42

FUNKCIONAR**

SKUPAJ javni uslužbenci:

SKUPAJ javni uslužbenci in 
funkcionar: 

VRSTA ZAPOSLITVE 
JAVNIH 

USLUŽBENCEV

NEDOLOČEN ČAS
DOLOČEN ČAS
72. člen ZJU*
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Na dan 31.8.2020 je bilo v občinski upravi Občine Radovljica zaposlenih: 

- 38 javnih uslužbencev za nedoločen čas (v to število je vključena tudi zaposlitev za nedoločen čas direktorice 
občinske uprave, ki opravlja funkcijo za mandatno obdobje), v tabelarnem prikazu pa je mandat direktorja 
naveden posebej,  

- 1 funkcionar - župan.  
 

V letu 2021 se predvideva dodatno delovno mesto in zaposlitev za polni delovni čas ene osebe (predvidoma na referatu 
za prostor) zaradi zakonodaje, s katero se vpeljujejo in dodeljujejo nove naloge občinam za obravnavo in pripravo 
mnenj o skladnosti s prostorskimi akti. 

 

Predvideno je, da bo v občinski upravi Občine na dan 31.12.2021 zaposlenih 40 javnih uslužbencev za nedoločen čas (v 
to število je vključena tudi zaposlitev za nedoločen čas direktorice občinske uprave, ki opravlja funkcijo za mandatno 
obdobje) in 1 funkcionar - župan.    

 

 

Pripravila: 

Monika Sluga 

 

Ciril Globočnik 

ŽUPAN 
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Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB3, in sprem., v nadalj. ZJU) ter 
smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/06, 
83/06, 70/07 in 96/09) župan Občine Radovljica predlaga   

 

KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA 
INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN 
RADOVLJICA IN NAKLO ZA LETO 2021 

 

Tabelarni prikaz: 

 
 

1. Zakonska podlaga 
- 42., 43. in 44. člen Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB3 in sprem., v nadalj. ZJU),  
-  Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/06, 83/06, 

70/07 in 96/09; v nadalj. Pravilnik).  
 

2. Obrazložitev  
ZJU opredeljuje, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S 
kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovanje sprememb v številu javnih uslužbencev za 
obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in 
program dela.  

V Pravilniku so poleg ostalih določb opredeljene osnove za pripravo predlogov kadrovskih načrtov, vsebina predlogov 
kadrovskega načrta ter uskladitev kadrovskih načrtov s sprejetim proračunom. 

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna. 

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se navede število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, 
dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila 
zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. 

Na dan 31.12.2019 so bili v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo zaposleni 4 javni 
uslužbenci za nedoločen čas.  

Na dan 31.8.2020 so bili v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo zaposleni 4 javni 
uslužbenci za nedoločen čas.  

Predvideno je, da bodo v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo na dan 31.12.2021 
zaposleni 4 javni uslužbenci za nedoločen čas.    

 

Pripravila: 
Tomaž Dolar 
Monika Sluga 

Ciril Globočnik 
ŽUPAN 

TARIFNA 
SKUPINA / 
MANDAT

Št. zaposlenih 
na dan 

31.12.2019

Dovoljeno št. 
zaposlenih iz 

kadrovskega načrta 
na dan 31.12.2020

Predlog dovoljenega 
št. zaposlenih na 
dan 31.12.2021

Predlog dovoljenega 
št. zaposlenih na dan 

31.12.2022

1 V,VII 4 4 4 4

2 * 0 0 0 0
4 4 4 4SKUPAJ javni uslužbenci MIRRAN

VRSTA ZAPOSLITVE 

NEDOLOČEN ČAS
DOLOČEN ČAS
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LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA 
CEST ZA LETO 2021 

 

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 

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 rebalansu proračuna za leto 2020 je bilo za plan razvoja in vzdrževanje cest namenjenih 3.526.234,17 EUR. S 
proračunom za leto 2021 pa je predvideno, da se ta znesek povečuje za 2.714.330,81 EUR oz. na 6.238.564,98 EUR.  
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II. RAZMEJITEV SREDSTEV PO PODPROGRAMIH 

 
Opis Rebalans 

proračuna 2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

13 
PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

3.524.234,17 6.238.564,98 2.714.330,81 177,02 

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.524.234,17 6.238.564,98 2.714.330,81 177,02 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest 1.111.674,97 1.137.000,00 25.325,03 102,28 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 1.967.258,20 4.679.968,98 2.712.710,78 237,89 

13029003 Urejanje cestnega prometa 149.301,00 244.096,00 94.795,00 163,49 

13029004 Cestna razsvetljava 296.000,00 177.500,00 -118.500,00 59,97 

 

 

II.A Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je bil v preteklih proračunih razdeljen na štiri 
proračunske postavke. S proračunom za leto 2021 se ukinjata proračunski postavki 44304 in 44305. Sredstva s teh dveh 
postavk se prenesejo na postavko 44699, ki se preimenuje v Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini (prej 
Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS), tako da je podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest s poračunom 2021 razdeljen na dve postavki: 

PP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks Opombe 

44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest 
v 9 KS 201.670,22 0,00 -201.670,22 0,00 

proračunska 
postavka se 

ukine in združi s 
postavko 44699 

44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih 
cest v KS 35.000,00 0,00 -35.000,00 0,00 

proračunska 
postavka se 

ukine in združi s 
postavko 44699 

44698 
Letno in zimsko vzdr. krajevnih 
cest, ulic, parkov, zelenic na JP 
v KS 

684.800,00 722.000,00 37.200,00 105,43 
 

44699 Zimsko in letno vzdrževanje 
lokalnih cest v občini 190.204,75 415.000,00 224.795,25 218,19 

proračunska 
postavka 

vključuje tudi PP 
44304, 44305 

Skupaj 1.111.674,97 1.137.000,00 25.325,03 102,28 
 

 

V rebalansu proračuna za leto 2020 je bilo v okviru podprograma za vzdrževanje cest zagotovljenih 1.111.674,97 EUR. 
S proračunom za leto 2021 se ta znesek povečuje za 25.325,03 EUR oz. na 1.137.000,00 EUR.  

V okviru teh proračunskih postavk NRP-ji niso oblikovani.  
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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 rebalansu proračuna za leto 2020 znašala 1.967.258,20 EUR. S proračunom za leto 2021 
se povečuje za 2.712.710,78 EUR tako, da znaša 4.679.968,98 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. Vsaka 
krajevna skupnost ima svojo lastno proračunsko postavko za izvedbo investicij, v kolikor pa se je posamezna krajevna 
skupnost na podlagi 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 

Rebalans 
proračuna 

2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

KS Begunje 

44316 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Begunje / 045035 Komunalne ceste in objekti - 
KS Begunje 

33.451,89 47.947,62 14.495,73 143,33 
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 17.483,91 27.258,28 9.774,37 155,90 
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 

56.668,85 63.984,29 7.315,44 112,91 

KS Kropa 
44319 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Kropa / 045038 Komunalne ceste in objekti - 
KS Kropa 

6.319,36 11.341,69 5.022,33 179,48 

KS Lancovo 

44320 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Lancovo / 045039 Komunalne ceste in objekti - 
KS Lancovo 

21.009,01 27.135,77 6.126,76 129,16 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045318 Investicije - KS 
Lancovo 

KS Lesce 

44321 - Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 
/ 045040 Komunalne ceste in objekti - KS 
Lesce 41.470,48 25.574,27 -15.896,21 61,67 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045319 Investicije - KS Lesce 

KS Ljubno 

44322 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Ljubno / 045041 Komunalne ceste in objekti - 
KS Ljubno 37.981,95 43.577,53 5.595,58 114,73 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
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Proračunski 
uporabnik Proračunska postavka/NRP 

Rebalans 
proračuna 

2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

občinskih cest / 045320 Investicije - KS Ljubno 

KS Mošnje 

44323 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Mošnje / 045042 Komunalne ceste in objekti - 
KS Mošnje 

17.798,96 21.579,51 3.780,55 121,24 
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 

25.700,21 37.683,73 11.983,52 146,63 
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 

32.515,54 25.398,58 -7.116,96 78,11 
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 

58.614,94 55.886,29 -2.728,65 95,34 
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 

5.131,36 27.929,57 22.798,21 544,29 

Skupaj 354.146,46 415.297,13 61.150,67 117,27 

 

 

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 in ocenjenih prenosov oziroma presežkov iz preteklega obdobja 
izoblikovale finančni plan za leto 2021 po posameznih proračunskih postavkah.  

Proračunske postavke, ki niso vezane na krajevne skupnosti so naslednje: 

PP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 1.281.680,02 3.283.341,85 2.001.661,83 256,17 

44690 Pločniki in hodniki za pešce 93.001,00 45.000,00 -48.001,00 48,39 

44691 Kolesarske steze 238.430,72 936.330,00 697.899,28 392,71 

Skupaj 1.613.111,74 4.264.671,85 2.651.560,11 264,38 
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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 sredstva za 
premoženjsko pravno urejanje zemljišč. 

V rebalansu proračuna 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 
1.613.111,74 EUR. S proračunom za leto 2021 se ta znesek povečuje za 2.651.560,11 EUR oz. na 4.264.671,85 EUR. 
Skupaj s sredstvi krajevnih skupnosti pa ta znesek predstavlja 4.480.165,30 EUR.  

V okviru proračunske postavke 44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so oblikovani naslednji 
načrti razvojnih programov: 

NRP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

045002 Cesta za Verigo 162.500,00 153.500,00 -9.000,00 94,46 

045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako 
v KS Begunje 1,00 0,00 -1,00 0,00 

045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 5.490,00 0,00 -5.490,00 0,00 

045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in 
kanalizacijskega omrežja 295.200,00 154.832,62 -140.367,38 52,45 

045167 Sanacija mostov in rak 55.000,00 45.500,00 -9.500,00 82,73 

045169 Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava 116.000,00 0,00 -116.000,00 0,00 

045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 8.906,00 0,00 -8.906,00 0,00 

045187 Cesta Spar - Filipič 7.978,80 443.500,00 435.521,20 5.558,48 

045192 Cesta - Alpska cesta v Lescah 0,00 5.000,00 5.000,00   

045194 Oporni zid - Gubčeva ulica 89.454,46 0,00 -89.454,46 0,00 

045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 23.346,20 13.509,23 -9.836,97 57,86 

055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške 
infrastrukture 445.000,00 2.374.000,00 1.929.000,00 533,48 

065013 Rekonstrukcija Savske ceste 23.973,00 24.500,00 527,00 102,20 

082009 Kropa - Trško jedro 48.829,56 45.000,00 -3.829,56 92,16 

082054 Kamna Gorica - trško jedro 1,00 24.000,00 23.999,00 2.400.000,00 

Skupaj 1.281.680,02 3.283.341,85 2.001.661,83 256,17 

 

V rebalansu proračuna za leto 2020 je bilo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest zagotovljenih 
1.281.680,02 EUR. S proračunom za leto 2021 se ta znesek povečuje za 2.001.661,83 EUR oz. na 3.283.341,85 EUR. 

 

V nadaljevanju so navedeni še NRP za investicije KS, ki jih bo skladno z dogovorom s KS izvedla občinska uprava: 

NRP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

045314 Investicije - KS Begunje 30.951,89 47.947,62 16.995,73 154,91 

045315 Investicije - KS Brezje 10.000,00 21.824,48 11.824,48 218,24 

045319 Investicije - KS Lesce 0,00 10.000,00 10.000,00   
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NRP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

045320 Investicije - KS Ljubno 20.000,00 35.577,53 15.577,53 177,89 

045321 Investicije - KS Mošnje 17.798,96 21.579,51 3.780,55 121,24 

045322 Investicije - KS Otok 25.700,21 37.683,73 11.983,52 146,63 

045323 Investicije - KS Podnart 32.348,34 25.398,58 -6.949,76 78,52 

045324 Investicije - KS Radovljica 20.144,94 15.482,00 -4.662,94 76,85 

Skupaj 156.944,34 215.493,45 58.549,11 137,31 

 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna. 

V okviru proračunske postavke 44690 - Pločniki in hodniki za pešce so oblikovani naslednji načrti razvojnih 
programov: 

NRP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

045015 Ureditev hodnikov za pešce 93.000,00 45.000,00 -48.000,00 48,39 

045066 Pločnik v Podnartu 1,00 0,00 -1,00 0,00 

Skupaj 93.001,00 45.000,00 -48.001,00 48,39 

 

V rebalansu proračuna za leto 2020 je bilo za ureditev pločnikov in hodnikov za pešce zagotovljenih 93.001,00 EUR. S 
proračunom za leto 2021 se ta znesek zmanjšuje za 48.001,00 EUR oz. na 45.000,00 EUR. 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.    

V okviru proračunske postavke 44691 - Kolesarske steze so oblikovani naslednji načrti razvojnih programov: 

NRP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 37.200,00 48.500,00 11.300,00 130,38 

045213 Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi 
naselji  201.230,72 887.830,00 686.599,28 441,20 

Skupaj 238.430,72 936.330,00 697.899,28 392,71 

V rebalansu proračuna za leto 2020 je bilo za kolesarske steze zagotovljenih 238.430,72 EUR. S proračunom za leto 
2021 se ta znesek povečuje za 697.899,28 EUR oz. na 936.330,00 EUR. 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna. 

 

II.C Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa je razdeljen na pet proračunskih postavk: 

PP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

44303 Cestna oprema 63.300,00 60.000,00 -3.300,00 94,79 

44314 Obeležba uličnih sistemov 8.500,00 6.000,00 -2.500,00 70,59 
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PP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 21.500,00 56.000,00 34.500,00 260,47 

44693 Urejanje mirujočega prometa 52.001,00 119.096,00 67.095,00 229,03 

44695 Vodenje banke cestnih podatkov 4.000,00 3.000,00 -1.000,00 75,00 

Skupaj 149.301,00 244.096,00 94.795,00 163,49 

 

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 rebalansu proračuna za leto 2020 je bilo v okviru podprograma zagotovljenih 149.301,00 EUR. S proračunom za leto 
2021 se ta znesek povečuje za 94.795,00 EUR oz. na 244.096,00 EUR. 

V okviru proračunske postavke 44303 - Cestna oprema sta oblikovana dva načrta razvojnih programov: 

NRP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

045074 Cestna oprema 27.800,00 30.000,00 2.200,00 107,91 

045159 Urbana oprema 35.500,00 30.000,00 -5.500,00 84,51 

Skupaj 63.300,00 60.000,00 -3.300,00 94,79 

 

V rebalansu proračuna za leto 2020 je bilo, v okviru te proračunske postavke, zagotovljenih 63.300,00 EUR. S 
proračunom za leto 2021 se ta znesek zmanjšuje za 3.300,00 EUR oz. na 60.000,00 EUR. 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.    

V okviru proračunske postavke 44314 - Obeležba uličnih sistemov je oblikovani en načrt razvojnih programov: 

NRP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna 
signalizacija 8.500,00 6.000,00 -2.500,00 70,59 

 

V rebalansu proračuna za leto 2020 je bilo za obeležbo uličnih sistemov zagotovljenih 8.500,00 EUR. S proračunom za 
leto 2021 se ta znesek zmanjšuje za 2.500,00 EUR oz. na 6.000,00 EUR.  

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.    

V okviru proračunske postavke 44345 - Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici je oblikovan en načrti razvojnih 
programov: 

NRP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

045312 Ulična oprema Linhartovega trga 21.500,00 56.000,00 34.500,00 260,47 
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V rebalansu proračuna za leto 2020 je bilo za ulično opremo Linhartovega trga zagotovljenih 21.500,00 EUR. S 
proračunom za leto 2021 se znesek povečuje za 34.500,00 EUR oz. na 56.000,00 EUR.   

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.    

V okviru proračunske postavke 44693 - Urejanje mirujočega prometa so oblikovani naslednji načrti razvojnih 
programov: 

NRP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 48.000,00 110.096,00 62.096,00 229,37 

045012 Odstranitev ovir za invalide 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 

045309 Parkirna hiša Grajski park 1,00 5.000,00 4.999,00 500.000,00 

Skupaj 52.001,00 119.096,00 67.095,00 229,03 

Za urejanje mirujočega prometa je bilo v rebalansu proračuna za leto 2020 zagotovljenih 52.001,00 EUR. S proračunom 
za leto 2021 se ta znesek povečuje za 67.095,00 EUR oz. na 119.096,00 EUR. 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.    

 

V okviru proračunske postavke 44695 - Vodenje banke cestnih podatkov ni oblikovan noben NRP. Za vodenje 
banke cestnih podatkov je bilo v rebalansu proračuna za leto 2020 zagotovljenih 4.000,00 EUR. S proračunom za leto 
2021 ta znesek zmanjšuje za 1.000,00 EUR oz. na 3.000,00 EUR. 

 

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 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

44302 Cestna razsvetljava 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 

44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 196.000,00 77.500,00 -118.500,00 39,54 

Skupaj 296.000,00 177.500,00 -118.500,00 59,97 

 

Za cestno razsvetljavo je bilo v rebalansu proračuna za leto 2020 zagotovljenih 296.000,00 EUR. S proračunom za leto 
2021 se ta znesek zmanjšuje za 118.500,00 EUR oz. na 177.500,00 EUR. 

 

V okviru proračunske postavke 44302 - Cestna razsvetljava ni oblikovan noben NRP. Sredstva v višini 
100.000 EUR so v proračunu za leto 2021 namenjena plačilu stroškov za električno energijo za cestno razsvetljavo. 
Znesek, glede na rebalans proračuna za leto 2020, ostaja na enaki ravni.  

V okviru proračunske postavke 44315 - Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave je oblikovan en načrt razvojnih 
programov: 

NRP Opis 
Rebalans 

proračuna 
2020 

Predlog 
proračuna 

2021 
Razlika Indeks 

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 196.000,00 77.500,00 -118.500,00 39,54 

Sredstva v višini 77.500,00 EUR so namenjena vzdrževanju cestne razsvetljave ter za investicije in obnovo cestne 
razsvetljave. S proračunom za leto 2021 se ta znesek, glede na rebalans proračuna 2020, zmanjšuje za 118.500,00 EUR.  
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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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010020 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar ........ 230 € ...... 227 
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040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev ....................................................... 1.600 € ...... 228 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................. 373.200 € .... 228 
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999901 PP - Območje 1 - Radovljica ...................................................................................... 30.000 € ...... 229 
999902 PP - Območje 2 - Lesce ............................................................................................ 30.000 € ...... 229 
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032005 Nakup gasilskih vozil ............................................................................................. 115.000 € ...... 232 
032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra ............................................................... 250.000 € ...... 232 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ...................................................................... 220.600 € .... 232 
042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske ........................................................ 59.600 € ...... 232 
042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu ................................................................... 60.000 € ...... 232 
042131 Narava nas uči ........................................................................................................ 41.000 € ...... 232 
042008 Stroški azila za zapuščene živali ................................................................................. 15.000 € ...... 233 
042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest ................................................................................ 45.000 € ...... 233 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ............................................. 43.100 € .... 233 
065004 Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica ............................................. 11.000 € ...... 233 
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065009 Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica .............................................. 13.500 € ...... 233 
065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta ................................................................. 18.600 € ...... 233 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .................................... 2.262.175 € .... 234 
045015 Ureditev hodnikov za pešce ....................................................................................... 38.500 € ...... 234 
045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica ............................................................. 36.426 € ...... 234 
045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa ........................................................................ 15.645 € ...... 234 
045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo .................................................................... 11.687 € ...... 234 
045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce ........................................................................ 19.855 € ...... 234 
045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart ........................................................................ 5.153 € ...... 234 
045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica .................................................................. 34.600 € ...... 235 
045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava .......................................................... 20.171 € ...... 235 
045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja ................................... 186.295 € ...... 235 
045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez .......................................................................... 58.500 € ...... 235 
045167 Sanacija mostov in rak ............................................................................................. 30.800 € ...... 235 
045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici ........................................................................ 30.000 € ...... 235 
045186 Cesta Lesce - Hlebce - Begunje .................................................................................. 30.000 € ...... 235 
045192 Cesta - Alpska cesta v Lescah .................................................................................... 20.000 € ...... 236 
045213 Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji ..................................................... 778.380 € ...... 236 
045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje ............................................................................... 10.000 € ...... 236 
045314 Investicije - KS Begunje ........................................................................................... 29.062 € ...... 236 
045315 Investicije - KS Brezje ............................................................................................. 22.824 € ...... 236 
045318 Investicije - KS Lancovo ............................................................................................. 9.900 € ...... 237 
045319 Investicije - KS Lesce .............................................................................................. 14.000 € ...... 237 
045320 Investicije - KS Ljubno ............................................................................................. 19.578 € ...... 237 
045321 Investicije - KS Mošnje ............................................................................................ 22.074 € ...... 237 
045322 Investicije - KS Otok ............................................................................................... 11.984 € ...... 237 
045323 Investicije - KS Podnart ............................................................................................ 15.000 € ...... 238 
045324 Investicije - KS Radovljica ........................................................................................ 12.482 € ...... 238 
055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture ................................................ 254.000 € ...... 238 
065013 Rekonstrukcija Savske ceste ...................................................................................... 10.000 € ...... 239 
082009 Kropa - Trško jedro ................................................................................................... 5.000 € ...... 239 
082054 Kamna Gorica - trško jedro ....................................................................................... 10.000 € ...... 239 
045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica ....................................................................... 326.360 € ...... 239 
045012 Odstranitev ovir za invalide ......................................................................................... 4.000 € ...... 239 
045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija ........................................................ 6.000 € ...... 239 
045074 Cestna oprema ........................................................................................................ 30.000 € ...... 240 
045159 Urbana oprema ....................................................................................................... 30.000 € ...... 240 
045309 Parkirna hiša Grajski park ......................................................................................... 10.000 € ...... 240 
045312 Ulična oprema Linhartovega trga ................................................................................ 16.000 € ...... 240 
064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS ........................................................................ 77.900 € ...... 240 

14 GOSPODARSTVO ................................................................................................................ 92.500 € .... 241 
041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise .................................................................. 35.000 € ...... 241 
041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu ............................................................... 36.000 € ...... 241 
044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme ................................... 2.000 € ...... 241 
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047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti ....................................................................... 19.500 € ...... 241 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .............................................................. 944.057 € .... 241 

053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov .............................................................................. 5.100 € ...... 241 
053003 Sanacija ekoloških otokov ......................................................................................... 13.500 € ...... 241 
053004 Zbirni center Radovljica ........................................................................................... 15.000 € ...... 242 
052001 ČN Radovljica ........................................................................................................ 45.496 € ...... 242 
052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih ......................... 97.580 € ...... 242 
052024 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Radovljica ................ 583.181 € ...... 242 
052030 Primarna in sekundarna kanalizacija Kamna Gorica ...................................................... 102.200 € ...... 242 
052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte .................. 20.000 € ...... 243 
052067 Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica .................................................................. 5.000 € ...... 243 
052080 Izgradnja meteorne kanalizacije .................................................................................. 57.000 € ...... 243 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .................. 985.723 € .... 243 
063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih ............................. 80.000 € ...... 243 
063011 Vodovod v KS Lancovo ......................................................................................... 142.920 € ...... 243 
063041 Sanacija vodnih zajetij .............................................................................................. 12.500 € ...... 244 
063043 Primarni vodovod Kamna Gorica .............................................................................. 119.500 € ...... 244 
063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica ............................................................................ 67.400 € ...... 244 
063053 Vodovod v naselju Dobravica ...................................................................................... 5.000 € ...... 244 
049001 Investicije v pokopališča - KS Begunje ........................................................................ 10.500 € ...... 244 
049002 Investicije v pokopališča - KS Brezje .................................................................................. 0 € ...... 244 
049003 Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica ....................................................................... 0 € ...... 244 
049004 Investicije v pokopališča - KS Kropa ............................................................................... 500 € ...... 245 
049005 Investicije v pokopališča - KS Lesce ............................................................................ 10.550 € ...... 245 
049006 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno ................................................................ 4.359 € ...... 245 
049007 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče ................................................................. 3.641 € ...... 245 
049008 Investicije v pokopališča - KS Mošnje ........................................................................... 7.700 € ...... 245 
049009 Investicije v pokopališča - KS Podnart ................................................................................ 0 € ...... 245 
049010 Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava ............................................................... 3.700 € ...... 245 
049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice ........................................................................... 453 € ...... 246 
061012 Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine ...................................... 85.000 € ...... 246 
061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj ................................... 185.000 € ...... 246 
013003 Nakup in oprema zemljišč ....................................................................................... 247.000 € ...... 246 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ....................................................................................................7.000 € .... 246 
072005 Projekt Oživimo srce .................................................................................................. 7.000 € ...... 246 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ........................................................ 2.110.102 € .... 247 
080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah .................................................................... 2.000 € ...... 247 
082007 Graščina - Grad Radovljica ....................................................................................... 10.000 € ...... 247 
082011 Kropa - Kovaški muzej ........................................................................................... 200.000 € ...... 247 
082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen ............................................................................ 49.000 € ...... 247 
082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine ..................................................... 85.000 € ...... 247 
082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja ....................................................................... 5.000 € ...... 247 
082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme .......................................... 25.100 € ...... 248 
082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme ................................................... 43.000 € ...... 248 
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082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ......................................... 2.000 € ...... 248 
082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo ............................................................................ 14.000 € ...... 248 
082015 Knjižnica A. T. L. Radovljica - zgradba ..................................................................... 130.000 € ...... 248 
082031 Investicije v kulturne domove - KS Mošnje .......................................................................... 0 € ...... 248 
082034 Večnamenski objekt Begunje ..................................................................................... 20.000 € ...... 248 
082043 Investicije v kulturne domove - KS Kropa ...................................................................... 5.000 € ...... 249 
082055 Ureditev kulturnega doma Kropa ................................................................................ 15.000 € ...... 249 
082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje ................................................................................ 5.000 € ...... 249 
082057 Investicije v kulturne domove - KS Podnart .................................................................... 4.000 € ...... 249 
082059 Investicije v kulturne domove - KS Kamna Gorica ................................................................ 0 € ...... 249 
082060 Investicije v kulturne domove - KS Lancovo ..................................................................... 982 € ...... 249 
081003 Športni park Radovljica ............................................................................................ 10.000 € ...... 249 
081004 Nogometni center Lesce ............................................................................................. 8.000 € ...... 250 
081005 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce .......................................................... 1.500 € ...... 250 
081008 Smučišče Kamna Gorica ........................................................................................... 25.000 € ...... 250 
081010 Investicije v otroška igrišča - KS Kropa ........................................................................... 500 € ...... 250 
081012 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica ................................................................... 20.000 € ...... 250 
081015 Kopališče Kropa ..................................................................................................... 12.000 € ...... 250 
081016 Investicije v otroška igrišča - KS Lancovo ........................................................................... 0 € ...... 250 
081020 Investicije v otroška igrišča - KS Srednja Dobrava ................................................................. 0 € ...... 250 
081025 Investicije v otroška igrišča - KS Lesce ............................................................................... 0 € ...... 251 
081031 Športni park Vrbnje ................................................................................................. 39.000 € ...... 251 
081033 Ostali športni objekti in nakup opreme ......................................................................... 24.500 € ...... 251 
081034 Kopališče Radovljica ................................................................................................. 8.000 € ...... 251 
081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica ................................................................... 2.000 € ...... 251 
081039 Otroška igrišča ....................................................................................................... 20.000 € ...... 251 
081041 Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica ........................................................................ 0 € ...... 251 
081042 Kopališče Radovljica - 1. faza ................................................................................ 1.317.420 € ...... 252 
081050 Investicije v otroška igrišča - KS Begunje ............................................................................ 0 € ...... 252 
081051 Investicije v otroška igrišča - KS Brezje .............................................................................. 0 € ...... 252 
081052 Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica............................................................... 2.000 € ...... 252 
081053 Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno ........................................................................ 4.100 € ...... 252 
081054 Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje ........................................................................ 1.000 € ...... 252 
081056 Investicije v otroška igrišča - KS Podnart ............................................................................ 0 € ...... 252 

19 IZOBRAŽEVANJE .............................................................................................................. 314.500 € .... 253 
091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ........................................... 10.000 € ...... 253 
091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo .................................................. 60.000 € ...... 253 
091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica ......................................... 30.000 € ...... 253 
091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje ....................................................... 84.500 € ...... 253 
091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje ..................................................... 8.000 € ...... 253 
091006 OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje ................................................. 12.000 € ...... 253 
091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje .................................................... 5.000 € ...... 253 
091010 Investicije v obnovo OŠ ............................................................................................ 45.000 € ...... 254 
091023 Podružnična šola Mošnje .......................................................................................... 48.000 € ...... 254 
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091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme .................................. 5.000 € ...... 254 
095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ............................. 7.000 € ...... 254 

20 SOCIALNO VARSTVO .......................................................................................................... 10.000 € .... 254 
107004 Medgeneracijski center Radovljica .............................................................................. 10.000 € ...... 254 

 

PROGRAM ŠPORTA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022 ....................................................................... 255 

PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022 ................................... 259 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022 ............................... 263 

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA  
ZA LETO 2022 .......................................................................................................................................................... 274 

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA  
ZA LETO 2022 .......................................................................................................................................................... 319 

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MEDOBČINSKEGA  
INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO ZA LETO 2022 ............................. 320 

STANOVANJSKI PROGRAM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022 ......................................................... 321 

KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022 ............................... 325 

KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN  
RADOVLJICA IN NAKLO ZA LETO 2022 .......................................................................................................... 326 

LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2022 .............................................................. 327 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 
- ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) 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 proračunu Občine Radovljica za leto 2022 

 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Radovljica za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

2. člen 
(sestava proračuna) 

Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Radovljica. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

3. člen 
(višina splošnega dela proračuna) 

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

Skupina/Podskupina/Konto Proračun 2022 
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) 19.972.609,82 

 
TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 17.474.029,48 

70 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      14.707.164,33 
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 11.324.500,00 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.808.914,33 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 573.750,00 
706 DRUGI DAVKI 0,00 
71 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 2.766.865,15 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  1.905.895,15 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 24.500,00 
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  110.200,00 
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Skupina/Podskupina/Konto Proračun 2022 
v EUR 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 38.470,00 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 687.800,00 
72 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 504.530,00 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 504.530,00 

73 PREJETE DONACIJE  (730+731) 7.221,00 
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  7.221,00 
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 
74 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    1.986.829,34 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.231.156,36 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 755.672,98 

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) 20.761.847,04 
40 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 4.000.962,89 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.351.068,00 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 217.564,00 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  2.186.630,89 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 29.200,00 
409 REZERVE 216.500,00 
41 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 9.417.677,59 
410 SUBVENCIJE 261.000,00 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 4.329.630,00 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 993.561,94 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  3.833.485,65 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 

   
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 6.925.606,56 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 6.925.606,56 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 417.600,00 
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 238.500,00 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 179.100,00 

   
 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -789.237,22 

   
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV  (750+751+752) 200,00 
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Skupina/Podskupina/Konto Proračun 2022 
v EUR 

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

 
VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 1.731.142,00 
50 ZADOLŽEVANJE 1.731.142,00 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.731.142,00 

   
VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 942.104,78 
55 ODPLAČILA  DOLGA 942.104,78 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  942.104,78 

   
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = 

(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) 0,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 789.037,22 
XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 789.237,22 

 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 0,00 

 
 OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA 

 
0,00 

 
9009 Splošni sklad za drugo 

- ali 0 ali + 
 

 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

4. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.  
 
Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana. Župan 
oziroma od njega pooblaščena oseba opravlja v okviru izvrševanja proračuna nadzor nad finančnim poslovanjem 
uporabnikov proračuna glede zakonitosti, učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev. 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta. 
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Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi, občinska uprava, krajevne skupnosti, Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Radovljica in Naklo in režijski obrat ALC Lesce. Ti so odgovorni za porabo sredstev proračuna v 
skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna. 
 
Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je 
občina. 
 

5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi naslednji prihodki: 

- prihodki požarne takse po zakonu, ki se lahko porabijo za sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih 
gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom, izobraževanjem in usposabljanje za 
varstvo pred požarom, 

- prihodki proračunske rezerve občine, 
- prihodki rezervnega sklada za stanovanjske namene, 
- prispevki soinvestitorjev in nepovratna sredstva z javnih razpisov, ki se porabijo za investicije ali druge 

določene namene, 
- sredstva unovčenih garancij, 
- prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest, 
- koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo, ki se porabi za akcijo čiščenja okolja in sanacijo divjih 

odlagališč odpadkov. 
 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (proračunske 
postavke) v proračunu ali odpre nova proračunska postavka. 
 
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko 
proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih 
sredstev. 
 

6. člen 
(finančni načrti krajevnih skupnosti) 

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in so sestavni del proračuna 
občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti. 
 
Predsednik sveta krajevne skupnosti ima pristojnosti odredbodajalca za sredstva v finančnem načrtu krajevne skupnosti. 
 
Krajevna skupnost lahko samostojno sklepa redne pravne posle do višine 2.086,46 EUR, izredne pravne posle pa do 
višine 4.172,93 EUR. Za ostale pravne posle mora pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so v skladu z zakonom 
nični. 
 
Redni pravni posli so dela in naloge, zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti. Izredni pravni posli 
so dela in naloge, ki niso zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti in so nastala kot posledica 
izrednih razmer. 
 

7. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. 
 
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednih uporabnikov) v okviru 
področja in med področji proračunske porabe odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, v primeru ožjih 
delov občin pa predsednik sveta krajevne skupnosti. Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 
prerazporeja pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. 
Predstojnik je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice 
porabe v posebnem delu proračuna v okviru iste proračunske postavke. Skupni obseg ostalih prerazporeditev vseh 
neposrednih uporabnikov ne sme presegati 7% posebnega dela proračuna. 
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O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti 
brez omejitev. 
 
Proračunske postavke, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v proračun tekočega leta. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev z drugih 
proračunskih postavk brez omejitev. O prerazporeditvi sredstev odloča župan, v primeru ožjih delov občine pa 
predsednik sveta krajevne skupnosti. 
 
Krajevne skupnosti morajo županu poročati o polletni realizaciji finančnih načrtov v krajevnih skupnostih do 25.7. 
tekočega leta, do 31.1. vsakega leta pa morajo sporočiti podatke o zaključnem računu za preteklo leto. 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom proračuna za preteklo leto poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu ter njegovi realizaciji. 
 

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

Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim 
za te namene odobrena v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta 
namen določena proračunska sredstva. 
 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, če traja upravičeno več 
let in v proračunu ni deljen v faze, tudi za obseg programa v naslednjih letih, opredeljenega v načrtu razvojnih 
programov, vendar le z dinamiko in višino koriščenja sredstev, ki so v veljavnem poračunu določena za posamično leto. 
 

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

1. v letu 2023 75% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe. 

 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in 
storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti na podlagi pogodb o 
razpolaganju z nepremičnim premoženjem, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide na eno od pogodbenih strank in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev 
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem odlokom, lahko župan delno ali v celoti začasno 
ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu 
na prvi naslednji seji. 
 
Ne glede na določbe tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se 
financirajo iz namenskih sredstev Evropske unije ali sredstev državnega proračuna ter pripadajočih postavk udeležbe 
Občine Radovljica. 
 

9. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 12% vrednosti. 
 
Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za projekte, ki se nanašajo na krajevne skupnosti in za sredstva za 
zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta. Omejitev ne velja tudi za projekte, ki se financirajo iz 
namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku. 
 
V obseg prerazporeditev tudi ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev 
sodišč ter prerazporeditve potrebne zaradi pravilne uvrstitve odhodka v podprogram programske klasifikacije. 



 

16 

 
Za znesek neporabljenih sredstev projektov, ki so v veljavnem proračunu, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo vrednosti v proračun tekočega leta in v 
načrt razvojnih programov kot razporeditev neporabljenih sredstev preteklega leta. 
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta. 
 
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni posamezni načrt razvojnih programov ne glede na določila 
tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi 
črpanja sredstev Evropske unije ali sredstev državnega proračuna. 
 

10. člen 
(prevzemanje novih obveznosti in sprememba pristojnosti uporabnika) 

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna 
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če se s 
tem ne ogrozi plačevanje zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi 
proračunska sredstva v okviru dovoljenih prerazporeditev. 
 
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet. 
 
Če proračuna ni možno uravnotežiti, mora župan predlagati rebalans proračuna. 
 
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali 
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. 
Če se uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v 
proračun. 
 

11. člen 
(proračunski sklad) 

Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF. 
 
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 120.000,00 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča župan o uporabi sredstev proračunske rezerve, 
skupaj s prenosom sredstev iz preteklega leta, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, in o tem pisno obvešča 
občinski svet. Župan lahko odloča v posameznem primeru do višine iz drugega odstavka tega člena. V drugih primerih 
porabe sredstev proračunskega sklada, ki presega določeno višino, odloča občinski svet s posebnim odlokom. 
 

12. člen 
(proračunska rezervacija) 

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. 
 
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na podlagi 42. člena ZJF odloča na predlog pristojnih notranjih 
organizacijskih enot občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan. 
 
Skupna vrednost odobrenih sklepov o prerazporeditvi iz drugega odstavka tega člena ne sme presegati sredstev, 
zagotovljenih na posebni proračunski postavki v posebnem delu proračuna. 
Za prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije na postavke finančnega načrta neposrednega uporabnika ne 
veljajo omejitve iz 7. in 9. člena tega odloka. 
 
O opravljenih prerazporeditvah župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z 
zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu. 
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
 

13. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki 
do občine, in sicer največ do skupne višine 30.000,00 EUR. 
 

14. člen 
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi) 

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan, skladno s predpisom ministra, 
pristojnega za finance.  
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

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

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko 
zadolži do višine 1.731.142,00 EUR. 
 

16. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih 

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

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

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

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

18. člen 
(poročanje) 

Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom 
ustanovitelja predložiti programe dela in finančni načrt za leto 2022, ki je usklajen s proračunom, v 45 dneh po 
sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih 
za preteklo leto po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. 
 
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali nadzor. 
 
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15% delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar 
najmanj 30 dni pred objavo sklica skupščine, predložiti ustanovitelju gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska 
poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje. 
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19. člen 
(začasno financiranje v letu 2023) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Radovljica v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

20.  
(smiselna uporaba zakonodaje) 

Za vse zadeve v zvezi z izvrševanjem proračuna, ki niso opredeljene v tem odloku, se uporabljajo določila Zakona o 
javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe), Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06 in 
spremembe), Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter smiselno določila predpisov, ki veljajo za izvrševanje 
državnega proračuna. 
 

21. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, 
uporabljati pa se začne s 1.1.2022. 
 
 
Številka: 4101-0112/2020 
 
Datum: ___________ 
 
 

Ciril Globočnik 
ŽUPAN 

 



PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

Osnutek

proračuna

2022
(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

Predlog

proračuna

2022
(4) (4)/(3)

Indeks
2020

Razlika

(5)=(4)-(3)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 19.946.700,7920.107.130,8818.161.195,02 110,019.972.609,82 100,125.909,03

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.461.029,4817.086.201,3417.370.013,52 100,617.474.029,48 100,113.000,00
70 DAVČNI PRIHODKI 14.707.164,3314.339.636,0013.833.851,34 106,314.707.164,33 100,00,00

700 Davki na dohodek in dobiček 11.324.500,0011.248.036,0010.401.014,00 108,911.324.500,00 100,00,00
7000 Dohodnina 11.324.500,0011.248.036,0010.401.014,00 108,911.324.500,00 100,00,00

703 Davki na premoženje 2.808.914,332.711.000,002.738.809,68 102,62.808.914,33 100,00,00
7030 Davki na nepremičnine 2.244.914,332.157.000,002.163.564,43 103,82.244.914,33 100,00,00

7031 Davki na premičnine 4.000,004.000,004.003,48 99,94.000,00 100,00,00

7032 Davki na dediščine in darila 70.000,0070.000,00137.442,22 50,970.000,00 100,00,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 490.000,00480.000,00433.799,55 113,0490.000,00 100,00,00

704 Domači davki na blago in storitve 573.750,00380.600,00686.280,89 83,6573.750,00 100,00,00
7044 Davki na posebne storitve 5.000,004.000,0010.046,56 49,85.000,00 100,00,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 568.750,00376.600,00676.234,33 84,1568.750,00 100,00,00

706 Drugi davki in prispevki 0,000,007.746,77 0,00,00 ---0,00
7060 Drugi davki in prispevki 0,000,007.746,77 0,00,00 ---0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.753.865,152.746.565,343.536.162,18 78,22.766.865,15 100,513.000,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.905.895,151.872.041,422.017.671,43 94,51.905.895,15 100,00,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 150.000,00150.000,0075.000,00 200,0150.000,00 100,00,00

7102 Prihodki od obresti 2.000,002.000,004.317,22 46,32.000,00 100,00,00

7103 Prihodki od premoženja 1.753.895,151.720.041,421.938.354,21 90,51.753.895,15 100,00,00

711 Takse in pristojbine 21.500,0020.500,0018.181,54 134,824.500,00 114,03.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine 21.500,0020.500,0018.181,54 134,824.500,00 114,03.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 100.200,0090.200,0092.131,30 119,6110.200,00 110,010.000,00
7120 Globe in druge denarne kazni 100.200,0090.200,0092.131,30 119,6110.200,00 110,010.000,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

Osnutek

proračuna

2022
(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

Predlog

proračuna

2022
(4) (4)/(3)

Indeks
2020

Razlika

(5)=(4)-(3)

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 38.470,0055.023,9286.197,38 44,638.470,00 100,00,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 38.470,0055.023,9286.197,38 44,638.470,00 100,00,00

714 Drugi nedavčni prihodki 687.800,00708.800,001.321.980,53 52,0687.800,00 100,00,00
7141 Drugi nedavčni prihodki 687.800,00708.800,001.321.980,53 52,0687.800,00 100,00,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 504.530,001.627.213,60426.679,29 118,3504.530,00 100,00,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00260.700,0031.090,99 0,00,00 ---0,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,00258.300,0028.700,00 0,00,00 ---0,00

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0,001.400,001.319,68 0,00,00 ---0,00

7202 Prihodki od prodaje opreme 0,001.000,00971,31 0,00,00 ---0,00

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0,000,00100,00 0,00,00 ---0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 504.530,001.366.513,60395.588,30 127,5504.530,00 100,00,00
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0,005.000,000,00 ---0,00 ---0,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 500.000,001.256.983,60391.060,52 127,9500.000,00 100,00,00

7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 4.530,00104.530,004.527,78 100,14.530,00 100,00,00

73 PREJETE DONACIJE 7.221,008.221,0010.205,00 70,87.221,00 100,00,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 7.221,008.221,0010.205,00 70,87.221,00 100,00,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 7.221,008.221,0010.205,00 70,87.221,00 100,00,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.973.920,311.385.494,94354.297,21 560,81.986.829,34 100,712.909,03

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.201.525,31760.171,67313.282,19 393,01.231.156,36 102,529.631,05
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.170.525,31729.171,67282.473,34 424,91.200.156,36 102,529.631,05

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 31.000,0031.000,0030.808,85 100,631.000,00 100,00,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije in iz drugih držav

772.395,00625.323,2741.015,02 ---755.672,98 97,8-16.722,02

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 
izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

0,0014.454,4614.454,46 0,00,00 ---0,00

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
strukturnih skladov

0,00121.969,591.280,00 678,18.679,56 ---8.679,56

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
kohezijskega sklada

772.395,00488.899,2225.280,56 ---746.993,42 96,7-25.401,58
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 20.618.570,0121.495.545,6017.576.731,26 118,120.761.847,04 100,7143.277,03
40 TEKOČI ODHODKI 4.008.957,154.020.812,773.345.675,56 119,64.000.962,89 99,8-7.994,26

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.351.068,001.290.730,001.190.380,58 113,51.351.068,00 100,00,00
4000 Plače in dodatki 1.173.100,001.140.770,001.067.883,62 109,91.173.100,00 100,00,00

4001 Regres za letni dopust 43.000,0040.539,7938.051,20 113,043.000,00 100,00,00

4002 Povračila in nadomestila 63.686,0063.828,0056.451,64 112,863.686,00 100,00,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 42.402,0020.800,0012.071,88 351,342.402,00 100,00,00

4004 Sredstva za nadurno delo 21.000,0018.000,0014.045,32 149,521.000,00 100,00,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 7.880,006.792,211.876,92 419,87.880,00 100,00,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 217.564,00207.916,00193.283,60 112,6217.564,00 100,00,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 108.400,00104.400,0097.073,10 111,7108.400,00 100,00,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 87.680,0084.332,0077.768,06 112,887.680,00 100,00,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 1.025,00714,00603,35 169,91.025,00 100,00,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.509,001.290,001.096,83 137,61.509,00 100,00,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 18.950,0017.180,0016.742,26 113,218.950,00 100,00,00

402 Izdatki za blago in storitve 2.219.425,152.275.036,771.752.833,26 124,82.186.630,89 98,5-32.794,26
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 554.000,74532.936,83439.059,80 124,8547.745,74 98,9-6.255,00

4021 Posebni material in storitve 130.044,90103.149,7489.157,07 145,9130.044,90 100,00,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 437.984,48521.615,96366.546,37 112,7412.984,48 94,3-25.000,00

4023 Prevozni stroški in storitve 61.285,0067.605,8357.763,03 106,161.285,00 100,00,00

4024 Izdatki za službena potovanja 2.500,002.401,002.057,97 121,52.500,00 100,00,00

4025 Tekoče vzdrževanje 319.996,77358.531,60269.004,94 118,4318.502,77 99,5-1.494,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 75.932,5378.277,3163.515,23 119,675.932,53 100,00,00

4027 Kazni in odškodnine 0,000,00594,34 0,00,00 ---0,00

4029 Drugi operativni odhodki 637.680,73610.518,50465.134,51 137,1637.635,47 100,0-45,26

 21



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
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403 Plačila domačih obresti 34.400,0032.130,0037.735,20 77,429.200,00 84,9-5.200,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 34.200,0032.100,0037.591,93 77,129.000,00 84,8-5.200,00

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 200,0030,00143,27 139,6200,00 100,00,00

409 Rezerve 186.500,00215.000,00171.442,92 126,3216.500,00 116,130.000,00
4090 Splošna proračunska rezervacija 140.000,00170.000,00125.000,00 136,0170.000,00 121,430.000,00

4093 Sredstva za posebne namene 46.500,0045.000,0046.442,92 100,146.500,00 100,00,00

41 TEKOČI TRANSFERI 9.315.177,599.153.552,268.688.250,08 108,49.417.677,59 101,1102.500,00

410 Subvencije 244.000,00233.000,00183.993,02 141,9261.000,00 107,017.000,00
4100 Subvencije javnim podjetjem 79.000,0078.000,0054.278,22 145,679.000,00 100,00,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 165.000,00155.000,00129.714,80 140,3182.000,00 110,317.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.336.630,004.345.961,344.023.603,55 107,64.329.630,00 99,8-7.000,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 24.000,0022.234,5621.200,00 113,224.000,00 100,00,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 25.500,0025.500,0023.361,66 109,225.500,00 100,00,00

4117 Štipendije 3.500,003.500,001.800,00 194,43.500,00 100,00,00

4119 Drugi transferi posameznikom 4.283.630,004.294.726,783.977.241,89 107,54.276.630,00 99,8-7.000,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 988.061,94969.835,06990.745,86 100,3993.561,94 100,65.500,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 988.061,94969.835,06990.745,86 100,3993.561,94 100,65.500,00

413 Drugi tekoči domači transferi 3.746.485,653.604.755,863.489.907,65 109,83.833.485,65 102,387.000,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 120.000,00120.000,00104.363,88 115,0120.000,00 100,00,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.424.985,652.255.396,872.186.102,25 110,82.421.985,65 99,9-3.000,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

1.201.500,001.229.358,991.199.441,52 107,71.291.500,00 107,590.000,00
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.866.335,277.891.611,364.972.634,57 139,36.925.606,56 100,959.271,29

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.866.335,277.891.611,364.972.634,57 139,36.925.606,56 100,959.271,29
4200 Nakup zgradb in prostorov 0,00125.000,000,00 ---0,00 ---0,00

4202 Nakup opreme 105.601,00129.214,1999.430,84 106,0105.370,00 99,8-231,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 52.000,0059.954,84154.102,49 33,752.000,00 100,00,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.121.273,091.388.218,621.504.651,16 142,92.150.581,10 101,429.308,01

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.746.097,524.695.603,592.461.858,97 150,33.699.217,51 98,8-46.880,01

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 257.800,00354.900,30406.729,01 67,1272.800,00 105,815.000,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000,002.000,003.660,18 54,62.000,00 100,00,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

581.563,661.136.719,82342.201,92 188,1643.637,95 110,762.074,29

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 428.100,00429.569,21570.171,05 73,2417.600,00 97,6-10.500,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki

244.000,00227.700,00242.000,00 98,6238.500,00 97,8-5.500,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 239.000,00222.700,00242.000,00 96,5233.500,00 97,7-5.500,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.000,005.000,000,00 ---5.000,00 100,00,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 184.100,00201.869,21328.171,05 54,6179.100,00 97,3-5.000,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 184.100,00201.869,21328.171,05 54,6179.100,00 97,3-5.000,00
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-1.388.414,72 -671.869,22584.463,76 ----789.237,22 117,5-117.368,00

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

-1.358.284,72 -639.469,22617.881,74 ----762.037,22 119,2-122.568,00

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

3.911.836,31 4.136.894,745.336.087,88 76,04.055.389,00 98,0-81.505,74
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Razlika

(5)=(4)-(3)

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

200,00200,0035.176,39 0,6200,00 100,00,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV

200,00200,0035.176,39 0,6200,00 100,00,00

750 Prejeta vračila danih posojil 200,00200,0012,39 ---200,00 100,00,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 200,00200,0012,39 ---200,00 100,00,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,000,0035.164,00 0,00,00 ---0,00
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0,000,0035.164,00 0,00,00 ---0,00

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

200,00 200,0035.176,39 0,6200,00 100,00,00
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.770.974,001.906.082,000,00 ---1.731.142,00 97,8-39.832,00
50 ZADOLŽEVANJE 1.770.974,001.906.082,000,00 ---1.731.142,00 97,8-39.832,00

500 Domače zadolževanje 1.770.974,001.906.082,000,00 ---1.731.142,00 97,8-39.832,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.670.000,001.800.000,000,00 ---1.670.000,00 100,00,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 100.974,00106.082,000,00 ---61.142,00 60,6-39.832,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 1.099.304,78855.317,90843.086,88 111,7942.104,78 85,7-157.200,00
55 ODPLAČILA DOLGA 1.099.304,78855.317,90843.086,88 111,7942.104,78 85,7-157.200,00

550 Odplačila domačega dolga 1.099.304,78855.317,90843.086,88 111,7942.104,78 85,7-157.200,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 1.043.200,00811.000,00810.714,32 109,3886.000,00 84,9-157.200,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 56.104,7844.317,9032.372,56 173,356.104,78 100,00,00

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

-337.450,62 0,00-223.446,73 ---0,00 ---0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.050.764,10 671.669,22-843.086,88 ---789.037,22 117,5117.368,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.388.414,72 671.869,22-584.463,76 ---789.237,22 117,5117.368,00

0,00XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA

337.450,62560.897,35 0,00
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radovljica za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

10 - OBČINSKI SVET

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

10 OBČINSKI SVET 207.300,00200.416,60201.252,61 97,1201.300,00 100,0-6.000,00

195.300,0001 POLITIČNI SISTEM 139.990,00138.940,89 100,0195.300,00 140,60,00

75.670,0040105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov 77.600,0065.912,26 100,075.670,00 114,80,00(107)

75.670,004029 Drugi operativni odhodki 77.600,0065.912,26 100,075.670,00 114,80,00

14.200,0040106 Materialni stroški sveta 24.500,0025.355,02 100,014.200,00 56,00,00(107)

12.700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.200,0017.565,91 100,012.700,00 72,30,00

1.200,004021 Posebni material in storitve 4.000,004.897,10 100,01.200,00 24,50,00

300,004029 Drugi operativni odhodki 3.300,002.892,01 100,0300,00 10,40,00

9.700,0040108 Financiranje političnih strank 9.700,009.700,00 100,09.700,00 100,00,00(107)

9.700,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.700,009.700,00 100,09.700,00 100,00,00

0,0040127 Stroški volilne kampanje 0,003.013,68 ---0,00 0,00,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,003.013,68 ---0,00 0,00,00

67.540,0040128 Stroški volitev - izvedba referenduma 0,0011.430,52 100,067.540,00 590,90,00(111)

24.540,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00416,44 100,024.540,00 ---0,00

13.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 100,013.000,00 ---0,00

30.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,0011.014,08 100,030.000,00 272,40,00

3.640,0040138 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 0,000,00 100,03.640,00 ---0,00(107)

1.820,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,01.820,00 ---0,00

1.820,004202 Nakup opreme 0,000,00 100,01.820,00 ---0,00

6.350,0040139 Nagrade predsednikom sveta KS 6.350,006.336,72 100,06.350,00 100,20,00(107)

6.350,004029 Drugi operativni odhodki 6.350,006.336,72 100,06.350,00 100,20,00

2.800,0040141 Sredstva za delo članov OS - SDS 3.360,002.724,70 100,02.800,00 102,80,00(108)

1.180,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 944,29933,72 100,01.180,00 126,40,00

700,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 540,96355,17 100,0700,00 197,10,00

920,004202 Nakup opreme 1.874,751.435,81 100,0920,00 64,10,00
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1.400,0040143 Sredstva za delo članov OS - SD 1.680,001.580,84 100,01.400,00 88,60,00(108)

620,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.060,000,00 100,0620,00 ---0,00

200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200,00129,00 100,0200,00 155,00,00

120,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 120,0060,00 100,0120,00 200,00,00

460,004202 Nakup opreme 300,001.391,84 100,0460,00 33,10,00

1.400,0040144 Sredstva za delo članov OS - NSi 1.680,001.443,75 100,01.400,00 97,00,00(108)

740,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.009,2822,50 100,0740,00 ---0,00

200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 100,0200,00 ---0,00

0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,0029,41 ---0,00 0,00,00

460,004202 Nakup opreme 670,721.391,84 100,0460,00 33,10,00

5.600,0040147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 6.720,004.194,45 100,05.600,00 133,50,00(108)

4.720,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.280,000,00 100,04.720,00 ---0,00

240,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240,00191,88 100,0240,00 125,10,00

640,004202 Nakup opreme 1.200,004.002,57 100,0640,00 16,00,00

1.400,0040148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.680,001.514,01 100,01.400,00 92,50,00(109)

940,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 855,671.514,01 100,0940,00 62,10,00

460,004202 Nakup opreme 824,330,00 100,0460,00 ---0,00

700,0040149 Sredstva za delo članov OS - LKS 840,002.029,98 100,0700,00 34,50,00(109)

470,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 839,002.029,98 148,9700,00 34,5230,00

230,004202 Nakup opreme 1,000,00 0,00,00 ----230,00

1.400,0040155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 1.680,001.515,72 100,01.400,00 92,40,00(109)

940,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.380,00819,80 100,0940,00 114,70,00

460,004202 Nakup opreme 300,00695,92 100,0460,00 66,10,00

1.400,0040157 Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 1.680,001.493,32 100,01.400,00 93,80,00(109)

940,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.380,0057,51 100,0940,00 ---0,00

460,004202 Nakup opreme 300,001.435,81 100,0460,00 32,00,00

700,0040158 Sredstva za delo članov OS - Levica 840,00695,92 100,0700,00 100,60,00(110)

470,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 690,000,00 100,0470,00 ---0,00

230,004202 Nakup opreme 150,00695,92 100,0230,00 33,10,00

700,0040159 Sredstva za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 840,000,00 100,0700,00 ---0,00(110)

470,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1,000,00 100,0470,00 ---0,00

230,004202 Nakup opreme 839,000,00 100,0230,00 ---0,00

700,0040160 Sredstva za delo članov OS - samostojna članica Sandra 
Zadnikar

840,000,00 100,0700,00 ---0,00(110)

470,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1,000,00 100,0470,00 ---0,00

230,004202 Nakup opreme 839,000,00 100,0230,00 ---0,00
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6.000,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 7.000,006.177,91 100,06.000,00 97,10,00

6.000,0048226 Mednarodno sodelovanje 7.000,006.177,91 100,06.000,00 97,10,00(112)

4.400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.183,001.881,58 100,04.400,00 233,90,00

800,004021 Posebni material in storitve 2.017,003.211,98 100,0800,00 24,90,00

0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00646,05 ---0,00 0,00,00

300,004024 Izdatki za službena potovanja 300,00438,30 100,0300,00 68,50,00

500,004029 Drugi operativni odhodki 500,000,00 100,0500,00 ---0,00

6.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

11.900,0014.482,29 0,00,00 0,0-6.000,00

0,0040130 Priznanja in simboli občine Radovljica 3.200,007.890,64 ---0,00 0,00,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.200,007.890,64 ---0,00 0,00,00

6.000,0040137 Uradne objave 8.700,006.591,65 0,00,00 0,0-6.000,00(113)

6.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.700,006.591,65 0,00,00 0,0-6.000,00

0,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 41.526,6041.651,52 ---0,00 0,00,00

0,0040107 Občinski časopis 41.526,6041.651,52 ---0,00 0,00,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 41.526,6041.651,52 ---0,00 0,00,00

29



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

20 - NADZORNI ODBOR

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

20 NADZORNI ODBOR 12.800,0010.000,005.383,61 100,012.800,00 237,80,00

12.800,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.000,005.383,61 100,012.800,00 237,80,00

12.800,0040133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 10.000,005.383,61 100,012.800,00 237,80,00(114)

12.800,004029 Drugi operativni odhodki 10.000,005.383,61 100,012.800,00 237,80,00
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30 ŽUPAN 101.490,00100.090,0098.075,33 100,0101.490,00 103,50,00

101.490,0001 POLITIČNI SISTEM 100.090,0098.075,33 100,0101.490,00 103,50,00

48.230,0040100 Plača poklicnega funkcionarja 46.740,0046.661,06 100,048.230,00 103,40,00(117)

46.900,004000 Plače in dodatki 45.600,0045.568,06 100,046.900,00 102,90,00

950,004002 Povračila in nadomestila 800,00742,72 100,0950,00 127,90,00

380,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

340,00350,28 100,0380,00 108,50,00

8.060,0040101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 8.050,007.900,04 100,08.060,00 102,00,00(117)

4.400,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.400,004.342,57 100,04.400,00 101,30,00

3.570,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.570,003.478,94 100,03.570,00 102,60,00

35,004012 Prispevek za zaposlovanje 30,0029,46 100,035,00 118,80,00

55,004013 Prispevek za starševsko varstvo 50,0049,07 100,055,00 112,10,00

17.200,0040102 Stroški za pokroviteljstva občine 17.200,0017.861,04 100,017.200,00 96,30,00(117)

6.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.023,105.695,24 100,06.000,00 105,40,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,00865,80 ---0,00 0,00,00

200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 176,900,00 100,0200,00 ---0,00

11.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,0011.300,00 100,011.000,00 97,40,00

14.100,0040103 Stroški reprezentance 14.200,0014.090,09 100,014.100,00 100,10,00(117)

10.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.600,0011.181,39 100,010.600,00 94,80,00

3.500,004021 Posebni material in storitve 3.500,002.908,70 100,03.500,00 120,30,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,000,00 ---0,00 ---0,00

13.900,0040104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan 13.900,0011.563,10 100,013.900,00 120,20,00(117)

13.900,004029 Drugi operativni odhodki 13.900,0011.563,10 100,013.900,00 120,20,00
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5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE 
ZADEVE

2.357.976,642.024.113,371.799.795,22 100,32.363.976,64 131,46.000,00

25.500,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25.530,0021.247,56 100,025.500,00 120,00,00

9.500,0040131 Stroški plačilnega prometa 9.530,008.869,32 100,09.500,00 107,10,00(118)

9.300,004029 Drugi operativni odhodki 9.500,008.726,05 100,09.300,00 106,60,00

200,004035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 30,00143,27 100,0200,00 139,60,00

16.000,0040153 Stroški delovanja javne blagajne 16.000,0012.378,24 100,016.000,00 129,30,00(119)

16.000,004029 Drugi operativni odhodki 16.000,0012.378,24 100,016.000,00 129,30,00

7.800,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

0,000,00 176,913.800,00 ---6.000,00

3.200,0040161 Priznanja in simboli občine Radovljica 0,000,00 100,03.200,00 ---0,00(120)

3.200,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,03.200,00 ---0,00

4.600,0040162 Prireditve ob državnih praznikih 0,000,00 100,04.600,00 ---0,00(120)

1.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,01.800,00 ---0,00

2.800,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 100,02.800,00 ---0,00

0,0040164 Uradne objave 0,000,00 ---6.000,00 ---6.000,00(113)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---6.000,00 ---6.000,00

1.650.430,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.609.188,531.402.747,66 100,01.650.430,00 117,70,00

1.141.200,0040121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 1.086.724,00998.619,70 100,01.141.200,00 114,30,00(122)

1.003.700,004000 Plače in dodatki 973.514,00905.075,94 100,01.003.700,00 110,90,00

53.800,004002 Povračila in nadomestila 53.800,0047.282,68 100,053.800,00 113,80,00

39.300,004003 Sredstva za delovno uspešnost 20.000,0011.471,15 100,039.300,00 342,60,00

20.000,004004 Sredstva za nadurno delo 17.000,0013.252,05 100,020.000,00 150,90,00

16.000,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

14.500,0014.090,20 100,016.000,00 113,60,00

8.400,004029 Drugi operativni odhodki 7.910,007.447,68 100,08.400,00 112,80,00

44.880,0040122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne 
nagrade, odpravnine)

41.830,0034.835,29 100,044.880,00 128,80,00(122)

37.000,004001 Regres za letni dopust 35.037,7932.958,37 100,037.000,00 112,30,00

7.880,004009 Drugi izdatki zaposlenim 6.792,211.876,92 100,07.880,00 419,80,00
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170.200,0040123 Prispevki delodajalca 162.900,00149.549,57 100,0170.200,00 113,80,00(122)

93.000,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 89.200,0082.231,41 100,093.000,00 113,10,00

75.000,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 72.000,0065.878,13 100,075.000,00 113,90,00

900,004012 Prispevek za zaposlovanje 600,00510,88 100,0900,00 176,20,00

1.300,004013 Prispevek za starševsko varstvo 1.100,00929,15 100,01.300,00 139,90,00

266.550,0040124 Materialni stroški občinske uprave 284.934,53199.478,88 100,0266.550,00 133,60,00(122)

90.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 83.138,5864.229,35 100,090.600,00 141,10,00

3.200,004021 Posebni material in storitve 2.590,040,00 100,03.200,00 ---0,00

57.600,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 60.197,5952.305,63 100,057.600,00 110,10,00

17.550,004023 Prevozni stroški in storitve 18.000,0013.765,31 100,017.550,00 127,50,00

2.200,004024 Izdatki za službena potovanja 2.101,001.120,26 100,02.200,00 196,40,00

51.500,004025 Tekoče vzdrževanje 72.075,4537.581,74 100,051.500,00 137,00,00

19.300,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 19.203,9414.002,87 100,019.300,00 137,80,00

24.600,004029 Drugi operativni odhodki 22.152,3316.473,72 100,024.600,00 149,30,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

5.475,600,00 ---0,00 ---0,00

14.500,0040126 Plan nabave opreme 17.550,0016.297,48 100,014.500,00 89,00,00(123)

10.500,004202 Nakup opreme 13.550,0012.106,60 100,010.500,00 86,70,00

2.000,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00530,70 100,02.000,00 376,90,00

2.000,004207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000,003.660,18 100,02.000,00 54,60,00

8.100,0040132 Stroški notranje revizije in kontrole 10.250,000,00 100,08.100,00 ---0,00(122)

8.100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.250,000,00 100,08.100,00 ---0,00

5.000,0040134 Stroški varstva pri delu 5.000,003.966,74 100,05.000,00 126,10,00(123)

1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.600,003.512,07 100,01.000,00 28,50,00

4.000,004021 Posebni material in storitve 1.400,00454,67 100,04.000,00 879,80,00

631.500,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 389.394,84375.800,00 100,0631.500,00 168,00,00

3.500,0040201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 3.100,003.100,00 100,03.500,00 112,90,00(125)

3.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.100,003.100,00 100,03.500,00 112,90,00

7.500,0040202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500,006.500,00 100,07.500,00 115,40,00(125)

7.500,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,006.500,00 100,07.500,00 115,40,00

71.000,0040301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ 72.344,8469.000,00 100,071.000,00 102,90,00(125)

71.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 72.344,8469.000,00 100,071.000,00 102,90,00

80.000,0040302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 77.750,0077.000,00 100,080.000,00 103,90,00(126)

80.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 77.750,0077.000,00 100,080.000,00 103,90,00

19.000,0040303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 17.000,0035.500,00 100,019.000,00 53,50,00(126)

19.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.000,0035.500,00 100,019.000,00 53,50,00
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32.000,0040304 Redno vzdrževanje vozil in opreme 31.200,0030.000,00 100,032.000,00 106,70,00(126)

32.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 31.200,0030.000,00 100,032.000,00 106,70,00

40.000,0040305 Nakup gasilske opreme 40.000,0030.000,00 100,040.000,00 133,30,00(126)

40.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.000,0030.000,00 100,040.000,00 133,30,00

115.000,0040306 Nakup gasilskih vozil 108.000,00110.000,00 100,0115.000,00 104,60,00(126)

115.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 108.000,00110.000,00 100,0115.000,00 104,60,00

8.000,0040307 Gasilska enota Občine Radovljica 8.000,008.000,00 100,08.000,00 100,00,00(126)

8.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,008.000,00 100,08.000,00 100,00,00

5.500,0040315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 5.500,006.700,00 100,05.500,00 82,10,00(127)

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---5.500,00 ---5.500,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.500,006.700,00 ---0,00 0,00,00

5.500,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 0,00,00 ----5.500,00

250.000,0040317 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 20.000,000,00 100,0250.000,00 ---0,00(127)

180.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,0180.000,00 ---0,00

70.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

20.000,000,00 100,070.000,00 ---0,00

42.746,6418 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0,000,00 100,042.746,64 ---0,00

42.746,6440163 Občinski časopis 0,000,00 100,042.746,64 ---0,00(128)

41.936,644020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,041.936,64 ---0,00

810,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 100,0810,00 ---0,00
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5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI

10.280.529,848.665.961,079.435.405,83 99,110.188.529,84 108,0-92.000,00

79.000,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 79.000,0055.525,11 100,079.000,00 142,30,00

79.000,0041003 Delež občine za javna dela 79.000,0055.525,11 100,079.000,00 142,30,00(129)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 48,2461,00 ---0,00 0,00,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,00112,62 ---0,00 0,00,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,0022,80 ---0,00 0,00,00

0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00296,67 ---0,00 0,00,00

79.000,004100 Subvencije javnim podjetjem 78.000,0054.278,22 100,079.000,00 145,60,00

0,004119 Drugi transferi posameznikom 951,76753,80 ---0,00 0,00,00

598.150,0014 GOSPODARSTVO 556.141,68595.404,74 99,2593.150,00 99,6-5.000,00

30.700,0044707 Promocijske naloge 25.499,0025.252,46 100,030.700,00 121,60,00(131)

1.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.499,003.602,46 100,01.500,00 41,60,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,006.650,00 ---0,00 0,00,00

29.200,004133 Tekoči transferi v javne zavode 24.000,0015.000,00 100,029.200,00 194,70,00

36.000,0044708 Festival stare glasbe 36.000,0036.000,00 100,036.000,00 100,00,00(132)

36.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.000,0036.000,00 100,036.000,00 100,00,00

30.000,0044717 Sredstva za delovanje turističnih društev 27.001,0025.000,00 100,030.000,00 120,00,00(132)

30.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 27.001,0025.000,00 100,030.000,00 120,00,00

479.950,0044732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 466.140,68487.152,55 99,0474.950,00 97,5-5.000,00(132)

477.950,004133 Tekoči transferi v javne zavode 464.140,68485.152,55 99,0472.950,00 97,5-5.000,00

2.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

21.500,0044733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 1.500,001.999,99 100,021.500,00 ---0,00(133)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.005,900,00 100,02.000,00 ---0,00

19.000,004202 Nakup opreme 0,001.999,99 100,019.000,00 950,00,00

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 494,100,00 100,0500,00 ---0,00

0,0048271 Festival Avsenik 1,0019.999,74 ---0,00 0,00,00

0,004021 Posebni material in storitve 1,0019.999,74 ---0,00 0,00,00

224.400,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 217.900,001.632.720,04 97,8219.400,00 13,4-5.000,00

120.000,0040701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage 120.000,00104.363,88 100,0120.000,00 115,00,00(135)

120.000,004131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 120.000,00104.363,88 100,0120.000,00 115,00,00
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57.000,0040704 Mrliško ogledna služba 57.000,0056.734,21 91,252.000,00 91,7-5.000,00(136)

46.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 46.000,0045.975,20 89,141.000,00 89,2-5.000,00

11.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

11.000,0010.759,01 100,011.000,00 102,20,00

0,0040714 Zdravstveni dom Radovljica 0,001.430.189,68 ---0,00 0,00,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.569,00 ---0,00 0,00,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,001.404.495,18 ---0,00 0,00,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,0024.125,50 ---0,00 0,00,00

32.400,0040715 Zdravstvena preventiva 25.900,0025.989,84 100,032.400,00 124,70,00(134)

400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 400,00489,84 100,0400,00 81,70,00

1.100,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,01.100,00 ---0,00

2.900,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,000,00 100,02.900,00 ---0,00

28.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 25.500,0025.500,00 100,028.000,00 109,80,00

15.000,0040716 Projekt Oživimo srce 15.000,0015.442,43 100,015.000,00 97,10,00(134)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00419,34 ---0,00 0,00,00

8.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,009.617,18 100,08.000,00 83,20,00

7.000,004202 Nakup opreme 7.000,005.405,91 100,07.000,00 129,50,00

3.897.684,5018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.437.716,901.996.123,29 98,23.827.684,50 191,8-70.000,00

5.100,0041005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih 5.100,004.186,56 100,05.100,00 121,80,00(148)

5.100,004119 Drugi transferi posameznikom 5.100,004.186,56 100,05.100,00 121,80,00

5.500,0044822 Sofinanciranje veteranskih organizacij 5.500,005.500,00 100,05.500,00 100,00,00(143)

5.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,005.500,00 100,05.500,00 100,00,00

162.500,0046203 Športni park Radovljica 113.910,26106.844,82 56,992.500,00 86,6-70.000,00(145)

24.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 44.061,0556.190,32 100,024.500,00 43,60,00

27.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 24.048,4223.344,75 100,027.000,00 115,70,00

22.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,022.000,00 ---0,00

9.000,004029 Drugi operativni odhodki 4.110,002.935,00 100,09.000,00 306,60,00

0,004202 Nakup opreme 0,002.053,26 ---0,00 0,00,00

80.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.713,478.141,62 12,510.000,00 122,8-70.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

17.977,3214.179,87 ---0,00 0,00,00

3.400,0046207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 3.400,003.317,21 100,03.400,00 102,50,00(145)

422,254022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 422,25370,94 100,0422,25 113,80,00

1.477,754133 Tekoči transferi v javne zavode 1.477,751.477,39 100,01.477,75 100,00,00

1.500,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,001.468,88 100,01.500,00 102,10,00
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1.422.920,0046213 Kopališče Radovljica 373.301,25125.866,57 100,01.422.920,00 ---0,00(145)

3.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.604,400,00 100,03.500,00 ---0,00

94.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 93.546,5297.000,00 100,094.000,00 96,90,00

0,004202 Nakup opreme 629,093.505,52 ---0,00 0,00,00

1.306.520,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 243.078,6411.284,78 100,01.306.520,00 ---0,00

8.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.579,3011.904,67 100,08.000,00 67,20,00

10.900,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

28.863,302.171,60 100,010.900,00 501,90,00

33.200,0046216 Smučišče Kamna Gorica 28.298,4626.200,00 100,033.200,00 126,70,00(146)

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,005.938,93 ---0,00 0,00,00

8.200,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.877,2613.348,32 100,08.200,00 61,40,00

25.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.421,206.912,75 100,025.000,00 361,70,00

3.300,0046219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 3.300,002.198,22 100,03.300,00 150,10,00(146)

3.300,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,002.198,22 100,03.300,00 150,10,00

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.300,000,00 ---0,00 ---0,00

25.500,0046221 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 5.374,544.330,30 100,025.500,00 588,90,00(146)

3.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.873,541.830,30 100,03.000,00 163,90,00

2.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,00,00

20.000,004202 Nakup opreme 0,000,00 100,020.000,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

1,000,00 ---0,00 ---0,00

30.000,0046227 Kopališče Kropa 30.000,0032.500,00 100,030.000,00 92,30,00(146)

560,004029 Drugi operativni odhodki 547,581.102,53 100,0560,00 50,80,00

17.440,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.470,9431.397,47 100,017.440,00 55,60,00

12.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

7.981,480,00 100,012.000,00 ---0,00

41.450,0046243 Športni park Vrbnje 11.651,0835.264,30 100,041.450,00 117,50,00(146)

450,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 422,25370,94 100,0450,00 121,30,00

2.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,02.000,00 ---0,00

35.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,035.000,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0030.130,54 ---0,00 0,00,00

4.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

11.228,834.762,82 100,04.000,00 84,00,00

2.500,0046244 Dom Ljubno 2.001,006.432,35 100,02.500,00 38,90,00(147)

2.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 100,02.500,00 ---0,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.435,63 ---0,00 0,00,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,003.996,72 ---0,00 0,00,00
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30.000,0046245 Ostali športni objekti in nakup opreme 22.562,919.490,89 100,030.000,00 316,10,00(147)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.927,600,00 100,02.000,00 ---0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.471,63 ---0,00 0,00,00

3.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,003.500,00 100,03.500,00 100,00,00

12.000,004202 Nakup opreme 11.065,540,00 100,012.000,00 ---0,00

12.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.569,774.519,26 100,012.500,00 276,60,00

28.000,0046246 Nogometni center Lesce 26.730,8231.059,91 100,028.000,00 90,20,00(147)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00256,01 ---0,00 0,00,00

20.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.269,1913.741,30 100,020.000,00 145,60,00

8.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.461,6317.062,60 100,08.000,00 46,90,00

2.000,0046247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 50.000,0016.309,37 100,02.000,00 12,30,00(147)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.440,000,00 ---0,00 ---0,00

2.000,004202 Nakup opreme 47.560,000,00 100,02.000,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,001.561,60 ---0,00 0,00,00

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,0014.747,77 ---0,00 0,00,00

0,0046250 Športne površine Kamna Gorica 0,0013.900,00 ---0,00 0,00,00

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,0013.900,00 ---0,00 0,00,00

22.000,0046251 Otroška igrišča 7.920,1910.436,25 100,022.000,00 210,80,00(147)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.828,7660,00 100,02.000,00 ---0,00

10.000,004202 Nakup opreme 5.171,240,00 100,010.000,00 ---0,00

10.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 920,199.405,13 100,010.000,00 106,30,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,00971,12 ---0,00 0,00,00

450,0046252 Športne površine Ljubno 423,25370,94 100,0450,00 121,30,00(148)

450,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 422,25370,94 100,0450,00 121,30,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

1,000,00 ---0,00 ---0,00

420.000,0048126 Sofinanciranje programov športa 414.688,14243.232,00 100,0420.000,00 172,70,00(148)

420.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 414.688,14243.232,00 100,0420.000,00 172,70,00

0,0048127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 0,00171.880,00 ---0,00 0,00,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00171.880,00 ---0,00 0,00,00

2.000,0048129 Urejanje tekaških prog 0,000,00 100,02.000,00 ---0,00(148)

2.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,02.000,00 ---0,00

12.850,0048228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala 12.850,0012.850,00 100,012.850,00 100,00,00(141)

12.850,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.850,0012.850,00 100,012.850,00 100,00,00
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3.000,0048230 Zborniki in jubilejne edicije 3.000,002.156,71 100,03.000,00 139,10,00(140)

3.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,002.156,71 100,03.000,00 139,10,00

34.000,0048232 Vzdrževanje kulturnih domov 27.500,0034.391,22 100,034.000,00 98,90,00(142)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00128,06 ---0,00 0,00,00

11.000,004202 Nakup opreme 15.000,0011.978,04 100,011.000,00 91,80,00

19.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.500,0013.771,96 100,019.000,00 138,00,00

4.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

5.000,008.513,16 100,04.000,00 47,00,00

49.250,0048233 Grad Kamen 46.750,0049.703,89 100,049.250,00 99,10,00(137)

250,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250,00233,32 100,0250,00 107,20,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00290,82 ---0,00 0,00,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.754,36 ---0,00 0,00,00

43.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 32.500,0045.293,42 100,043.500,00 96,00,00

300,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 300,000,00 100,0300,00 ---0,00

5.200,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

13.700,002.131,97 100,05.200,00 243,90,00

37.500,0048236 Graščina - Grad Radovljica 48.500,0020.552,07 100,037.500,00 182,50,00(137)

6.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.700,005.196,18 100,06.000,00 115,50,00

13.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.000,0011.271,91 100,013.000,00 115,30,00

5.500,004025 Tekoče vzdrževanje 5.800,002.376,08 100,05.500,00 231,50,00

3.000,004029 Drugi operativni odhodki 2.000,001.707,90 100,03.000,00 175,70,00

10.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,000,00 100,010.000,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

16.000,000,00 ---0,00 ---0,00

2.000,0048237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup 
opreme

2.000,0011.822,46 100,02.000,00 16,90,00(142)

2.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,0011.822,46 100,02.000,00 16,90,00

5.000,0048239 Glasbena tekmovanja 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00(140)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

200.000,0048252 Kropa - Kovaški muzej 25.000,001.184,90 100,0200.000,00 ---0,00(137)

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,001.184,90 ---0,00 0,00,00

194.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,0194.000,00 ---0,00

6.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

25.000,000,00 100,06.000,00 ---0,00

39



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

130.000,0048255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 130.000,0029.934,97 100,0130.000,00 434,30,00(142)

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.889,00 ---0,00 0,00,00

130.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 130.000,0026.594,17 100,0130.000,00 488,80,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,001.451,80 ---0,00 0,00,00

2.000,0048272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1,000,00 100,02.000,00 ---0,00(137)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1,000,00 100,02.000,00 ---0,00

0,0048274 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 1,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 ---0,00 ---0,00

20.000,0048279 Večnamenski objekt Begunje 1,000,00 100,020.000,00 ---0,00(142)

20.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

1,000,00 100,020.000,00 ---0,00

674.600,0048294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 617.700,00591.639,65 100,0674.600,00 114,00,00(140)

631.600,004133 Tekoči transferi v javne zavode 574.700,00548.639,65 100,0631.600,00 115,10,00

43.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 43.000,0043.000,00 100,043.000,00 100,00,00

209.714,5048295 Muzeji radovljiške občine 182.165,00160.038,18 100,0209.714,50 131,00,00(138)

184.614,504133 Tekoči transferi v javne zavode 157.065,00144.938,18 100,0184.614,50 127,40,00

25.100,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 25.100,0015.100,00 100,025.100,00 166,20,00

91.500,0048297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 42.131,0047.708,80 100,091.500,00 191,80,00(137)

6.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.500,000,00 100,06.500,00 ---0,00

60.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0017.708,80 100,060.000,00 338,80,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

10.631,000,00 ---0,00 ---0,00

20.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,0030.000,00 100,020.000,00 66,70,00

5.000,004314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.000,000,00 100,05.000,00 ---0,00

22.500,0048298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 27.360,0017.087,30 100,022.500,00 131,70,00(138)

9.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.338,880,00 100,09.000,00 ---0,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,00760,92 ---0,00 0,00,00

2.509,004025 Tekoče vzdrževanje 10.539,1210.485,42 100,02.509,00 23,90,00

3.991,004029 Drugi operativni odhodki 3.991,003.990,96 100,03.991,00 100,00,00

2.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,001.850,00 100,02.000,00 108,10,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,000,00 ---0,00 ---0,00

5.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,05.000,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

5.490,000,00 ---0,00 ---0,00

24.000,0048299 Javni sklad za kulturne dejavnosti 24.000,0024.000,00 100,024.000,00 100,00,00(141)

24.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 24.000,0024.000,00 100,024.000,00 100,00,00
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70.000,0048300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 70.000,0071.897,03 100,070.000,00 97,40,00(141)

10.250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.440,938.750,01 100,010.250,00 117,10,00

3.500,004021 Posebni material in storitve 3.100,227.115,16 100,03.500,00 49,20,00

750,004023 Prevozni stroški in storitve 493,50726,98 100,0750,00 103,20,00

500,004029 Drugi operativni odhodki 964,35304,88 100,0500,00 164,00,00

55.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 55.000,0055.000,00 100,055.000,00 100,00,00

0,004202 Nakup opreme 1,000,00 ---0,00 ---0,00

3.350,0048301 Obletnice in promocijska gradiva 2.996,00406,00 100,03.350,00 825,10,00(141)

3.350,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.996,00406,00 100,03.350,00 825,10,00

11.000,0048304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 11.000,0011.000,00 100,011.000,00 100,00,00(143)

11.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,0011.000,00 100,011.000,00 100,00,00

15.600,0049274 Mladinski in študentski programi 15.600,0015.430,42 100,015.600,00 101,10,00(149)

4.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,003.830,42 100,04.000,00 104,40,00

11.600,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.600,0011.600,00 100,011.600,00 100,00,00

40.000,0049286 Mladinski center 40.000,0040.000,00 100,040.000,00 100,00,00(149)

40.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 40.000,0040.000,00 100,040.000,00 100,00,00

4.443.873,4019 IZOBRAŽEVANJE 4.331.519,324.171.853,40 99,84.433.873,40 106,3-10.000,00

90.000,0049114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 92.638,7084.427,15 100,090.000,00 106,60,00(150)

0,004027 Kazni in odškodnine 0,00200,00 ---0,00 0,00,00

40.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 45.412,4925.214,19 100,040.000,00 158,60,00

35.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

17.257,001.281,00 100,035.000,00 ---0,00

15.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 29.969,2157.731,96 100,015.000,00 26,00,00

2.648.970,0049116 Vrtec Radovljica 2.737.710,622.415.981,77 100,02.648.970,00 109,60,00(150)

3.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.930,621.054,48 100,03.000,00 284,50,00

7.200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.350,00600,00 100,07.200,00 ---0,00

2.529.430,004119 Drugi transferi posameznikom 2.640.000,002.339.325,10 100,02.529.430,00 108,10,00

99.340,004133 Tekoči transferi v javne zavode 79.430,0065.002,19 100,099.340,00 152,80,00

10.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00

330.000,0049117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 318.904,53312.056,88 100,0330.000,00 105,80,00(151)

330.000,004119 Drugi transferi posameznikom 318.904,53312.056,88 100,0330.000,00 105,80,00

65.000,0049118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil 
staršev

60.000,0049.843,80 92,360.000,00 120,4-5.000,00(151)

65.000,004119 Drugi transferi posameznikom 60.000,0049.843,80 92,360.000,00 120,4-5.000,00
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200.143,4049216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 152.240,95282.014,64 100,0200.143,40 71,00,00(152)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 74,041.952,00 ---0,00 0,00,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 1.911,690,00 ---0,00 ---0,00

115.643,404133 Tekoči transferi v javne zavode 125.003,44117.662,82 100,0115.643,40 98,30,00

70.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.251,78120.607,39 100,070.000,00 58,00,00

4.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,005.152,80 100,04.500,00 87,30,00

10.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0036.639,63 100,010.000,00 27,30,00

120.620,0049226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 142.500,00146.538,51 100,0120.620,00 82,30,00(152)

112.620,004133 Tekoči transferi v javne zavode 134.500,00126.877,70 100,0112.620,00 88,80,00

8.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000,0019.660,81 100,08.000,00 40,70,00

280.700,0049238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 227.700,00211.075,19 100,0280.700,00 133,00,00(153)

220.700,004133 Tekoči transferi v javne zavode 190.700,00192.115,19 100,0220.700,00 114,90,00

48.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

25.000,000,00 100,048.000,00 ---0,00

12.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.000,0018.960,00 100,012.000,00 63,30,00

47.300,0049248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 45.480,0062.630,70 100,047.300,00 75,50,00(153)

42.300,004133 Tekoči transferi v javne zavode 40.480,0035.590,70 100,042.300,00 118,90,00

5.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,0027.040,00 100,05.000,00 18,50,00

97.000,0049258 Glasbena šola Radovljica 91.000,0091.300,57 100,097.000,00 106,20,00(155)

92.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 86.000,0086.300,57 100,092.000,00 106,60,00

5.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

8.600,0049264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 8.600,006.415,57 100,08.600,00 134,10,00(157)

1.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.549,61670,90 100,01.600,00 238,50,00

800,004021 Posebni material in storitve 200,00677,98 100,0800,00 118,00,00

200,004029 Drugi operativni odhodki 150,390,00 100,0200,00 ---0,00

6.000,004119 Drugi transferi posameznikom 5.700,005.066,69 100,06.000,00 118,40,00

7.600,0049268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600,007.599,99 100,07.600,00 100,00,00(153)

7.600,004133 Tekoči transferi v javne zavode 7.600,007.599,99 100,07.600,00 100,00,00

84.040,0049270 Ljudska univerza Radovljica 61.600,0071.500,00 100,084.040,00 117,50,00(156)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,002.196,00 ---0,00 0,00,00

77.040,004133 Tekoči transferi v javne zavode 54.600,0052.304,00 100,077.040,00 147,30,00

7.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 7.000,0017.000,00 100,07.000,00 41,20,00

2.000,0049271 Tekmovanja in srečanja 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00(153)

2.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00
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397.900,0049272 Šolski prevozi 316.395,47371.651,73 100,0397.900,00 107,10,00(157)

4.800,004023 Prevozni stroški in storitve 5.134,982.913,77 100,04.800,00 164,70,00

393.100,004119 Drugi transferi posameznikom 311.260,49368.737,96 100,0393.100,00 106,60,00

3.500,0049273 Štipendiranje študentov 3.500,001.800,00 100,03.500,00 194,40,00(158)

3.500,004117 Štipendije 3.500,001.800,00 100,03.500,00 194,40,00

7.500,0049275 Sofinanciranje zasebnih in drugih OŠ z javno veljavnim 
programom

6.630,325.397,90 100,07.500,00 138,90,00(154)

7.500,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

6.630,325.397,90 100,07.500,00 138,90,00

50.000,0049282 Investicije in obnova OŠ 54.649,0547.999,54 90,045.000,00 93,8-5.000,00(154)

10.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.149,050,00 100,010.000,00 ---0,00

1.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

11.500,000,00 100,01.500,00 ---0,00

38.500,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 40.000,0047.999,54 87,033.500,00 69,8-5.000,00

3.000,0049285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 2.369,681.619,46 100,03.000,00 185,30,00(155)

3.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

2.369,681.619,46 100,03.000,00 185,30,00

1.037.421,9420 SOCIALNO VARSTVO 1.043.683,17983.779,25 99,81.035.421,94 105,3-2.000,00

25.500,0041002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne 
ogroženosti

25.500,0023.766,07 100,025.500,00 107,30,00(163)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00404,41 ---0,00 0,00,00

25.500,004112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 25.500,0023.361,66 100,025.500,00 109,20,00

45.000,0041007 Družinski pomočnik 42.810,0042.075,58 95,643.000,00 102,2-2.000,00(161)

45.000,004119 Drugi transferi posameznikom 42.810,0042.075,58 95,643.000,00 102,2-2.000,00

530.000,0041008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 530.000,00505.309,37 100,0530.000,00 104,90,00(162)

530.000,004119 Drugi transferi posameznikom 530.000,00505.309,37 100,0530.000,00 104,90,00

255.000,0041009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 255.642,00251.635,89 100,0255.000,00 101,30,00(162)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 642,000,00 ---0,00 ---0,00

255.000,004119 Drugi transferi posameznikom 255.000,00251.635,89 100,0255.000,00 101,30,00

6.437,0041013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. 
vzdrževanje

6.163,006.048,00 100,06.437,00 106,40,00(159)

6.437,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.163,006.048,00 100,06.437,00 106,40,00

14.521,0041015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK" 14.520,1714.370,28 100,014.521,00 101,10,00(164)

14.521,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.520,1714.370,28 100,014.521,00 101,10,00

7.500,0041018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500,007.500,00 100,07.500,00 100,00,00(165)

7.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,007.500,00 100,07.500,00 100,00,00
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2.092,0041020 Sofinanciranje materinskega doma 2.003,001.966,00 100,02.092,00 106,40,00(159)

2.092,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.003,001.966,00 100,02.092,00 106,40,00

5.000,0041022 Pogrebni stroški 5.000,004.173,35 100,05.000,00 119,80,00(163)

5.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

5.000,004.173,35 100,05.000,00 119,80,00

2.000,0041023 Odpravljanje ovir za invalide 2.000,000,00 100,02.000,00 ---0,00(161)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,000,00 100,02.000,00 ---0,00

71.000,0041024 Medgeneracijski center Radovljica 84.754,0065.978,00 100,071.000,00 107,60,00(162)

61.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 60.000,0060.000,00 100,061.000,00 101,70,00

10.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

24.754,005.978,00 100,010.000,00 167,30,00

28.900,0041025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih 
društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in 
organizacij

27.900,0031.053,11 100,028.900,00 93,10,00(165)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.292,00 ---0,00 0,00,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00373,60 ---0,00 0,00,00

0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,0092,90 ---0,00 0,00,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,001.394,61 ---0,00 0,00,00

28.900,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 27.900,0027.900,00 100,028.900,00 103,60,00

3.083,0041026 Reintegracijski center 2.951,002.896,00 100,03.083,00 106,50,00(164)

3.083,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.951,002.896,00 100,03.083,00 106,50,00

8.940,0041027 Prostofer 8.940,000,00 100,08.940,00 ---0,00(162)

2.930,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.906,460,00 100,02.930,00 ---0,00

20,004021 Posebni material in storitve 43,540,00 100,020,00 ---0,00

410,004023 Prevozni stroški in storitve 410,000,00 100,0410,00 ---0,00

5.580,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.580,000,00 100,05.580,00 ---0,00

3.238,9441028 Sofinanciranje paliativne mreže 0,000,00 100,03.238,94 ---0,00(165)

3.238,944120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 100,03.238,94 ---0,00

29.210,0049106 Darilo novorojenčkom občine 28.000,0027.007,60 100,029.210,00 108,20,00(160)

3.350,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.375,444.825,39 100,03.350,00 69,40,00

1.860,004021 Posebni material in storitve 1.390,00982,21 100,01.860,00 189,40,00

24.000,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 22.234,5621.200,00 100,024.000,00 113,20,00
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5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO

1.642.040,001.962.564,531.458.378,45 100,81.655.840,00 113,513.800,00

252.590,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

419.010,00200.798,03 100,0252.590,00 125,80,00

59.000,0040125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 66.500,0060.797,86 100,059.000,00 97,00,00(168)

4.167,674020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.167,674.055,61 100,04.167,67 102,80,00

50.832,334022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 55.332,3353.034,20 100,050.832,33 95,90,00

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00761,74 100,01.000,00 131,30,00

3.000,004029 Drugi operativni odhodki 3.000,002.946,31 100,03.000,00 101,80,00

143.690,0044802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 296.320,0094.950,20 100,0143.690,00 151,30,00(168)

2.550,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.873,081.453,65 100,02.550,00 175,40,00

5.724,684021 Posebni material in storitve 3.244,323.964,33 100,05.724,68 144,40,00

2.010,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.810,00623,18 100,02.010,00 322,50,00

4.000,004023 Prevozni stroški in storitve 3.950,003.224,11 100,04.000,00 124,10,00

19.855,324025 Tekoče vzdrževanje 15.275,0011.331,27 100,019.855,32 175,20,00

10.000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.600,008.830,38 100,010.000,00 113,30,00

69.550,004029 Drugi operativni odhodki 73.550,0059.179,28 100,069.550,00 117,50,00

0,004202 Nakup opreme 707,600,00 ---0,00 ---0,00

28.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 176.720,000,00 100,028.000,00 ---0,00

2.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

9.590,006.344,00 100,02.000,00 31,50,00

3.900,0044811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 10.190,007.840,61 100,03.900,00 49,70,00(168)

900,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,0900,00 ---0,00

3.000,004025 Tekoče vzdrževanje 3.000,007.840,61 100,03.000,00 38,30,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.700,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

490,000,00 ---0,00 ---0,00

46.000,0044825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 46.000,0037.209,36 100,046.000,00 123,60,00(168)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00654,41 ---0,00 0,00,00

35.000,004021 Posebni material in storitve 30.000,0029.848,68 100,035.000,00 117,30,00

6.000,004029 Drugi operativni odhodki 6.000,005.852,27 100,06.000,00 102,50,00

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

10.000,00854,00 100,05.000,00 585,50,00
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237.750,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 288.277,80212.445,48 97,9232.750,00 109,6-5.000,00

155.000,0044520 CLLD 236.898,65166.076,05 96,8150.000,00 90,3-5.000,00(170)

55.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.801,1411.787,83 90,950.000,00 424,2-5.000,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 610,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004202 Nakup opreme 4.438,420,00 ---0,00 ---0,00

50.000,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 57.234,84152.336,22 100,050.000,00 32,80,00

50.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 55.738,670,00 100,050.000,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 70.983,580,00 ---0,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

23.092,001.952,00 ---0,00 0,00,00

9.500,0044521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 6.100,006.075,78 100,09.500,00 156,40,00(170)

9.500,004029 Drugi operativni odhodki 6.100,006.075,78 100,09.500,00 156,40,00

73.250,0044801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 45.279,1540.293,65 100,073.250,00 181,80,00(122)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.800,007.516,56 100,05.000,00 66,50,00

5.200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.500,006.649,23 100,05.200,00 78,20,00

11.500,004025 Tekoče vzdrževanje 8.429,1512.288,40 100,011.500,00 93,60,00

50,004029 Drugi operativni odhodki 50,0022,46 100,050,00 222,60,00

30.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.000,0013.116,39 100,030.000,00 228,70,00

21.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

500,00700,61 100,021.500,00 ---0,00

178.600,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 175.700,00176.139,34 109,5195.600,00 111,117.000,00

8.000,0044514 Stroški azila za zapuščene živali 8.000,007.189,84 187,515.000,00 208,67.000,00(174)

8.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.000,007.189,84 187,515.000,00 208,67.000,00

41.000,0044516 Projekti LEADER programa 40.000,0029.475,96 100,041.000,00 139,10,00(172)

40.900,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 39.920,0029.475,96 100,040.900,00 138,80,00

100,004029 Drugi operativni odhodki 80,000,00 100,0100,00 ---0,00

50.000,0044517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 50.000,0038.754,25 120,060.000,00 154,810.000,00(172)

10.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000,000,00 100,010.000,00 ---0,00

40.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.000,0038.754,25 125,050.000,00 129,010.000,00

20.000,0044518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 15.000,0012.992,89 100,020.000,00 153,90,00(173)

20.000,004025 Tekoče vzdrževanje 15.000,0012.992,89 100,020.000,00 153,90,00

46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

59.600,0044821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 62.700,0087.726,40 100,059.600,00 67,90,00(173)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.586,00 ---0,00 0,00,00

56.100,004133 Tekoči transferi v javne zavode 52.700,0052.100,00 100,056.100,00 107,70,00

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 720,000,00 ---0,00 ---0,00

3.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.280,0032.628,86 100,03.500,00 10,70,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,001.411,54 ---0,00 0,00,00

140.000,0014 GOSPODARSTVO 156.000,00109.695,27 105,0147.000,00 134,07.000,00

69.000,0044810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 60.000,0053.167,90 110,176.000,00 142,97.000,00(170)

69.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 60.000,0053.167,90 110,176.000,00 142,97.000,00

35.000,0044820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 60.000,0024.310,40 100,035.000,00 144,00,00(176)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.080,003.729,00 100,05.000,00 134,10,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,002.220,40 ---0,00 0,00,00

30.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

54.920,0018.361,00 100,030.000,00 163,40,00

36.000,0044824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 36.000,0032.216,97 100,036.000,00 111,70,00(176)

32.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 32.000,0028.216,97 100,032.000,00 113,40,00

4.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,00,00

623.900,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

726.476,73623.458,14 100,0623.900,00 100,10,00

247.000,0044812 Nakup in oprema zemljišč 422.476,73323.330,26 100,0247.000,00 76,40,00(180)

35.000,004021 Posebni material in storitve 35.000,004.997,49 100,035.000,00 700,40,00

0,004027 Kazni in odškodnine 0,00394,34 ---0,00 0,00,00

7.000,004029 Drugi operativni odhodki 7.000,003.573,67 100,07.000,00 195,90,00

0,004200 Nakup zgradb in prostorov 125.000,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,009.394,00 ---0,00 0,00,00

200.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 250.476,73299.366,52 100,0200.000,00 66,80,00

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

5.000,005.604,24 100,05.000,00 89,20,00

46.500,0046102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske 
namene

45.000,0046.442,92 100,046.500,00 100,10,00(178)

46.500,004093 Sredstva za posebne namene 45.000,0046.442,92 100,046.500,00 100,10,00

85.000,0046117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 75.000,0055.553,74 100,085.000,00 153,00,00(177)

85.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 75.000,0055.553,74 100,085.000,00 153,00,00
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185.000,0046118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih 
najemnih stanovanj

135.000,00151.866,12 100,0185.000,00 121,80,00(178)

170.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 130.000,00145.807,56 100,0170.000,00 116,60,00

15.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

5.000,006.058,56 100,015.000,00 247,60,00

60.400,0046119 Drugi programi na stanovanjskem področju 49.000,0046.265,10 100,060.400,00 130,60,00(179)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.559,002.795,17 100,05.000,00 178,90,00

500,004021 Posebni material in storitve 500,00177,39 100,0500,00 281,90,00

5.900,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.100,006.553,92 100,05.900,00 90,00,00

14.000,004025 Tekoče vzdrževanje 13.041,0013.113,10 100,014.000,00 106,80,00

35.000,004029 Drugi operativni odhodki 24.800,0023.625,52 100,035.000,00 148,10,00

125.000,0020 SOCIALNO VARSTVO 125.000,0098.250,26 100,0125.000,00 127,20,00

125.000,0041001 Subvencije najemnin za stanovanja 125.000,0098.250,26 100,0125.000,00 127,20,00(181)

125.000,004119 Drugi transferi posameznikom 125.000,0098.250,26 100,0125.000,00 127,20,00

34.200,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 32.100,0037.591,93 84,829.000,00 77,1-5.200,00

34.200,0040129 Plačila obresti od najetega dolga 32.100,0037.591,93 84,829.000,00 77,1-5.200,00(182)

34.200,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 32.100,0037.591,93 84,829.000,00 77,1-5.200,00

50.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 40.000,000,00 100,050.000,00 ---0,00

50.000,0044807 Splošna proračunska rezervacija 40.000,000,00 100,050.000,00 ---0,00(183)

50.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 40.000,000,00 100,050.000,00 ---0,00
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN 
INVESTICIJE

5.271.700,307.460.625,633.767.660,71 104,35.497.077,33 145,9225.377,03

0,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1,000,00 ---90.000,00 ---90.000,00

0,0044232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 1,000,00 ---90.000,00 ---90.000,00(185)

0,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

1,000,00 ---90.000,00 ---90.000,00

150.000,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 0,000,00 100,0150.000,00 ---0,00

150.000,0041012 Participativni proračun "Za moj kraj" 0,000,00 100,0150.000,00 ---0,00(187)

150.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,0150.000,00 ---0,00

3.120,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.000,001.988,65 100,03.120,00 156,90,00

3.120,0044804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 2.000,001.988,65 100,03.120,00 156,90,00(188)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,001.988,65 100,02.000,00 100,60,00

1.120,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 100,01.120,00 ---0,00

45.000,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 45.650,9433.687,44 100,045.000,00 133,60,00

45.000,0044332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 45.650,9433.687,44 100,045.000,00 133,60,00(189)

45.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 45.650,9433.687,44 100,045.000,00 133,60,00

43.100,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN

1.722.620,90438.792,03 100,043.100,00 9,80,00

43.100,0044694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 1.722.620,90438.792,03 100,043.100,00 9,80,00(190)

3.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.730,109.807,43 100,03.000,00 30,60,00

5.600,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.015,007.991,00 100,05.600,00 70,10,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 2.086,960,00 ---0,00 ---0,00

20.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.661.089,61419.425,31 100,020.000,00 4,80,00

14.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

47.699,231.568,29 100,014.500,00 924,60,00

3.229.387,9213 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

3.249.189,082.483.543,03 104,23.364.637,92 135,5135.250,00

100.000,0044302 Cestna razsvetljava 100.000,0094.093,08 100,0100.000,00 106,30,00(196)

100.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100.000,0094.093,08 100,0100.000,00 106,30,00
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60.000,0044303 Cestna oprema 73.300,0083.139,48 100,060.000,00 72,20,00(195)

55.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 62.398,0077.551,44 100,055.000,00 70,90,00

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

10.902,005.588,04 100,05.000,00 89,50,00

0,0044304 Letno vzdrževanje lokalnih cest v 9 KS 211.670,22160.329,51 ---0,00 0,00,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,003.923,03 ---0,00 0,00,00

0,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

211.670,22156.406,48 ---0,00 0,00,00

0,0044305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 9 KS 35.000,0053.965,97 ---0,00 0,00,00

0,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

35.000,0053.965,97 ---0,00 0,00,00

10.500,0044314 Obeležba uličnih sistemov 8.500,0024.474,24 57,16.000,00 24,5-4.500,00(195)

10.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.500,0024.474,24 57,16.000,00 24,5-4.500,00

77.900,0044315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 196.000,00111.262,45 100,077.900,00 70,00,00(196)

30.000,004025 Tekoče vzdrževanje 54.111,7228.245,17 100,030.000,00 106,20,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.709,420,00 ---0,00 ---0,00

46.900,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 138.178,8683.017,28 100,046.900,00 56,50,00

1.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

1.000,000,00 100,01.000,00 ---0,00

16.000,0044345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 21.500,0033.943,89 100,016.000,00 47,10,00(195)

11.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.500,006.655,85 54,66.000,00 90,2-5.000,00

5.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 100,05.000,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.000,0027.288,04 ---5.000,00 18,35.000,00

689.697,9244689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.298.219,39796.591,96 107,7742.997,92 93,353.300,00(193)

4.000,004029 Drugi operativni odhodki 4.000,000,00 100,04.000,00 ---0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 143.307,180,00 ---0,00 ---0,00

614.002,924205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 810.962,29738.787,21 100,5616.902,92 83,52.900,00

20.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 52.450,800,00 100,020.000,00 ---0,00

51.695,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

287.499,1257.804,75 197,5102.095,00 176,650.400,00

38.500,0044690 Pločniki in hodniki za pešce 93.001,0028.583,82 100,038.500,00 134,70,00(194)

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,000,00 ---0,00 ---0,00

30.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 82.000,0027.000,00 100,030.000,00 111,10,00

2.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,000,00 100,02.000,00 ---0,00

6.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

11.000,001.583,82 100,06.500,00 410,40,00
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802.430,0044691 Kolesarske steze 240.992,72112.217,91 104,3836.880,00 745,834.450,00(194)

1.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 161,04286,02 100,01.500,00 524,40,00

30.000,004025 Tekoče vzdrževanje 23.825,910,00 100,030.000,00 ---0,00

9.930,004029 Drugi operativni odhodki 10.335,045.199,17 100,09.930,00 191,00,00

746.550,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 137.662,217.037,50 102,6766.000,00 ---19.450,00

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 29.137,2639.635,74 ---15.000,00 37,815.000,00

14.450,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

39.871,2660.059,48 100,014.450,00 24,10,00

295.360,0044693 Urejanje mirujočega prometa 52.001,0023.176,29 115,2340.360,00 ---45.000,00(195)

4.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.500,004.595,65 100,04.500,00 97,90,00

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 611,20361,61 100,01.000,00 276,50,00

1.860,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.860,001.853,86 100,01.860,00 100,30,00

5.000,004029 Drugi operativni odhodki 11.028,805.228,92 100,05.000,00 95,60,00

254.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 32.000,006.066,23 113,8289.000,00 ---35.000,00

2.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,000,00 100,02.000,00 ---0,00

27.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

2.001,005.070,02 137,037.000,00 729,810.000,00

2.000,0044695 Vodenje banke cestnih podatkov 4.000,0011.776,05 450,09.000,00 76,47.000,00(195)

2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,0011.776,05 450,09.000,00 76,47.000,00

722.000,0044698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, 
zelenic na JP v KS

704.800,00719.293,14 100,0722.000,00 100,40,00(192)

20.800,004025 Tekoče vzdrževanje 21.316,9847.811,90 100,020.800,00 43,50,00

1.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000,000,00 100,01.000,00 ---0,00

690.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

682.483,02671.481,24 100,0690.000,00 102,80,00

10.200,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,000,00 100,010.200,00 ---0,00

415.000,0044699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini 210.204,75230.695,24 100,0415.000,00 179,90,00(192)

415.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

210.204,75230.695,24 100,0415.000,00 179,90,00

945.640,9415 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.322.323,81235.867,95 99,8944.056,54 400,3-1.584,40

0,0044114 Sanacijski program odvajanja odpadnih voda 0,001.159,73 ---0,00 0,00,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.159,73 ---0,00 0,00,00

5.100,0044123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100,002.239,22 100,05.100,00 227,80,00(198)

5.100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.100,002.239,22 100,05.100,00 227,80,00
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25.000,0044200 Zbirni center Radovljica 57.000,000,00 60,015.000,00 ----10.000,00(198)

10.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 57.000,000,00 0,00,00 ----10.000,00

15.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

0,000,00 100,015.000,00 ---0,00

895.540,9444227 Ravnanje z odpadno vodo 1.240.223,81227.556,10 101,7910.456,54 400,114.915,60(199)

579,744020 Pisarniški in splošni material in storitve 579,740,00 100,0579,74 ---0,00

15.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50.500,000,00 0,00,00 ----15.000,00

3.000,004029 Drugi operativni odhodki 1.965,831.304,69 100,03.000,00 229,90,00

599.753,094204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 796.532,8146.053,32 104,9629.061,10 ---29.308,01

160.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 177.007,6256.299,28 100,0160.000,00 284,20,00

28.500,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 21.365,5052.873,55 100,028.500,00 53,90,00

88.708,114208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

192.272,3171.025,26 100,789.315,70 125,8607,59

20.000,0044235 Sanacija ekoloških otokov 20.000,004.912,90 67,513.500,00 274,8-6.500,00(199)

20.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,004.912,90 67,513.500,00 274,8-6.500,00

765.451,4416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

988.839,90448.781,61 96,3737.162,87 164,3-28.288,57

75.300,0044201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte 65.300,0065.475,79 100,075.300,00 115,00,00(202)

300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00635,90 100,0300,00 47,20,00

6.000,004021 Posebni material in storitve 2.000,003.937,20 100,06.000,00 152,40,00

69.000,004029 Drugi operativni odhodki 63.000,0060.902,69 100,069.000,00 113,30,00

60.000,0044202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi 
prostorski izvedbeni akti

60.000,0028.553,29 100,060.000,00 210,10,00(202)

60.000,004029 Drugi operativni odhodki 60.000,0028.553,29 100,060.000,00 210,10,00

28.040,0044203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 38.040,005.004,44 100,028.040,00 560,30,00(202)

28.040,004029 Drugi operativni odhodki 38.040,005.004,44 100,028.040,00 560,30,00

455.561,4444223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 622.743,90220.758,36 93,8427.320,13 193,6-28.241,31(203)

5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,000,00 100,05.000,00 ---0,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,001.169,41 ---0,00 0,00,00

1.000,004029 Drugi operativni odhodki 1.000,000,00 100,01.000,00 ---0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0016.223,71 ---0,00 0,00,00

406.650,894205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 487.999,20184.601,99 92,8377.342,88 204,4-29.308,01

5.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.169,01953,20 100,05.000,00 524,60,00

37.910,554208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

127.575,6917.810,05 102,838.977,25 218,91.066,70

52



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

0,0044228 Urejanje občinskih zemljišč 6,003.279,18 ---0,00 0,00,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1,000,00 ---0,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

4,003.279,18 ---0,00 0,00,00

500,0044328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 500,000,00 90,6452,74 ----47,26(204)

500,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 90,6452,74 ----47,26

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

500,000,00 ---0,00 ---0,00

0,0044667 Pokopališče Begunje 66.000,004.845,84 ---0,00 0,00,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.558,320,00 ---0,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

46.441,684.845,84 ---0,00 0,00,00

11.000,0044696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS 11.000,001.424,91 100,011.000,00 772,00,00(201)

11.000,004029 Drugi operativni odhodki 11.000,001.424,91 100,011.000,00 772,00,00

15.750,0044697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS 15.750,0011.812,50 100,015.750,00 133,30,00(201)

15.750,004029 Drugi operativni odhodki 15.750,0011.812,50 100,015.750,00 133,30,00

19.800,0044907 Vodenje katastra komunalnih naprav 20.500,0012.600,00 100,019.800,00 157,10,00(201)

19.800,004029 Drugi operativni odhodki 20.500,0012.600,00 100,019.800,00 157,10,00

75.000,0044909 Parkovne in hortikulturne ureditve 74.000,0064.942,87 100,075.000,00 115,50,00(204)

5.000,004025 Tekoče vzdrževanje 9.000,000,00 100,05.000,00 ---0,00

70.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

65.000,0064.942,87 100,070.000,00 107,80,00

24.500,0044910 Praznična okrasitev naselij 15.000,0030.084,43 100,024.500,00 81,40,00(204)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,005.559,11 ---0,00 0,00,00

24.500,004029 Drugi operativni odhodki 15.000,0024.525,32 100,024.500,00 99,90,00

90.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 130.000,00125.000,00 133,3120.000,00 96,030.000,00

90.000,0041011 Proračunska rezerva občine 130.000,00125.000,00 133,3120.000,00 96,030.000,00(206)

90.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 130.000,00125.000,00 133,3120.000,00 96,030.000,00
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6001 KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 33.112,8040.552,7393.693,53 100,033.112,80 35,30,00

19.230,2906 LOKALNA SAMOUPRAVA 24.011,3019.973,13 100,019.230,29 96,30,00

19.230,2940109 Sredstva za delovanje - KS Begunje 24.011,3019.973,13 100,019.230,29 96,30,00(208)

6.744,294020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.879,765.489,08 100,06.745,29 122,91,00

0,004021 Posebni material in storitve 2.318,000,00 ---0,00 ---0,00

6.170,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.204,095.944,45 100,06.170,00 103,80,00

250,004023 Prevozni stroški in storitve 500,00224,90 100,0250,00 111,20,00

1.120,004025 Tekoče vzdrževanje 1.234,77218,62 100,01.120,00 512,30,00

450,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 379,04303,45 100,0450,00 148,30,00

4.495,004029 Drugi operativni odhodki 7.995,647.792,63 100,04.495,00 57,70,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

2.500,0061.324,35 ---0,00 0,00,00

0,0044316 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 2.500,0061.324,35 ---0,00 0,00,00(210)

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.500,0061.324,35 ---0,00 0,00,00

10.500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

10.500,008.849,82 100,010.500,00 118,70,00

10.500,0064110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 10.500,008.849,82 100,010.500,00 118,70,00(213)

4.199,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.360,001.718,44 100,04.199,00 244,40,00

3.950,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.950,003.651,26 100,03.950,00 108,20,00

200,004025 Tekoče vzdrževanje 390,000,00 100,0200,00 ---0,00

900,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 900,00900,00 100,0900,00 100,00,00

1.250,004029 Drugi operativni odhodki 1.400,001.600,61 100,01.250,00 78,10,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.500,00979,51 100,01,00 0,10,00

3.382,5118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.541,433.546,23 100,03.382,51 95,40,00

0,0064112 Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi 0,00357,61 ---0,00 0,00,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0048,30 ---0,00 0,00,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,00309,31 ---0,00 0,00,00

3.382,5164114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje 3.541,433.188,62 100,03.382,51 106,10,00(217)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0083,87 ---0,00 0,00,00

50,004023 Prevozni stroški in storitve 36,840,00 100,050,00 ---0,00

331,514025 Tekoče vzdrževanje 274,190,00 100,3332,51 ---1,00

3.000,004029 Drugi operativni odhodki 2.730,403.104,75 100,03.000,00 96,60,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00
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6002 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 24.722,1341.735,4452.715,32 100,024.722,13 46,90,00

14.790,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.136,1917.256,94 100,014.790,00 85,70,00

14.790,0040110 Sredstva za delovanje - KS Brezje 18.136,1917.256,94 100,014.790,00 85,70,00(208)

2.250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.601,032.357,74 100,02.250,00 95,40,00

8.470,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.150,7111.199,36 100,08.470,00 75,60,00

1.300,004025 Tekoče vzdrževanje 1.336,00371,01 100,01.300,00 350,40,00

2.550,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.533,453.322,35 100,02.550,00 76,80,00

20,004029 Drugi operativni odhodki 15,006,48 100,020,00 308,60,00

200,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 100,0200,00 ---0,00

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

7.483,9131.135,30 ---0,00 0,00,00

0,0044317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 7.483,9131.135,30 ---0,00 0,00,00(210)

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.483,9131.135,30 ---0,00 0,00,00

6.500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

10.000,004.239,41 100,06.500,00 153,30,00

6.500,0064120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 10.000,004.239,41 100,06.500,00 153,30,00(213)

299,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 322,00400,00 100,3300,00 75,01,00

4.300,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.278,002.460,68 100,04.300,00 174,80,00

1.700,004025 Tekoče vzdrževanje 1.700,001.376,00 100,01.700,00 123,60,00

200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 200,000,00 100,0200,00 ---0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,002,73 ---0,00 0,00,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.500,000,00 0,00,00 ----1,00

3.432,1318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.115,3483,67 100,03.432,13 ---0,00

3.000,0064121 Sofinanciranje drugih programov KS Brezje 5.683,210,00 100,03.000,00 ---0,00(215)

3.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.099,660,00 100,03.000,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.583,550,00 ---0,00 ---0,00

432,1364122 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Brezje 432,1383,67 100,0432,13 516,50,00(217)

431,134020 Pisarniški in splošni material in storitve 431,1383,67 100,2432,13 516,51,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6003 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 64.942,81121.586,3515.584,19 100,064.942,81 416,70,00

10.065,5506 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.931,157.394,86 100,010.065,55 136,10,00

10.065,5540111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica 10.931,157.394,86 100,010.065,55 136,10,00(208)

3.479,554020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.134,095.351,10 100,03.480,55 65,01,00

4.510,004021 Posebni material in storitve 1.767,0044,76 100,04.510,00 ---0,00

1.510,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.507,01914,91 100,01.510,00 165,00,00

50,004023 Prevozni stroški in storitve 150,02469,74 100,050,00 10,60,00

50,004025 Tekoče vzdrževanje 455,00321,91 100,050,00 15,50,00

350,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 352,81284,73 100,0350,00 122,90,00

15,004029 Drugi operativni odhodki 15,007,71 100,015,00 194,60,00

100,004202 Nakup opreme 3,750,00 100,0100,00 ---0,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 546,470,00 0,00,00 ----1,00

36.426,4813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

55.602,9715,81 100,036.426,48 ---0,00

36.426,4844318 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 55.602,9715,81 100,036.426,48 ---0,00(210)

36.426,484205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 55.602,9715,81 100,036.426,48 ---0,00

7.500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

9.500,003.088,27 100,07.500,00 242,90,00

7.500,0064130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna 
Gorica

9.500,003.088,27 100,07.500,00 242,90,00(213)

2.399,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.090,00112,20 100,02.400,00 ---1,00

3.100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.013,062.195,27 100,03.100,00 141,20,00

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 1.196,94780,80 100,01.000,00 128,10,00

1.000,004029 Drugi operativni odhodki 200,000,00 100,01.000,00 ---0,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.000,000,00 0,00,00 ----1,00

10.950,7818 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 45.552,235.085,25 100,010.950,78 215,30,00

6.496,3064131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica 10.113,564.061,17 100,06.496,30 160,00,00(215)

995,304020 Pisarniški in splošni material in storitve 945,83718,52 100,1996,30 138,71,00

2.800,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.339,272.372,64 100,02.800,00 118,00,00

1.500,004025 Tekoče vzdrževanje 2.652,200,00 100,01.500,00 ---0,00

1.200,004029 Drugi operativni odhodki 1.694,01970,01 100,01.200,00 123,70,00

0,004202 Nakup opreme 1.182,250,00 ---0,00 ---0,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 300,000,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA

Realizacija

proračuna
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(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

4.454,4864132 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica 35.438,671.024,08 100,04.454,48 435,00,00(217)

2.454,484025 Tekoče vzdrževanje 838,671.024,08 100,02.454,48 239,70,00

2.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 34.600,000,00 100,02.000,00 ---0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6004 - KRAJEVNA SKUPNOST KROPA

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije
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Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks
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(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6004 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 39.592,3344.105,1029.938,53 100,039.592,33 132,30,00

5.306,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.857,783.627,93 100,05.306,00 146,30,00

5.306,0040112 Sredstva za delovanje - KS Kropa 6.857,783.627,93 100,05.306,00 146,30,00(208)

3.030,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.486,031.971,10 100,03.030,00 153,70,00

1.320,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.763,62563,46 100,01.320,00 234,30,00

50,004023 Prevozni stroški in storitve 88,350,00 100,050,00 ---0,00

100,004025 Tekoče vzdrževanje 229,6015,01 100,0100,00 666,20,00

360,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 345,18327,69 100,0360,00 109,90,00

445,004029 Drugi operativni odhodki 445,00750,67 100,2446,00 59,41,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00

15.644,5613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

6.319,3615.998,05 100,015.644,56 97,80,00

15.644,5644319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 6.319,3615.998,05 100,015.644,56 97,80,00(210)

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,003.084,49 ---0,00 0,00,00

15.644,564205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.319,3612.913,56 100,015.644,56 121,20,00

7.510,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

22.362,544.488,76 100,07.510,00 167,30,00

7.510,0064140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 22.362,544.488,76 100,07.510,00 167,30,00(213)

600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 594,66300,00 100,0600,00 200,00,00

3.610,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.983,003.939,88 100,03.610,00 91,60,00

370,004025 Tekoče vzdrževanje 337,330,00 100,0370,00 ---0,00

2.430,004029 Drugi operativni odhodki 2.430,00248,88 100,02.430,00 976,40,00

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.017,550,00 100,0500,00 ---0,00

11.131,7718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.565,425.823,79 100,011.131,77 191,10,00

10.145,0064143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 7.578,655.139,66 100,010.145,00 197,40,00(215)

100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.206,911.380,45 100,0100,00 7,20,00

100,004021 Posebni material in storitve 25,003,18 100,0100,00 ---0,00

3.860,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.589,233.010,06 100,03.860,00 128,20,00

780,004025 Tekoče vzdrževanje 952,51561,41 100,0780,00 138,90,00

305,004029 Drugi operativni odhodki 305,00184,56 100,0305,00 165,30,00

5.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 100,05.000,00 ---0,00

986,7764145 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa 986,77684,13 100,0986,77 144,20,00(217)

486,774025 Tekoče vzdrževanje 985,77684,13 100,0486,77 71,20,00

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 100,0500,00 ---0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6005 - KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO

Realizacija

proračuna
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realizacije
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(1) (2) (3) (4)/(3)
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(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6005 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 26.274,0742.875,6032.538,18 104,227.374,07 84,11.100,00

12.870,5006 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.038,4911.289,98 100,012.870,50 114,00,00

12.870,5040113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo 20.038,4911.289,98 100,012.870,50 114,00,00(208)

4.128,504020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.016,204.759,44 100,14.130,50 86,82,00

0,004021 Posebni material in storitve 150,000,00 ---0,00 ---0,00

4.510,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.671,132.678,19 100,04.510,00 168,40,00

510,004023 Prevozni stroški in storitve 1.200,00547,68 100,0510,00 93,10,00

2.360,004025 Tekoče vzdrževanje 3.619,822.224,70 100,02.360,00 106,10,00

1.250,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.464,141.034,57 100,01.250,00 120,80,00

110,004029 Drugi operativni odhodki 220,0045,40 100,0110,00 242,30,00

1,004202 Nakup opreme 1.697,200,00 0,00,00 ----1,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,000,00 0,00,00 ----1,00

10.586,8713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

21.009,0119.819,11 110,411.686,87 59,01.100,00

10.586,8744320 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 21.009,0119.819,11 110,411.686,87 59,01.100,00(210)

10.586,874205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 21.009,0119.819,11 110,411.686,87 59,01.100,00

2.816,7018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.828,101.429,09 100,02.816,70 197,10,00

1.981,4364150 Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo 992,83989,08 100,01.981,43 200,30,00(215)

999,904022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 991,83989,08 100,0999,90 101,10,00

981,534205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 100,0981,53 ---0,00

835,2764156 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lancovo 835,27440,01 100,0835,27 189,80,00(217)

834,274025 Tekoče vzdrževanje 834,27440,01 100,1835,27 189,81,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/PP/K4

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE
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(Številka strani v obrazložitvah)

6006 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 89.258,82138.380,8378.243,28 94,484.258,82 107,7-5.000,00

40.268,3906 LOKALNA SAMOUPRAVA 43.040,6436.137,81 87,635.268,39 97,6-5.000,00

40.268,3940114 Sredstva za delovanje - KS Lesce 43.040,6436.137,81 87,635.268,39 97,6-5.000,00(208)

7.562,394020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.902,7210.216,16 33,92.563,39 25,1-4.999,00

11.000,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 100,011.000,00 ---0,00

9.800,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.911,8710.362,26 100,09.800,00 94,60,00

50,004023 Prevozni stroški in storitve 150,00223,07 100,050,00 22,40,00

6.260,004025 Tekoče vzdrževanje 11.084,9910.639,19 100,06.260,00 58,80,00

1.025,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.277,961.179,54 100,01.025,00 86,90,00

4.570,004029 Drugi operativni odhodki 5.817,863.517,59 100,04.570,00 129,90,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.895,240,00 0,00,00 ----1,00

19.855,4613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

41.470,4824.000,56 100,019.855,46 82,70,00

19.855,4644321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 41.470,4824.000,56 100,019.855,46 82,70,00(210)

0,004202 Nakup opreme 0,00138,56 ---0,00 0,00,00

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00113,99 ---0,00 0,00,00

19.855,464205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 41.470,4823.748,01 100,019.855,46 83,60,00

22.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

23.701,2713.137,08 100,022.000,00 167,50,00

22.000,0064160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 23.701,2713.137,08 100,022.000,00 167,50,00(213)

1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.543,41822,00 100,01.000,00 121,70,00

500,004021 Posebni material in storitve 500,000,00 100,0500,00 ---0,00

5.350,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.284,964.936,61 100,05.350,00 108,40,00

4.500,004025 Tekoče vzdrževanje 5.495,862.281,00 100,04.500,00 197,30,00

100,004029 Drugi operativni odhodki 308,582.198,43 100,0100,00 4,60,00

0,004202 Nakup opreme 0,00176,82 ---0,00 0,00,00

10.550,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.568,462.722,22 100,010.550,00 387,60,00

7.134,9718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 30.168,444.967,83 100,07.134,97 143,60,00

0,0064161 Sofinanciranje drugih programov KS Lesce 11.873,670,00 ---0,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.873,670,00 ---0,00 ---0,00
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/PP/K4

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE
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7.134,9764163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce 18.294,774.967,83 100,07.134,97 143,60,00(217)

1.133,974020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.129,670,00 100,11.134,97 ---1,00

500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800,00615,39 100,0500,00 81,30,00

1.000,004023 Prevozni stroški in storitve 1.400,000,00 100,01.000,00 ---0,00

4.500,004025 Tekoče vzdrževanje 8.002,374.352,44 100,04.500,00 103,40,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.962,730,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

Realizacija

proračuna
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Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna
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(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6007 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 27.046,9041.073,1132.816,17 100,027.046,90 82,40,00

12.911,9306 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.718,194.529,68 100,012.911,93 285,10,00

12.911,9340115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno 8.718,194.529,68 100,012.911,93 285,10,00(208)

5.511,934020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.460,331.436,29 100,05.511,93 383,80,00

2.800,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.805,10977,43 100,02.800,00 286,50,00

250,004023 Prevozni stroški in storitve 240,0035,33 100,0250,00 707,60,00

300,004025 Tekoče vzdrževanje 424,73791,49 100,0300,00 37,90,00

1.000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 925,0487,56 100,01.000,00 ---0,00

2.550,004029 Drugi operativni odhodki 2.362,991.201,58 100,02.550,00 212,20,00

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 100,0500,00 ---0,00

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

17.981,9519.797,38 ---0,00 0,00,00

0,0044322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 17.981,9519.797,38 ---0,00 0,00,00(210)

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00487,28 ---0,00 0,00,00

0,004202 Nakup opreme 0,00105,74 ---0,00 0,00,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 17.981,9519.204,36 ---0,00 0,00,00

8.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

10.238,006.251,22 100,08.000,00 128,00,00

4.359,0064170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 5.179,194.045,63 100,04.359,00 107,80,00(213)

488,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 905,70305,20 100,0488,00 159,90,00

2.550,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.682,172.157,60 100,02.550,00 118,20,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00656,45 ---0,00 0,00,00

1.320,004029 Drugi operativni odhodki 1.590,32926,38 100,01.320,00 142,50,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 100,01,00 ---0,00

3.641,0064171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 5.058,812.205,59 100,03.641,00 165,10,00(213)

100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 547,8280,00 100,0100,00 125,00,00

2.200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.065,891.336,73 100,02.200,00 164,60,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 1.104,100,00 ---0,00 ---0,00

1.340,004029 Drugi operativni odhodki 1.340,00583,90 100,01.340,00 229,50,00

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00204,96 ---0,00 0,00,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 100,01,00 ---0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6.134,9718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.134,972.237,89 100,06.134,97 274,10,00

6.134,9764175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Ljubno 4.134,972.237,89 100,06.134,97 274,10,00(217)

34,974020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.400,800,00 100,034,97 ---0,00

2.000,004025 Tekoče vzdrževanje 2.234,172.237,89 100,02.000,00 89,40,00

4.100,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 100,04.100,00 ---0,00

63



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6008 - KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6008 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 24.064,9136.646,7742.018,60 100,024.064,91 57,30,00

8.975,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.957,7010.224,24 116,710.475,00 102,51.500,00

8.975,0040116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje 13.957,7010.224,24 116,710.475,00 102,51.500,00(208)

3.999,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.179,782.063,81 137,55.500,00 266,51.501,00

3.110,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.095,021.878,98 100,03.110,00 165,50,00

300,004023 Prevozni stroški in storitve 582,15235,26 100,0300,00 127,50,00

700,004025 Tekoče vzdrževanje 6.056,905.464,47 100,0700,00 12,80,00

850,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 825,04576,00 100,0850,00 147,60,00

15,004029 Drugi operativni odhodki 15,005,72 100,015,00 262,20,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 203,810,00 0,00,00 ----1,00

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

0,0022.942,03 ---0,00 0,00,00

0,0044323 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 0,0022.942,03 ---0,00 0,00,00(210)

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,0044,40 ---0,00 0,00,00

0,004202 Nakup opreme 0,00579,91 ---0,00 0,00,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0022.317,72 ---0,00 0,00,00

7.700,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

16.291,573.983,11 100,07.700,00 193,30,00

7.700,0064180 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje 16.291,573.983,11 100,07.700,00 193,30,00(213)

100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,0100,00 ---0,00

2.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.895,381.978,32 100,02.500,00 126,40,00

300,004025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00704,79 100,0300,00 42,60,00

1.300,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.300,001.300,00 100,01.300,00 100,00,00

0,004202 Nakup opreme 1.909,300,00 ---0,00 ---0,00

3.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.186,890,00 100,03.500,00 ---0,00

7.389,9118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.397,504.869,22 79,75.889,91 121,0-1.500,00

6.000,0064181 Sofinanciranje drugih programov KS Mošnje 4.340,533.870,21 75,04.500,00 116,3-1.500,00(215)

4.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.583,743.345,61 100,04.000,00 119,60,00

1.999,004025 Tekoče vzdrževanje 256,79524,60 25,0500,00 95,3-1.499,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00

1.389,9164183 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje 2.056,97999,01 100,01.389,91 139,10,00(217)

389,914025 Tekoče vzdrževanje 1.556,97999,01 100,0389,91 39,00,00

1.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 100,01.000,00 ---0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6009 - KRAJEVNA SKUPNOST OTOK

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6009 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 1.687,821.674,491.321,44 100,01.687,82 127,70,00

1.687,8206 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.674,491.321,44 100,01.687,82 127,70,00

1.687,8240117 Sredstva za delovanje - KS Otok 1.674,491.321,44 100,01.687,82 127,70,00(208)

1.516,824020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.468,491.146,05 100,11.517,82 132,41,00

160,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200,00174,43 100,0160,00 91,70,00

10,004029 Drugi operativni odhodki 5,000,96 100,010,00 ---0,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6010 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNART

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6010 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 23.526,2425.853,0122.456,97 100,023.526,24 104,80,00

6.456,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.685,477.319,49 100,06.456,00 88,20,00

6.456,0040118 Sredstva za delovanje - KS Podnart 7.685,477.319,49 100,06.456,00 88,20,00(208)

1.550,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.831,901.347,93 100,01.550,00 115,00,00

0,004021 Posebni material in storitve 573,400,00 ---0,00 ---0,00

2.820,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.963,102.930,68 100,02.820,00 96,20,00

1.110,004025 Tekoče vzdrževanje 865,331.039,49 100,01.110,00 106,80,00

950,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 926,741.997,28 100,0950,00 47,60,00

25,004029 Drugi operativni odhodki 25,004,11 104,026,00 632,61,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00

5.152,6813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

167,208.918,90 100,05.152,68 57,80,00

5.152,6844325 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 167,208.918,90 100,05.152,68 57,80,00(211)

5.152,684205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 167,208.918,90 100,05.152,68 57,80,00

6.250,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

3.789,182.127,74 100,06.250,00 293,70,00

6.250,0064200 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart 3.789,182.127,74 100,06.250,00 293,70,00(213)

649,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 36,600,00 100,2650,00 ---1,00

3.100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.883,172.127,74 100,03.100,00 145,70,00

2.500,004025 Tekoče vzdrževanje 807,360,00 100,02.500,00 ---0,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 62,050,00 0,00,00 ----1,00

5.667,5618 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 14.211,164.090,84 100,05.667,56 138,50,00

367,5664201 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart 367,56150,00 100,0367,56 245,00,00(217)

366,564025 Tekoče vzdrževanje 366,56150,00 100,3367,56 245,01,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 0,00,00 ----1,00

5.300,0064204 Sofinanciranje drugih programov KS Podnart 13.843,603.940,84 100,05.300,00 134,50,00(215)

0,004021 Posebni material in storitve 0,00878,40 ---0,00 0,00,00

1.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 782,842.098,64 100,01.000,00 47,70,00

300,004025 Tekoče vzdrževanje 1.490,76963,80 100,0300,00 31,10,00

4.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.570,000,00 100,04.000,00 ---0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6011 - KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6011 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA 62.029,8378.852,4453.257,30 100,062.029,83 116,50,00

17.779,0506 LOKALNA SAMOUPRAVA 27.031,7114.246,50 100,017.779,05 124,80,00

17.779,0540119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica 27.031,7114.246,50 100,017.779,05 124,80,00(208)

4.948,054020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.257,1611.765,90 100,04.949,05 42,11,00

4.200,004021 Posebni material in storitve 3.000,000,00 100,04.200,00 ---0,00

3.900,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.361,481.662,46 100,03.900,00 234,60,00

900,004025 Tekoče vzdrževanje 1.039,28633,22 100,0900,00 142,10,00

200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 183,79178,91 100,0200,00 111,80,00

3.630,004029 Drugi operativni odhodki 3.690,006,01 100,03.630,00 ---0,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00

34.600,0513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

38.470,0029.438,84 100,034.600,05 117,50,00

34.600,0544326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 38.470,0029.438,84 100,034.600,05 117,50,00(211)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00780,00 ---0,00 0,00,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,001.040,00 ---0,00 0,00,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00983,71 ---0,00 0,00,00

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00916,62 ---0,00 0,00,00

34.600,054205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 38.470,0025.718,51 100,034.600,05 134,50,00

9.650,7318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 13.350,739.571,96 100,09.650,73 100,80,00

9.650,7364211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica 13.350,739.571,96 100,09.650,73 100,80,00(217)

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.261,121.127,14 ---0,00 0,00,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150,0059,59 ---0,00 0,00,00

9.649,734025 Tekoče vzdrževanje 11.439,618.385,23 100,09.650,73 115,11,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

6012 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

6012 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA 33.054,5738.836,5328.076,85 100,033.054,57 117,70,00

8.912,7906 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.958,836.482,41 100,08.912,79 137,50,00

8.912,7940120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava 8.958,836.482,41 100,08.912,79 137,50,00(208)

4.451,794020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.556,093.526,96 100,04.452,79 126,31,00

1.810,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.440,42917,24 100,01.810,00 197,30,00

50,004023 Prevozni stroški in storitve 29,9924,03 100,050,00 208,10,00

0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00470,00 ---0,00 0,00,00

1.650,004025 Tekoče vzdrževanje 1.523,00627,13 100,01.650,00 263,10,00

900,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 859,33872,30 100,0900,00 103,20,00

50,004029 Drugi operativni odhodki 50,0044,75 100,050,00 111,70,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,000,00 0,00,00 ----1,00

20.171,0813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

5.131,3618.933,31 100,020.171,08 106,50,00

20.171,0844327 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 5.131,3618.933,31 100,020.171,08 106,50,00(211)

0,004202 Nakup opreme 0,00308,05 ---0,00 0,00,00

20.171,084205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.131,3618.625,26 100,020.171,08 108,30,00

3.700,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

3.700,002.661,13 100,03.700,00 139,00,00

3.700,0064220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja 
Dobrava

3.700,002.661,13 100,03.700,00 139,00,00(213)

100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,0027,65 100,0100,00 361,70,00

2.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.000,001.336,89 100,02.000,00 149,60,00

900,004025 Tekoče vzdrževanje 900,00900,06 100,0900,00 100,00,00

700,004029 Drugi operativni odhodki 700,00396,53 100,0700,00 176,50,00

270,7018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 21.046,340,00 100,0270,70 ---0,00

0,0064219 Sofinanciranje drugih programov KS Srednja Dobrava 20.775,640,00 ---0,00 ---0,00(214)

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.775,640,00 ---0,00 ---0,00

270,7064226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava 270,700,00 100,0270,70 ---0,00(217)

269,704025 Tekoče vzdrževanje 269,700,00 100,4270,70 ---1,00

1,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,000,00 0,00,00 ----1,00
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/PP/K4

71 - REŽIJSKI OBRAT

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

71 REŽIJSKI OBRAT 96.000,00223.042,00143.500,76 100,096.000,00 66,90,00

70.869,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

196.561,00118.580,93 100,070.869,00 59,80,00

38.288,0076001 Materialni stroški - tržna dejavnost 56.575,0049.149,11 100,038.288,00 77,90,00(219)

4.825,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.925,004.424,06 100,04.825,00 109,10,00

1.450,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.750,00946,06 100,01.450,00 153,30,00

24.195,004023 Prevozni stroški in storitve 29.280,0031.759,25 100,024.195,00 76,20,00

1.520,004025 Tekoče vzdrževanje 1.520,000,00 100,01.520,00 ---0,00

798,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.100,003.811,33 100,0798,00 20,90,00

5.500,004029 Drugi operativni odhodki 14.000,008.208,41 100,05.500,00 67,00,00

12.981,0076002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.781,0012.217,61 100,012.981,00 106,30,00(219)

9.600,004000 Plače in dodatki 9.578,009.220,52 100,09.600,00 104,10,00

500,004001 Regres za letni dopust 471,00443,32 100,0500,00 112,80,00

868,004002 Povračila in nadomestila 1.014,00894,20 100,0868,00 97,10,00

151,004003 Sredstva za delovno uspešnost 0,000,00 100,0151,00 ---0,00

900,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 850,00816,00 100,0900,00 110,30,00

755,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 681,00653,72 100,0755,00 115,50,00

10,004012 Prispevek za zaposlovanje 7,005,56 100,010,00 179,90,00

12,004013 Prispevek za starševsko varstvo 10,009,19 100,012,00 130,60,00

185,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

170,00175,10 100,0185,00 105,70,00

19.600,0076003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah 
letališča

127.205,0057.214,21 100,019.600,00 34,30,00(219)

12.500,004025 Tekoče vzdrževanje 25.000,0024.380,24 100,012.500,00 51,30,00

1.900,004202 Nakup opreme 6.500,0030.882,34 100,01.900,00 6,20,00

5.200,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 80.205,001.951,63 100,05.200,00 266,40,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

15.500,000,00 ---0,00 ---0,00

25.131,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 26.481,0024.919,83 100,025.131,00 100,90,00

12.150,0075001 Materialni stroški - javna služba 13.700,0012.702,04 100,012.150,00 95,70,00(220)

3.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.550,003.341,83 100,03.800,00 113,70,00

6.850,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.100,007.027,72 100,06.850,00 97,50,00

1.400,004023 Prevozni stroški in storitve 450,00326,38 100,01.400,00 429,00,00

100,004029 Drugi operativni odhodki 1.600,002.006,11 100,0100,00 5,00,00
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71 - REŽIJSKI OBRAT

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije
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proračuna
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(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks
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proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

12.981,0075002 Strošek dela - javna služba 12.781,0012.217,79 100,012.981,00 106,30,00(220)

9.600,004000 Plače in dodatki 9.578,009.220,50 100,09.600,00 104,10,00

500,004001 Regres za letni dopust 471,00443,31 100,0500,00 112,80,00

868,004002 Povračila in nadomestila 1.014,00894,19 100,0868,00 97,10,00

151,004003 Sredstva za delovno uspešnost 0,000,00 100,0151,00 ---0,00

900,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 850,00816,04 100,0900,00 110,30,00

755,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 681,00653,76 100,0755,00 115,50,00

10,004012 Prispevek za zaposlovanje 7,005,55 100,010,00 180,20,00

12,004013 Prispevek za starševsko varstvo 10,009,24 100,012,00 129,90,00

185,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

170,00175,20 100,0185,00 105,60,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/PP/K4

83 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO

199.420,00196.560,00184.618,38 100,0199.420,00 108,00,00

199.420,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 196.560,00184.618,38 100,0199.420,00 108,00,00

138.500,0083000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 134.750,00129.110,80 100,0138.500,00 107,30,00(221)

103.300,004000 Plače in dodatki 102.500,0098.798,60 100,0103.300,00 104,60,00

5.000,004001 Regres za letni dopust 4.560,004.206,20 100,05.000,00 118,90,00

7.200,004002 Povračila in nadomestila 7.200,006.637,85 100,07.200,00 108,50,00

2.800,004003 Sredstva za delovno uspešnost 800,00600,73 100,02.800,00 466,10,00

1.000,004004 Sredstva za nadurno delo 1.000,00793,27 100,01.000,00 126,10,00

9.200,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.100,008.867,08 100,09.200,00 103,80,00

7.600,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.400,007.103,51 100,07.600,00 107,00,00

70,004012 Prispevek za zaposlovanje 70,0051,90 100,070,00 134,90,00

130,004013 Prispevek za starševsko varstvo 120,00100,18 100,0130,00 129,80,00

2.200,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

2.000,001.951,48 100,02.200,00 112,70,00

55.420,0083200 Materialni stroški 56.310,0036.367,19 100,055.420,00 152,40,00(222)

10.140,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.140,005.502,62 100,010.140,00 184,30,00

5.830,224021 Posebni material in storitve 5.830,222.278,76 100,05.830,22 255,90,00

13.930,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.930,008.364,88 100,013.930,00 166,50,00

5.620,004023 Prevozni stroški in storitve 5.510,002.251,60 100,05.620,00 249,60,00

5.030,524025 Tekoče vzdrževanje 6.030,524.337,59 100,05.030,52 116,00,00

10.089,534026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.089,5312.606,80 100,010.089,53 80,00,00

4.779,734029 Drugi operativni odhodki 5.779,731.024,94 100,04.779,73 466,30,00

5.500,0083300 Nabava vozil in opreme za redarje 5.500,0019.140,39 100,05.500,00 28,70,00(222)

5.500,004202 Nakup opreme 5.500,0019.140,39 100,05.500,00 28,70,00

71



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/PP/K4

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Realizacija

proračuna

2019

Ocena

realizacije

2020

Osnutek

proračuna

2022

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Predlog

proračuna

2022

(4) (4)/(1)

Indeks

Razlika

(5)=(4)-(3)

(Številka strani v obrazložitvah)

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO

1.099.304,78855.317,90843.086,88 85,7942.104,78 111,7-157.200,00

1.099.304,7822 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 855.317,90843.086,88 85,7942.104,78 111,7-157.200,00

1.099.304,7844352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 855.317,90843.086,88 85,7942.104,78 111,7-157.200,00(224)

1.043.200,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 811.000,00810.714,32 84,9886.000,00 109,3-157.200,00

56.104,785503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 44.317,9032.372,56 100,056.104,78 173,30,00
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PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Skupaj

od 2022 dalje

(Številka strani v obrazložitvah)

10 OBČINSKI SVET 6.370 0 0 0 0

 01 POLITIČNI SISTEM 6.370 0 0 0 0

0101 Politični sistem 6.370 0 0 0 0

01019001 Dejavnost občinskega sveta 6.370 0 0 0 0

40138 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 1.820 0 0 0 0

010001 1.820 0 0 0 031.12.202201.01.20071.820Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS(225)

1.820 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40141 - Sredstva za delo članov OS - SDS 920 0 0 0 0

010006 920 0 0 0 031.12.202201.01.2013920Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS(225)

920 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40143 - Sredstva za delo članov OS - SD 460 0 0 0 0

010005 460 0 0 0 031.12.202201.01.2013460Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD(225)

460 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40144 - Sredstva za delo članov OS - NSi 460 0 0 0 0

010008 460 0 0 0 031.12.202201.01.2013460Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si(226)

460 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40147 - Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 640 0 0 0 0

010002 640 0 0 0 031.12.202201.01.2013640Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika(225)

640 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40148 - Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 460 0 0 0 0

010009 460 0 0 0 031.12.202201.01.2013460Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica(226)

460 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40155 - Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 460 0 0 0 0

010015 460 0 0 0 031.12.202201.01.2015460Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo(226)

460 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40157 - Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 460 0 0 0 0

010017 460 0 0 0 031.12.202201.01.2019460Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca(226)

460 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40158 - Sredstva za delo članov OS - Levica 230 0 0 0 0

010018 230 0 0 0 031.12.202201.01.2019230Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica(226)

230 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40159 - Sredstva za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 230 0 0 0 0

010019 230 0 0 0 031.12.202201.01.2020230Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih(226)

230 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

40160 - Sredstva za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar 230 0 0 0 0

010020 230 0 0 0 031.12.202201.01.2020230Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar(227)

230 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Skupaj

od 2022 dalje

(Številka strani v obrazložitvah)

5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 478.000 1.128.905 1.561.625 1.786.201 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.500 15.000 33.000 15.000 0

0603 Dejavnost občinske uprave 14.500 15.000 33.000 15.000 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 14.500 15.000 33.000 15.000 0

40126 - Plan nabave opreme 14.500 15.000 33.000 15.000 0

013001 14.500 15.000 33.000 15.000 031.12.202501.01.200677.500Plan nabave opreme - občinska uprava(230)

14.500 15.000 33.000 15.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 463.500 1.113.905 1.528.625 1.771.201 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 463.500 1.113.905 1.528.625 1.771.201 0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 7.500 8.000 8.000 8.500 0

40202 - Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 7.500 8.000 8.000 8.500 0

022002 7.500 8.000 8.000 8.500 031.12.202501.01.200732.000Nakup opreme za enote zaščite in reševanja(231)

7.500 8.000 8.000 8.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 456.000 1.105.905 1.520.625 1.762.701 0

40303 - Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 19.000 19.000 20.000 20.000 0

032002 19.000 19.000 20.000 20.000 031.12.202501.01.200778.000Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov(231)

19.000 19.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

40304 - Redno vzdrževanje vozil in opreme 32.000 32.000 32.000 32.000 0

032003 32.000 32.000 32.000 32.000 031.12.202501.01.2007128.000Redno vzdrževanje vozil in opreme(231)

32.000 32.000 32.000 32.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

40305 - Nakup gasilske opreme 40.000 40.000 40.000 40.000 0

032004 40.000 40.000 40.000 40.000 031.12.202501.01.2007160.000Nakup gasilske opreme(231)

40.000 40.000 40.000 40.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

40306 - Nakup gasilskih vozil 115.000 120.000 120.000 120.000 0

032005 115.000 120.000 120.000 120.000 031.12.202501.01.2007475.000Nakup gasilskih vozil(232)

115.000 120.000 120.000 120.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

40317 - Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 250.000 894.905 1.308.625 1.550.701 0

032013 250.000 894.905 1.308.625 1.550.701 031.12.202501.01.20204.004.231Sofinanciranje regijskega reševalnega centra(232)

250.000 894.905 1.308.625 1.550.701 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Skupaj

od 2022 dalje

(Številka strani v obrazložitvah)

5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 2.445.520 4.535.990 3.668.300 3.735.300 0

 14 GOSPODARSTVO 21.500 9.000 9.000 9.000 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 21.500 9.000 9.000 9.000 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 21.500 9.000 9.000 9.000 0

44732 - Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 2.000 2.000 2.000 2.000 0

044000 2.000 2.000 2.000 2.000 031.12.202501.01.20118.000JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme(241)

2.000 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44733 - Turistična infrastruktura in znamenitosti 19.500 7.000 7.000 7.000 0

047008 19.500 7.000 7.000 7.000 031.12.202501.01.201140.500Turistična infrastruktura in znamenitosti(241)

19.500 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

40716 - Projekt Oživimo srce 7.000 7.000 7.000 7.000 0

072005 7.000 7.000 7.000 7.000 031.12.202501.01.201628.000Projekt Oživimo srce(246)

7.000 7.000 7.000 7.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.092.520 2.783.759 755.300 1.710.300 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 376.100 417.000 387.000 487.000 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 351.000 402.000 372.000 472.000 0

48233 - Grad Kamen 49.000 100.000 100.000 200.000 0

082020 49.000 100.000 100.000 200.000 031.12.202501.01.2011449.000Celovita revitalizacija gradu Kamen(247)

49.000 100.000 100.000 200.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

48236 - Graščina - Grad Radovljica 10.000 20.000 20.000 20.000 0

082007 10.000 20.000 20.000 20.000 031.12.202501.01.200770.000Graščina - Grad Radovljica(247)

10.000 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

48252 - Kropa - Kovaški muzej 200.000 200.000 200.000 200.000 0

082011 200.000 200.000 200.000 200.000 031.12.202501.01.2007800.000Kropa - Kovaški muzej(247)

200.000 200.000 200.000 200.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

48272 - Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 2.000 2.000 2.000 2.000 0

080033 2.000 2.000 2.000 2.000 031.12.202501.01.20098.000Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah(247)

2.000 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

48297 - Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 85.000 75.000 45.000 45.000 0

082048 85.000 75.000 45.000 45.000 031.12.202501.01.2011250.000Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine(247)

85.000 75.000 45.000 45.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

48298 - Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 5.000 5.000 5.000 5.000 0

082049 5.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202501.01.201120.000Spomeniki, grobišča, spominska obeležja(247)

5.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Skupaj

od 2022 dalje

(Številka strani v obrazložitvah)

18029002 Premična kulturna dediščina 25.100 15.000 15.000 15.000 0

48295 - Muzeji radovljiške občine 25.100 15.000 15.000 15.000 0

082047 25.100 15.000 15.000 15.000 031.12.202501.01.201170.100Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme(248)

25.100 15.000 15.000 15.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 229.000 240.000 191.000 101.000 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 43.000 43.000 43.000 43.000 0

48294 - Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 43.000 43.000 43.000 43.000 0

082012 43.000 43.000 43.000 43.000 031.12.202501.01.2007172.000Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme(248)

43.000 43.000 43.000 43.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 186.000 197.000 148.000 58.000 0

48232 - Vzdrževanje kulturnih domov 34.000 30.000 30.000 30.000 0

082010 14.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202501.01.200829.000Ureditev Kulturnega doma Lancovo(248)

14.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082055 15.000 20.000 20.000 20.000 031.12.202501.01.201875.000Ureditev kulturnega doma Kropa(249)

15.000 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082056 5.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202501.01.201920.000Ureditev kulturnega doma Mošnje(249)

5.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

48237 - Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2.000 57.000 8.000 8.000 0

082008 2.000 57.000 8.000 8.000 031.12.202501.01.200775.000Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(248)

2.000 57.000 8.000 8.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

48255 - Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 130.000 10.000 10.000 10.000 0

082015 130.000 10.000 10.000 10.000 031.12.202501.01.2007160.000Knjižnica A. T. L. Radovljica - zgradba(248)

130.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

48279 - Večnamenski objekt Begunje 20.000 100.000 100.000 10.000 0

082034 20.000 100.000 100.000 10.000 031.12.202501.01.2015230.000Večnamenski objekt Begunje(248)

20.000 100.000 100.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.487.420 2.126.759 177.300 1.122.300 0

18059001 Programi športa 1.487.420 2.126.759 177.300 1.122.300 0

46203 - Športni park Radovljica 10.000 80.000 10.000 10.000 0

081003 10.000 80.000 10.000 10.000 031.12.202501.01.2007110.000Športni park Radovljica(249)

10.000 80.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

46207 - Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 1.500 1.500 1.500 1.500 0

081005 1.500 1.500 1.500 1.500 031.12.202501.01.20076.000Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce(250)

1.500 1.500 1.500 1.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

46213 - Kopališče Radovljica 1.325.420 1.887.459 8.000 8.000 0

081034 8.000 8.000 8.000 8.000 031.12.202501.01.201132.000Kopališče Radovljica(251)

8.000 8.000 8.000 8.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

081042 1.317.420 1.879.459 0 0 031.12.202301.01.20213.196.879Kopališče Radovljica - 1. faza(252)

600.000 1.127.675 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

717.420 751.784 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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(Številka strani v obrazložitvah)

46216 - Smučišče Kamna Gorica 25.000 8.000 8.000 8.000 0

081008 25.000 8.000 8.000 8.000 031.12.202501.01.200749.000Smučišče Kamna Gorica(250)

25.000 8.000 8.000 8.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

46219 - Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 0 1.300 1.300 1.300 0

081011 0 1.300 1.300 1.300 031.12.202501.01.20073.900Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica

0 1.300 1.300 1.300 0PV - Lastna proračunska sredstva

46221 - Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 20.000 12.000 12.000 1.012.000 0

081012 20.000 12.000 12.000 1.012.000 031.12.202501.01.20081.056.000Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica(250)

20.000 12.000 12.000 1.012.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

46227 - Kopališče Kropa 12.000 80.000 80.000 10.000 0

081015 12.000 80.000 80.000 10.000 031.12.202501.01.2011182.000Kopališče Kropa(250)

12.000 80.000 80.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

46243 - Športni park Vrbnje 39.000 2.000 2.000 2.000 0

081031 39.000 2.000 2.000 2.000 031.12.202501.01.200945.000Športni park Vrbnje(251)

39.000 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

46244 - Dom Ljubno 0 0 0 5.000 0

081030 0 0 0 5.000 031.12.202501.01.20115.000Dom Ljubno

0 0 0 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

46245 - Ostali športni objekti in nakup opreme 24.500 24.500 24.500 24.500 0

081033 24.500 24.500 24.500 24.500 031.12.202501.01.201198.000Ostali športni objekti in nakup opreme(251)

24.500 24.500 24.500 24.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

46246 - Nogometni center Lesce 8.000 8.000 8.000 8.000 0

081004 8.000 8.000 8.000 8.000 031.12.202501.01.201432.000Nogometni center Lesce(250)

8.000 8.000 8.000 8.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

46247 - Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 2.000 2.000 2.000 2.000 0

081035 2.000 2.000 2.000 2.000 031.12.202501.01.20138.000Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica(251)

2.000 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

46251 - Otroška igrišča 20.000 20.000 20.000 20.000 0

081039 20.000 20.000 20.000 20.000 031.12.202501.01.201680.000Otroška igrišča(251)

20.000 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

46252 - Športne površine Ljubno 0 0 0 10.000 0

081040 0 0 0 10.000 031.12.202501.01.201710.000Športne površine Ljubno

0 0 0 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 314.500 1.336.231 2.497.000 1.999.000 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 100.000 992.000 992.000 297.000 0

19029001 Vrtci 100.000 992.000 992.000 297.000 0

49114 - Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 90.000 982.000 982.000 287.000 0

091015 60.000 57.000 57.000 57.000 031.12.202501.01.2009231.000Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo(253)

60.000 57.000 57.000 57.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

091018 30.000 925.000 925.000 230.000 031.12.202501.01.20132.110.000Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica(253)

30.000 925.000 925.000 230.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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49116 - Vrtec Radovljica 10.000 10.000 10.000 10.000 0

091001 10.000 10.000 10.000 10.000 031.12.202501.01.200740.000Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(253)

10.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 207.500 327.231 1.498.000 1.695.000 0

19039001 Osnovno šolstvo 202.500 322.231 1.493.000 1.690.000 0

49216 - Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 84.500 141.231 426.000 10.000 0

091004 84.500 141.231 426.000 10.000 031.12.202501.01.2007661.731OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje(253)

84.500 141.231 426.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

49226 - Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 8.000 8.000 8.000 8.000 0

091005 8.000 8.000 8.000 8.000 031.12.202501.01.200732.000OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje(253)

8.000 8.000 8.000 8.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

49238 - Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 60.000 106.000 992.000 1.512.000 0

091006 12.000 12.000 12.000 522.000 031.12.202501.01.2007558.000OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje(253)

12.000 12.000 12.000 522.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

091023 48.000 94.000 980.000 990.000 031.12.202501.01.20152.112.000Podružnična šola Mošnje(254)

48.000 94.000 980.000 990.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

49248 - Osnovna šola Antona Janše Radovljica 5.000 17.000 17.000 110.000 0

091007 5.000 17.000 17.000 110.000 031.12.202501.01.2007149.000OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje(253)

5.000 17.000 17.000 110.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

49282 - Investicije in obnova OŠ 45.000 50.000 50.000 50.000 0

091010 45.000 50.000 50.000 50.000 031.12.202501.01.2006195.000Investicije v obnovo OŠ(254)

45.000 50.000 50.000 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

19039002 Glasbeno šolstvo 5.000 5.000 5.000 5.000 0

49258 - Glasbena šola Radovljica 5.000 5.000 5.000 5.000 0

091008 5.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202501.01.200620.000Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(254)

5.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

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

49270 - Ljudska univerza Radovljica 7.000 17.000 7.000 7.000 0

095001 7.000 17.000 7.000 7.000 031.12.202501.01.200738.000Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme(254)

7.000 17.000 7.000 7.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 20 SOCIALNO VARSTVO 10.000 400.000 400.000 10.000 0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 10.000 400.000 400.000 10.000 0

20049003 Socialno varstvo starih 10.000 400.000 400.000 10.000 0

41024 - Medgeneracijski center Radovljica 10.000 400.000 400.000 10.000 0

107004 10.000 400.000 400.000 10.000 031.12.202501.01.2017820.000Medgeneracijski center Radovljica(254)

10.000 400.000 400.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1.046.000 974.600 874.600 874.600 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 79.900 71.000 71.000 71.000 0

0403 Druge skupne administrativne službe 79.900 71.000 71.000 71.000 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 79.900 71.000 71.000 71.000 0

44802 - Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 30.000 20.000 20.000 20.000 0

013015 30.000 20.000 20.000 20.000 031.12.202501.01.201590.000Upravljanje občinskega premoženja(227)

30.000 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44811 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 3.900 5.000 5.000 5.000 0

013002 3.900 5.000 5.000 5.000 031.12.202501.01.200718.900Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13(227)

3.900 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44825 - Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 46.000 46.000 46.000 46.000 0

013010 46.000 46.000 46.000 46.000 031.12.202501.01.2013184.000Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin(227)

46.000 46.000 46.000 46.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 202.500 140.000 40.000 40.000 0

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 150.000 0 0 0 0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 150.000 0 0 0 0

44520 - CLLD 150.000 0 0 0 0

042027 50.000 0 0 0 031.12.202201.01.202250.000Vadbeni park Lesce(228)

25.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

042028 50.000 0 0 0 031.12.202201.01.202250.000Projekti CLLD(228)

25.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

042030 50.000 0 0 0 031.12.202201.01.202250.000Hitro s kolesom - 2. del(228)

25.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0603 Dejavnost občinske uprave 52.500 140.000 40.000 40.000 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 52.500 140.000 40.000 40.000 0

44801 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 52.500 140.000 40.000 40.000 0

013005 32.500 40.000 40.000 40.000 031.12.202501.01.2006152.500Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov(230)

32.500 40.000 40.000 40.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

013019 20.000 100.000 0 0 031.12.202301.01.2022120.000Ureditev pisarn na OU(231)

20.000 100.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 175.600 175.600 175.600 175.600 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 160.600 160.600 160.600 160.600 0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 160.600 160.600 160.600 160.600 0

44516 - Projekti LEADER programa 41.000 41.000 41.000 41.000 0

042131 41.000 41.000 41.000 41.000 031.12.202501.01.2013164.000Narava nas uči(232)

41.000 41.000 41.000 41.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44517 - Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 60.000 60.000 60.000 60.000 0

042123 60.000 60.000 60.000 60.000 031.12.202501.01.2011240.000Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu(232)

60.000 60.000 60.000 60.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44821 - Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 59.600 59.600 59.600 59.600 0

042009 59.600 59.600 59.600 59.600 031.12.202501.01.2008238.400Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske(232)

59.600 59.600 59.600 59.600 0PV - Lastna proračunska sredstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 15.000 15.000 15.000 15.000 0

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 15.000 15.000 15.000 15.000 0

44514 - Stroški azila za zapuščene živali 15.000 15.000 15.000 15.000 0

042008 15.000 15.000 15.000 15.000 031.12.202501.01.200760.000Stroški azila za zapuščene živali(233)

15.000 15.000 15.000 15.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 71.000 71.000 71.000 71.000 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 71.000 71.000 71.000 71.000 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 71.000 71.000 71.000 71.000 0

44820 - Priprava projektnih dokumentacij za razpise 35.000 35.000 35.000 35.000 0

041004 35.000 35.000 35.000 35.000 031.12.202501.01.2009140.000Priprava projektnih dokumentacij za razpise(241)

35.000 35.000 35.000 35.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44824 - Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 36.000 36.000 36.000 36.000 0

041005 36.000 36.000 36.000 36.000 031.12.202501.01.2011144.000Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu(241)

36.000 36.000 36.000 36.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 517.000 517.000 517.000 517.000 0

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 270.000 270.000 270.000 270.000 0

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 85.000 85.000 85.000 85.000 0

46117 - Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 85.000 85.000 85.000 85.000 0

061012 85.000 85.000 85.000 85.000 031.12.202501.01.2017340.000Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine(246)

85.000 85.000 85.000 85.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 185.000 185.000 185.000 185.000 0

46118 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 185.000 185.000 185.000 185.000 0

061010 185.000 185.000 185.000 185.000 031.12.202501.01.2011740.000Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj(246)

185.000 185.000 185.000 185.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 247.000 247.000 247.000 247.000 0

16069002 Nakup zemljišč 247.000 247.000 247.000 247.000 0

44812 - Nakup in oprema zemljišč 247.000 247.000 247.000 247.000 0

013003 247.000 247.000 247.000 247.000 031.12.202501.01.2007988.000Nakup in oprema zemljišč(246)

247.000 247.000 247.000 247.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE 3.728.567 7.581.711 7.335.920 5.568.600 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 150.000 0 0 0 0

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 150.000 0 0 0 0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 150.000 0 0 0 0

41012 - Participativni proračun "Za moj kraj" 150.000 0 0 0 0

999901 30.000 0 0 0 031.12.202201.01.202130.000PP - Območje 1 - Radovljica(229)

30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

999902 30.000 0 0 0 031.12.202201.01.202130.000PP - Območje 2 - Lesce(229)

30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

999903 30.000 0 0 0 031.12.202201.01.202130.000PP - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava(229)

30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

999904 30.000 0 0 0 031.12.202201.01.202130.000PP - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart(229)

30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

999905 30.000 0 0 0 031.12.202201.01.202130.000PP - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok(230)

30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 45.000 45.000 45.000 45.000 0

1104 Gozdarstvo 45.000 45.000 45.000 45.000 0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 45.000 45.000 45.000 45.000 0

44332 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 45.000 45.000 45.000 45.000 0

042010 45.000 45.000 45.000 45.000 031.12.202501.01.2007180.000Tekoče vzdrževanje gozdnih cest(233)

45.000 45.000 45.000 45.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 43.100 84.100 172.600 172.600 0

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 43.100 84.100 172.600 172.600 0

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 43.100 84.100 172.600 172.600 0

44694 - Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 43.100 84.100 172.600 172.600 0

065004 11.000 50.500 0 0 031.12.202301.01.201361.500Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica(233)

11.000 50.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

065009 13.500 15.000 154.000 154.000 031.12.202501.01.2020336.500Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica(233)

13.500 15.000 154.000 154.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

065015 18.600 18.600 18.600 18.600 031.12.202501.01.201674.400Novelacija lokalnega energetskega koncepta(233)

18.600 18.600 18.600 18.600 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.118.638 2.854.611 4.232.000 4.628.000 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.118.638 2.854.611 4.232.000 4.628.000 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.618.378 2.579.000 3.617.500 4.116.000 0

44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 742.998 2.450.500 3.449.000 3.674.500 0

045002 0 0 308.000 308.000 031.12.202501.01.2007616.000Cesta za Verigo

0 0 308.000 308.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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045016 0 15.000 105.000 154.000 031.12.202501.01.2007274.000Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje

0 15.000 105.000 154.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045077 0 20.000 205.000 205.000 031.12.202501.01.2009430.000Cesta svobode III. in IV. faza

0 20.000 205.000 205.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045078 0 0 323.000 0 031.12.202401.01.2010323.000Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici

0 0 323.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045160 186.295 276.500 276.500 276.500 031.12.202501.01.20131.015.795Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja(235)

186.295 276.500 276.500 276.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

045166 0 0 380.000 380.000 031.12.202501.01.2015760.000Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže

0 0 380.000 380.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045167 30.800 25.000 46.000 46.000 031.12.202501.01.2015147.800Sanacija mostov in rak(235)

30.800 25.000 46.000 46.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045168 30.000 112.500 123.000 123.000 031.12.202501.01.2017388.500Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici(235)

30.000 112.500 123.000 123.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045181 0 165.000 0 0 031.12.202301.01.2017165.000Rekonstrukcija Ljubljanske ceste

0 165.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045186 30.000 375.000 35.000 159.000 031.12.202501.01.2018599.000Cesta Lesce - Hlebce - Begunje(235)

30.000 375.000 35.000 159.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045187 0 0 318.000 0 031.12.202401.01.2017318.000Cesta Spar - Filipič

0 0 318.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045189 0 412.000 0 0 031.12.202301.01.2018412.000Cesta - Gorenjska cesta

0 412.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045192 20.000 24.000 154.000 154.000 031.12.202501.01.2021352.000Cesta - Alpska cesta v Lescah(236)

20.000 24.000 154.000 154.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045196 0 0 15.000 515.000 031.12.202501.01.2024530.000Cesta - Kranjska cesta

0 0 15.000 515.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045218 0 10.000 350.000 350.000 031.12.202501.01.2023710.000Sanacija ceste v Mišačah

0 10.000 350.000 350.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045300 10.000 10.000 50.000 50.000 031.12.202501.01.2018120.000Promet v naselju Zgoša - Begunje(236)

10.000 10.000 50.000 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045314 29.062 29.000 29.000 29.000 031.12.202501.01.2020116.062Investicije - KS Begunje(236)

29.062 29.000 29.000 29.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045315 22.824 22.000 22.000 22.000 031.12.202501.01.202088.824Investicije - KS Brezje(236)

22.824 22.000 22.000 22.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045318 9.900 10.000 10.000 10.000 031.12.202501.01.202239.900Investicije - KS Lancovo(237)

9.900 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045319 14.000 20.000 20.000 20.000 031.12.202501.01.202174.000Investicije - KS Lesce(237)

14.000 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045320 19.578 20.000 20.000 20.000 031.12.202501.01.202079.578Investicije - KS Ljubno(237)

19.578 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045321 22.074 22.000 22.000 22.000 031.12.202501.01.202088.074Investicije - KS Mošnje(237)

22.074 22.000 22.000 22.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045322 11.984 12.000 12.000 12.000 031.12.202501.01.202047.984Investicije - KS Otok(237)

11.984 12.000 12.000 12.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

83



PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Skupaj

od 2022 dalje

(Številka strani v obrazložitvah)

045323 15.000 15.000 15.000 15.000 031.12.202501.01.202060.000Investicije - KS Podnart(238)

15.000 15.000 15.000 15.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045324 12.482 13.000 13.000 13.000 031.12.202501.01.202051.482Investicije - KS Radovljica(238)

12.482 13.000 13.000 13.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

055100 254.000 250.000 0 0 031.12.202301.01.2019504.000Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture(238)

254.000 250.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

055101 0 10.000 15.000 206.000 031.12.202501.01.2023231.000Prilagoditev cest ob rekonstrukciji regionalne ceste Zg. Lancovo

0 10.000 15.000 206.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

065013 10.000 512.500 512.500 515.000 031.12.202501.01.20201.550.000Rekonstrukcija Savske ceste(239)

10.000 512.500 512.500 515.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082009 5.000 35.000 35.000 35.000 031.12.202501.01.2008110.000Kropa - Trško jedro(239)

5.000 35.000 35.000 35.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

082054 10.000 35.000 35.000 35.000 031.12.202501.01.2020115.000Kamna Gorica - trško jedro(239)

10.000 35.000 35.000 35.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44690 - Pločniki in hodniki za pešce 38.500 85.000 125.000 398.000 0

045015 38.500 85.000 85.000 85.000 031.12.202501.01.2007293.500Ureditev hodnikov za pešce(234)

38.500 85.000 85.000 85.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045065 0 0 20.000 154.000 031.12.202501.01.2008174.000Pločnik na Posavcu

0 0 20.000 154.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045066 0 0 20.000 159.000 031.12.202501.01.2007179.000Pločnik v Podnartu

0 0 20.000 159.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44691 - Kolesarske steze 836.880 43.500 43.500 43.500 0

045161 58.500 43.500 43.500 43.500 031.12.202501.01.2013189.000Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez(235)

58.500 43.500 43.500 43.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

045213 778.380 0 0 0 031.12.202201.01.2018778.380Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji(236)

569.747 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

208.633 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029003 Urejanje cestnega prometa 422.360 124.611 463.500 361.000 0

44303 - Cestna oprema 60.000 60.000 60.000 60.000 0

045074 30.000 30.000 30.000 30.000 031.12.202501.01.2008120.000Cestna oprema(240)

30.000 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045159 30.000 30.000 30.000 30.000 031.12.202501.01.2013120.000Urbana oprema(240)

30.000 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44314 - Obeležba uličnih sistemov 6.000 10.500 10.500 10.500 0

045054 6.000 10.500 10.500 10.500 031.12.202501.01.200737.500Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija(239)

6.000 10.500 10.500 10.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

44345 - Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 16.000 16.000 16.000 16.000 0

045312 16.000 16.000 16.000 16.000 031.12.202501.01.201864.000Ulična oprema Linhartovega trga(240)

16.000 16.000 16.000 16.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44693 - Urejanje mirujočega prometa 340.360 38.111 377.000 274.500 0

045009 326.360 14.111 187.000 66.500 031.12.202501.01.2007593.971Ureditev parkirišč v občini Radovljica(239)

326.360 14.111 187.000 66.500 0PV - Lastna proračunska sredstva
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045012 4.000 4.000 4.000 4.000 031.12.202501.01.200716.000Odstranitev ovir za invalide(239)

4.000 4.000 4.000 4.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045174 0 0 50.000 154.000 031.12.202501.01.2016204.000Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici

0 0 50.000 154.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045179 0 20.000 65.000 0 031.12.202401.01.202385.000Ureditev parkirišča P&R Lesce - Lidl

0 20.000 65.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

045309 10.000 0 10.000 50.000 031.12.202501.01.201970.000Parkirna hiša Grajski park(240)

10.000 0 10.000 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

045310 0 0 61.000 0 031.12.202401.01.202461.000Parkirišče v Kropi ob gasilskem domu

0 0 61.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 77.900 151.000 151.000 151.000 0

44315 - Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 77.900 151.000 151.000 151.000 0

064002 77.900 151.000 151.000 151.000 031.12.202501.01.2007530.900Investicije v cestno razsvetljavo po KS(240)

77.900 151.000 151.000 151.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 944.057 3.145.100 1.860.600 348.600 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 944.057 3.145.100 1.860.600 348.600 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 33.600 137.600 35.100 35.100 0

44123 - Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100 5.100 5.100 5.100 0

053001 5.100 5.100 5.100 5.100 031.12.202501.01.200620.400Sanacija divjih odlagališč odpadkov(241)

5.100 5.100 5.100 5.100 0PV - Lastna proračunska sredstva

44200 - Zbirni center Radovljica 15.000 112.500 10.000 10.000 0

053004 15.000 112.500 10.000 10.000 031.12.202501.01.2020147.500Zbirni center Radovljica(242)

15.000 112.500 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44235 - Sanacija ekoloških otokov 13.500 20.000 20.000 20.000 0

053003 13.500 20.000 20.000 20.000 031.12.202501.01.201473.500Sanacija ekoloških otokov(241)

13.500 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 910.457 3.007.500 1.825.500 313.500 0

44227 - Ravnanje z odpadno vodo 910.457 3.007.500 1.825.500 313.500 0

052001 45.496 2.611.000 1.391.000 0 031.12.202401.01.20084.047.496ČN Radovljica(242)

45.496 2.611.000 1.391.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

052012 97.580 65.000 65.000 65.000 031.12.202501.01.2007292.580Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih(242)

97.580 65.000 65.000 65.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

052024 583.181 0 0 0 031.12.202201.01.2019583.181Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Radovljica(242)

363.995 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

219.186 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

052030 102.200 146.500 146.500 0 031.12.202401.01.2009395.200Primarna in sekundarna kanalizacija Kamna Gorica(242)

102.200 146.500 146.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

052033 0 50.000 50.000 30.000 031.12.202501.01.2015130.000Kanalizacija in ČN Posavec

0 50.000 50.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

052062 0 0 6.000 51.500 031.12.202501.01.201557.500Primarna kanalizacija v KS Podnart

0 0 6.000 51.500 0PV - Lastna proračunska sredstva
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052066 20.000 30.000 30.000 30.000 031.12.202501.01.2012110.000Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte(243)

20.000 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

052067 5.000 50.000 50.000 50.000 031.12.202501.01.2013155.000Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica(243)

5.000 50.000 50.000 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

052080 57.000 55.000 87.000 87.000 031.12.202501.01.2018286.000Izgradnja meteorne kanalizacije(243)

57.000 55.000 87.000 87.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 427.773 1.452.900 1.025.720 374.400 0

1603 Komunalna dejavnost 427.773 932.900 530.400 374.400 0

16039001 Oskrba z vodo 427.320 752.400 529.900 369.400 0

44113 - Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 0 50.000 50.000 50.000 0

063016 0 50.000 50.000 50.000 031.12.202501.01.2010150.000Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna

0 50.000 50.000 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44223 - Investicije v vodovode v občini Radovljica 427.320 702.400 479.900 319.400 0

063006 80.000 80.000 80.000 80.000 031.12.202501.01.2007320.000Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih(243)

80.000 80.000 80.000 80.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

063011 142.920 0 0 0 031.12.202201.01.2019142.920Vodovod v KS Lancovo(243)

142.920 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063034 0 0 72.000 0 031.12.202401.01.201772.000Vodovod Šercerjeva ulica Radovljica

0 0 72.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063040 0 0 6.000 51.500 031.12.202501.01.201157.500Primarni vodovod v KS Podnart

0 0 6.000 51.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

063041 12.500 20.000 20.000 20.000 031.12.202501.01.201272.500Sanacija vodnih zajetij(244)

12.500 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

063043 119.500 104.500 104.500 104.500 031.12.202501.01.2015433.000Primarni vodovod Kamna Gorica(244)

119.500 104.500 104.500 104.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

063044 67.400 63.400 63.400 63.400 031.12.202501.01.2015257.600Sekundarni vodovod Kamna Gorica(244)

67.400 63.400 63.400 63.400 0PV - Lastna proračunska sredstva

063053 5.000 260.000 0 0 031.12.202301.01.2017265.000Vodovod v naselju Dobravica(244)

5.000 260.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063062 0 102.500 0 0 031.12.202301.01.2023102.500Vodovod Lesce pod Golfom jug

0 102.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063063 0 72.000 0 0 031.12.202301.01.201972.000Vodovod Spar - Filipič

0 72.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

063066 0 0 134.000 0 031.12.202401.01.2021134.000Vodovod na Šobčevi cesti

0 0 134.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 453 180.500 500 5.000 0

44328 - Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 453 500 500 5.000 0

049012 453 500 500 5.000 031.12.202501.01.20096.453Pokopališka dejavnost in mrliške vežice(246)

453 500 500 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

44667 - Pokopališče Begunje 0 180.000 0 0 0

049017 0 180.000 0 0 031.12.202301.01.2010180.000Pokopališče Begunje

0 180.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

86



PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Skupaj

od 2022 dalje

(Številka strani v obrazložitvah)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 0 520.000 495.320 0 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 0 520.000 495.320 0 0

44228 - Urejanje občinskih zemljišč 0 520.000 495.320 0 0

052015 0 520.000 495.320 0 031.12.202401.01.20081.015.320Komunalna oprema - LN ČN sever

0 520.000 495.320 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

6001 KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 10.500 10.500 10.500 10.500 0

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.500 10.500 10.500 10.500 0

1603 Komunalna dejavnost 10.500 10.500 10.500 10.500 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.500 10.500 10.500 10.500 0

64110 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 10.500 10.500 10.500 10.500 0

049001 10.500 10.500 10.500 10.500 031.12.202501.01.201142.000Investicije v pokopališča - KS Begunje(244)

10.500 10.500 10.500 10.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

6002 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 200 200 200 200 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 200 200 200 200 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 200 200 200 200 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 200 200 200 200 0

40110 - Sredstva za delovanje - KS Brezje 200 200 200 200 0

060007 200 200 200 200 031.12.202501.01.2018800Oprema za redno delovanje - KS Brezje(230)

200 200 200 200 0PV - Lastna proračunska sredstva

6003 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 38.426 36.500 36.500 35.600 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 36.426 36.500 36.500 35.600 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 36.426 36.500 36.500 35.600 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 36.426 36.500 36.500 35.600 0

44318 - Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 36.426 36.500 36.500 35.600 0

045037 36.426 36.500 36.500 35.600 031.12.202501.01.2011145.026Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica(234)

36.426 36.500 36.500 35.600 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.000 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.000 0 0 0 0

18059001 Programi športa 2.000 0 0 0 0

64132 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica 2.000 0 0 0 0

081052 2.000 0 0 0 031.12.202201.01.20202.000Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica(252)

2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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6004 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 21.645 8.000 8.000 8.000 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.645 6.500 6.500 6.500 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 15.645 6.500 6.500 6.500 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 15.645 6.500 6.500 6.500 0

44319 - Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 15.645 6.500 6.500 6.500 0

045038 15.645 6.500 6.500 6.500 031.12.202501.01.201135.145Komunalne ceste in objekti - KS Kropa(234)

15.645 6.500 6.500 6.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 500 500 500 500 0

1603 Komunalna dejavnost 500 500 500 500 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 500 500 500 500 0

64140 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 500 500 500 500 0

049004 500 500 500 500 031.12.202501.01.20112.000Investicije v pokopališča - KS Kropa(245)

500 500 500 500 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.500 1.000 1.000 1.000 0

1803 Programi v kulturi 5.000 1.000 1.000 1.000 0

18039005 Drugi programi v kulturi 5.000 1.000 1.000 1.000 0

64143 - Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 5.000 1.000 1.000 1.000 0

082043 5.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.20208.000Investicije v kulturne domove - KS Kropa(249)

5.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 500 0 0 0 0

18059001 Programi športa 500 0 0 0 0

64145 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa 500 0 0 0 0

081010 500 0 0 0 031.12.202201.01.2015500Investicije v otroška igrišča - KS Kropa(250)

500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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6005 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 12.668 11.000 11.000 11.000 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 11.687 10.000 10.000 10.000 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 11.687 10.000 10.000 10.000 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 11.687 10.000 10.000 10.000 0

44320 - Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 11.687 10.000 10.000 10.000 0

045039 11.687 10.000 10.000 10.000 031.12.202501.01.201141.687Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo(234)

11.687 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 982 1.000 1.000 1.000 0

1803 Programi v kulturi 982 1.000 1.000 1.000 0

18039005 Drugi programi v kulturi 982 1.000 1.000 1.000 0

64150 - Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo 982 1.000 1.000 1.000 0

082060 982 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.20203.982Investicije v kulturne domove - KS Lancovo(249)

982 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

6006 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 30.405 18.500 13.500 13.500 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 19.855 17.500 12.500 12.500 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 19.855 17.500 12.500 12.500 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 19.855 17.500 12.500 12.500 0

44321 - Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 19.855 17.500 12.500 12.500 0

045040 19.855 17.500 12.500 12.500 031.12.202501.01.201062.355Komunalne ceste in objekti - KS Lesce(234)

19.855 17.500 12.500 12.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.550 1.000 1.000 1.000 0

1603 Komunalna dejavnost 10.550 1.000 1.000 1.000 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.550 1.000 1.000 1.000 0

64160 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 10.550 1.000 1.000 1.000 0

049005 10.550 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.201013.550Investicije v pokopališča - KS Lesce(245)

10.550 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Skupaj

od 2022 dalje

(Številka strani v obrazložitvah)

6007 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 12.600 8.500 8.500 8.500 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 500 500 500 500 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 500 500 500 500 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 500 500 500 500 0

40115 - Sredstva za delovanje - KS Ljubno 500 500 500 500 0

060010 500 500 500 500 031.12.202501.01.20202.000Oprema za redno delovanje - KS Ljubno(230)

500 500 500 500 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

64170 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 4.359 4.359 4.359 4.359 0

049006 4.359 4.359 4.359 4.359 031.12.202501.01.201117.436Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno(245)

4.359 4.359 4.359 4.359 0PV - Lastna proračunska sredstva

64171 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 3.641 3.641 3.641 3.641 0

049007 3.641 3.641 3.641 3.641 031.12.202501.01.201114.564Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče(245)

3.641 3.641 3.641 3.641 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.100 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.100 0 0 0 0

18059001 Programi športa 4.100 0 0 0 0

64175 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Ljubno 4.100 0 0 0 0

081053 4.100 0 0 0 031.12.202201.01.20204.100Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno(252)

4.100 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Skupaj

od 2022 dalje

(Številka strani v obrazložitvah)

6008 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 8.700 7.700 7.700 7.700 0

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.700 7.700 7.700 7.700 0

1603 Komunalna dejavnost 7.700 7.700 7.700 7.700 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.700 7.700 7.700 7.700 0

64180 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje 7.700 7.700 7.700 7.700 0

049008 7.700 7.700 7.700 7.700 031.12.202501.01.201130.800Investicije v pokopališča - KS Mošnje(245)

7.700 7.700 7.700 7.700 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.000 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.000 0 0 0 0

18059001 Programi športa 1.000 0 0 0 0

64183 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje 1.000 0 0 0 0

081054 1.000 0 0 0 031.12.202201.01.20201.000Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje(252)

1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

6010 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 9.153 5.000 5.000 5.000 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.153 5.000 5.000 5.000 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 5.153 5.000 5.000 5.000 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.153 5.000 5.000 5.000 0

44325 - Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 5.153 5.000 5.000 5.000 0

045044 5.153 5.000 5.000 5.000 031.12.202501.01.201120.153Komunalne ceste in objekti - KS Podnart(234)

5.153 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.000 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 4.000 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 4.000 0 0 0 0

64204 - Sofinanciranje drugih programov KS Podnart 4.000 0 0 0 0

082057 4.000 0 0 0 031.12.202201.01.20204.000Investicije v kulturne domove - KS Podnart(249)

4.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/Projekt/Viri Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
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6011 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA 34.600 22.000 22.000 22.000 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 34.600 22.000 22.000 22.000 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 34.600 22.000 22.000 22.000 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 34.600 22.000 22.000 22.000 0

44326 - Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 34.600 22.000 22.000 22.000 0

045045 34.600 22.000 22.000 22.000 031.12.202501.01.2011100.600Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica(235)

34.600 22.000 22.000 22.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

6012 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA 23.871 8.900 8.900 8.900 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 20.171 5.200 5.200 5.200 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 20.171 5.200 5.200 5.200 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 20.171 5.200 5.200 5.200 0

44327 - Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 20.171 5.200 5.200 5.200 0

045046 20.171 5.200 5.200 5.200 031.12.202501.01.201135.771Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava(235)

20.171 5.200 5.200 5.200 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.700 3.700 3.700 3.700 0

1603 Komunalna dejavnost 3.700 3.700 3.700 3.700 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.700 3.700 3.700 3.700 0

64220 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava 3.700 3.700 3.700 3.700 0

049010 3.700 3.700 3.700 3.700 031.12.202501.01.201114.800Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava(245)

3.700 3.700 3.700 3.700 0PV - Lastna proračunska sredstva

71 REŽIJSKI OBRAT 19.600 24.600 24.600 24.600 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 19.600 24.600 24.600 24.600 0

0403 Druge skupne administrativne službe 19.600 24.600 24.600 24.600 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 19.600 24.600 24.600 24.600 0

76003 - Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 19.600 24.600 24.600 24.600 0

040001 18.000 18.000 18.000 18.000 031.12.202501.01.201372.000Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča(227)

18.000 18.000 18.000 18.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

040002 1.600 6.600 6.600 6.600 031.12.202501.01.201521.400Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev(228)

1.600 6.600 6.600 6.600 0PV - Lastna proračunska sredstva
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83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 5.500 5.000 5.000 5.000 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.500 5.000 5.000 5.000 0

0603 Dejavnost občinske uprave 5.500 5.000 5.000 5.000 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 5.500 5.000 5.000 5.000 0

83300 - Nabava vozil in opreme za redarje 5.500 5.000 5.000 5.000 0

013018 5.500 5.000 5.000 5.000 031.12.202501.01.201720.500Nabava vozil in opreme za redarje(230)

5.500 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

7.932.326 14.387.607 13.601.845 12.125.201 0Skupaj NRP:

Povzetek virov:
6.323.584 13.259.931 13.601.845 12.125.201 0PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

1.608.742 1.127.675 0 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

7.932.326 14.387.607 13.601.845 12.125.201 0Skupaj PV - Proračunski viri
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TABELA KS 
        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni 

domovi  
otroška 
igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS BEGUNJE 

1 
proračun 

3.-7. člen 37.074,56 6.130,29 29.061,76 0,00 1.882,51   
2 8. člen 0,00           
3 prenos 2021 0,00           
4 drugi prihodki KS 14.600,00 13.100,00     1.500,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 10.500,00         10.500,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI  62.174,56 19.230,29 29.061,76 0,00 3.382,51 10.500,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni 

domovi  
otroška 
igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS BREZJE 

1 
proračun 

3.-7. člen 12.374,37 2.655,60 9.286,64 0,00 432,13   
2 8. člen 19.262,24 2.724,40 13.537,84 3.000,00     
3 prenos 2021 0,00           
4 drugi prihodki KS 9.410,00 9.410,00         
5 prihodki pokopališka dejavnost 6.500,00         6.500,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI 47.546,61 14.790,00 22.824,48 3.000,00 432,13 6.500,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni 

domovi  
otroška 
igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS KAMNA GORICA 

1 

proračun 

3.-7. člen 7.286,30 1.565,55 4.769,96 496,30 454,48   
2 8. člen 16.656,52   16.656,52       
3 koncesija 30.000,00 3.000,00 15.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 
4 prenos 2021 0,00           
5 drugi prihodki KS 5.500,00 5.500,00         
6 prihodki pokopališka dejavnost 5.500,00         5.500,00 

7 = 1 do 6 SKUPAJ PRIHODKI  64.942,82 10.065,55 36.426,48 6.496,30 4.454,48 7.500,00 
                    



 

95 

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni 

domovi  
otroška 
igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS KROPA 

1 
proračun 

3.-7. člen 10.430,36 2.523,55 6.341,69 1.078,34 486,77   
2 8. člen 23.001,98 1.622,45 9.302,87 9.066,66 500,00 2.510,00 
3 prenos 2021 0,00           
4 drugi prihodki KS 1.160,00 1.160,00         
5 prihodki pokopališka dejavnost 5.000,00         5.000,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI 39.592,34 5.306,00 15.644,56 10.145,00 986,77 7.510,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni 

domovi  
otroška 
igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS LANCOVO 

1 
proračun 

3.-7. člen 19.792,55 2.870,50 15.586,87 999,90 335,27   
2 8. člen 10.481,53 3.000,00 6.000,00 981,53 500,00   
3 prenos 2021 0,00           
4 drugi prihodki KS 7.000,00 7.000,00         
5 prihodki pokopališka dejavnost             

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI  37.274,08 12.870,50 21.586,87 1.981,43 835,27 0,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni 

domovi  
otroška 
igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS LESCE 

1 
proračun 

3.-7. člen 41.258,81 9.268,39 30.855,46 0,00 1.134,97   
2 8. člen 0,00           
3 prenos 2021 0,00           
4 drugi prihodki KS 35.000,00 26.000,00 3.000,00   6.000,00   
5 prihodki pokopališka dejavnost 22.000,00         22.000,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI  98.258,81 35.268,39 33.855,46 0,00 7.134,97 22.000,00 
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PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni 

domovi  
otroška 
igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS LJUBNO 

1 
proračun 

3.-7. člen 12.513,93 2.911,93 8.467,03 0,00 1.134,97   
2 8. člen 26.110,50 10.000,00 11.110,50   5.000,00   
3 prenos 2021 0,00           
4 drugi prihodki KS 0,00           
5 prihodki pokopališka dejavnost 8.000,00         8.000,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI  46.624,43 12.911,93 19.577,53 0,00 6.134,97 8.000,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni 

domovi  
otroška 
igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS MOŠNJE 

1 
proračun 

3.-7. člen 7.142,70 1.402,43 4.623,38 726,98 389,91   
2 8. člen 23.295,84 2.072,57 16.450,25 3.773,02 1.000,00   
3 prenos 2021 0,00           
4 drugi prihodki KS 8.000,00 7.000,00 1.000,00       
5 prihodki pokopališka dejavnost 7.700,00         7.700,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI 46.138,54 10.475,00 22.073,63 4.500,00 1.389,91 7.700,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni 

domovi  
otroška 
igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS OTOK 

1 
proračun 

3.-7. člen 3.828,91 687,82 3.141,09 0,00 0,00   
2 8. člen 9.842,43 1.000,00 8.842,43       
3 prenos 2021 0,00           
4 drugi prihodki KS 0,00           
5 prihodki pokopališka dejavnost             

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI  13.671,34 1.687,82 11.983,52 0,00 0,00 0,00 
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PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni 

domovi  
otroška 
igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS PODNART 

1 
proračun 

3.-7. člen 17.394,79 2.772,11 13.036,64 1.218,48 367,56   
2 8. člen 14.381,45 3.683,89 7.116,04 3.581,52     
3 prenos 2021 0,00           
4 drugi prihodki KS 500,00     500,00     
5 prihodki pokopališka dejavnost 6.250,00         6.250,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI 38.526,23 6.456,00 20.152,68 5.300,00 367,56 6.250,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni 

domovi  
otroška 
igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS RADOVLJICA 

1 

proračun 

3.-7. člen 50.085,67 17.779,05 30.155,90 0,00 2.150,73   
2 8. člen 0,00           
3 2. odst. 2. člena  12.000,00   4.500,00   7.500,00   
4 prenos 2021 0,00           
5 drugi prihodki KS 12.426,15   12.426,15       
6 prihodki pokopališka dejavnost             

7 = 1 do 6 SKUPAJ PRIHODKI 74.511,82 17.779,05 47.082,05 0,00 9.650,73 0,00 
                    

        

PRIHODKI 

ODHODKI 

        
redno delovanje investicije kulturni 

domovi  
otroška 
igrišča pokopališka 

dejavnost 

KS SREDNJA 
DOBRAVA 

1 
proračun 

3.-7. člen 6.817,06 1.412,79 5.133,57 0,00 270,70   
2 8. člen 18.967,51 7.500,00 11.467,51       
3 prenos 2021 0,00           
4 drugi prihodki KS 3.570,00   3.570,00       
5 prihodki pokopališka dejavnost 3.700,00         3.700,00 

6 = 1 do 5 SKUPAJ PRIHODKI  33.054,57 8.912,79 20.171,08 0,00 270,70 3.700,00 
                    
                    



 

98 

REZERVNI IN STANOVANJSKI SKLAD 
PU PK PP NRP Konto Opis Realizacija 

2019 

Ocena 
realizacije 

2020 

Osnutek 
proračuna 2022 

Predlog 
proračuna 2022 

Razlika 
11 = 10 - 

9 

Indeks 
10:7 

Indeks 
10 : 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
90         PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE 64.902,26 265.380,87 90.000,00 120.000,00 30.000,00 184,89 45,22 

 
23 

   

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 64.902,26 265.380,87 90.000,00 120.000,00 30.000,00 184,89 45,22 

 
2302 

   

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 64.902,26 265.380,87 90.000,00 120.000,00 30.000,00 184,89 45,22 

 
23029002 

   
Posebni programi pomoči v primerih nesreč 64.902,26 265.380,87 90.000,00 120.000,00 30.000,00 184,89 45,22 

  
44818 

  

Proračunska rezerva za financiranje izdatkov za 
odpravo posledic naravnih nesreč 64.902,26 265.380,87 90.000,00 120.000,00 30.000,00 184,89 45,22 

   
109001 

 

Proračunska rezerva za fin. izdatkov za odpravo 
posl. naravnih nesreč 64.902,26 265.380,87 90.000,00 120.000,00 30.000,00 184,89 45,22 

    
402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

    
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material 0,00 31.100,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

    
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

    
420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

    
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 66.400,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

    
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 36.593,40 82.080,87 60.000,00 90.000,00 30.000,00 245,95 109,65 

    
420801 Investicijski nadzor 153,72 13.300,00 15.000,00 15.000,00 0,00 9.758,00 112,78 

    
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 28.155,14 43.500,00 15.000,00 15.000,00 0,00 53,28 34,48 

91         
REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE 
NAMENE 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

 
16 

   

PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

 
1605 

   
Spodbujanje stanovanjske gradnje 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

 
16059003 

   
Drugi programi na stanovanjskem področju 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

  
41110 

  
Rezervni sklad za stanovanjske namene 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

   
061001 

 
Rezervni sklad za stanovanjske namene 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

    
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.824,11 134.855,71 46.500,00 46.500,00 0,00 113,90 34,48 

          SKUPAJ 105.726,37 400.236,58 136.500,00 166.500,00 30.000,00 157,48 41,60 
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I. SPLOŠNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 20.761.847 €  

40 TEKOČI ODHODKI 4.000.963 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH 1.351.068 € 

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 Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov v javnem 
sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur. l. RS, št. 75/19), s katerim se je sprostila redna delovna 
uspešnost in končala se je omejitev povečanega obsega dela s 1.7.2020. Pri načrtovanju regresa za letni dopust pa smo v 
izračunih uporabili višino minimalne plače za leto 2021, povečane za 5%. V letu 2022 so predvidene 3 jubilejne 
nagrade in ena odpravnina za upokojitev. Prav tako so izdatki za prevoz in prehrano planirani v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 217.564 € 

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 2.186.631 € 

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. 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 29.200 € 

Sredstva na kontih podskupine Plačila domačih obresti 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 Banke Slovenije). 

409 REZERVE 216.500 € 

Sredstva so namenjena za predvideno oblikovanje sredstev rezerv v stalno proračunsko rezervo, 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. 

V to skupino spadajo tudi sredstva splošne proračunske rezervacija, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za 
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 
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41 TEKOČI TRANSFERI 9.417.678 € 

410 SUBVENCIJE 261.000 € 

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 4.329.630 € 

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 993.562 € 

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. 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 3.833.486 € 

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 6.925.607 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 6.925.607 € 

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. 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 417.600 € 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO 
PRORAČUNSKI UPORABNIKI 238.500 € 

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 179.100 € 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za vzdrževanje in obnovo objektov in poslovnih 
prostorov s katerimi upravljajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občine Radovljica. 

 

 

 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 19.972.610 €  

70 DAVČNI PRIHODKI 14.707.164 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 11.324.500 € 

Med davke na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 
11.324.500,00 EUR. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. 
Prihodki iz naslova dohodnine - odstopljeni vir občinam - se povečujejo, upoštevajoč predlagano spremembo 
zakonodaje. 

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 letih 2021 in 2022 po teh kriterijih ni upravičena do finančne 
izravnave. 

Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in 
Združenje mestnih občin Slovenije) so dne 30.09.2020 podpisali Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022, ki 
ga predvideva 11. člen ZFO-1 (Dogovor), in sicer v višini 628,20 EUR. Povprečnina se izračuna na podlagi Uredbe o 
metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Ur. l. RS, št. 19/18) in Pravilnika o 
določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Ur. l. RS, št. 
48/17). Tako izračunana povprečnina predstavlja obveznost države do občin. Do dneva priprave predloga obeh 
proračunov smo s strani Ministrstva za finance prejeli predhodne podatke o dohodnini in finančni izravnavi, končne 
podatke pa bomo dobili po uveljavitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.808.914 € 

Davki na premoženje predstavljajo: 
- davek na nepremičnine (konto 7030), in sicer davek na nepremičnine (davek od premoženja), nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb ter prihodki iz naslova zamudnih obresti v višini 
2.244.914,33 EUR, 

- davki na premičnine (konto 7031), in sicer davek od premoženja na posest plovnih v višini 4.000,00 EUR, 
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- 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 490.000,00 EUR. 
Prihodki so ocenjeni glede na realizacijo 1-11/2020. 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 573.750 € 

Domači davki na blago in storitve so: 
a.) davki na posebne storitve (konto 7044) kamor spada davek na dobitke od iger na srečo v višini 5.000,00 EUR, 

b.) drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) v skupni višini 568.750,00 EUR, kamor so uvrščene: 
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo zavezanci lastniki gozdov (18.500,00 EUR), 
- občinske takse za taksam zavezane predmete od pravnih oseb (100,00 EUR), 
- občinske takse za taksam zavezane predmete od fizičnih oseb in zasebnikov (150,00 EUR), 
- prihodek iz naslova republiške takse za obremenjevanja odpadnih voda (komunalne in industrijske odpadne 

vode) (200.000,00 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 (350.000,00 EUR). 
V letu 2018 je bil sprejet nov zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki je prinesel dve bistveni novosti, in 
sicer drugačno določitev višine turistične takse in uvedbo promocijske takse. Po novem zakonu občina lahko določi 
turistično takso za posamezno nočitev v znesku od 0 do 2,5 evra. Na osnovo, ki jo določi občina, pa se obračuna nova 
državna pristojbina - promocijska taksa, in sicer v višini 25% od obračunane turistične takse. Skladno z novo 
zakonodajo je občinski svet Občine Radovljica na svoji 28. redni seji dne 20.6.2018 sprejel novi Odlok o turistični taksi 
v občini Radovljica, ki se začne uporabljati s 1.1.2019. Novi odlok v 4. členu določa, da skupna višina 100% turistične 
takse znaša 2,00 EUR (1,60 EUR turistična taksa in 0,40 EUR promocijska taksa), višina takse za nočitve s 50% 
oprostitvijo pa 1,00 EUR. 

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.766.865 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA 1.905.895 € 

Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja sestavljajo: 

a.) 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, 

b.) prihodki od obresti (konto 7102) v višini 2.000,00 EUR, 

c.) prihodki od premoženja (konto 7103) v višini 1.753.895,15 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 270.000,00 EUR, 
- prihodki za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 12.000,00 EUR, 
- prihodki za poslovne prostore v višini 50.000,00 EUR, 
- prihodki za stanovanja in garaže v višini 241.000,00 EUR, 
- prihodki iz drugih najemnin v višini 30.000,00 EUR, 
- prihodki od najemnin za CČN Radovljica v višini 220.000,00 EUR, 
- prihodki od najemnin komunalne infrastrukture (oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, ravnanje z 

odpadki in pokopališka dejavnost) v skupni višini 651.000,00 EUR, 
- prihodki od obnovljivih virov energije v višini 2.800,00 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 
Linhartov trg 9, ki so planirani so v višini 57.000,00 EUR, 

- sredstva krajevnih skupnosti v višini 167.095,15 EUR in 
- režijskega obrata ALC v višini 53.000,00 EUR.  

Planirani prihodki se ocenjeni glede na realizacijo 1-11/2020. 
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711 TAKSE IN PRISTOJBINE 24.500 € 

Prihodki od upravnih taks in pristojbin sestavljajo vplačane upravne takse od pravnih in fizičnih oseb v skupni višini 
24.500,00 EUR. Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2019, saj je zaradi epidemije COVID-19 v letu 2020 
realizacija nekoliko nižja. 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 110.200 € 

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 105.200,00 EUR. 
Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije 1-11/2020. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 38.470 € 

Prihodki od prodaje blaga in storitev vključujejo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja režijski 
obrat ALC v višini 38.470,00 EUR. Prihodki so ocenjeni nižje, saj je sprememba zakonodaje v letu 2019 onemogočila 
izvajanje panoramskih letov, zato prihodka iz tega naslova ne načrtujemo. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 687.800 € 

Med drugimi nedavčnimi prihodki so ocenjeni : 

a.) prihodki komunalnega prispevka, in sicer tistega, ki ga vplačujejo zavezanci po odločbah v višini 370.000,00 EUR, 

b.) prihodki komunalnega prispevka, ki ga plačujejo zavezanci na podlagi pogodb o opremljanju stavbnih zemljišč: 
- komunalni prispevek - Dolina v višini 20.000,00 EUR, 
- komunalni prispevek - OLN Brezje v višini 20.000,00 EUR; 

c.) 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, 

d.) v to skupino spadajo tudi drugi nepredvideni prihodki v višini 46.200,00 EUR, 

e.) načrtovano je morebitno unovčenje bančne garancije za odpravo napak v knjižnici (povezano z odhodkovno stranjo) 
v višini 130.000,00 EUR 

f). prihodek iz naslova vzpostavitve plačljivega parkiranja v višini 10.000,00 EUR, 

g.). prihodek e-polnilnic in izposojevalnic koles v višini 1.600,00 EUR. 

 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 504.530 € 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 504.530 € 

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so planirane prodaje zemljišč, v skladu z letnim načrtom 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Planiramo prodajo stavbnih zemljišč v višini 500.000,00 EUR v skladu z 
Letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radovljica za leto 2022. Glavnino predstavlja del 
prihodkov prodaje zemljišča v območju gramoznice Graben. Načrtovani so tudi prihodki iz režijskega obrata ALC iz 
naslova v preteklih letih podeljene stavbne pravice v višini 4.530,00 EUR.  

Dokument Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radovljica za leto 2022 je sestavljen v skladu z 
Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
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73 PREJETE DONACIJE 7.221 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 7.221 € 

Med prejete donacije planirano donacije pri krajevnih skupnostih v višini 5.221,00 EUR in proračun v višini 
2.000,00 EUR. 

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.986.829 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.231.156 € 

V to skupino spadajo prihodki iz državnega proračuna, med katere načrtujemo prihodke iz naslednjih virov: 
- Ministrstvo za kmetijstvo - gozdne ceste v višini 18.200,00 EUR, 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 23. člen ZFO v višini 305.708,00 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 
6.500,00 EUR, 

- Ministrstvo za okolje in prostor za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Spodnje Lancovo v višini 
72.799,00 EUR, 

- Ministrstvo za infrastrukturo - sofinanciranje kolesarskih povezav v višini 113.949,36 EUR, 
- Ministrstvo za okolje in prostor - sofinanciranje kopališča Radovljica v višini 600.000,00 EUR, 
- Ministrstvo za obrambo - požarna taksa v višini 45.000,00 EUR, 
- Ministrstvo za infrastrukturo sofinancira subvencije najemnin za stanovanja v višini 10.000,00 EUR, 

Ministrstvo vsako leto s sklepom določi višino sofinanciranja subvencij tržnih najemnin, zato je ta prihodek 
ocenjen glede na leto 2020, 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - ocenjen prihodek iz naslova sofinanciranja 
družinskega pomočnika v višini 25.000,00 EUR, 

- nadomestilo za gozdove v višini 3.000,00 EUR in  
- sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 31.000,00 EUR. 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EU 755.673 € 

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 8.679,56 EUR, 
- Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Spodnje Lancovo v višini 

291.195,99 EUR ter 
- Ministrstvo za infrastrukturo za sofinanciranje Kolesarskih povezav v višini 455.797,43 EUR. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 200 € 

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. 

 

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

5 RAČUN FINANCIRANJA 2.673.247 €  

 

50 ZADOLŽEVANJE 1.731.142 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.731.142 € 

V letu 2022 načrtujemo dolgoročno zadolžitev občine pri poslovnih bankah v višini 1.670.000,00 EUR za izvajanje 
investicij v proračunu in 61.142,00 EUR je predvidenih povratnih sredstev za eno od planiranih investicij na podlagi 23. 
člena Zakona o financiranju občin. 

55 ODPLAČILA DOLGA 942.105 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 942.105 € 

Sredstva so planirana za odplačilo glavnic po obstoječih dolgoročnih kreditnih pogodbah sklenjenih pri poslovnih 
bankah in pri državnem proračunu (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). 
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II. POSEBNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

10 OBČINSKI SVET 201.300 € 

01 POLITIČNI SISTEM 195.300 € 

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 195.300 € 

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 127.760 € 

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. 

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.  
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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 75.670 € 
Sredstva so namenjena za izplačilo plačil za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, članov delovnih teles 
občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, 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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Za sejnine 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 14.200 € 
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 občinskih 
praznikih, katerih (so)organizatorka je Občina Radovljica (kulturni program, tehnična izvedba, stroški reprezentance in 
protokola) ter priložnostnih dogodkov občinskega sveta.  

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 
Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na porabo v zadnjih dveh letih. Program prazničnih slovesnosti bo načrtovan 
glede na razpoložljiva sredstva. 

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 glede na osnutek 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. 

40138 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 3.640 € 
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. Na tej postavki zagotavljamo sredstva 
za občinski svet v novem mandatu 2022-2026. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP 010001 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
V letu lokalnih volitev za nov sklic občinskega sveta vnaprej teh sredstev ni možno planirati za vsako svetniško skupino 
in samostojne člane občinskega sveta posebej, prav tako še ni možno določiti, koliko mesecev jih bodo lahko koristili. 
Na tej postavki predlagamo sredstva v višini, ki članom pripadajo za dva meseca. Če se bo mandat novega občinskega 
sveta začel prej ali kasneje, bodo sredstva v ustrezni višini prerazporejena s postavk oz. na postavke, namenjene 
delovanju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta v sedanjem mandatu. 

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).   

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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 2.800 € 
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 glede na osnutek 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 
V 14. členu pravilnika je določeno, da pravica do porabe finančnih sredstev preneha z mesecem, v katerem poteče 
mandat članov občinskega sveta. Zaradi lokalnih volitev, ki bodo izvedene v letu 2022, je kot izhodišče za izračun 
predvidene porabe upoštevanih 10 mesecev. Če se bo mandat občinskega sveta iztekel prej ali kasneje, bodo sredstva 
ustrezno prerazporejena. 

40143 Sredstva za delo članov OS - SD 1.400 € 
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 glede na osnutek 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 
V 14. členu pravilnika je določeno, da pravica do porabe finančnih sredstev preneha z mesecem, v katerem poteče 
mandat članov občinskega sveta. Zaradi lokalnih volitev, ki bodo izvedene v letu 2022, je kot izhodišče za izračun 
predvidene porabe upoštevanih 10 mesecev. Če se bo mandat občinskega sveta iztekel prej ali kasneje, bodo sredstva 
ustrezno prerazporejena. 

40144 Sredstva za delo članov OS - NSi 1.400 € 
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 glede na osnutek 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 
V 14. členu pravilnika je določeno, da pravica do porabe finančnih sredstev preneha z mesecem, v katerem poteče 
mandat članov občinskega sveta. Zaradi lokalnih volitev, ki bodo izvedene v letu 2022, je kot izhodišče za izračun 
predvidene porabe upoštevanih 10 mesecev. Če se bo mandat občinskega sveta iztekel prej ali kasneje, bodo sredstva 
ustrezno prerazporejena. 

40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 5.600 € 
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 glede na osnutek 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 
V 14. členu pravilnika je določeno, da pravica do porabe finančnih sredstev preneha z mesecem, v katerem poteče 
mandat članov občinskega sveta. Zaradi lokalnih volitev, ki bodo izvedene v letu 2022, je kot izhodišče za izračun 
predvidene porabe upoštevanih 10 mesecev. Če se bo mandat občinskega sveta iztekel prej ali kasneje, bodo sredstva 
ustrezno prerazporejena. 

40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.400 € 
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 glede na osnutek 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 
V 14. členu pravilnika je določeno, da pravica do porabe finančnih sredstev preneha z mesecem, v katerem poteče 
mandat članov občinskega sveta. Zaradi lokalnih volitev, ki bodo izvedene v letu 2022, je kot izhodišče za izračun 
predvidene porabe upoštevanih 10 mesecev. Če se bo mandat občinskega sveta iztekel prej ali kasneje, bodo sredstva 
ustrezno prerazporejena. 

40149 Sredstva za delo članov OS - LKS 700 € 
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.  

Upoštevan je predlog svetnika, da se sredstva za nakup računalniške opreme v letih 2021 in 2022 ne načrtujejo, zato je 
NRP ukinjen, sredstva pa premeščena na druge konte.  

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 
V 14. členu pravilnika je določeno, da pravica do porabe finančnih sredstev preneha z mesecem, v katerem poteče 
mandat članov občinskega sveta. Zaradi lokalnih volitev, ki bodo izvedene v letu 2022, je kot izhodišče za izračun 
predvidene porabe upoštevanih 10 mesecev. Če se bo mandat občinskega sveta iztekel prej ali kasneje, bodo sredstva 
ustrezno prerazporejena. 

40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 1.400 € 
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 glede na osnutek 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 
V 14. členu pravilnika je določeno, da pravica do porabe finančnih sredstev preneha z mesecem, v katerem poteče 
mandat članov občinskega sveta. Zaradi lokalnih volitev, ki bodo izvedene v letu 2022, je kot izhodišče za izračun 
predvidene porabe upoštevanih 10 mesecev. Če se bo mandat občinskega sveta iztekel prej ali kasneje, bodo sredstva 
ustrezno prerazporejena. 

40157 Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 1.400 € 
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.  
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Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 
V 14. členu pravilnika je določeno, da pravica do porabe finančnih sredstev preneha z mesecem, v katerem poteče 
mandat članov občinskega sveta. Zaradi lokalnih volitev, ki bodo izvedene v letu 2022, je kot izhodišče za izračun 
predvidene porabe upoštevanih 10 mesecev. Če se bo mandat občinskega sveta iztekel prej ali kasneje, bodo sredstva 
ustrezno prerazporejena. 

40158 Sredstva za delo članov OS - Levica 700 € 
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 glede na osnutek 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 
V 14. členu pravilnika je določeno, da pravica do porabe finančnih sredstev preneha z mesecem, v katerem poteče 
mandat članov občinskega sveta. Zaradi lokalnih volitev, ki bodo izvedene v letu 2022, je kot izhodišče za izračun 
predvidene porabe upoštevanih 10 mesecev. Če se bo mandat občinskega sveta iztekel prej ali kasneje, bodo sredstva 
ustrezno prerazporejena. 

40159 Sredstva za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 700 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 
V 14. členu pravilnika je določeno, da pravica do porabe finančnih sredstev preneha z mesecem, v katerem poteče 
mandat članov občinskega sveta. Zaradi lokalnih volitev, ki bodo izvedene v letu 2022, je kot izhodišče za izračun 
predvidene porabe upoštevanih 10 mesecev. Če se bo mandat občinskega sveta iztekel prej ali kasneje, bodo sredstva 
ustrezno prerazporejena. 

40160 Sredstva za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar 700 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 
V 14. členu pravilnika je določeno, da pravica do porabe finančnih sredstev preneha z mesecem, v katerem poteče 
mandat članov občinskega sveta. Zaradi lokalnih volitev, ki bodo izvedene v letu 2022, je kot izhodišče za izračun 
predvidene porabe upoštevanih 10 mesecev. Če se bo mandat občinskega sveta iztekel prej ali kasneje, bodo sredstva 
ustrezno prerazporejena. 
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01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 67.540 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema izvedbo volitev svetnikov in župana, stroške občinske volilne komisije, volitev v ožje dele občin, 
izvedbo referendumov (na primer samoprispevek). 

Zakonske in druge pravne podlage 
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. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pravočasna izvedba volitev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za volitve. 

40128 Stroški volitev - izvedba referenduma 67.540 € 
Sredstva so zagotovljena za izvedbo lokalnih volitev v letu 2022. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 6.000 € 

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 6.000 € 

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 6.000 € 

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. 
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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 6.000 € 
Sredstva so namenjena predvsem izdatkom za izvedbo programa sodelovanja s partnerskima občinama Ivančice in 
Svilajnac. 

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 
Okvirni letni program sodelovanja bo pripravljen ob upoštevanju razpoložljivih sredstev. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 0 € 

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 0 € 

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 
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04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0 € 

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. 

40137 Uradne objave 0 € 
Proračunska postavka je iz finančnega načrta občinskega sveta premeščena k proračunskemu uporabniku Občinska 
uprava - Oddelek za splošne zadeve pod številko 40164 Uradne objave. Pri tem smo sledili ugotovitvi Računskega 
sodišča, da odhodki za plačilo stroškov v zvezi uradnimi objavami občine glede na njihov namen ne sodijo v finančni 
načrt občinskega sveta, ker niso neposredno povezani z delovanjem občinskega sveta. 
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20 NADZORNI ODBOR 12.800 € 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.800 € 

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 12.800 € 

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 12.800 € 

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. 

40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 12.800 € 
Sredstva so planirana za izplačilo sej nadzornega odbora in planiranih nadzorov na podlagi letnega programa nadzorov. 
V letu 2022 je planiranih 6 sej nadzornega odbora in 7 nadzorov.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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). 
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30 ŽUPAN 101.490 € 

01 POLITIČNI SISTEM 101.490 € 

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 101.490 € 

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 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 101.490 € 

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, Pravilnik o stroških 
reprezentance Občine Radovljica 

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. 
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40100 Plača poklicnega funkcionarja 48.230 € 
Sredstva za plačo občinskega funkcionarja se zagotavlja v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

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 
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 8.060 € 
Sredstva za prispevke občinskega funkcionarja se zagotavlja v skladu z določbami Zakona o prispevkih za socialno 
varnost. 

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 
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 glede na osnutek 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. 

40103 Stroški reprezentance 14.100 € 
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 glede na osnutek 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 glede na osnutek 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 2.363.977 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25.500 € 

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 25.500 € 

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 25.500 € 

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 9.500 € 
Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja plačilni promet za občine. 

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 
Stroški provizije so obračunani v skladu s Pravilnikom o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov 
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur. l. RS, št. 109/10), ki določa, da UJP zaračunava storitev 
razporejanja dajatev, kar pomeni za občine 0,05% od zneska razporejenih dajatev (prihodkov). Stroški provizije 
predstavljajo tudi plačila v breme podračuna, ki se zaračunavajo od števila obdelanih nalogov.  

V tem sklopu načrtujemo tudi plačilo nadomestila za vezavo sredstev čez noč banki NLB d.d. v skladu s podpisano 
pogodbo, predvidenih negativnih obresti zaračunanih s strani Banke Slovenije, provizij GB d.d. in NLB d.d., ki 
opravljajo plačilni promet za Občino Radovljica. 
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Sredstva so planirana na podlagi realizacije 1-9/2020. 

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 preteklih let in se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sklenjena pogodba z izvajalcem storitev. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 13.800 € 

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 13.800 € 

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 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženje 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.200 € 

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. 
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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 
Cilj je, 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, ter ustrezno izvajanje občinskih odlokov o priznanjih 
in simbolih ter primerna uporaba državnih in drugih simbolov. 

40161 Priznanja in simboli občine Radovljica 3.200 € 
Sredstva so namenjena za nakup priznanj ob občinskih praznikih (Odlok o priznanjih Občine Radovljica, DN UO, št. 
3/00 in 99/08), nakup občinskih, državnih in drugih zastav za potrebe občine, stroške njihove namestitve ter oblikovanje 
in nakup občinskih simbolov za protokolarne in promocijske namene. 

Proračunska postavka je premeščena iz finančnega načrta občinskega sveta kot proračunskega uporabnika občine. Pri 
tem smo sledili ugotovitvi Računskega sodišča, da odhodki za plačilo stroškov v zvezi s priznanji in simboli občine 
glede na njihov namen ne sodijo v finančni načrt občinskega sveta, ker niso neposredno povezani z delovanjem 
občinskega sveta. 

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 
Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na porabo oz. potrebe v zadnjih dveh letih. 

40164 Uradne objave 6.000 € 
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. 

Proračunska postavka je premeščena iz finančnega načrta občinskega sveta kot proračunskega uporabnika občine. Pri 
tem smo sledili ugotovitvi Računskega sodišča, da odhodki za plačilo stroškov v zvezi uradnimi objavami občine glede 
na njihov namen ne sodijo v finančni načrt občinskega sveta, ker niso neposredno povezani z delovanjem občinskega 
sveta. 

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 
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. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.600 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema sredstva za izvedbo prireditev, ki jih ob državnih praznikih organizira ali soorganizira Občina 
Radovljica. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Statut Občine Radovljica, Pravilnik o stroških reprezentance Občine Radovljica 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ustrezna počastitev državnih praznikov, krepitev povezovanja občanov z obiskovanjem prireditev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je izvedba prvomajske budnice in slovesnosti ob dnevu državnosti z Radol'ško 10ko. Kazalec je realizacija 
tega programa. 

40162 Prireditve ob državnih praznikih 4.600 € 
Sredstva bodo namenjena stroškom tradicionalnih prireditev, kot sta prvomajska budnica (avtobusni prevoz, malica za 
orkester) in slovesnost ob dnevu državnosti z Radol'ško 10ko (program, organizacijski stroški...). 
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Proračunska postavka je nova, sredstva pa prerazporejena z materialnih stroškov občinskega sveta in tudi premeščena iz 
finančnega načrta občinskega sveta kot proračunskega uporabnika občine. Pri tem smo sledili ugotovitvi Računskega 
sodišča, da odhodki za organizacijo prireditev ob državnih praznikih niso povezani le z delovanjem občinskega sveta, 
temveč občine kot celote. 

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 
Podlaga za izračun stroškov je ocena glede na porabo v preteklih letih. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.650.430 € 

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 1.650.430 € 

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 1.635.930 € 

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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40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 1.141.200 € 
Za delovanje občinske uprave se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi. Sredstva se povišujejo na 
podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni 
uskladitvi pokojnin (sprostitev redne delovne uspešnosti in konec omejitev povečanega obsega dela s 1.7.2020), Ur. l. 
RS, št. 75/19. 

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 
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) 44.880 € 
Sredstva so namenjena za izplačilo regresa delavcem, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ter odpravnine v skladu z 
veljavno zakonodajo. Sredstva se povišujejo na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov v javnem 
sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (sprostitev redne delovne uspešnosti in konec omejitev 
povečanega obsega dela s 1.7.2020), Ur. l. RS, št. 75/19. 

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 
Podlaga za izplačilo drugih osebnih prejemkov je Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ ter 
pogodbe o zaposlitvi. 

40123 Prispevki delodajalca 170.200 € 
S te postavke se plačujejo zakonsko opredeljeni prispevki na izplačane plače. Sredstva se povišujejo na podlagi Zakona 
o ukrepih na področju plač in drugih stroškov v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin 
(sprostitev redne delovne uspešnosti in konec omejitev povečanega obsega dela s 1.7.2020), Ur. l. RS, št. 75/19. 

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 
V skladu z veljavno zakonodajo se obračunajo prispevki za socialno varnost zaposlenih. 

40124 Materialni stroški občinske uprave 266.550 € 
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. 

Sredstva za tekoče vzdrževanje občinske poslovne stavbe so s te postavke po novem prenesena na postavko 44801 
Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. 

Po novem so na tej postavki planirana tudi sredstva za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije. Doslej so bila zajeta 
na materialnih stroških občinskega sveta. Iz finančnega načrta občinskega sveta kot proračunskega uporabnika občine 
smo jih premestili, ker smo sledili ugotovitvi Računskega sodišča, da odhodki za letno članarino Skupnosti občin 
Slovenije niso povezani le z delovanjem občinskega sveta, temveč občine kot celote. 

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 
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 glede na osnutek 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. 
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40134 Stroški varstva pri delu 5.000 € 
Sredstva so namenjena za zagotavljanje zakonsko določenih obveznosti delodajalca za zdravstvene preglede za 
zaposlene ter varstva pri delu, nakup osebne varovalne opreme in priprave izjave o varnosti in zdravju pri delu z oceno 
tveganja. 

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 
Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 14.500 € 

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. 

40126 Plan nabave opreme 14.500 € 
Namen in cilj je nabava ustrezne opreme. V letu 2022 načrtujemo manjše posodobitve pisarniške opreme ter strojne in 
licenčne programske računalniške opreme, ki je potrebna za delo strokovnih služb občinske uprave.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 631.500 € 

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 631.500 € 

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 

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih 11.000 € 

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. 
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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 3.500 € 
Zagotavljanje sredstev za redno delovanje enot in štaba civilne zaščite.  

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 
Višina sredstev je predvidena glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 

40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 7.500 € 
Zagotavljanje sredstev za nakup opreme za enote zaščite in reševanja ter opreme za preprečevanje škode in ukrepanje 
ob nesrečah.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 620.500 € 

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. 

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 71.000 € 
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 
glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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.  



 

126 

40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 80.000 € 
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 glede na osnutek 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 19.000 € 
Zagotavljajo se sredstva za nujna vzdrževanja gasilskih objektov.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 32.000 € 
Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje vseh vozil in opreme gasilskih enot. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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. 

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. Vrednost proračunske postavke se glede 
na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 115.000 € 
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 glede na osnutek 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 glede na osnutek 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. 
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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.  

Sredstva se z investicijskih transferov prestavijo na tekoče transfere, sicer pa se vrednost proračunske postavke glede na 
osnutek proračuna ne spreminja. 

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 250.000 € 
Za izvedbo projekta Regijsko reševalni center so v letu 2022 predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije 
za objekt(a) in za začetek gradnje komunalne opreme na tem območju. 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 glede na osnutek 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. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 42.747 € 

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 aktivnost 

1803 Programi v kulturi 42.747 € 

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, 
- dodelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture, 
- izdajanje občinskega časopisa v skladu z odlokom. 
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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 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
18039002 - Umetniški programi 
18039003 - Ljubiteljska kultura 
18039005 - Drugi programi v kulturi 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 42.747 € 

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: izid 16 številk Deželnih 
novic, vsebinsko skladnih z odlokom o časopisu in sprejeto programsko zasnovo. 

40163 Občinski časopis 42.747 € 
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. 

Proračunska postavka je premeščena iz finančnega načrta občinskega sveta kot proračunskega uporabnika občine. Pri 
tem smo sledili ugotovitvi Računskega sodišča, da odhodki za plačilo stroškov občinskega časopisa glede na njihov 
namen ne sodijo v finančni načrt občinskega sveta, ker niso neposredno povezani z delovanjem občinskega sveta. 
Računsko sodišče to ugotavlja tudi za sejnine članom Časopisnega sveta, zato so po novem planirane na tej postavki 
namesto na 40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov. 

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 
Predlagani znesek zajema izid in distribucijo 16-ih številk časopisa, ob upoštevanju pogodbene cene izvajalca 
izdajateljskih opravil Gorenjskega glasa, izbranega na javnem razpisu, in sejnine članom Časopisnega sveta za dve seji. 
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5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI 10.188.530 €  

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. 

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. 
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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 
Sredstva so predvidena glede na pričakovane potrebe. 

 

14 GOSPODARSTVO 593.150 € 

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 593.150 € 

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. 

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,  



 

131 

- 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 30.700 € 

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: 
- 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 30.700 € 
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 glede na osnutek 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 predvidene potrebe. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 562.450 € 

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. 
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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: 
- 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 40. Festivala Radovljica, ki bo potekal v avgustu 2022 v Graščini 
Radovljica in na drugih prizoriščih. 

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 
Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

44717 Sredstva za delovanje turističnih društev 30.000 € 

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programov turističnih društev in bodo na javnem razpisu za leto 2022 
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 glede na osnutek 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 izvedene programe v preteklih letih ter v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 474.950 € 

Sredstva se namenijo za delovanje Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica v letu 2022, in sicer za: 
- izplačilo plač, prispevkov in premij za zaposlene - 227.000 EUR,  
- neprogramske materialne stroške turizma in kulture skupaj 85.150 EUR (elektrike, ogrevanja, telefona, 

interneta, čiščenja, varovanja, pisarniškega materiala, vzdrževanja Mrakove hiše in Linhartove dvorane, stroški 
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računovodskih storitev, stroški članarin, kotizacij, bančnih storitev, poštnih storitev, zavarovalnih premij, 
stroški študentskega dela,...) 

- za stroške izvajanja programov na področju turizma 125.800,00 EUR, sem spadajo stroški nadaljevanja 
projekta turističnega avtobusa Hop on - Hop off, stroški sofinanciranja prireditev drugih organizatorjev in 
izvedbe lastnih prireditev, stroški, povezani s sejemskimi in ostalimi promocijskimi nastopi, stroški 
oglaševanja na spletu in klasičnega informacijsko-promocijskega gradiva, razvoj kartice ugodnosti, 
sodelovanje v projektu Julijske Alpe, stroški razvoja novih turističnih produktov..., 

- za stroške izvajanja programov na področju kulture 40.000 EUR, sem spadajo stroški izvedbe dogodkov in 
prireditev v okviru Poletje v Radol'ci, December v Radol'ci, poletnega kina, oblikovanja in tiskanja programa 
Linhartove dvorane. 

Sredstva na NRP v višini 2.000 EUR se bodo namenila za nakup tehnične opreme in za nujna investicijsko-vzdrževalna 
dela. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna zmanjšuje za 5.000 EUR pri izvajanju programov 
turizma. 

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 2022. 

44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 21.500 € 
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...). 

Sredstva na NRP se namenijo za nakup ponudbenih hišic za Linhartov trg. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 219.400 € 

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 47.400 € 

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. 
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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 zdravja47.400 € 

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, 
- izvajanje dejavnosti razvojne ambulante. 

Kazalca: izvedeni preventivni programi in obravnave v okviru razvojne ambulante 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj: 
- izvajanje dela kineziologa 
- izvajanje dela razvojne ambulante 

Kazalca: 
- izvedeni program dela kineziologa, 
- izvajanje obravnav v okviru razvojne ambulante. 

40715 Zdravstvena preventiva 32.400 € 
Sredstva so namenjena sofinanciranju dela kineziologa v Zdravstvenem domu Radovljica, zagotavljanju sredstev za 
zaščitno opremo za občane pri izvajanju zdravstveno vzgojnega programa v krajevnih skupnostih in stroškov za najem 
dveh poslovnih prostorov v objektu na naslovu Kranjska 13, Radovljica, v katerih se bo izvajal del dejavnosti razvojne 
ambulante. Delo kineziologa vključuje testiranje zaposlenih in usmerjeno vadbo glede na sposobnosti delavca in 
obremenitve pri delu, kar pripomore k celostni obravnavi delavcev in obravnavo ostalih pacientov, napotenih s strani 
zdravnikov zaradi najrazličnejših težav. 

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 
Sredstva so načrtovana skladno s predlogom ZD Radovljica in s pogodbo o najemu poslovnih prostorov za razvojno 
ambulanto. 

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 glede na osnutek 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 172.000 € 

Opis glavnega programa 
Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško pregledno službo. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročna cilja: 
- ohranjati pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva, 
- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško pregledne 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 pregledne službe. 

Kazalca: 
- število zavarovanih oseb, 
- število mrliških pregledov in obdukcij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 - Mrliško ogledna služba 

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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
V letu 2022 so sredstva za osnovno zdravstveno zavarovanje planirana glede na predvidene potrebe.  

17079002 Mrliško ogledna služba 52.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram obsega sredstva za plačilo storitev mrliško pregledne službe, s katerimi se krijejo stroški zdravnika, ki 
opravi mrliški pregled, 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. 
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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 52.000 € 
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 glede na osnutek proračuna znižuje zaradi nižje realizacije v letu 2020. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so planirana na ravni iz leta 2020. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.827.685 € 

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 612.465 € 

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 402.750 € 

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 
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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. 

48233 Grad Kamen 49.250 € 
Sredstva na postavki so namenjena izvedbi nujnih vzdrževalnih del ter pokrivanju tekočih stroškov na gradu Kamen. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 37.500 € 
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. V letu 2022 
je predviden začetek izvedbe električnih inštalacij in električne opreme za zagotavljanje požarne varnosti objekta. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 200.000 € 
V Klinarjevi hiši v Kropi se nahaja Kovaški muzej. Namen investicije je celovita obnova objekta, ki vključuje predvsem 
obnovo strehe in ostrešja, obnovo severnega dela prve in druge etaže, ureditev sistema ogrevanja objekta, umestitev 
dvigala ter rekonstrukcijo servisnega objekta. V letu 2022 je predvidena obnova strehe in ostrešja ter sanacija stropov v 
severnem delu prvega in drugega nadstropja Klinarjeve hiše. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082011 - Kropa - Kovaški muzej 

48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 2.000 € 
Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah je bilo razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Za pokritje 
arheološkega najdišča je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sredstva na postavki se namenjajo za nujna vzdrževalna dela 
na arheološkem najdišču. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 080033 - Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 

48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 91.500 € 
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov kulturne dediščine ter izdelavi strokovnih podlag za zaščito 
kulturnih spomenikov. V letu 2022 je predviden javni razpis za sofinanciranje obnove cerkva (20.000,00 EUR) ter 
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znamenj oz. kapelic (5.000,00 EUR). Poleg tega so na NRP predvidena sredstva za obnovo Plečnikovih paviljonov v 
Begunjah (50.000,00 EUR) ter za rekonstrukcijo in restavriranje fasade Šivčeve hiše (10.000,00). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 22.500 € 

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, 
- za tekoče vzdrževanje vojnih grobišč državnega pomena, pri čemer pristojno ministrstvo na podlagi letne 

pogodbe celotni znesek povrne in je zato vključen tudi na prihodkovni strani proračuna, 
- za nadaljevanje obnove vojnih grobišč v Begunjah, pri čemer si bomo prizadevali pridobiti tudi sredstva 

pristojnega ministrstva. 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 209.715 € 

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. 

Kazalec: 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. 

48295 Muzeji radovljiške občine 209.715 € 

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 v letu 2022 zagotavljajo sredstva za: 

- splošne stroške delovanja: 20.000,00 EUR, 
- stroške za plačilo dela: 103.014,50 EUR (dodatno vključen kustos pedagog 1/4 zaposlitve), 
- programske stroške: 46.700,00 EUR, 
- projekt Rokodelci v Radol'ci: 14.900,00,  
- nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela: 21.600,00 EUR,  
- odkup muzejskih predmetov: 3.500,00 EUR. 

Projekt Rokodelci v Radol'ci je zasnovan kot tradicionalni letni dogodek za promocijo kulturno-turistične ponudbe 
Radovljice. Povezuje več partnerjev (MRO, TIC, KS Radovljica, Manufaktura–Urban Magušar). Namen dogodka je 
obuditi in predstaviti rokodelstvo, ga povezati s sodobnim oblikovanjem, z namenom prepoznavnosti Radovljice kot 
rokodelsko-oblikovalskega središča Gorenjske. Projekt je sestavljen iz več enot: rokodelski sejem, razstava v Galeriji 
Šivčeva hiša, razstave po starem mestnem jedru, predstavitev novih oblikovalskih dosežkov v obrteh, delavnice za vse 
starostne skupine, predavanja, okrogla miza, performans in koncert. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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 potreb, posredovanih s strani javnega zavoda, in v skladu s 
proračunskimi zmožnostmi. 

1803 Programi v kulturi 978.800 € 

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 677.600 € 

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 za določanje skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v 
več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, in sicer stroškov skupnih prostorov. 

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. 
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48230 Zborniki in jubilejne edicije 3.000 € 
Sredstva so namenjena sofinanciranju izdajanja zbornične literature, jubilejnih edicij in druge literature. 

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 
Višina sredstev ostaja na ravni preteklih let. 

48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 674.600 € 

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: 146.200 EUR, 
- stroški za plačilo dela: 485.400 EUR,  
- nakup knjig: 41.000 EUR in 
- zamenjava dotrajane računalniške opreme: 2.000 EUR. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

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 glede na osnutek 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. 
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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 glede na osnutek 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 2022 zagotavljajo sredstva za 
naslednje namene: 

- materialni stroški: 3.000,00 EUR in 
- programi in projekti: 21.000,00 EUR. 

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 
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. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 glede na proračunske zmožnosti. 

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 glede na osnutek 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. 
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18039005 Drugi programi v kulturi 186.000 € 

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 34.000 € 

Postavka je namenjena vzdrževanju kulturnih domov. V letih 2021 in 2022 so sredstva namenjena: 
- za Kulturni dom Lancovo - podaljšanje strehe na prizidku dvorane, delna obnova obstoječe fasade in nova 

fasada na prizidku, 
- za Kulturni dom Kropa - ureditev električne napeljave v dvorani, nakup luči in odrske tehnike, statični pregled 

nadodrja ter priprava projekta za obnovo nadodrja in zaodrja, 
- za Kulturnem domu Mošnje - nakup opreme in pohištva ter investicijsko vzdrževalna dela. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 

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 glede na osnutek 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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082015 - Knjižnica A.T. Linharta - zgradba 

48279 Večnamenski objekt Begunje 20.000 € 
Postavka je namenjena ureditvi večnamenskega objekta v Begunjah. V letu 2022 so na NRP predvidena sredstva za 
pripravo projektne dokumentacije PZI za ureditev večnamenskega objekta. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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. 
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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. 

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 glede na osnutek 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: podpora programom in projektom organizacij in društev, ki združujejo upokojence z namenom 
njihovega aktivnega vključevanja v družbo in spodbujanja zdravega življenjskega sloga. 

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 glede na osnutek 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. 
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.219.920 € 

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, 
- 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 2.159.220 € 

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 
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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 zastopanih športnih panog. 

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. 

46203 Športni park Radovljica 92.500 € 
Sredstva 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 se predvidijo za ureditev kolesarskega poligona in sanitarij za potrebe uporabnikov območja starega 
dela športnega parka. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek zmanjšuje za 70.000 EUR zaradi prenosa investicije v ureditev 
kolesarskega poligona v leto 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081003 - Športni park v Radovljici 

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 predvidene potrebe. 

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 glede na osnutek 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 1.422.920 € 
Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja Kopališča Radovljica (energenti, 
voda, storitve, vodno povračilo).  

Sredstva na NRP se v večini namenijo za nadaljevanje izvedbe 1. faze celovite rekonstrukcije Kopališča Radovljica, 
ostala sredstva pa za nujno investicijsko-vzdrževanje. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081034 - Kopališče Radovljica 
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NRP - 081042 - Kopališče Radovljica - 1. faza 

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. 

46216 Smučišče Kamna Gorica 33.200 € 
Sredstva 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), ki so 
pogoj za pridobitev obratovalnega dovoljenja in s tem delovanja smučišča. 

Sredstva na NRP se namenijo za investicijsko-vzdrževalna dela (ureditev razsvetljave na smučišču).  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 predvidene potrebe. 

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. 

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 
Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih in predvidene potrebe. 

46221 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 25.500 € 
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). 

Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme atletskega stadiona (skok s palico s pripadajočim prekritjem), ki bo 
omogočila razvoj novih dejavnosti in izvedbo prireditev na višji ravni. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 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 se namenijo za projektiranje novega večnamenskega objekta za potrebe kopališča. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 predvidene 
potrebe. 

46243 Športni park Vrbnje 41.450 € 
Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje športnega parka Vrbnje-Gorica (najem sanitarne kabine, košnja in 
vzdrževanje). 
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Sredstva na NRP se namenijo za gradnjo večnamenskega objekta v športnem parku, za katerega je že pridobljeno 
gradbeno dovoljenje, in za nadzor. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 2.500 € 
Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov obratovanja Doma Ljubno (stroški energentov). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 28.000 € 
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 ter pripadajočih 
objektov.  

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževala dela in material. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 2.000 € 
Sredstva na NRP se namenijo za morebitne stroške intervencijskih popravil na opremi športne dvorane v OŠ Staneta 
Žagarja Lipnica. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081035 - Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 

46251 Otroška igrišča 22.000 € 
Sredstva se namenijo za vsakoletni pregled stanja otroških igrišč v občini s strani pooblaščenih institucij. 
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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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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). 

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 
Višina sredstev je načrtovana glede na splošne cene podobnih storitev. 

48126 Sofinanciranje programov športa 420.000 € 
Sredstva se namenijo 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, skladno z Odlokom 
o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 265/2019 in spremembe).  

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 
Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

48129 Urejanje tekaških prog 2.000 € 
Sredstva se namenijo za večkratno ureditev tekaških prog na različnih lokacijah v občini Radovljica. 

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 
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 ali 
socialno indikacijo, ki jih organizirajo izvajalci, izbrani pri ZZZS (v 2020 je bilo izbrano Društvo prijateljev mladine 
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Škofja Loka) in v oblike letovanj, ki jih organizira CSD Gorenjska, enota Radovljica. Pri določitvi prispevka staršev za 
letovanje se upošteva socialno ekonomski status družine v skladu z lestvico, ki jo pripravi Društvo prijateljev mladine 
Slovenije in temelji na dohodkovnem razredu, v katerega je družina uvrščena pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(otroški dodatek). 

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 
Višina sredstev se ohranja na ravni preteklih let. 

49274 Mladinski in študentski programi 15.600 € 
Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov društev in organizacij, ki delajo z mladimi 
(klubi študentov, organizacije mladih). Sredstva se dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Del sredstev na tej 
postavki se nameni tudi za druge operativne stroške (stroški prevozov na aktivnosti za mlade, promocijski stroški, 
stroški obveščanja, stroški izvedbe prireditev za mlade...). 

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 
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 glede na osnutek 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 4.433.873 € 

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 ureja Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, izobraževanja odraslih pa tudi Zakon o 
izobraževanju odraslih. 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 
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1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.128.970 € 

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. 

Kazalec: število vključenih otrok v vrtec. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19029001 - Vrtci 

19029001 Vrtci 3.128.970 € 

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 minimalnih 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 90.000 € 
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, vezano na ureditev dodatnih prostorov vrtca v 
Radovljici. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 2.648.970 € 

Iz proračuna občine se vrtcu zagotavljajo sredstva: 
- v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev v višini 2.509.430 EUR, 
- za pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca (zaradi 

oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok v višini 20.000 EUR, spremljevalec gibalno oviranega otroka, 
vključno z zagotavljanjem sredstev za nadomeščanje bolniške odsotnosti, v višini 34.000 EUR in dodatna 
strokovna pomoč v višini 34.140 EUR), 

- za pokrivanje nadstandardne zaposlitve logopeda v vrtcu v višini 25.200 EUR v skladu s soglasjem občinskega 
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sveta, 
- za pokrivanje stroškov sodnih postopkov v višini 4.000 EUR, 
- sredstva za eko vrtove po enotah vrtca in zobozdravstveno preventivo v višini 2.000 EUR, 
- za pokrivanje stroškov uporabe prostorov PGD Brezje za potrebe vrtca na Brezjah v višini 1.200 EUR in 

uporabe prostorov vrtca v Krajevni skupnosti Brezje 6.000 EUR, 
- stroške porabe kuriv in stroškov ogrevanja po letnem obračunu upravljavca kogeneracije v Vrtcu Lesce v višini 

3.000 EUR ter 
- sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v višini 10.000 EUR, ki jih Vrtec Radovljica tekom leta 

porabi glede na nujne potrebe. 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva na postavki ostajajo na ravni preteklih let. 

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 in spremembe), 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 glede na osnutek proračuna znižuje in se vrača na načrtovano višino za leto 2020, 
zaradi nižje dejanske realizacije. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so načrtovana glede na predvideno realizacijo v letu 2020. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 810.863 € 

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. 
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Kazalec: število učencev v osnovnih in glasbenih šolah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19039001 - Osnovno šolstvo 
19039002 - Glasbeno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo 710.863 € 

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 200.143 € 

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 98.200 EUR,  
- programe za učence (4.450 EUR) in sofinanciranje obogatenega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku 

angleščine v zadnji triadi (5.350 EUR), 
- nadstandardno zaposlitev v skladu s soglasjem občinskega sveta (7.643,40 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (10.000 EUR). 

Na postavki so načrtovana še sredstva za sanacijo športnega igrišča pri podružnični šoli Begunje. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. Sredstva za 
pokrivanje materialnih stroškov šole se znižujejo na predlog šole, glede na predvideno realizacijo v letu 2020. 

49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 120.620 € 

V proračunu se za Osnovno šolo Staneta Žagarja Lipnica namenjajo sredstva za: 
- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v 

višini 75.620 EUR, 
- programe učencev (2.700 EUR) in sofinanciranje obogatenega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku 

angleščine v zadnji triadi (4.400 EUR), 
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- nadstandardni zaposlitvi v skladu s soglasjem občinskega sveta (29.900 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (8.000 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 280.700 € 

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 EUR, 
- programe učencev (6.075 EUR) in sofinanciranje obogatenega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku 

angleščine v zadnji triadi (11.000 EUR), 
- nadstandardne zaposlitve v skladu s soglasjem občinskega sveta (49.500 EUR),  
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (12.000 EUR) ter načrte in drugo projektno dokumentacijo, 

vezano na zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti na podružnični šoli 
v Mošnjah (48.000 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 47.300 € 

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 EUR, 
- programe učencev (1.000 EUR), 
- nadstandardne zaposlitve v skladu s soglasjem občinskega sveta (18.030 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (5.000 EUR). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 glede na osnutek 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. 

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 glede na osnutek 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 predvidena v enaki višini kot v preteklih letih. 

49275 Sofinanciranje zasebnih in drugih OŠ z javno veljavnim programom 7.500 € 
Spreminja se naziv proračunske postavke. 

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.  

Na proračunski postavki se zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje osnovnih šol s prilagojenim programom izven 
občine, katere obiskujejo učenci s stalnim prebivališčem v občini Radovljica. Osnovne šole s prilagojenim programom 
namreč nimajo šolskega okoliša in se učence v te šole usmerja na podlagi odločb o usmeritvi, lokalna skupnost pa 
sredstva za na namen zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

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 
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 in OŠ s prilagojenim programom izven občine. 

49282 Investicije in obnova OŠ 45.000 € 
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. Kljub večjim 
vlaganjem v zadnjih desetih letih, predvsem v energetsko sanacijo, so zaradi starosti šol še vedno potrebna vlaganja v 
obnovo in nujna vzdrževalna dela notranjih prostorov. Delovanje na tem področju bo še naprej usmerjeno v obnavljanje 
in posodabljanje šol.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna nekoliko znižuje glede na proračunske zmožnosti in 
izboljšano stanje šol po sanacijah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 091010 - Investicije v obnovo OŠ 

19039002 Glasbeno šolstvo 100.000 € 

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: 
- 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. 
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Kazalec: število učencev, ki obiskujejo glasbene šole. 

49258 Glasbena šola Radovljica 97.000 € 

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 EUR,  
- regres za prehrano in prevoz zaposlenih (47.000 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (5.000 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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 3.000 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 84.040 € 

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 

19059001 Izobraževanje odraslih 84.040 € 

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. 
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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 84.040 € 

V proračunu se za Ljudsko univerzo Radovljica (LUR) namenjajo sredstva za: 
- kritje neprogramskih stalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, čiščenje, komunalne storitve...) v višini 

22.540 EUR,  
- sofinanciranje programov (32.500 EUR), in sicer za projekt PUMO - projektno učenje za mlajše odrasle 

7.500 EUR, Univerzo za tretje življenjsko obdobje 12.500 EUR, projekt Erasmus+ 3.500 EUR, sofinanciranje 
srednješolskih programov 4.000 EUR in program Mladi in podjetništvo 5.000 EUR), 

- sofinanciranje plače direktorja (22.000 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (7.000 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 glede na osnutek 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.  

Z letom 2021 je na novo je predlagano sofinanciranje plače direktorja. Po Pravilniku o standardih in normativih za 
financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih, pripravljenem na podlagi Zakona o 
izobraževanje odraslih in predvidenim začetkom uporabe s 1.1.2021, bo ljudska univerza za izvajanje javne službe 
lahko, predvidoma, pridobila sredstva iz državnega proračuna le za pokrivanje plač 2,25 strokovnih delavcev, ki 
izvajajo svetovalno dejavnost, za direktorja pa lahko samo v manjšem deležu. 

1906 Pomoči šolajočim 410.000 € 

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. 

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. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
19069003 - Štipendije 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 397.900 € 

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 vzgojno izobraževalnega 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 vzgojno izobraževalnega zavoda v 
skladu z veljavno zakonodajo. 

Kazalec: število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega šolskega prevoza. 

49272 Šolski prevozi 397.900 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva na postavki so predvidena glede na vrednost trenutno veljavne pogodbe, sklenjene z izbranim prevoznikom, ter 
predvideno višino povračil stroškov.  

Sredstva se glede na leto 2020 povečujejo. Vrednost proračunske postavke v letu 2020 je bila namreč z rebalansom 
proračuna znižana, ker so bile v času epidemije osnovne šole zaprte in se šolski prevozi niso izvajali. Za leto 2022 pa se 
ponovno načrtujejo sredstva za izvajanje šolskih prevozov v celotnem obdobju. 

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. 

Kazalec: število podeljenih štipendij in drugih pomoči. 

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. 

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 
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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 
zaključnih letnikov s praktičnim ali knjižnim darilom in denarno nagrado.  

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 
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. 

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 
Sredstva na postavki so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 1.035.422 € 

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 

2002 Varstvo otrok in družine 37.739 € 

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. 
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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 37.739 € 

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. 

41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 6.437 € 
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 glede na osnutek 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 2.092 € 
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 glede na osnutek 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 načrtovana glede na predlog izvajalca dejavnosti, ki ostaja približno na ravni preteklih let. 

49106 Darilo novorojenčkom občine 29.210 € 
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. Vsak 
otrok poleg vrednostnega bona prejme še knjižno darilo s posvetilom in slovensko zastavo. 

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 
Višino sredstev na postavki se načrtuje na ravni iz leta 2021.  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 997.683 € 

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, 
- 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. 

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 45.000 € 

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, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o pogojih in postopku za 
uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika, Zakon o društvih in Zakon o nevladnih organizacijah. 

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 
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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 43.000 € 
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 glede na osnutek proračuna znižuje zaradi nižje realizacije v letu 2020. 

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. Število družinskih 
pomočnikov se je v letu 2020 zmanjšalo, zato je načrtovana višina sredstev za izvedbo te naloge v letu 2022 nižja; 
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. 

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 glede na osnutek 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 864.940 € 

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. 

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, 
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- število prevozov starejših. 

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 v okviru javne službe in tudi nadomestnih oblik bivanja oz. 
oskrbe izven mreže javne službe (npr. stanovanjske skupnosti), 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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 60 občanov. Doplačilo 
oskrbe se zagotavlja za občane, ki so nameščeni v socialno varstvene zavode v okviru mreže javne službe in tudi v 
nadomestne oblike bivanja, oz. oskrbe izven mreže javne službe. Višina sofinanciranja, oz. doplačila občine je vedno 
odvisna od dohodkov občanov, ki so vključeni v zavodsko oskrbo in plačilne sposobnosti njihovih svojcev. 

41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 255.000 € 
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 opravlja Dom dr. Janka Benedika Radovljica. 

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 
Načrtovana sredstva za leto 2022 ostajajo na enaki ravni kot za leto 2021. Občina skladno z sklepom občinskega sveta 
zagotavlja 80% subvencijo cene programov pomoči na domu; storitev je v letu 2019 v povprečju mesečno koristilo 76 
uporabnikov iz naše občine. 

41024 Medgeneracijski center Radovljica 71.000 € 
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 kritje stroškov izdelave projekta opreme za medgeneracijski center. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 € 
V septembru 2019 je občina začela z izvajanjem projekta Prostofer, ki starejšim občanom brez lastnega prevoza 
omogoča brezplačne prevoze do zdravstvenih in drugih javnih ustanov, v trgovino in druge lokacije. Naročila prevozov 
koordinira klicni center, ki ga zagotavlja zavod Zlata mreža. Občina je zagotovila v ta namen električno vozilo, vozniki 
pa so prostovoljci. 

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov izvajanja projekta (klicni center, poslovni najem električnega vozila, 
materialni stroški). 
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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 
Načrtovana poraba sredstev za izvajanje projekta ostaja na ravni iz leta 2021.  

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 
in 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, 
- 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: 
- dodeljevanje sredstev socialno ogroženim osebam na podlagi odločb, 
- 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 glede na osnutek 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.  

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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so načrtovana na enaki ravni kot za preteklo leto. 
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20049005 Socialno varstvo zasvojenih 17.604 € 

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 
Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek in Pogodba o sofinanciranju Reintegracijskega centra. 

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. 

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 Tržič. 

41015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK" 14.521 € 
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 glede na osnutek 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. Sredstva so planirana glede na sorazmerni delež, ki pripade na občino 
Radovljica glede na delež prebivalstva. 

41026 Reintegracijski center 3.083 € 
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 za vsako leto posebej. Program sofinancirajo 
vse gorenjske občine in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

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 
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 39.639 € 

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. 
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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. 

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 glede na osnutek 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 28.900 € 
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 2022 porabljena za naslednje namene: 
- za delovanje in programe območne organizacije Rdečega križa: 13.900 EUR 
- za delovanje ter programe socialno humanitarnih in invalidskih organizacij in društev preko javnega razpisa: 

15.000 EUR. 
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 
Višina sredstev se glede na potrebe nekoliko poveča.  

41028 Sofinanciranje paliativne mreže 3.239 € 
Društvo za paliativno oskrbo Palias je bilo ustanovljeno leta 2011 z namenom podpore pri izvajanju in razvoju 
paliativne oskrbe na Gorenjskem. Paliativni pristop zahteva veliko različnega znanja in veščin, s katerimi se bolnikom 
in njihovim svojcem omogoča večjo kakovost bivanja in življenja z neozdravljivo boleznijo do smrti. Oskrba se v 
večjem delu izvaja na bolnikovem domu. Ključni problem je pomanjkanje znanja o paliativni oskrbi pri zdravstvenih 
delavcih, v socialno varstvenih zavodih, slabo razumevanje in dostopnost do medicinske in nemedicinske podpore in 
oskrbe ter pomanjkanje informacij o paliativni oskrbi v splošni javnosti. Program je namenjen izobraževanju 
strokovnega kadra in ozaveščanju splošne javnosti o pomenu paliativne oskrbe z dolgoročnim ciljem doseči boljšo 
dostopnost in dvig kvalitete paliativne oskrbe. 

Sredstva za delovanje programa zagotavljata Osnovno zdravstvo Gorenjske in Gorenjske lekarne, gorenjske občine pa 
sofinancirajo program po predlogu razreza financiranja na osnovi števila prebivalcev. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 načrtovana glede na potrebe programa in na predlagani razrez financiranja po posameznih občinah na 
osnovi števila prebivalcev. 
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5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO 1.655.840 €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 252.590 € 

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 252.590 € 

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 252.590 € 

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. 

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, 
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- 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 59.000 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izračuni temeljijo na oceni realizacije leta 2020 in na oceni potreb. 

44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 143.690 € 
Na tej postavki planiramo stroške, povezane z upravljanjem občinskega premoženja. Med te stroške spadajo splošni 
stroški, povezani z upravljanjem premoženja, stroški 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 na NRP tudi za investicijsko 
vzdrževanje občinskega premoženja.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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 2020 in na oceni investicijskih vlaganj, 
potrebnih za izvedbo načrtovanih aktivnosti. 

44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 3.900 € 
Sredstva na postavki so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov na Kranjski 13. V 
letu 2022 načrtujemo dokončanje obnove kurilnega sistema. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013002 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 

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 
izdelavo elaboratov ureditve, posestnih meja zemljiških parcel, etažne lastnine ter pripadajočih zemljišč. Kjer občina ni 
lastnik v celoti, bo ureditev etažne lastnine sofinancirana s strani solastnikov objekta. Glavnina sredstev bo porabljena 
za odmere kategoriziranih cest in ureditev zemljiško knjižnega stanja obstoječih cest ter ostalih javnih površin. Sredstva 
na postavki so namenjena tudi odmeri in prenosu pripadajočih zemljišč pri večstanovanjskih objektih k posameznim 
stavbam.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013010 - Zemljiškoknjižno 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. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 232.750 € 

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 ravni159.500 € 

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 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 159.500 € 

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. 
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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 150.000 € 
Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje programa razvoja podeželja (po novem CLLD, nekdanji LEADER), in 
sicer projektov CLLD, ki jih bo Občina Radovljica skupaj z Gorenjskimi občinami prijavila za pridobitev nepovratnih 
sredstev 4 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska 
košarica, ki ga bo LAS GK objavila predvidoma v prvem tromesečju naslednjega leta. Projekti bodo izvedeni v letu 
2022: Vadbeni park Lesce, Hitro s kolesom 2, Projekti CLLD. Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 
proračuna znižuje za pripravo projekta Lokalna samooskrba, saj so bila sredstva prenesena na proračunsko postavko 
44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 0420027 - Vadbeni park Lesce 

NRP - 0420028 - Projekti CLLD 

NRP - 0420030 - Hitro s kolesom - 2.del 

NRP - 0420031 - Lokalna samooskrba 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča temeljijo na podlagi bivših oddanih vlog Ministrstvu za kmetijstvo - Agenciji Republike Slovenija za 
kmetijske trge in razvoj podeželja in na podlagi izkazanih potreb občanov. 

44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 9.500 € 
Sredstva so namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, ki jo za članice LAS izvaja 
Razvojna agencija BSC iz Kranja in sofinanciranje projektov povezav, ki jih izvaja LAS Gorenjska košarica skupaj z 
drugimi LAS-i.  

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 
Višina sredstev je načrtovana v višini deleža za našo občino, ki smo ga dolžni sofinancirati skladno z vsakoletno 
pogodbo. 

0603 Dejavnost občinske uprave 73.250 € 

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 73.250 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje: 
- tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, 
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- 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 73.250 € 
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 tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov in za pridobitev projektne dokumentacije za 
ureditev prostorov v mansardi stavbe občine.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013005 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. 
NRP - 013019 - Ureditev pisarn na OU 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izračuni temeljijo na podlagi ocene realizacije v letu 2020 in na oceni potreb. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 195.600 € 

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 
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1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 180.600 € 

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 180.600 € 

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. 

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 41.000 € 
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.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 2020 in na podlagi potreb. 

44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 60.000 € 
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 javnih razpisov. Proračunska postavka vključuje sredstva za 
obnovo gozdnih vlak, poljskih poti, 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 ter za nakup dodatkov za zorenje gnojevke. Objavljena bosta: Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica in Razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za 
zorenje gnojevke na območju OR. Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje za 
10.000,00 EUR na predlog Odbora za kmetijstvo. 
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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 2020. 

44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 20.000 € 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje že izdelanih tematskih poti na območju občine 
Radovljica.  

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 
Izračuni temeljijo na podlagi ocene potreb po vzdrževanju. 

44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 59.600 € 
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 glede na osnutek 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 2020 in na osnovi potreb za leti 2021 in 2022.. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 15.000 € 

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. 

Kazalec: 
- število oskrbljenih zapuščenih živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in žival 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 15.000 € 

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. 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 oskrbo vseh evidentiranih zapuščenih živali iz območja občine. 
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Kazalec: 
- število oskrbljenih živali. 

44514 Stroški azila za zapuščene živali 15.000 € 
Proračunska postavka zajema sredstva za mesečno oskrbo najdenih živali. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje na podlagi števila oskrbovanih zapuščenih 
živali v letu 2020 in s tem povezanih stroškov oskrbe zapuščenih živali. 

Vrednost proračunske postavke se v letih 2021 in 2022 vrača na raven predhodnih let. 

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 za oceno potrebnih sredstev temeljijo na podpisani pogodbi z zavetiščem, ki izvaja oskrbno najdenih živali. 

 

14 GOSPODARSTVO 147.000 € 

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 147.000 € 

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 programov in prejemnikov pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
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14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 147.000 € 

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. 

Kazalec: 
- število izvedenih programov in prejemnikov pomoči. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: 

- ustrezno podporno okolje za podjetnike,  
- uspešno izveden razpis za spodbujanje malega gospodarstva. 

Kazalci: 
- število prejemnikov pomoči, 
- doseženi cilji postavljeni z razpisom (št. novih delovnih mest, ohranjanje trgovin na podeželju, nove 

investicije,...). 

44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 76.000 € 

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, 
- projekte spodbujanja gospodarstva, ki jih izvaja RAGOR (podjetniški krožek v osnovni šoli, Podjetniška 

kavica, Ustvarjalni podjetnik, izvedbo dogodka zaposlitveni dnevi) 
- projekte spodbujanja kmetijstva, ki jih izvaja RAGOR (Uporabna zelišča, Domače jedi Dežele, Semenjalnica, 

Ledinska imena Radovljica in vzdrževanje baze podatkov hišnih imen) ter  
- vzpostavitev preventivnih programov na področju krepitve duševnega zdravja, ki ga koordinira RAGOR 

(projekt ANIMA SANA). 
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.  

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 ter projekt Ustvarjalni podjetnik, ki lokalnim ustvarjalcem s svojim izdelkom pomaga prodreti 
na trg. RAGOR je izvajalec podjetniškega krožka v Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica ter koordinira izvedbo 
zaposlitvenih dni, ki povezujejo gospodarstvo s srednjimi šolami. Prav tako RAGOR, kot nadgradnjo učnega 
biodinamičnega vrta, izvaja izobraževanja za odrasle na temo uporabnih zelišč in priprave jedi iz lokalno pridelane 
hrane ter vzdržuje delovanje Semenjalnice v Čebelarskem centru. V letu 2022 bomo nadaljevali s projektom Ledinska 
imena Radovljica, katerega cilj je evidenca ledinskih imen in izdaja tiskanega zemljevida. Ragor 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 glede na 
osnutek proračuna nekoliko povečuje, in sicer se vrednost usklajuje s finančnim programom dela razvojnih agencij. V 
okviru povečanja se na postavko prerazporejajo sredstva za pripravo projekta Lokalna samooskrba, ki je bil v osnutku 
proračuna načrtovan na postavki 44520 -  CLLD. 
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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 v višini ocene programa za leto 2021 s strani Razvojne agencije BSC iz Kranja in 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 

44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 35.000 € 
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 investicijske dokumentacije ter dokumentacije 
za razpise.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

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 glede na osnutek 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 v enaki višini kot v letu 2020. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 623.900 € 

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 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 376.900 € 

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 
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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.  

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, poslovno stanovanjskih in 
gospodarskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 v letu 2020. 
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16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 185.000 € 

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. 

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 185.000 € 
Sredstva vključujejo stroške vzdrževanja stanovanj v skladu s stanovanjskim programom občine za leto 2022 in 
programom vzdrževanja stanovanj za leto 2022. 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 glede na osnutek 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 106.900 € 

Opis podprograma 
V okvir podprograma sodijo: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, 
upravljanje ter prenos kupnin za prodana stanovanja po SZ–91 na Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovensko 
odškodninsko družbo). 

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 46.500 € 
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. 
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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 
Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije v letu 2020 in oceni potreb. 

46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 60.400 € 
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 glede na osnutek 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 2020 in oceni potreb. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna247.000 € 

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 247.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč v primeru, ko nakup še ni povezan s konkretnim 
projektom. Velik del 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 
podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o 
cestah in Sprejeti izvedbeni prostorski akti. 
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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 247.000 € 
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, 
vodohranov, črpališč, premoženjskih pravic na  infrastrukturnih   vodih in drugih javnih objektih). 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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 na podlagi ocenjene vrednosti zemljišč, ki so predvidena za odkup v skladu z načrtom, ki je 
priloga proračuna. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 125.000 € 

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 
Občinski razvojni program 

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 družine 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 125.000 € 

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 z dodeljevanjem subvencij najemnine, 
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- 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 invalidov 
20049003 - Socialno varstvo starih 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 125.000 € 

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 najemnin 

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: 
- število upravičencev do subvencionirane najemnine, 
- število prejemnikov enkratne denarne pomoči. 

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. 

41001 Subvencije najemnin za stanovanja 125.000 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča temeljijo na realizaciji v letih 2019 in 2020 ter na oceni potreb. 
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 29.000 € 

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 29.000 € 

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 29.000 € 

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. 

40129 Plačila obresti od najetega dolga 29.000 € 
Občina Radovljica plačuje obresti za najete dolgoročne in likvidnostne kredite pri poslovnih bankah. Vrednost 
proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje, saj so obveznosti iz naslova plačila obresti, zaradi 
koriščenja kredita v letu 2020 v nižjem znesku od načrtovanega, nižje. 
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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 50.000 € 

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 50.000 € 

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 50.000 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah. 

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 50.000 € 
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 osnutek 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 načrtovana glede na proračunske možnosti in določila ZJF. 
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5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN 
INVESTICIJE 5.497.077 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 90.000 € 

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 
 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 90.000 € 

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 90.000 € 

Opis podprograma 
Na podprogramu ponovno uvajamo PP 44 232 Subvencioniranje najemnin za infrastrukturo JGS, ki se je v dosedanjih 
proračunih že pojavljala kot evidenčna. 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 90.000 € 
PP 44232 se je v preteklih letih že pojavljala kot evidenčna zaradi negotovih razmer na področju ravnanja z odpadki in 
na področju ravnanja z odpadnim blatom in ČN. S to problematiko se je ukvarjal tudi OS pri potrjevanju sprememb cen 
komunalnih storitev. V letu 2020 smo zato v proračunu zagotavljali sredstva za interventne odvoze odpadne embalaže 
in morebitne interventne odpadnega blata iz ČN. Porabljen je bil le del sredstev za interventne odvoze odpadne 
embalaže. Ob pripravi proračunov za leti 2021 in 2022 smo preverili tudi trend gibanja cen komunalnih storitev in 
ugotovili, da bo presežen prag cen za katerega je veljalo, da ga občina še ne subvencionira. Poleg tega so se razmere 
zaradi epidemije COVID 19 poslabšale do te mere, da je prav, da občina na tem področju predlaga določene ukrepe. 
Namesto proračunskega sofinanciranja na področju ravnanja z odpadki bomo pri oblikovanju cen komunalnih storitev 
predlagali subvencioniranje na področju oskrbe z vodo. Takšno rešitev bomo predlagali zato, ker zajeme najširši krog 
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odjemalcev v gospodinjstvih in gospodarstvu. Prav tako je področje oskrbe z vodo pri uporabnikih najbolj obvladljivo, 
saj je pri vseh uporabnikih odvisno samo od dejanske porabe vode. Po prvih ocenah bodo spremenjene razmere na  
področju ravnanja z odpadki in na področju ravnanja z odpadnim blatom povzročile stroške v višini cca 90.000 €. 
Dejanski znesek je odvisen od zaključka pogajanj in javnih naročil, ki so v teku oz. bodo še izvedena. Da se to breme 
sprememb cen ne bo odrazilo na cenah komunalnih storitev predlagamo navedeno rešitev. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so določena z državno uredbo. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 150.000 € 

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 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni150.000 € 

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 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 150.000 € 

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 javnih financah, Zakon o izvrševanju državnih proračunov in Odlok o proračunu občine Radovljica. 

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, 
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- razvoj podeželja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj: 

- izpeljani projekti v skladu projektnimi predlogi občanov. 

Kazalec: 
- število odobrenih projektov seznama projektnih predlogov. 

41012 Participativni proračun "Za moj kraj" 150.000 € 
Del proračunskih sredstev se namenja za projekte manjših vrednosti (od 2.000 do 15.000 EUR), ki ji predlagajo občani. 
Projekti, ki so na glasovanju dosegli največje število glasov, so ob upoštevanju razpoložljivih sredstev po območjih, 
umeščeni v proračuna občine za leti 2021 in 2022.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
999901 - Območje 1 - Radovljica 
999902 - Območje 2 - Lesce 
999903 - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo in Srednja Dobrava 
999904 - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart 
999905 - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok 
 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.120 € 

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 
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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.120 € 

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 
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08029001 Prometna varnost 3.120 € 

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. 

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 3.120 € 
Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), izvedbo 
preventivnih programov, nabavo opreme za označitev šolskih poti in opreme za povečanje vidnosti šolarjev v prometu 
(odsevniki, rutice...). Na tej proračunski postavki so po novem planirana tudi sredstva za sejnine članom SPV, ki so 
prerazporejena s postavke 40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov. Pri tem smo sledili ugotovitvi 
Računskega sodišča, da odhodki za plačilo stroškov sejnin članom SPV ne sodijo v finančni načrt občinskega sveta, ker 
niso neposredno povezani z delovanjem občinskega sveta.   

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 osnovnih aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 45.000 € 

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 
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1104 Gozdarstvo 45.000 € 

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 

proizvodnih funkcij, 
- 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. 

Kazalec: 
- dolžina urejenih odsekov gozdnih cest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 45.000 € 

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: 
- dolžina urejenih odsekov gozdnih 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: dolžina urejenih odsekov gozdnih cest. 

44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 45.000 € 
Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest. Prioriteta obnove se določi na osnovi poškodovanosti posamezne 
gozdne ceste v letnem programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna 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 
Ocena višine sredstev, ki bodo prejeta od pristojnega ministrstva ter iz pristojbin. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 43.100 € 

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. 
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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. 

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 43.100 € 

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 43.100 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma so investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra. 
Podprogram 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 
učinkoviti rabi 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 43.100 € 
Sredstva na postavki so namenjena izvajanju ukrepov lokalnega energetskega koncepta. V OŠ A. T. Linharta bo v letih 
2021 in 2022 izvedena menjava radiatorjev in vgradnja termostatskih glav, v OŠ A. Janše Radovljica bo v obeh letih 
izvedena zamenjava radiatorjev, sredstva na postavki pa zagotavljamo še za pogodbene obveznosti izvajanja 
energetskega knjigovodstva in pripravo novelacije Lokalnega energetskega koncepta. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 065004 - Energetska sanacija Osnovne šole A.T. Linhart Radovljica 
NRP - 065009 - Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica  
NRP - 065015 - Novelacija lokalnega energetskega koncepta 

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 oz. dokumentacije za izvedbo investicij. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE3.364.638 € 

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 3.364.638 € 

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 1.137.000 € 

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 2022, 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. 

44698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 722.000 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let in sklenjenih pogodb. 

44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini 415.000 € 
V okviru te postavke se izvaja letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v vseh krajevnih skupnostih občine. To so 
ceste, najvišje kategorije v občini in praviloma medsebojno povezujejo več naselij. 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.. 

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 
Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let in sklenjenih pogodb. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.618.378 € 

Opis podprograma 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vključuje investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest, pločnikov in 
hodnikov za pešce, kolesarskih površin, izdelavo projektne dokumentacije ter premoženjsko pravno urejanje zemljišč 
potrebnih za izvedbo investicij. 
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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, 
- 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. 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 742.998 € 
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. 

V letu 2022 so predvidene naslednje večje investicije: dokončanje gradnje navezovalnih cest do novih podvozov pod 
železniško progo, sanacija cest ob gradnji kanalizacije v Kamni Gorici in umestitev kolesarskih pasov na Alpski cesti. 
Del sredstev se namenja še za izvedbo prometne ureditve območja Begunj z okolico po izdelani prometni študiji ter 
nakup zemljišč za rekonstrukcijo Savske ceste. 

V tej postavki so vključene tudi investicije krajevnih skupnosti, ki jih bo za krajevne skupnosti izvedla občinska uprava. 
Investicije financirajo krajevne skupnosti iz svojih sredstev. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje. Dodatno se zagotavljajo sredstva za izdelavo 
projektne dokumentacije za sanacijo Gradnikove ceste in ceste Lesce - Hlebce - Begunje. Uskladila so se tudi sredstva 
pri investicijah, ki jih bo za KS izvedla občinska uprava. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045160 - Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 
NRP - 045167 - Sanacija mostov in rak 
NRP - 045168 - Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici 
NRP - 045186 Cesta Lesce - Hlebce - Begunje 
NRP - 045192 - Cesta - Alpska cesta v Lescah 
NRP - 045300 - Promet v naselju Zgoša - Begunje 
NRP - 045314 - Investicije - KS Begunje 
NRP - 045315 - Investicije - KS Brezje 
NRP - 045318 - Investicije - KS Lancovo 
NRP - 045319 - Investicije - KS Lesce 
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 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pridobljena projektna dokumentacija in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij. 

44690 Pločniki in hodniki za pešce 38.500 € 
Sredstva na postavki so namenjena izgradnji pločnikov in hodnikov za pešce v občini.  

V letu 2022 je predvidena izvedba manjkajočega pločnika pri podružnični šoli Begunje vključno z nakupom zemljišč. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045015 - Ureditev hodnikov za pešce 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pridobljena projektna dokumentacija in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij. 

44691 Kolesarske steze 836.880 € 
Sredstva na 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 ter gradnja 
kolesarskih in peščevih 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 prebojev bo potekala sočasno z investicijo nadgradnje železniške proge, ki jo bo izvajala Direkcija RS za 
infrastrukturo in rekonstrukcijo državne ceste, ki jo bo prav tako  izvajala Direkcija RS za infrastrukturo. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi 
zagotavljanja dodatnih sredstev za odkupe zemljišč na trasi bodoče kolesarske poti, ki povezuje OŠ F.S.F. Lesce in OŠ 
A.T.L. Radovljica in izvedbo prenove komunalne infrastrukture na Železniški ulici v Lescah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045161 - Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 
NRP - 045213 - Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pridobljena projektna dokumentacija in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 431.360 € 

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 ter urejanje Linhartovega trga in obnova ter dopolnitev urbane opreme. 

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, 
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- 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 60.000 € 
Sredstva s postavke se porabljajo za nakup prometne signalizacije in urbane opreme v občini. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 ter urbane opreme.  

44314 Obeležba uličnih sistemov 6.000 € 
Sredstva na postavki se namenjajo za nadaljevanje urejanja kažipotne, turistične in druge obvestilne signalizacije v 
občini. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje. Višina sredstev se spreminja, ker v letu 2022 ni 
predvidene obnove turistične signalizacije ob avtocesti. 

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 16.000 € 
Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje sistema dostopa na Linhartov trg. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 
Pretekli stroški za vzdrževanje in upravljanje sistema dostopa na Linhartov trg. 

44693 Urejanje mirujočega prometa 340.360 € 
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.  

V letu 2022 so sredstva predvidena za izvedbo zunanje in prometne ureditve ob podružnični šoli Begunje, arheološke 
raziskave na območju predvidene parkirne hiše Grajski park in izdelavo projektne dokumentacije za prometno ureditev 
šolskega območja pri OŠ Antona Tomaža Linharta in OŠ Antona Janše. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi 
zagotavljanja dodatnih sredstev za ureditev parkirišča pri nadvozu čez železniško progo v Radovljici in dodatno 
utrjevanje brežine, vključno s sanacijo opornega zidu ob parkirišču. 

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 
Pridobljena projektna dokumentacija in ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicij. 

44695 Vodenje banke cestnih podatkov 9.000 € 
Sredstva so namenjena urejanju Banke cestnih podatkov in pripravi letnega poročila za Direkcijo RS za infrastrukturo.  
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Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi dodatnega 
zagotavljanja sredstev za izvedbo novelacije Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica. 

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 177.900 € 

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 in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

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, 
- zagotavljanje oziroma povečanje 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, 
- izvedba ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne 

onesnaženosti.  

Kazalci: 
- število zamenjanih svetilk cestne razsvetljave,  
- obseg novozgrajene cestne razsvetljave. 
- poraba električne energije (kWh). 

44302 Cestna razsvetljava 100.000 € 
Sredstva so namenjena plačilu električne energije za potrebe cestne razsvetljave v občini. Poraba električne energije se 
zmanjšuje, kar je posledica zamenjave obstoječih sijalk z varčnejšimi. 

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 
Ponudbena cena dobavitelja električne energije, izbranega preko javnega naročila in pretekla poraba električne energije. 

44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 77.900 € 
Sredstva so namenjena vzdrževanju in novogradnji cestne razsvetljave v občini.  

V letu 2022 je poleg rednega vzdrževanja predvidena zamenjava neustreznih svetilk z energetsko varčnimi, ureditev 
cestne razsvetljave ob gradnji kanalizacije v Kamni Gorici in ureditev cestne razsvetljave na Sp. Lancovem. Sredstva so 
predvidena tudi za zamenjavo obstoječe cestne razsvetljave ob kabliranju Elektro Gorenjska. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 
Pretekli letni stroški za tekoče vzdrževanje ceste razsvetljave ter projektantske ocene/predračuni za novogradnjo cestne 
razsvetljave. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 944.057 € 

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, 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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 944.057 € 

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 
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 33.600 € 

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 
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, 
- količina odpadkov, 
- količina ločeno zbranih odpadkov in 
- število divjih odlagališč. 

44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100 € 
Sredstva na postavki so namenjena sanaciji divjih odlagališč v občini, v primeru, ko ni možno izslediti povzročitelja. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 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 
Višina sredstev je načrtovana v obsegu in na podlagi cen storitev v preteklem letu.   

44200 Zbirni center Radovljica 15.000 € 
Sredstva na postavki so namenjena za nadaljevaje priprave projektne dokumentacije za nadgradnjo zbirnega centra v 
Radovljici. Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje za prvotno predvideno plačilo 
interventnih odvozov odpadne embalaže zaradi morebitnih težav pri prevzemu embalaže s strani pooblaščenega 
koncesionarja. Morebitni odvoz bo zagotavljalo javno podjetje. Podrobnejša obrazložitev je podana pri PP 44232 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 053004 - Zbirni center Radovljica  
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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. 

44235 Sanacija ekoloških otokov 13.500 € 
Na postavki so sredstva namenjena ureditvi obstoječih in gradnji novih ekoloških otokov.  

 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje. Višina sredstev se spreminja, ker se bo ureditev 
ekološkega otoka pri podružnični šoli Begunje izvedla v sklopu investicije ureditve prometne in zunanje ureditve ob 
šoli.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 053003 - Sanacija ekoloških otokov 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 910.457 € 

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 910.457 € 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje. Razlika v vrednosti nastaja zaradi sprememb 
pri ČN Radovljica in pri gradnji kanalizacije na Lancovem.  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. Največja načrtovana 
investicija je zaključek gradnje kanalizacije na spodnjem Lancovem. V letu 2022 načrtujemo tudi nadaljevanje gradnje 
primarne in sekundarne kanalizacije Kamna Gorica, nadgradnja kanalizacije na območju Aglomeracije Radovljica 
(izgradnja manjkajočih kanalizacijskih priključkov v Radovljici in Lescah) ter začetek priprave projektne 
dokumentacije za nadgradnjo čistilne naprave v Radovljici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 052001 - ČN Radovljica 
NRP - 052012 - Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 
NRP - 052024 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save 
NRP - 052030 - Primarna in sekundarna kanalizacija Kamna Gorica 
NRP - 052066 - Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte 
NRP - 052067 - Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica 
NRP - 052080 - Izgradnja meteorne kanalizacije 
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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. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 737.163 € 

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 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Regionalni razvojni program Gorenjske 

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 209.890 € 

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 46.550 € 

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. 
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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 
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 plačilo obveznosti izvajalcu za vodenje analitičnih evidenc javne gospodarske 
službe.  

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 
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 plačilu pogodbenih obveznosti javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o. za 
izdajo pogojev in soglasij s področja javne gospodarske službe.  

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 
Stroški storitev in letnih poročil iz preteklih let. 

44907 Vodenje katastra komunalnih naprav 19.800 € 
Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti izvajalcu Komunala Radovljica, d.o.o., ki vodi evidenco 
komunalne infrastrukture v občini.  

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 
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. 

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 
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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 75.300 € 
V letu 2022 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 ter vsakoletnim programom dela Občinskega sveta. 

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 
Izračuni temeljijo na oceni programa dela za leto 2022. 

44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti60.000 € 
Sredstva na tej postavki so v letu 2022 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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 2022. 

44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 28.040 € 
Na tej postavki v letu 2022 planiramo nadaljevanje postopka prvih sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega 
razvoja občine z urbanistično zasnovo Radovljica - Lesce. 

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 
Izračuni temeljijo na oceni možne izvedbe programa dela za leto 2022. 

1603 Komunalna dejavnost 527.273 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, urejanje 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 
16039001 - Oskrba z vodo 
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  
16039003 - Objekti za rekreacijo  
16039004 - Praznično urejanje naselij 



 

203 

16039001 Oskrba z vodo 427.320 € 

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 427.320 € 
S postavke se sredstva namenjajo za vzdrževanje obstoječih in gradnjo novih vodovodnih omrežij. Največja predvidena 
investicije je obnova vodovodnega omrežja v naselju Sp. Lancovo, ki se bo izvajala sočasno z gradnjo kanalizacije ter 
obnova vodovodnega omrežja v naselju Kamna Gorica, ki bo potekala sočasno z gradnjo kanalizacije v Kamni Gorici. 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje zaradi delnega prenosa stroškov na kanalizacijo 
Lancovo.  

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 - 063041 - Sanacija vodnih zajetij  
NRP - 063043 - Primarni vodovod Kamna Gorica 
NRP - 063044 - Sekundarni vodovod Kamna Gorica 
NRP - 063053 - Vodovod v naselju Dobravica 

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.  

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 453 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih 
službah v občini Radovljica 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 
Dolgoročni cilji so zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter 
zagotavljanje razvoja 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. 
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44328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 453 € 
Izvajanje pokopališke dejavnosti, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna minimalno znižuje. 

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.  

16039003 Objekti za rekreacijo 75.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram obsega upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo, kot so: zelenice, parki,... 

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 
Dolgoročni cilj je dvig kakovosti bivanja prebivalcev. 

Kazalci: 
- površina zelenih površin,  
- površina parkovnih površin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje urejenih in vzdrževanih zelenih površin v urbanem okolju. 

Kazalci: 
- površina urejenih zelenih površin,  
- površina urejenih parkovnih površin,  
- število dreves, ki so deležna ustrezne oskrbe in nege. 

44909 Parkovne in hortikulturne ureditve 75.000 € 
V okviru postavke se zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje zelenic, parkovne in hortikulturne ureditve ter nego 
dreves na javnih površinah v občini. Vzdrževanje po odloku izvaja javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o. Manjši 
del sredstev je namenjen za tekoča vzdrževanja, ki jih izvaja občina samostojno. 

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 
Izhodišča temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let in sklenjenih pogodb. 

16039004 Praznično urejanje naselij 24.500 € 

Opis podprograma 
V dejavnost podprograma 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.  

Kazalec: 
- število okrasitev / praznikov 

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 24.500 € 
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za novoletno in praznične okrasitve naselij v občini Radovljica. 
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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 
Pretekli letni stroški za okrasitev naselij in ocene za dodatno novoletno okrasitev. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 120.000 € 

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 120.000 € 

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 120.000 € 

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 120.000 € 
Proračunska rezerva občine se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč. Vrednost proračunske postavke se glede 
na osnutek proračuna zvišuje, ker sredstva ohranjamo na enakem nivoju kot so načrtovana v letu 2021.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so ocenjena na podlagi projektne dokumentacije in na osnovi ocene vrednosti izvedenih del ob upoštevanju 
prenosa neporabljenih sredstev v preteklem letu. 
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60 KRAJEVNE SKUPNOSTI 
Višina sredstev po krajevnih skupnostih se določa skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih 
skupnosti v občini Radovljica (DN UO, Št. 268, 5.6.2020) (v nadaljevanju Odlok). 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.  
 
Z Odlokom 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. 
 
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, ter ocenjenih lastnih prihodkov 
izoblikovale finančni plan za leto 2022 po posameznih proračunskih postavkah.  
 
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.  
 

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 in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica, Statut 
Občine Radovljica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica. 
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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 2022 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 Proračun 2022 
- predlog 

1 2 3 

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 40109 - Sredstva za delovanje KS Begunje 19.230,29 

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 40110 - Sredstva za delovanje KS Brezje 14.790,00 

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA 
GORICA 40111 - Sredstva za delovanje KS Kamna Gorica 10.065,55 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 40112 - Sredstva za delovanje KS Kropa 5.306,00 

KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 40113 - Sredstva za delovanje KS Lancovo 12.870,50 

KRAJEVNA SKUPNOST  LESCE 40114 - Sredstva za delovanje KS Lesce 35.268,39 

KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 40115 - Sredstva za delovanje KS Ljubno 12.911,93 

KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 40116 - Sredstva za delovanje KS Mošnje 10.475,00 

KRAJEVNA SKUPNOST   OTOK 40117 - Sredstva za delovanje KS Otok 1.687,82 

KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 40118 - Sredstva za delovanje KS Podnart 6.456,00 

KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA 40119 - Sredstva za delovanje KS Radovljica 17.779,05 

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA 
DOBRAVA 40120 - Sredstva za delovanje KS Srednja Dobrava 8.912,79 

SKUPAJ 155.753,32 

 
 

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. 
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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. 

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. 
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44316 - 44327 Komunalne ceste in objekti 
Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo investicij. Krajevne skupnosti Begunje, Brezje, Lancovo, Lesce, 
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 prenesena 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 prikazana 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 Proračunska postavka/NRP Proračun 2022 - predlog 

1 2 3 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BEGUNJE 

44316 – Komunalne ceste in objekti - KS 
Begunje / 045035 Komunalne ceste in objekti - 
KS Begunje 

0,00 
29.061,76 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045314 Investicije - KS Begunje 29.061,76 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BREZJE 

44317 - Komunalne ceste in objekti - KS Brezje / 
045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 0,00 

22.824,48 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045315 Investicije - KS Brezje 22.824,48 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KAMNA GORICA 

44318 - Komunalne ceste in objekti - KS Kamna 
Gorica / 045037 Komunalne ceste in objekti - KS 
Kamna Gorica 

36.426,48 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KROPA 

44319 - Komunalne ceste in objekti - KS Kropa / 
045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 15.644,56 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 

44320 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Lancovo / 045039 Komunalne ceste in objekti - 
KS Lancovo 

11.686,87 
21.586,87 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045318 Investicije - KS Lancovo 9.900,00 

KRAJEVNA SKUPNOST  
LESCE 

44321 - Komunalne ceste in objekti - KS Lesce / 
045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 19.855,46 

33.855,46 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045319 Investicije - KS Lesce 14.000,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LJUBNO 

44322 - Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 
/ 045041 Komunalne ceste in objekti - KS 
Ljubno 

0,00 
19.577,53 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045320 Investicije - KS Ljubno 19.577,53 

KRAJEVNA SKUPNOST 
MOŠNJE 

44323 - Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 
/ 045042 Komunalne ceste in objekti - KS 
Mošnje 

0,00 
22.073,63 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045321 Investicije - KS Mošnje 22.073,63 
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Proračunski uporabnik Proračunska postavka/NRP Proračun 2022 - predlog 

1 2 3 

KRAJEVNA SKUPNOST   
OTOK 

44324 - Komunalne ceste in objekti - KS Otok / 
045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 0,00 

11.983,52 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045322 Investicije - KS Otok 11.983,52 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

44325 - Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 
/ 045044 Komunalne ceste in objekti - KS 
Podnart 

5.152,68 
20.152,68 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045323 Investicije - KS Podnart 15.000,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 

44326 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Radovljica / 045045 Komunalne ceste in objekti 
- KS Radovljica 

34.600,05 

47.082,05 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045324 Investicije - KS 
Radovljica 

12.482,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
SREDNJA DOBRAVA 

44327 - Komunalne ceste in objekti - KS Srednja 
Dobrava / 045046 Komunalne ceste in objekti - 
KS Srednja Dobrava 

20.171,08 

SKUPAJ 300.440,10 

 
Krajevna skupnost Begunje načrtuje preplastitev ceste Begunje 24 in Poljče 24a-25 ter ureditev opornih zidov in ograje. 
Investicije bo zanjo izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Brezje načrtuje obnovo ceste v Dolenje ali ceste Brezje 17c do 24. Izvedla se bo investicija, ki ne bo 
izvedena v letu 2021. Investicijo bo izvedla občinska uprava.  

Krajevna skupnost Kamna Gorica načrtuje obnovo cest in ureditev meteornih voda. 

Krajevna skupnost Kropa načrtuje izvedbo naslednjih investicij: saniranje poti Graben Smukar, ureditev zapornice pri 
rakah, ureditev kap na mostu v Kotlu, ureditev ograj na mostu pri bazenu.  

Krajevna skupnost Lancovo načrtuje ureditev javne razsvetljave na Spodnjem Lancovem, to investicijo bo zanjo izvedla 
občinska uprava. Poleg tega načrtuje tudi ureditev cest in opornih zidov ter balinišča. 

Krajevna skupnost Lesce načrtuje sanacijo cest in pločnikov. Del investicij do zanjo izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Ljubno načrtuje ureditev športnega igrišča, investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava.  

Krajevna skupnost Mošnje načrtuje izvedbo ene izmen naslednjih investicij: ureditev ceste Mošnje 30-9, ureditev ceste 
Graben, popravilo pločnika. Investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Otok načrtuje nadaljevanje preplastitve ceste Sp. Otok, investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Podnart načrtuje obnovo ceste klanec Poljšica, investicijo bo zanjo izvedla občinska uprava. 

Krajevna skupnost Radovljica načrtuje ureditev javne razsvetljave Bevkova, investicijo bo zanjo izvedla občinska 
uprava, ter ureditev poti Cesta svobode, razgledne točke Volčji hrib, Vurnikove poti po Radovljici, poti po robu terase 
nad Jelovško ulico, obnovo in dopolnitev urbane opreme ter postavitev promocijskih tabel.  

Krajevna skupnost Srednja Dobrava načrtuje obnovo cest in objektov.   
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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  

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. 



 

213 

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.  

Proračunski uporabnik Proračunska postavka Proračun 2022 
- predlog 

1 2 3 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BEGUNJE 

64110 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Begunje 10.500,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BREZJE 

64120 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Brezje 6.500,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KAMNA GORICA 

64130 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Kamna Gorica 7.500,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KROPA 

64140 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Kropa 7.510,00 

KRAJEVNA SKUPNOST  
LESCE 

64160 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Lesce 22.000,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LJUBNO 

64170 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - 
Ljubno 4.359,00 

64171 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 3.641,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
MOŠNJE 

64180 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Mošnje 7.700,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

64200 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Podnart 6.250,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
SREDNJA DOBRAVA 

64220 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS 
Srednja Dobrava 3.700,00 

SKUPAJ 79.660,00 

 

Krajevne skupnosti Kropa, Lesce in Mošnje načrtujejo poleg izdatkov za izvajanje pokopališke dejavnosti tudi 
investicijsko vzdrževanje objektov, in sicer: 

- KS Kropa – ureditev lapidarija, 
- KS Lesce – zamenjava skodel na zidu, 
- KS Mošnje – menjava tlakovcev. 

 

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 Proračun 2022 
- predlog 

1 2 3 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BREZJE 64121 - Sofinanciranje drugih programov KS Brezje 3.000,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KAMNA GORICA 64131 - Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica 6.496,30 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KROPA 64143 - Sofinanciranje drugih programov KS Kropa 10.145,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 64150 - Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo 1.981,43 

KRAJEVNA SKUPNOST 
MOŠNJE 64181 - Sofinanciranje drugih programov KS Mošnje 4.500,00 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 64204 - Sofinanciranje drugih programov KS Podnart 5.300,00 

SKUPAJ 31.422,73 

 

Krajevni skupnosti Kropa in Podnart načrtujeta poleg izdatkov za delovanje kulturnih domov tudi investicijsko 
vzdrževanje kulturnih domov, in sicer: 

- KS Kropa – nadaljevanje ureditve prostora za orkester in garderob, 
- KS Podnart – menjava vrat. 
 

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,  
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- 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. 
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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. 

Proračunski uporabnik Proračunska postavka Proračun 2022 
- predlog 

1 2 3 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BEGUNJE 

64114 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Begunje 3.382,51 

KRAJEVNA SKUPNOST 
BREZJE 

64122 - Sredstva za vzdrževanje otoških igrišč - KS 
Brezje 432,13 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KAMNA GORICA 

64132 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Kamna Gorica 4.454,48 

KRAJEVNA SKUPNOST 
KROPA 

64145 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Kropa 986,77 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LANCOVO 

64156 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Lancovo 835,27 

KRAJEVNA SKUPNOST  
LESCE 

64163 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Lesce 7.134,97 

KRAJEVNA SKUPNOST 
LJUBNO 

64175 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Ljubno 6.134,97 

KRAJEVNA SKUPNOST 
MOŠNJE 

64183 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Mošnje 1.389,91 

KRAJEVNA SKUPNOST 
PODNART 

64201 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Podnart 367,56 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 

64211 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Radovljica 9.650,73 

KRAJEVNA SKUPNOST 
SREDNJA DOBRAVA 

64226 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS 
Srednja Dobrava 270,70 

SKUPAJ 35.040,00 

 

Krajevne skupnosti Kamna Gorica, Kropa, Ljubno, Mošnje in Radovljica načrtujejo poleg izdatkov za redna 
vzdrževalna dela na igriščih tudi investicije v igrišča, in sicer: 

- KS Kamna Gorica – obnova igral,  
- KS Kropa – novo igralo, 
- KS Ljubno – zamenjava igral, 
- KS Mošnje – ureditev podlage. 
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71 REŽIJSKI OBRAT 96.000 € 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 70.869 € 

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 70.869 € 

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 70.869 € 

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 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. 
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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 38.288 € 
Postavka vsebuje stroške, ki so potrebni za izvajanje tržne dejavnosti delovanja režijskega obrata, kot so npr. stroški 
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, in sicer šolo letenja in prodaja 
gorivo uporabnikom letališča. Te dejavnosti so edini vir prihodkov za vzdrževanje letaliških površin in objektov na 
njem. S spremembo zakonodaje v letu 2019 je režijskemu obratu onemogočeno izvajanje panoramskih letov, zato 
prihodkov iz tega naslova v prihodnjih letih ne načrtujemo.  

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 
Ocena stroškov temelji na višini porabe sredstev v letu 2020 ter na podlagi ocene potreb za leti 2021 in 2022. 

76002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.981 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 19.600 € 
Sredstva se namenjajo vzdrževanju objektov na letališču, letaliških površin in drugih osnovnih sredstev potrebnih za 
delovanje letališča. V letu 2020 je bila pridobljena projektna dokumentacije za investicijsko vzdrževanje upravne stavbe 
in za investicijska vlaganja na ostalih površinah letališča. Izvedba bo izvedena v okviru proračunskih možnosti. Na 
NRP zagotavljamo sredstva še za poračun preteklih investicijskih vlaganj obnove gostinskega lokala. Na NRP Nakup in 
investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev so sredstva namenjena nakupu strojne računalniške opreme in zamenjavi 
dotrajanega pohištva.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.131 € 

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. 
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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 25.131 € 

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 25.131 € 

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 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 12.150 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 2020 ter na podlagi ocene potreb za leti 2021 in 2022. 

75002 Strošek dela - javna služba 12.981 € 
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 glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 199.420 € 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 199.420 € 

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 199.420 € 

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 193.920 € 

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. 

83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 138.500 € 
Za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo se zagotavljajo sredstva za plače 
zaposlenih v tem skupnem organu. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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 55.420 € 
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 ne spreminja. 

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. 

83300 Nabava vozil in opreme za redarje 5.500 € 
V letu 2022 predvidevamo obnovo dela strojne računalniške opreme, pisarniškega pohištva in prometne signalizacije. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 013018 Nabava vozil in opreme za redarje 
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C. RAČUN FINANCIRANJA -942.105 € 

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO 942.105 € 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 942.105 € 

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 942.105 € 

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 942.105 € 

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. 
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44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 942.105 € 
Občina Radovljica odplačuje glavnice za najete dolgoročne kredite pri poslovnih bankah in Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (povratna sredstva). Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje, saj so 
obveznosti iz naslova plačila glavnic, zaradi koriščenja kredita v letu 2020 v nižjem znesku od načrtovanega, nižje. 

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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III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

01 POLITIČNI SISTEM 6.370 € 

010001 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 1.820 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in računalniške opreme. V okviru tega programa so predvidena sredstva za občinski svet v 
novem mandatu 2022-2026. 

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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja.  

010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 640 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 0 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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. 

Upoštevan je predlog svetnika, da se sredstva za nakup računalniške opreme v letih 2021 in 2022 ne načrtujejo, zato je 
NRP ukinjen, sredstva pa premeščena na druge konte. 

010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD 460 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 920 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 460 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 460 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo460 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010017 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 460 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica 230 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

010019 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 230 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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010020 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojna članica Sandra 
Zadnikar 230 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer 
za nakup računalnikov in 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 99.500 € 

013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13 3.900 € 

Namen postavke je tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Kranjska cesta 13.  

Stanje projekta 
V letu 2022 so sredstva namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov in dokončanje obnove kurilnega sistema.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin 46.000 € 

Namen in cilj postavke projekta je zemljiškoknjižna ureditev nepremičnin v lasti občine Radovljica. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica in bodo porabljena za 
izdelavo elaboratov ureditve, posestnih meja zemljiških parcel, etažne lastnine ter pripadajočih zemljišč. Kjer občina ni 
lastnik v celoti, bo ureditev etažne lastnine sofinancirana s strani solastnikov objekta. Glavnina sredstev bo porabljena 
za odmere kategoriziranih cest in ureditev zemljiškoknjižnega stanja obstoječih cest ter ostalih javnih površin. Sredstva 
na postavki so namenjena tudi odmeri in prenosu pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim objektom.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013015 Upravljanje občinskega premoženja 30.000 € 

Namen in cilj postavke je ustrezno upravljanje in vzdrževanje občinskega premoženja.  

Stanje projekta 
Sredstva bodo v letu 2022 porabljena za dokončanje prostorov za shranjevanje na Linhartovem trgu 26.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 18.000 € 

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 bila pridobljena projektna dokumentacije za investicijsko vzdrževanje upravne stavbe in za investicijska 
vlaganja na ostalih površinah letališča. Izvedba v letu 2022 bo izvedena v okviru proračunskih možnosti. Na NRP 
zagotavljamo sredstva še za poračun preteklih investicijskih vlaganj obnove gostinskega lokala.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja.  
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040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 1.600 € 

Sredstva so namenjena nakupu in investicijskemu vzdrževanju osnovnih sredstev.  

Stanje projekta 
Sredstva so zagotovljena za nakup strojne računalniške opreme in za postopno zamenjavo dotrajane pohištvene opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 373.200 € 

042027 Vadbeni park Lesce 50.000 € 

Za izvedbo projekta bo Občina Radovljica v letu 2021, skupno z drugimi občinami, kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev 4 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS 
Gorenjska košarica. V okviru projekta bo vzpostavljen vadbeni park v Lescah.  

Stanje projekta 
V pripravi je dokumentacija za izvedbo projekta.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

042028 Projekti CLLD 50.000 € 

Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje programa razvoja podeželja (po novem CLLD, nekdanji LEADER), in 
sicer projektov CLLD, ki jih bo Občina Radovljica skupaj z Gorenjskimi občinami prijavila za pridobitev nepovratnih 
sredstev 4 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska 
košarica. Projekti bodo izvedeni v letu 2022. 

Stanje projekta 
Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje programa razvoja podeželja (po novem CLLD, nekdanji LEADER), in 
sicer projektov CLLD, ki jih bo Občina Radovljica skupaj z Gorenjskimi občinami prijavila za pridobitev nepovratnih 
sredstev 4 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska 
košarica. Projekti bodo izvedeni v letu 2022.  

Vrednost se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

042030 Hitro s kolesom - 2. del 50.000 € 

Za izvajanje omenjenega projekta bo 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. Občina Radovljica je v letu 2019 v projektu Hitro s kolesom že 
vzpostavila sistem za avtomatizirano izposojo koles - 5 postaj za izposojo koles. Sistem je kompatibilen s sistemom  
občin v celotni regiji Gorenjske.  S tem projektom želimo prej navedeni projekt nadgraditi s postavitvijo še dodatnih 
postaj za izposojo koles in tako vzpostaviti pogoje za še večjo uporabo koles v somestju Radovljica - Lesce in boljšo 
povezanost mestnega središča z bližnjimi naselji. Projekt bo izveden v letu 2022. 

Stanje projekta 
V pripravi je dokumentacija za izvedbo projekta.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

042031 Lokalna samooskrba 0 € 

Za izvedbo projekta Lokalna samooskrba bo Občina Radovljica v letu 2021, skupno z drugimi občinami, kandidirala za 
pridobitev nepovratnih sredstev 4 Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
LAS Gorenjska košarica. Cilj projekta je preko sodobnih družbenih kanalov ozavestiti mlajše občane (mladi do 35 let 
ter mlade družine) o pomenu samooskrbe, prehranske neodvisnosti in jih hkrati vzpodbuditi k lastni predelavi hrane.  

Stanje projekta 
V primerjavi z osnutkom proračuna so sredstva prenesena na proračunsko postavko 44810 Izvajanje programov preko 
razvojne agencije, ker bo ta del pripravil RAGOR. 
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999901 PP - Območje 1 - Radovljica 30.000 € 

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 1, ki so ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejel 
najvišje število glasov. V območje 1 spadajo naselja znotraj krajevne skupnosti Radovljica. Na podlagi sklepa 4. seje 
Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica z dne 24.11.2020, se v proračun občine za leti 2021 in 
2022 uvrstijo naslednji projekti: 

- Telovadba v gozdu in razgled na Deželo (Obla Gorica in Volčji hrib) 
- Zunanja ureditev športnega parka Vrbnje 
- Pasji park Radovljica 
- Ekološka tržnica v Radovljici 

Stanje projekta 
Vsi projekti se bodo pripravili in izvedli v letih 2021 in 2022.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

999902 PP - Območje 2 - Lesce 30.000 € 

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 2, ki so ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejel 
najvišje število glasov. V območje 2 spadajo naselja znotraj krajevne skupnosti Lesce. Na podlagi sklepa 4. seje 
Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica z dne 24.11.2020, se v proračun občine za leti 2021 in 
2022 uvrstijo naslednji projekti: 

- športni objekt, 
- izdelava in namestitev gnezdilnic za ptice in netopirnic ter ročno odstranjevanje invazivnih rastlin ob potoku 

Blatnica, 
- utripajoč znak prehod za pešce, 
- turistična točka, 
- počitniške delavnice in  
- vaška tržnica, izmenjevalnica, bolšji sejem. 

Stanje projekta 
Vsi projekti se bodo pripravili in izvedli v letih 2021 in 2022. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

999903 PP - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava 30.000 € 

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 3, ki so ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejel 
najvišje število glasov. V območje 3 spadajo naselja znotraj krajevnih skupnosti Kamna Gorica, Kropa, Lancovo in 
Srednja Dobrava. Na podlagi sklepa 4. seje Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica z dne 
24.11.2020, se v proračun občine za leti 2021 in 2022 uvrstijo naslednji projekti: 

- Petrova pot, 
- obnova vodne učne poti Grabnarica in naravoslovne učne poti Pusti grad,  
- gozdna učna pot Kamna Gorica, 
- trim steza Kropa. 

Stanje projekta 
Vsi projekti se bodo pripravili in izvedli v letih 2021 in 2022.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

999904 PP - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart 30.000 € 

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 4, ki so ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejel 
najvišje število glasov. V območje 4 spadajo naselja znotraj krajevnih skupnosti Brezje, Ljubno in Podnart. Na podlagi 
sklepa 4. seje Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica z dne 24.11.2020, se v proračun občine 
za leti 2021 in 2022 uvrstijo naslednji projekti: 

- nakup petih AED enot,  
- postavitev nadstreška na informacijski točki Podnart, 
- obnova poti in studenca zdravilne vode v Cizlju, 
- univerza za 2. življenjsko obdobje, 
- fitnes v naravi - Črnivec, 
- zaščitimo in ohranimo naravo za domačine, turiste in živali. 
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Stanje projekta 
Vsi projekti se bodo pripravili in izvedli v letih 2021 in 2022.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

999905 PP - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok 30.000 € 

Namen in cilj je izvedba projektov v območju 5, ki so ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na glasovanju prejel 
najvišje število glasov. V območje 5 spadajo naselja znotraj krajevnih skupnosti Begunje, Mošnje in Otok. Na podlagi 
sklepa 4. seje Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica z dne 24.11.2020, se v proračun občine 
za leti 2021 in 2022 uvrstijo naslednji projekti: 

- prenova otroškega igrišča v Krpinu, 
- izdelava dokumentacije DGD za izvedbo rekonstrukcije večnamenskega objekta,  
- arheološka pot Mošnje, 
- podgorska pešpot, 
- javna razsvetljava v delu naselja Poljče. 

Stanje projekta 
Vsi projekti se bodo pripravili in izvedli v letih 2021 in 2022.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

060007 Oprema za redno delovanje - KS Brezje 200 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013001 Plan nabave opreme - občinska uprava 14.500 € 

Namen in cilj je nabava ustrezne opreme. V letu 2022 načrtujemo manjše posodobitve pisarniške opreme ter strojne in 
licenčne programske računalniške opreme, ki je potrebna za delo strokovnih služb občinske uprave. Glede na pretekla 
leta se sredstva na postavki zmanjšujejo, saj je bil nakup pisarniškega pohištva večinoma realiziran. 

Stanje projekta 
Posodobitev in dopolnitev opreme bo potekala v skladu s potrebami. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 32.500 € 

Sredstva so planirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina 
Radovljica.  

Stanje projekta 
Sredstva so planirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina 
Radovljica. V letu 2022 je načrtovana sanacija sanitarij v občinski stavbi. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013018 Nabava vozil in opreme za redarje 5.500 € 

V letu 2022 predvidevamo obnovo dela strojne računalniške opreme, pisarniškega pohištva in prometne signalizacije. 
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Stanje projekta 
Za delovanje skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo je pripravljen osnutek finančnega načrta za leto 
2022 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013019 Ureditev pisarn na OU 20.000 € 

Cilj je ureditev prostorov za zaposlene. 

Stanje projekta 
Sredstva so načrtovana za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev prostorov v mansardi stavbe občine.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 463.500 € 

022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 7.500 € 

Namen in cilji postavke 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

07039002 Protipožarna varnost 456.000 € 

032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 19.000 € 

Namen in cilj postavke 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme 32.000 € 

Namen in cilji postavke 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

032004 Nakup gasilske opreme 40.000 € 

Namen in cilji postavke so zagotoviti opremljenost gasilskih enot z ustrezno opremo po minimalnih merilih, s čimer 
izpolnjujemo tudi zakonske obveznosti občine. 

Stanje projekta 
Sredstva se razporejajo glede na plan nabave opreme in na minimalne zahteve po opremljenosti enot skladno s 
sprejetimi programi Gasilske zveze Radovljica. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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032005 Nakup gasilskih vozil 115.000 € 

Namen in cilji postavke 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 250.000 € 

Za izvedbo projekta Regijsko reševalni center so v letu 2022 predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije 
za objekt(a) in za začetek gradnje komunalne opreme na tem območju. 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 2022 so sredstva namenjena pridobivanju projektne dokumentacije in začetku gradnje komunalne opreme na tem 
območju. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 220.600 € 

042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 59.600 € 

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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 60.000 € 

Sredstva na NRP so namenjena pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini Radovljica 
in bodo dodeljena na podlagi in z nameni javnih razpisov. Sredstva se bodo namenila za obnovo gozdnih vlak, poljskih 
poti, za nakup opreme za delo v gozdu, za nakup nove kmetijske opreme, za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah in za delovanje društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja ter za nakup dodatkov za zorenje gnojevke. 
Po sprejemu proračuna bosta objavljena: Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica in Razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na 
območju OR. Sredstva bodo vlagateljem razdeljena v skladu in z nameni razpisov. Vrednost NRP se glede na osnutek 
proračuna povečuje za 10.000,00 EUR na predlog Odbora za kmetijstvo. 

Stanje projekta 
Višina sredstev za izvedbo NRP je v enaki višini kot v letu 2020.  

042131 Narava nas uči 41.000 € 

V okviru projekta je bil vzpostavljen skupni javni učni vrt ob Osnovni šoli A. T. Linharta v Radovljici, kjer se 
pripadniki različnih ciljnih skupin (ženske, brezposelni, nosilci kmetijskih gospodarstev, vrtičkarji, ljudje s posebnimi 
potrebami) in starostnih skupin (otroci, starejši) družijo in učijo trajnostne samooskrbe po metodi biodinamike. 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 
V letu 2022 zagotavljamo sredstva za vzdrževanje vrta in nadaljevanje izobraževanj. Višina sredstev za izvedbo NRP je 
ocenjena na podlagi realizacije  leta 2020 in na podlagi ocene potreb za delo na vrtu v letu 2022.  
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042008 Stroški azila za zapuščene živali 15.000 € 

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, ki deluje v okviru Javnega 
zavoda Živalski vrt Ljubljana. Proračunska postavka zajema sredstva za mesečno oskrbo najdenih živali. Vrednost 
projekta se glede na osnutek proračuna povečuje na podlagi števila oskrbovanih zapuščenih živali v letu 2020 in s tem 
povezanih stroškov oskrbe zapuščenih živali.  

Vrednost proračunske postavke se v letih 2021 in 2022 vrača na raven predhodnih let. 

042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 45.000 € 

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest je zakonska obveza, za katero zagotavlja sredstva država. Za letni program 
vzdrževanja je pristojen Zavod za gozdove Slovenije, za izvedbo pa skrbijo občine z izvajalcem, ki ga pridobijo na 
javnem razpisu. Potrebe so večje od razpoložljivih proračunskih sredstev, zato se vzdrževanje izvaja skladno s 
prioritetami, ki jih opredeli letni program. 

Stanje projekta 
Po sprejemu proračuna 2021/2022 bo občina izbrala izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest in skladno s pogodbo 
izvajala tekoče vzdrževanje.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 43.100 € 

065004 Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica 11.000 € 

Namen in cilj projekta je energetska sanacija osnovne šole A.T. Linharta v Radovljici. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena menjavi radiatorjev in vgradnji termostatskih glav. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

065009 Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica 13.500 € 

Namen in cilj projekta je energetska sanacija osnovne šole Antona Janše v Radovljici. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena zamenjavi radiatorjev. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 18.600 € 

Namen in cilj je izvajanje energetskega knjigovodstva in upravljanja z občinskim premoženjem.  

Stanje projekta 
Planirana sredstva v letu 2022 so predvidena za tekoče izvajanje energetskega knjigovodstva. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 2.262.175 € 

045015 Ureditev hodnikov za pešce 38.500 € 

Namen in cilj projekta je ustrezna ureditev hodnikov za pešce v občini Radovljica.   

Stanje projekta 
V letu 2022 so sredstva namenjena za izvedbo manjkajočega pločnika pri podružnični šoli Begunje in izdelavo 
projektne dokumentacije za umestitev pločnika na odseku ceste Posavec - Otoče. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 36.426 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 15.645 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 11.687 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Izvedba investicije v javno razsvetljavo Sp, Lancovo, ki jo 
bo za KS izvedla občinska uprava, se je rokovno uskladila z gradnjo kanalizacije in se tako premaknila v leto 2022. 
Posledično so se uskladila tudi predvidena sredstva, razlika pa se je prenesla na predmetni NRP. 

045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 19.855 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 5.153 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 34.600 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 20.171 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 186.295 € 

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.  

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena ureditvi cestnih in javnih površin sočasno z gradnjo kanalizacije v Kamni gorici. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 58.500 € 

Vzdrževanje kolesarskih stez, opreme in informativnih tabel na kolesarskih stezah ter postajah za izposojo koles.   

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje obstoječe kolesarske infrastrukture. V letu 2020 je bil izveden projekt 
vzpostavitve sistema izposojevalnic koles in električnih koles na območju gorenjske regije. Sistem izposoje koles 
deluje, zato se večino sredstev zagotavlja za redno delovanje in vzdrževanje sistema. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi zagotavljanja dodatnih 
sredstev za odkupe zemljišč na trasi bodoče kolesarske poti, ki povezuje OŠ Lesce in OŠ Radovljica. 

045167 Sanacija mostov in rak 30.800 € 

Sanacija najbolj kritičnih mostov in rak na lokalnih in krajevnih cestah.  

Stanje projekta 
V letu 2022 so zagotovljena sredstva samo za izvedbo najnujnejših ukrepov na obstoječih mostovih in rakah.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna minimalno povečuje. 

045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici 30.000 € 

Sanacija najbolj kritičnih cestnih odsekov na krajevnih cestah v največjem naselju v Radovljici. Ceste so dotrajane 
praktično v celem naselju zato se bomo zaradi omejenih sredstev, sanacije lotili postopoma po fazah. 

Stanje projekta 
Sanacija Gradnikove ceste od h.š. 5 - 133, pri čemer je predvidena umestitev pločnika in obnova celotne komunalne 
infrastrukture. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna na novo oblikuje v predlogu proračuna. Sredstva se namenja za 
pripravo projektne dokumentacije za sanacijo Gradnikove ceste od h.š. 5 - 133. 

045186 Cesta Lesce - Hlebce - Begunje 30.000 € 

Celovita rekonstrukcija navedenega cestnega odseka z ureditvijo pločnikov, odvodnjavanja, ureditev kolesarskih stez in 
javne razsvetljave.  
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Stanje projekta 
Sprejet je bil OPPN za predvideno rekonstrukcijo ceste in na njegovi podlagi izvedena obodna parcelacije dela zemljišč. 
Rekonstrukcija ceste se bo izvajala fazno. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna na novo oblikuje v predlogu proračuna. Sredstva se namenja za 
pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo odseka ceste od križišča za Zgošo do pokopališča v Begunjah.  

045192 Cesta - Alpska cesta v Lescah 20.000 € 

Ureditev Alpske ceste v Lescah. 

Stanje projekta 
V letu 2022 je predvidena izvedba umestitve kolesarskih pasov na obstoječi cesti, na podlagi izdelana projektne 
dokumentacije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045213 Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji 778.380 € 

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 v sklopu umestitve kolesarskih in peščevih površin predvidena tudi preboja skozi 
objekt železniškega nadvoza.  

Stanje projekta 
V letu 2022 je predvidena izvedba druge faze gradnje kolesarskih povezav Radovljice z zalednimi naselji, ki s nanaša 
na obnovo Železniške ulice.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi zagotavljanja dodatnih 
sredstev za izvedbo obnove komunalne infrastrukture na Železniški ulici v Lescah.  

045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 10.000 € 

Ureditev prometnih tokov in režimov na območju Begunj in zalednih naselij. 

Stanje projekta 
V letu 2022 je predvidena realizacija prometne študije za širše območje Begunj skladno z naročenim elaboratom.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045314 Investicije - KS Begunje 29.062 € 

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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045315 Investicije - KS Brezje 22.824 € 

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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045318 Investicije - KS Lancovo 9.900 € 

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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna znižuje. Izvedba investicije v javno razsvetljavo Sp, Lancovo se je 
rokovno uskladila z gradnjo kanalizacije in se tako premaknila v leto 2022. Posledično so se uskladila tudi predvidena 
sredstva. 

045319 Investicije - KS Lesce 14.000 € 

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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna znižuje. Pri pripravi predloga proračuna je prišlo do povečanja višine 
sredstev predvidenih za redno delovanje KS, posledično so se zmanjšala sredstva na investicijah. 

045320 Investicije - KS Ljubno 19.578 € 

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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045321 Investicije - KS Mošnje 22.074 € 

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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045322 Investicije - KS Otok 11.984 € 

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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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045323 Investicije - KS Podnart 15.000 € 

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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045324 Investicije - KS Radovljica 12.482 € 

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 prenesena 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture 254.000 € 

Direkcija RS za infrastrukturo namerava v okviru izvedbe investicije nadgradnje železniške proge št. 20 Ljubljana-
Jesenice-d.m., na odseku med Kranjem in Jesenicami, 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 Kranj do železniške 
postaje Lesce-Bled. 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);  
- 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 se nahaja nadvoz nad železniško progo v območju 
železniškega postajališča Radovljica; 

- 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. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za dokončanje gradnje posameznih posegov, ki se nanašajo na izvedba navezovalne ceste do 
novega podvoza pod železniško progo v naselju Ovsiše, izvedba nadomestnega cestnega priključka do objekta Podnart 
15 in 16, izvedba navezovalne ceste do novega podvoza pod železniško progo v Zalošah in nadomestne javne poti med 
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novim podvozom in ukinjenim nivojskem prehodu NPr v km 606+105 ter odstranitev in novogradnja nadvoza čez 
železniško progo na območju železniškega postajališča Radovljica. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

065013 Rekonstrukcija Savske ceste 10.000 € 

Izvedba rekonstrukcije Savske ceste v Radovljici na celotni trasi od Ljubljanske ceste do CČN Radovljica. 

Stanje projekta 
Sprejet je OPPN in izvedena obodna parcelacija zemljišč ob Savski cesti. V letu 2022 se sredstva namenja za odkup 
zemljišč.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082009 Kropa - Trško jedro 5.000 € 

NRP je namenjen financiranju ureditve starega trškega jedra Krope.  

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082054 Kamna Gorica - trško jedro 10.000 € 

NRP je namenjen financiranju ureditve starega trškega jedra Kamne Gorice.  

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo lesenih rak in obrežnih zidov v bližini 
Kulturnega doma.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 326.360 € 

Ureditev in vzdrževanje javnih parkirišč v občini Radovljica ter spremljanje in dopolnjevanje parkirnih režimov na 
javnih parkiriščih glede na potrebe in obremenjenost. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za izvajanje nalog na obstoječih javnih parkiriščih (plačilo najemnin, električne energije ter 
vzdrževanje in upravljanje polnilnic za električna vozila), za zunanjo in prometno ureditev ob podružnični šoli Begunje 
in izdelavo projektne dokumentacije za prometno ureditev pri Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica Osnovna šola 
Antona Janše. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Višina sredstev se spreminja zaradi zagotavljanja dodatnih 
sredstev za ureditev parkirišča pri nadvozu čez železniško progo v Radovljici in dodatno utrjevanje brežine, vključno s 
sanacijo opornega zidu ob parkirišču. 

045012 Odstranitev ovir za invalide 4.000 € 

Gre za redno nalogo, v okviru katere se izboljšujejo standardi za invalide pri uporabi javnih površin. 

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, ki jo izvaja javno podjetje Komunala Radovljica 
d.o.o.. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija 6.000 € 

Urejanje kažipotne, turistične in druge obvestilne signalizacije v občini. 

Stanje projekta 
V letu 2022 se sredstva namenjajo za ureditev turistične signalizacije ob avtocesti, za obnovo obstoječe ulične 
signalizacije ter za vzdrževanje turistične in druge obvestilne signalizacije. 
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Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna znižuje. Višina sredstev se spreminja, ker v letu 2022 ni predvidene 
obnove turistične signalizacije ob avtocesti. 

045074 Cestna oprema 30.000 € 

Sredstva so namenjena za prometno urejanje cestnega omrežja, dopolnitev cestne opreme in prometne signalizacije. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za prometno urejanje cestnega omrežja, dopolnitev cestne opreme in prometne signalizacije. Del 
sredstev se namenja za izdelavo elaboratov presoje prometne varnosti in predlaganih ukrepov za izboljšanje le-te na 
posameznih cestnih odsekih. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045159 Urbana oprema 30.000 € 

Sredstva se namenjajo za izvajanje rednega vzdrževanja in nameščanje poenotenega koncepta zasnove urbane opreme v 
občini ter izvedbo Kovaškega šmarna. 

Stanje projekta 
Sredstva bodo namenjena za dopolnitev, zamenjavo in obnovo urbane opreme skladno z razpoložljivimi proračunskimi 
sredstvi.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045309 Parkirna hiša Grajski park 10.000 € 

Trajna rešitev mirujočega prometa za staro mestno jedro in center Radovljice.  

Stanje projekta 
Sredstva se namenjajo za arheološke raziskave Grajskega parka. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

045312 Ulična oprema Linhartovega trga 16.000 € 

Upravljanje in vzdrževanje sistema za fizično omejitev dostopa na Linhartov trg. 

Stanje projekta 
Predvideno je izvajanje pogodbe o vzdrževanju in upravljanju sistema kontrole dostopa. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 77.900 € 

Redno vzdrževanje cestne razsvetljave, zamenjava neustreznih sijalk z varčnimi ter kabliranje obstoječe cestne 
razsvetljave. Gradnja nove cestne razsvetljave je predvidena samo v primeru, ko Elektro Gorenjska izvaja kabliranje 
svojega omrežja oziroma ko občina prenavlja cestno ali komunalno infrastrukturo.  

Stanje projekta 
V letu 2022 je poleg rednega vzdrževanja predvidena zamenjava neustreznih svetilk z energetsko varčnimi, ureditev 
javne razsvetljave ob gradnji kanalizacije v Kamni Gorici in ureditev javne razsvetljave na Sp. Lancovem. Sredstva so 
predvidena tudi za zamenjavo obstoječe javne razsvetljave ob kabliranju Elektro Gorenjska. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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14 GOSPODARSTVO 92.500 € 

041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 35.000 € 

Namen in cilj postavke je pridobitev ustrezne dokumentacije, ki je podlaga za prijavo projektov na pričakovane razpise 
v tekočem letu. Na NRP so zajeta sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki omogočajo 
črpanje evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna in za pripravo druge investicijske dokumentacije ter 
dokumentacije za razpise.  

Stanje projekta 
Dokumentacija bo pripravljena v skladu z določili in zahtevami posameznega razpisa.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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 projekta se glede na osnutek 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 nujna investicijsko-vzdrževalna 
dela. 

Stanje projekta 
Predvideno v programu dela javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica za leto 2022. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti 19.500 € 

Sredstva na NRP se namenijo za nakup ponudbenih hišic za Linhartov trg. 

Stanje projekta 
Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 944.057 € 

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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

053003 Sanacija ekoloških otokov 13.500 € 

Ureditev ekoloških otokov. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena ureditvi ekološkega otoka pri podružnični šoli Begunje in ureditvi pokritega ekološkega otoka 
na Gradnikovi cesti.  
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Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna znižuje. Višina sredstev se spreminja, ker se bo ureditev ekološkega 
otoka pri podružnični šoli Begunje izvedla v sklopu investicije ureditve prometne in zunanje ureditve ob šoli. 

053004 Zbirni center Radovljica 15.000 € 

Razvoj in nadgradnja zbirnega centra Radovljica ter izvajanje morebitnih interventnih odvozov odpadne embalaže 
zaradi morebitnih težav pri prevzemu embalaže s strani pooblaščenega koncesionarja.   

Stanje projekta 
Predvidena sredstva so namenjena za interventne 

Sredstva na postavki so namenjena za pripravo projektne dokumentacije za nadgradnjo zbirnega centra v Radovljici. 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje za prvotno predvideno plačilo interventnih 
odvozov odpadne embalaže zaradi morebitnih težav pri prevzemu embalaže s strani pooblaščenega koncesionarja. 
Morebitni odvoz bo zagotavljalo javno podjetje. Podrobnejša obrazložitev je podana pri PP 44232 

052001 ČN Radovljica 45.496 € 

Pridobiti dokumentacijo za izvedbo nadgradnje CČN Radovljica iz dosedanjih 17.320 PE na 22.000 do 23.000 PE in 
kasnejša nadgradnja CČN.  

Stanje projekta 
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za nadgradnjo CČN Radovljica je potrebno pridobiti še projekt za izvedbo (PZI) za 
kar se v letu 2022 zagotavlja potrebna sredstva. Del sredstev je zagotovljenih za nujna vzdrževalna dela Sredstva za 
nujna vzdrževalna dela ostajajo na ravni osnutka proračuna. Planirana sredstva za  sofinanciranje odvoza odpadnega 
blata smo prerazporedili na PP 44 232 Subvencioniranje najemnin za infrastrukturo. Postavka je podrobneje 
obrazložena v posebnem deli proračuna. 

052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 97.580 € 

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. 
Prioritetna naloga v letu 2022 je izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Radovljica, ki zajema naselji Lesce in 
Radovljica ter del naselja Lancovo.  

Stanje projekta 
Projekte za večino investicij vezanih na NRP nam zagotavlja Komunala Radovljica. V letu 2022 bo izvedenih več novih 
odsekov kanalizacije znotraj aglomeracije Radovljica, v katero so vključena naselja Radovljica, Lesce in del naselja 
Lancovo. Do konca leta 2022 je namreč na območju aglomeracije Radovljica potrebno doseči 98 % priključenost 
objektov na kanalizacijo. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

052024 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Radovljica583.181 € 

Izgradnja kanalizacije v naselju Spodnje Lancovo je projekt za katerega smo pridobili nepovratna sredstva saj je ključen 
za dokončno dograditev kanalizacije v aglomeraciji Radovljica, ki zajema naselji Lesce in Radovljica ter del naselja 
Lancovo. 

Stanje projekta 

Po pridobljeni projektni dokumentaciji in gradbenem dovoljenju je bilo izvedeno JN za pridobitev izvajalca. Izvajalec je 
bil uveden v delo 29.9.2020. Zaradi dinamike sofinanciranja je pogodbeni rok za dokončanje del 01.09.2022. Vrednost 
projekta se glede na osnutek proračuna povečuje. Razlogi so naslednji: 

- dinamike gradnje kanalizacije na območju železniškega postajališča v Radovljici, ki poteka sočasno z obnovo 
železniške infrastrukture, se delno zamika v leto 2021, posledično se nekaj del prenese tudi v leto 2022,  

- del obstoječega vodovodnega omrežja se prestavi zaradi gradnje kanalizacije zato smo del sredstev iz postavke 
za obnovo vodovoda prenesli na ta NRP, 

- izvedena je bila razmejitev med neupravičenimi in upravičenimi stroški financiranja tega projekta 
- z dinamiko gradnje so usklajeni še stroški nadzora in koordinatorja varstva pri delu. 

052030 Primarna in sekundarna kanalizacija Kamna Gorica 102.200 € 

Izgradnja primarne kanalizacije na območju Kamne Gorice. 
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Stanje projekta 
V letu 2022 predvideno nadaljevanje in zaključek gradnje 1. faze odseka primarne kanalizacije v Kamni Gorici.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte20.000 € 

Zagotavljanje sredstev za dokumentacijo in ostale stroške, ki jih ni možno uveljavljati pri prijavi za nepovratna sredstva 
(služnosti, odmere, razpisna dokumentacija ...).  

Stanje projekta 
Sredstva se zagotavlja za dokumentacijo za projekte oz. razpise in pozive, ki jih bodo ministrstva objavljala v letu 2022.   

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

052067 Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica 5.000 € 

Redno in investicijsko vzdrževanje lokalnih ČN. 

Stanje projekta 
Planirana sredstva so potrebna za vzdrževalna dela na lokalnih ČN Kropa, Mošnje in Ovsiše.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

052080 Izgradnja meteorne kanalizacije 57.000 € 

Del kanalizacijskega omrežja je še vedno zgrajen v mešanem kanalizacijskem sistemu (fekalna in meteorna 
kanalizacija). Zaradi vse daljših deževnih obdobij in vse močnejših nalivov bo potrebno izvesti določene ukrepe na 
razbremenjevanju obstoječega kanalizacijskega sistema in ločevanju meteornih voda.    

Stanje projekta 
Izdelana je bila študija obstoječega omrežja meteornih voda za naselji Radovljica in Lesce. V njej so podani tudi 
nekateri ukrepi za ločevanje meteornih in fekalnih voda. Ti ukrepi se dosledno izvajajo pri vseh obnovah in 
rekonstrukcijah cest. Sredstva so namenjena za izvajanje omenjenih ukrepov ter ureditev odvodnjavanja meteornih in 
zalednih voda na občinskih cestah izven naselja Radovljica in Lesce. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja.  

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 985.723 € 

063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih 80.000 € 

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.  

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. Večji del sredstev je namenjen obnovi vodovoda na 
Železniški ulici sočasno z obnovo ceste na podlagi izdelane dokumentacije za izvedbo vodovoda na Železniški ulici za 
potrebe območja OPPN za Mlinaričem.    

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna minimalno povečuje. Zagotavlja se dodatna sredstva za izvajanje 
nadzora.  

063011 Vodovod v KS Lancovo 142.920 € 

Zamenjava starega vodovoda v delu naselja Lancovo sočasno z gradnjo kanalizacije. Dinamika financiranja je usklajena 
z gradnjo kanalizacije.  
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Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna znižuje, ker je del sredstev za izgradnjo vodovoda na Lancovem, ki 
teče po trasi kanalizacije,  prenesen na proračunsko postavko Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje 
Save. 

063041 Sanacija vodnih zajetij 12.500 € 

Povečati standarde varnosti pri zajemu pitne vode z ureditvijo merilnih mest za odvzem vode na vodnih zajetjih.  

Stanje projekta 
V letu 2022 je predvideno nadaljevanje sanacije zajetja in dostopne poti do vodohrana na Zg. Dobravi. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

063043 Primarni vodovod Kamna Gorica 119.500 € 

Obnova primarnega vodovoda na območju celotne Kamne Gorice.  

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za dokončanje gradnje 1. faze odseka primarnega vodovoda v Kamni Gorici. Gradnja vodovoda 
bo potekala sočasno z gradnjo kanalizacije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica 67.400 € 

Obnova sekundarnega vodovoda na območju celotne Kamne Gorice.    

Stanje projekta 
Po pridobitvi projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, je v letu 2021 predviden začetek gradnje 1. faze 
odseka sekundarnega vodovoda v Kamni Gorici. Dela bodo predvidoma končana v letu 2022 za kar zagotavljamo še 
potrebna sredstva. Gradnja vodovoda bo potekala sočasno z gradnjo kanalizacije.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

063053 Vodovod v naselju Dobravica 5.000 € 

Celovita obnova primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja za naselja Ovsiše, Dobravica in Poljšica.  

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za II. fazo obnove vodovoda v naselju Ovsiše, Dobravica 
in Poljšica.   

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049002 Investicije v pokopališča - KS Brezje 0 € 

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. 

049003 Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica 0 € 

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. 

049004 Investicije v pokopališča - KS Kropa 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049005 Investicije v pokopališča - KS Lesce 10.550 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049006 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno 4.359 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049007 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče 3.641 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049008 Investicije v pokopališča - KS Mošnje 7.700 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

049009 Investicije v pokopališča - KS Podnart 0 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 453 € 

Skladno z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti je potrebno pripraviti in sprejeti nove občinske 
predpise s katerimi se bo urejala pogrebna dejavnost vključno z zagotavljanjem 24-urne dežurne službe ter pokopališka 
dejavnost. Priprava in sprejem je predvidena v letu 2021. Po uveljavitvi novih občinskih aktov, bodo po potrebi z 
rebalansom proračuna sredstva ustrezno prerazporejena. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna minimalno znižuje. 

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.  

Stanje projekta 
Sredstva bodo vlagateljem razdeljena v skladu in z nameni razpisa.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 185.000 € 

Cilj projekta je vzdrževanje stanovanj in objektov v skladu s stanovanjskim programom in letnim planom vzdrževanja 
stanovanj. 

Stanje projekta 
Pripravljen je letni program vzdrževanja stanovanj za leto 2022. 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 projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013003 Nakup in oprema zemljišč 247.000 € 

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 2022 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 in drugih javnih objektov). Podroben plan nakupov 
zemljišč je razviden iz letnega načrta pridobivanja premoženja, ki je sestavni del Letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Radovljica.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.000 € 

072005 Projekt Oživimo srce 7.000 € 

Cilj projekta je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine Radovljica. 

Stanje projekta 
V letu 2022 so sredstva na NRP namenjena nadaljnjemu nakupu opreme za izvedbo izobraževanj prvih posredovalcev 
in laikov ter za nakup opreme prvih posredovalcev. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja.  
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE2.110.102 € 

080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 2.000 € 

Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah je bilo razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Namen projekta 
je vzdrževanje in zaščita arheološkega najdišča. 

Stanje projekta 
Sredstva na NRP se namenjajo za nujna vzdrževalna dela na arheološkem najdišču. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082007 Graščina - Grad Radovljica 10.000 € 

Sredstva na NRP se namenjajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja objekta Graščine. 

Stanje projekta 
V letu 2022 je predviden začetek izvedbe električnih inštalacij in električne opreme za zagotavljanje požarne varnosti 
objekta. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082011 Kropa - Kovaški muzej 200.000 € 

Namen investicije je celovita obnova objekta, ki vključuje predvsem obnovo strehe in ostrešja, obnovo severnega dela 
prve in druge etaže, ureditev sistema ogrevanja objekta, umestitev dvigala ter rekonstrukcijo servisnega objekta. 

Stanje projekta 
V letu 2022 je predvidena obnova strehe in ostrešja ter sanacija stropov v severnem delu prvega in drugega nadstropja 
Klinarjeve hiše. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen 49.000 € 

Sredstva na NRP so namenjena izvedbi nujnih vzdrževalnih del na gradu Kamen. 

Stanje projekta 
Na gradu Kamen so potrebna številna vzdrževalna dela, ki pa se letno izvajajo glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 85.000 € 

NRP je namenjen izvajanju investicijsko vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine. 

Stanje projekta 
V letu 2022 je predviden javni razpis za sofinanciranje obnove cerkva (20.000,00 EUR) ter znamenj oz. kapelic 
(5.000,00 EUR). Poleg tega so na NRP predvidena sredstva za obnovo Plečnikovih paviljonov v Begunjah 
(50.000,00 EUR) ter za rekonstrukcijo in restavriranje fasade Šivčeve hiše (10.000,00). 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 5.000 € 

NRP je namenjen investicijskemu vzdrževanju grobišč in spomenikov na območju občine. 

Stanje projekta 
V letu 2022 so na NRP-ju predvidena sredstva za nadaljevanje obnove vojnih grobišč v Begunjah, pri čemer si bomo 
prizadevali pridobiti tudi sredstva pristojnega ministrstva. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme 25.100 € 

Sredstva na NRP so namenjena za nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela ter za odkup muzejskih predmetov. 
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Stanje projekta 
Sredstva na NRP so načrtovana na podlagi predvidenih potreb, posredovanih s strani javnega zavoda in v skladu s 
proračunskimi zmožnostmi. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

Stanje projekta 
Občina kot ustanoviteljica zagotavlja sredstva za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti knjižnice. Višina sredstev je 
predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

Stanje projekta 
Višina sredstev je načrtovana glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo 14.000 € 

Namen projekta je ureditev Kulturnega doma Lancovo. 

Stanje projekta 
V letih 2021 in 2022 je predvideno podaljšanje strehe na prizidku dvorane, delna obnova obstoječe fasade in nova 
fasada na prizidku. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. Sredstva se zagotavljajo za namen sanacije 
stavbe ob morebitnem uveljavljanju bančne garancije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082031 Investicije v kulturne domove - KS Mošnje 0 € 

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 20.000 € 

NRP je namenjen ureditvi večnamenskega objekta v Begunjah. V letu 2022 so na NRP predvidena sredstva za pripravo 
projektne dokumentacije PZI za ureditev večnamenskega objekta. 

Stanje projekta 
Izdelana je idejna zasnova. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082043 Investicije v kulturne domove - KS Kropa 5.000 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082055 Ureditev kulturnega doma Kropa 15.000 € 

Namen projekta je postopna celovita ureditev Kulturnega doma Kropa. 

Stanje projekta 
V letih 2021 in 2022 je predvidena ureditev električne napeljave v dvorani, nakup luči in odrske tehnike, statični 
pregled nadodrja ter priprava projekta za obnovo nadodrja in zaodrja. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje 5.000 € 

Namen projekta je ureditev Kulturnega doma Mošnje. 

Stanje projekta 
V letih 2021 in 2022 je predviden nakup opreme in pohištva ter investicijsko vzdrževalna dela glede na potrebe 
kulturnega doma. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082057 Investicije v kulturne domove - KS Podnart 4.000 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082059 Investicije v kulturne domove - KS Kamna Gorica 0 € 

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 982 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081003 Športni park Radovljica 10.000 € 

Sredstva na NRP se predvidijo za ureditev kolesarskega poligona in sanitarij za potrebe uporabnikov območja starega 
dela športnega parka. 

Stanje projekta 
Višina sredstev je načrtovana skladno z razpoložljivimi sredstvi v proračunu. 

Vrednost projekta se glede na osnutek zmanjšuje za 70.000 EUR zaradi prenosa investicije v ureditev kolesarskega 
poligona v leto 2021. 

081004 Nogometni center Lesce 8.000 € 

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko vzdrževala dela in material. 

Stanje projekta 
Višina sredstev se predvidi glede na razpoložljiva sredstva v proračunu. 
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Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

Stanje projekta 
Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081008 Smučišče Kamna Gorica 25.000 € 

Sredstva na NRP se namenijo za investicijsko-vzdrževalna dela (ureditev razsvetljave na smučišču). 

Stanje projekta 
Višina sredstev na NRP je predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081010 Investicije v otroška igrišča - KS Kropa 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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081012 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 20.000 € 

Sredstva na NRP se namenijo za nakup opreme atletskega stadiona (skok s palico s pripadajočim prekritjem), ki bo 
omogočila razvoj novih dejavnosti in izvedbo prireditev na višji ravni. 

Stanje projekta 
Pridobljen je predračun za nakup opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081015 Kopališče Kropa 12.000 € 

Sredstva na NRP se namenijo za projektiranje novega večnamenskega objekta za potrebe kopališča. 

Stanje projekta 
Za projekt je izdelana idejna zasnova. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081016 Investicije v otroška igrišča - KS Lancovo 0 € 

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 0 € 

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 0 € 

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. 

081031 Športni park Vrbnje 39.000 € 

Sredstva na NRP se namenijo za gradnjo večnamenskega objekta v športnem parku in za nadzor. 

Stanje projekta 
Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

Stanje projekta 
Višina sredstev je predvidena glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081034 Kopališče Radovljica 8.000 € 

Sredstva na NRP se namenijo za nujno investicijsko-vzdrževanje. 

Stanje projekta 
Sredstva so načrtovana glede na poznane cene te opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 2.000 € 

Sredstva na NRP se namenijo za morebitne stroške intervencijskih popravil na opremi športne dvorane v OŠ Staneta 
Žagarja Lipnica. 

Stanje projekta 
Sredstva so načrtovana glede na proračunske možnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081039 Otroška igrišča 20.000 € 

Sredstva na NRP se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela za izpolnjevanje varnostnih standardov 
(predvsem namestitev ustreznih podlag) ter za nakup nove opreme igrišč. 

Stanje projekta 
Sredstva se načrtujejo glede na najnujnejše potrebe in razpoložljiva sredstva v proračunu. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081041 Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica 0 € 

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. 

081042 Kopališče Radovljica - 1. faza 1.317.420 € 

Sredstva na NRP se namenijo za nadaljevanje izvedbe 1. faze celovite rekonstrukcije Kopališča Radovljica. 



 

252 

Stanje projekta 
Sredstva so načrtovana glede na predvidene možnosti sofinanciranja iz nepovratnih sredstev, za projekt je pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081050 Investicije v otroška igrišča - KS Begunje 0 € 

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 0 € 

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 2.000 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081053 Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno 4.100 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081054 Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje 1.000 € 

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. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081056 Investicije v otroška igrišča - KS Podnart 0 € 

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. 
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19 IZOBRAŽEVANJE 314.500 € 

091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 10.000 € 

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja Vrtec Radovljica ter nakupu opreme. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe vrtca po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja.  

091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 60.000 € 

Sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, glede na potrebe, v enotah Vrtca Radovljica. 

Stanje projekta 
Sredstva so predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del ter zamenjavo starejših aparatov in opreme po enotah 
vrtca. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica 30.000 € 

Namen projekta je ureditev dodatnih prostorov radovljiškega vrtca glede na potrebe po varstvu predšolskih otrok. 

Stanje projekta 
Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, potrebne za ureditev dodatnih prostorov vrtca v 
Radovljici. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 84.500 € 

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola ter sanaciji športnega igrišča pri podružnični 
šoli v Begunjah. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje 8.000 € 

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja.  

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

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja.  

091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje 5.000 € 

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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091010 Investicije v obnovo OŠ 45.000 € 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšanju prostorskih pogojev osnovnih in glasbene šole. 

Stanje projekta 
Sredstva razdeli komisija, katere člani so tudi ravnatelji osnovnih šol in glasbene šole. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna nekoliko znižuje glede na proračunske zmožnosti in izboljšano stanje 
šol po sanacijah. 

091023 Podružnična šola Mošnje 48.000 € 

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti na podružnični šoli v Mošnjah. 

Stanje projekta 
Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela, ki jih izvaja glasbena šola, in nakup opreme. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe glasbene šole po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja.  

095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 7.000 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Ljudske univerze Radovljica. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe Ljudske univerze Radovljica po investicijskem vzdrževanju in nakupu 
opreme 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja..  

 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 10.000 € 

107004 Medgeneracijski center Radovljica 10.000 € 

Namen projekta je ureditev ustreznih prostorov za medgeneracijski center v prostorih nekdanje knjižnice. 

Stanje projekta 
V letu 2022 se sredstva namenijo za kritje stroškov izdelave projekta opreme medgeneracijskega centra. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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PROGRAM ŠPORTA OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2022 

 

LPŠ 2022 - UVOD 
Občina Radovljica si na področju športa prizadeva, da bi: 

- vsem občankam in občanom zagotovila možnosti za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi 
športnimi in rekreacijskimi aktivnostmi v varnem in zdravem okolju, 

- otrokom in mladim zagotovila kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in 
rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga, 

- razvijala moralne in etične vrednote športa, občanom dala možnost napredovanja na športnem področju in 
možnost javnega priznanja njihovih dosežkov, 

- ustvarjala spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, 
- podpirala družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni 

udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot, 
- učinkovito vključevala športne aktivnosti in infrastrukturo v strategijo razvoja turizma in z dobrimi športniki 

ter njihovimi uspehi promovirala občino. 
 

Občina Radovljica iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju športa z: 
- zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa, 
- spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 
- načrtovanjem, gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem javnih športnih objektov. 

 

Občina Radovljica z letnim programom športa za leto 2022 določa športne programe, ki bodo športnim društvom, 
občinski športni zvezi, vzgojno-izobraževalnim institucijam ter invalidskim organizacijam v navedenem letu 
sofinancirani iz občinskega proračuna.  Z letnim programom športa določa tudi namene in obseg financiranja na 
področju športne infrastrukture. Letni program športa v Občini Radovljica se sofinancira skladno z veljavno zakonodajo 
na tem področju, torej Zakonom o športu (Ur. l. RS št. 29/17 in spremembe) in na podlagi usmeritev Nacionalnega 
programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 in Izvedbenega načrta Nacionalnega  programa športa v Republiki 
Sloveniji 2014-2023 ter skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN OU, št. 
265/19 in spremembe), katerega sestavni del so pogoji in merila za vrednotenje posameznih programov.  

 

Sredstva za programe, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocijo športa ter 
projekte s področja družbene in okoljske odgovornosti v športu, se športnim društvom, občinski športni zvezi, vzgojno-
izobraževalnim institucijam, invalidskim organizacijam in ostalim izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje, razdelijo na 
podlagi vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa. Sredstva za spodbude in nagrade se razdelijo 
glede na število udeležencev najvišje ravni tekmovanj in glede na razpoložljiva sredstva v proračunu.  

 

Namen in obseg financiranja na področju športne infrastrukture se v proračunu določi po posameznih proračunskih 
postavkah in v načrtu razvojnih programov. 

 

LPŠ 2022 – POUDARKI 
- v proračunu za leto 2022 se za »PROGRAMI ŠPORTA« - področje, ki obsega sredstva za sofinanciranje 

programov in strokovnih nalog v športu in sredstva za športno infrastrukturo, to je za načrtovanje in izvedbo 
investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme športnih objektov in otroških igrišč ter za upravljanje, 
tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov skupaj namenja 2.159.220 EUR, kar predstavlja 9,95% 
celotnega proračuna občine za leto 2022, 

- višina sredstev, predvidenih za sofinanciranje programov športnih društev, občinske športne zveze, vzgojno-
izobraževalnih institucij ter invalidskih organizacij, ki so v javnem interesu, se v primerjavi z letom prej na 
račun predvidene večje investicije pomembno zmanjša - delež, namenjen programom športa, v celotnem 
letnem programu športa tako znaša 19,45%,  

- delež sredstev za vlaganja v športno infrastrukturo v letu 2022 znaša 80,55%, pri čemer največji investicijski 
zalogaj predstavlja nadaljevanje 1. faze rekonstrukcije Kopališča Radovljica, pri tekočem obratovanju in 
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vzdrževanju pa se največ sredstev nameni za pokritje stroškov delovanja Kopališča Radovljica in Športnega 
parka Radovljica.  

 

LPŠ 2022 – RAZDELITEV SREDSTEV PO NAMENU: 

 EUR % % 

PROGRAMI ŠPORTA 420.000 19,45 100,00 

Sofinanciranje programov in razvojnih nalog v športu 420.000  100,00 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 1.739.220 80,55 100,00 

Investicije, gradnje, nadzor in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 1.429.420  82,19 

Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje  športnih objektov 251.800  14,48 

Načrti in druga projektna dokumentacija za športne objekte 14.000  0,80 

Nakup opreme športnih objektov 44.000  2,53 

SKUPAJ 2.159.220 100,00  

 

 

LPŠ 2022 – RAZDELITEV SREDSTEV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH 
 

PROGRAMI ŠPORTA 

 

Športni programi: 

Proračunska postavka EUR 

48126 Sofinanciranje programov športa  420.000  

SKUPAJ 420.000  

 

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 48126 Sofinanciranje programov športa in se razdelijo prek 
vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.  

 

Sredstva iz proračunske postavke 48126 se v letu 2022 namenijo za izvajanje naslednjih programov in dejavnosti v 
športu ter v naslednji predvideni višini: 

 

ŠPORTNI PROGRAMI: 
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki jo izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi oziroma od njih 

pooblaščene organizacije – 30.000 EUR, od tega: 20.000 EUR za izvedbo šolskih športnih tekmovanj in 
10.000 EUR za ostale programe prostočasne športne vzgoje,  

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki jo izvajajo ostali izvajalci – 120.000 EUR, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 120.000 EUR, 
- kakovostni šport – 22.000 EUR, 
- vrhunski šport – 25.000 EUR, 
- šport invalidov –  4.500  EUR, 
- športna rekreacija – 30.000 EUR 
- šport starejših – 3.500 EUR. 
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ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 

- delovanje društev in občinske športne zveze – 23.000 EUR. 
 

ŠPORTNE PRIREDITVE: 

- športne prireditve – 42.000 EUR. 
 

Predvidena višina sredstev za posamezne programe in ostale dejavnosti v športu je načrtovana na podlagi usmeritev 
nacionalnega programa športa in realizacije v minulih letih. Dejansko višino sredstev za posamezne zgoraj navedene 
programe in dejavnosti v športu za leto 2022 glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in skupno število točk, ki so 
jih za posamezne programe dosegli vlagatelji, določi komisija za dodelitev sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje 
programov športa. 

 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 

 

Investicije, gradnja, nadzor in investicijsko vzdrževanje športnih objektov:  

Proračunska postavka/NRP EUR 

46203/081003 Športni park Radovljica 10.000 

46207/081005 Šolsko in otroško igrišče OŠ F.S.F. Lesce 1.500 

46213/081034 Kopališče Radovljica 1.323.420 

46216/081008 Smučišče Kamna Gorica 25.000 

46243/081031 Športni park Vrbnje 39.000 

46245/081033  Ostali športni objekti in nakup opreme 12.500 

46246/081004 Nogometni center Lesce 8.000 

46251/081039 Otroška igrišča 10.000 

SKUPAJ 1.429.420 

 

Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov:  

Proračunska postavka EUR 

46203 Športni park Radovljica 82.500  

46207 Šolsko in otroško igrišče OŠ F.S.F. Lesce 1.900 

46213 Kopališče Radovljica 97.500 

46216 Smučišče Kamna Gorica 8.200 

46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 3.300 

46221 Atletski park OŠ A.T. Linharta Radovljica 5.500 

46227 Kopališče Kropa 18.000  

46243 Športni park Vrbnje 2.450 

46244 Dom Ljubno 2.500 

46245 Ostali športni objekti 5.500 
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Proračunska postavka EUR 

46246 Nogometni center Lesce 20.000 

46251 Otroška igrišča 2.000 

46252 Športne površine Ljubno 450 

48129 Urejanje tekaških prog 2.000 

SKUPAJ 251.800 

 

Načrti in druga projektna dokumentacija za športne objekte:  

Proračunska postavka/NRP EUR 

46213/081034 Kopališče Radovljica 2.000 

46227/081015 Kopališče Kropa 12.000 

SKUPAJ 14.000 

 

Nakup opreme športnih objektov:  

Proračunska postavka/NRP EUR 

46221/081012 Atletski park OŠ A.T. Linharta Radovljica 20.000 

46245/081033 Ostali športni objekti in nakup opreme 12.000 

46247/081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 2.000 

46251/081039 Otroška igrišča 10.000 

SKUPAJ 44.000 

 

 

SKUPAJ - PODROČJE ŠPORTA  V LETU 2022 2.159.220 EUR 

 

Datum: november 2020 

Številka: 

  

 

Pripravila: 

Romana Šlibar Pačnik, 

višja svetovalka 

Ciril Globočnik 

ŽUPAN 
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PROGRAM MLADINSKIH 

DEJAVNOSTI OBČINE RADOVLJICA 

ZA LETO 2022 
 

UVOD 
Občina Radovljica je decembra 2015 sprejela strategijo za mlade občine Radovljica, ki je  vsebinsko začrtala delovanje 
občine na področju mladine v prihodnjih letih. Namen strategije je bil 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. Občina Radovljica z ukrepi, ki jih 
predvideva strategija, mladim želi zagotoviti življenjski prostor, v katerem bodo lahko razvijali moralne in etične 
vrednote, ki bodo mlade spodbujale k prostovoljnemu delu in aktivni udeležbi v družbi, k doseganju strpnosti, 
solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot, razvijali svoje kompetence in veščine ter dosegali svoje 
cilje, aktivno sooblikovali lokalno in širšo skupnost in v katerega se bodo, ne glede na to, kam jih bo pot peljala, radi 
vračali.  

Temeljni cilji strategije za mlade so naslednji: 
- strateško začrtati delovanje občine na področju mladine, 
- okrepiti mladinsko organiziranje in mladinsko delo v občini, 
- okrepiti participacijo mladih v občini,  
- določiti vsebino in obseg ukrepov Občine Radovljica na posameznih prednostnih področjih, ki vplivajo na 

življenje in razvoj mladih v občini, 
- opredeliti kazalnike za vrednotenje ter delovno telo za vrednotenje uresničevanja strategije. 
 

Kot eden od ukrepov za izvajanje strategije je predviden vsakoletni sprejem letnega programa mladinskih dejavnosti, v 
katerem se vsebinsko in finančno podrobneje določijo in opredelijo posamezni ukrepi in aktivnosti za posamezno 
proračunsko leto. 

 
PRORAČUNSKA SREDSTVA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022 

 
V nadaljevanju je prikazana podrobnejša razdelitev sredstev po posameznih proračunskih postavkah v proračunu za leto 
2022. 

Proračunska postavka 
Proračun 2022 

(v EUR) 
49274 Mladinski in študentski programi  

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2022 11.600,00 
Drugi operativni odhodki – neposredni stroški izvajanja mladinskih dejavnosti, npr. 
prevozi na počitniške dejavnosti, promocijski materiali, stroški informiranja,… 4.000,00 

49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 8.600,00 

49270 Ljudska univerza Radovljica 20.000,00 

49273 Štipendiranje študentov 3.500,00 

49286 Mladinski center 40.000,00 

SKUPAJ 87.700,00 

 

V nadaljevanju je podrobneje obrazložena predvidena poraba sredstev po namenu. 

 



 

260 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2022: 
Občina Radovljica bo tudi v letu 2022 objavila javni razpis, predvidoma v mesecu marcu. Predmet javnega razpisa je 
sofinanciranje javnih programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti, ki jih izvajajo organizacije v 
mladinskem sektorju s sedežem ali podružnico v občini Radovljica in ki spodbujajo:  

- kreativno in aktivno preživljanje prostega časa mladih, 
- preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 
- neformalno izobraževanje in usposabljanje ter kreativno ustvarjanje mladih, 
- prostovoljsko delo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanja mladih, 
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 
- mednarodno povezovanja mladih in 
- dostopnost mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih. 

 
Neposredni stroški izvajanja mladinskih dejavnosti 
Del sredstev se bo namenil za pokrivanje neposrednih stroškov dejavnosti, ki se ne pokrivajo iz sredstev za delovanje 
mladinskega centra. Del sredstev je predviden za pokrivanje stroškov za pripravo, oblikovanje in tisk različnih 
promocijskih materialov (letakov, plakatov, elektronskih gradiv…), povezanih z izvajanjem strategije in letnega 
programa mladinskih dejavnosti, in za izvajanje aktivnosti z ostalimi partnerji v strategiji.  

 
Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 
Sredstva se namenijo za stroške praktičnih ali knjižnih daril in denarnih nagrad za osnovnošolce, dijake in študente, ki 
so v času šolanja vsa leta dosegali nadpovprečen učni uspeh. 

 

Izobraževalni programi za mlade, ki jih izvaja Ljudska univerza Radovljica 
Ljudska univerza od maja 2016 izvaja program PUM-O (projektno učenje za mlajše odrasle), za katerega so ponovno 
pridobili nepovratna sredstva. Občina zagotavlja sredstva za zagotavljanje lastne udeležbe na javnem razpisu (7.500 
EUR). Projekt Erasmus+ je naslednik programov Grundtvig in Mladi v akciji in je sofinanciran prek Evropskega sklada 
za izobraževanje. Tudi za ta projekt se iz proračunskih sredstev zagotavlja sofinancerski delež (3.500 EUR).  

Ljudska univerza izvaja tudi formalne srednješolske programe, za sofinanciranje katerih se iz proračunskih sredstev 
zagotavlja 4.000 EUR. Program Mladi in podjetništvo je namenjen mladim iskalcem zaposlitve in poteka v sodelovanju 
z lokalnimi podjetji in podjetniki. Iz proračuna se za izvajanje programa namenja 5.000 EUR. 

 
Štipendiranje študentov 
Občina z izvajanjem aktivnosti na področju štipendiranja želi mladim omogočiti boljše možnosti izobraževanja in 
kasnejšega vključevanja na trg dela. Občina vsako leto objavi javni poziv delodajalcem za sofinanciranje kadrovskih 
štipendij ter razpis za nagrade uspešnim dijakom in študentom. 

 

Delovanje mladinskega dnevnega centra KamRa 
Namen programa mladinskega centra je, da z zanimivimi in uporabnimi vsebinami privabi mladostnike v svoje 
prostore, kjer bodo lahko aktivno preživljali prosti čas, pridobili različna znanja, informacije, krepili svoje talente in 
veščine in pridobivali nove. Sredstva, ki so v proračunu namenjena za delovanje mladinskega centra, so namenjena 
kritju stroškov dela, materialnih stroškov ter stroškov izvajanja programov in projektov. 

 
KamRa za otroke: 
Sodelovanje z različnimi društvi in institucijami: Društvo za zdrav osebnostni razvoj mladih Več, Društvo 364, Center 
za socialno delo Radovljica, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, OŠ Antona Tomaža Linharta, OŠ Antona Janša, OŠ 
F. S. Finžgarja Lesce. Lokacije, kjer se izvajajo aktivnosti: Radovljica, Lesce, Begunje, Kamna Gorica, Ljubno, Bohinj. 

Programi: 
- učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah (sodelovanje zunanjih sodelavcev in študentov, ki imajo potrebno 

strokovno znanje za posamezne predmete), učna pomoč na terenu, 
- preventivne tematske delavnice 
- preventivne delavnice namenjene razvijanju veščin za večjo psihično odpornost in čustveno stabilnost otrok ter 

mladostnikov, opredelitvi odgovornosti posameznika, razvijanje pozitivnih odnosov med vrstniki ter 
povečanju socialne vključenosti in čustvene inteligence 
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- angleščina, nemščina,                
- tečaj risanja in slikanja z akademsko slikarko Lučko Šparovec, 
- ustvarjalne delavnice,  
- moderni mozaik Trencadis (delavnice ustvarjanja za otroke, družinski mozaik), 
- kuharske delavnice, 
- KamRa z razgledom – pohodi po okoliških hribih in lokalnih poteh, 
- športne aktivnosti, softball v organizaciji Zavoda 364, joga, 
- Kulturna KamRa: obiski gledaliških predstav, muzejev, razstav v občini in po drugih občinah, 
- čarobne bralne urice (pomoč otrokom s težavami pri branju),  
- druženje ob video in družabnih igrah (v organizaciji mladih iz Društva Več), 
- računalniške delavnice  v programu Scratch, 
- počitniške dejavnosti: aktivno počitniško varstvo, delavnice animiranega filma, delavnice o robotiki, likovna 

kolonija; športne igre, stare igre po različnih lokacijah občine Radovljica, žongliranje, različne delavnice glede 
na povpraševanje otrok,  

- delavnice legorobotike, 
- delavnice recikliranja in šivanja različnih izdelkov (nahrbtniki, peresnice, maske za večkratno uporabo), 
- lutkovna dogodivščina zgodba o Zemljici (osveščanje o varovanju okolja, ločevanju odpadkov in podnebnih 

spremembah), 
- preventivne delavnice namenjene razvijanju veščin za večjo psihično odpornost in čustveno stabilnost otrok ter 

mladostnikov, opredelitvi odgovornosti posameznika, razvijanje pozitivnih odnosov med vrstniki ter 
povečanju socialne vključenosti in čustvene inteligence, 

- »urica za starše«: pogovori in reševanje težav med otroki in starši (izvaja vodja centra z ustrezno strokovno 
izobrazbo in izkušnjami za delo z otroki in mladostniki v stiski), 

- individualni pogovori in svetovanje za otroke in mladostnike v težavah (vodja centra), 
- možnost uporabe računalnikov, 
- bralni kotiček, urejen s pomočjo radovljiške knjižnice, 
- izmenjevalnica igrač, 
- zbiranje igrač in oblačil za socialno ogrožene otroke, 
- ločene aktivnosti za otroke in mladostnike iz Centra za socialno delo Radovljica in Osnovne šole Antona Janša 

(softball, delavnica izdelovanje modernega mozaika,  ogled čebelarskega centra - ustvarjalna delavnica, risanje 
in slikanje…), 

- sodelovanje v vseslovenski akciji Slovenske Filantropije dan za spremembe. 
 
KamRa za mlade do 29. let:  

- učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah, 
- priprave na popravne in zaključne izpite, poklicno in splošno maturo, 
- potopisne delavnice, 
- jezikovne delavnice (nemščina konverzacija, angleška konverzacija), 
- angleški teden z naravnimi govorci iz Amerike v sodelovanju z Društvom Več, 
- karierno svetovanje, pomoč pri iskanju zaposlitve, 
- video produkcija, 
- športne aktivnosti (softball,  joga v Čebelarskem centru Lesce), 
- tematske delavnice o odnosih (Društvo Več), 
- individualni pogovori in svetovanje (reševanje osebnih stisk mladih, povezovanje s strokovnjaki za določene 

probleme mladih), 
- nadaljevalne računalniške delavnice (napredni Word,  Excel, PowerPoint), 
- delavnice učenja fotografiranja in urejanja fotografij, 
- »Naj bo hobi tvoj poslovni uspeh«: osnove marketinga, izdelovanje spletnih strani, 
- delavnice kreativne komunikacije in javnega nastopanja, 
- delavnica »Kako organizirati javni dogodek«, 
- moderni mozaik Trencadis: začetni in nadaljevalni tečaj 
- delavnica priprave koktajlov s profesionalnim barmanom, 
- »izmenjevalnica« oblačil in ostalih stvari, 
- delavnice o ekologiji in trajnostnem razvoju, 
- možnost uporabe računalnika, 
- brezplačne kino vstopnic za mlade (deset na mesec, sodelovanje z Linhartovo dvorano Radovljica), 
- obveščanje preko portala Mladi Radovljice, 
- prostovoljno delo mladih v centru: pomoč pri delavnicah za otroke, pomoč pri branju, 
- možnost  za opravljanje obveznih izbirnih vsebin, 
- v sodelovanju s Klubom radovljiških študentov: revija Mladi Radovljice (3 izdaje letno), organiziranje skupnih 

dogodkov za mlade,  
- internetni radio Galama za mlade: predvajanje glasbe mladih neuveljavljenih skupin in posameznikov iz vse 
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Slovenije, promocija mladinskega centra, 
- sodelovanje z  društvom Legebitra: svetovanje za mlade, podporna skupina, 
- sodelovanje na dnevu športa v organizaciji Zavoda Manipura, 
- sodelovanje in udeležba na dogodkih in projektih v organizaciji Mreže MaMa, Urada za mladino in drugih 

nacionalnih dogodkih, 
- Erasmus + : mladinske izmenjave, Evropska prostovoljna služba: možnost nabiranja izkušenj v tujini, 
- sodelovanje z Zavodom za gozdove: pogozdovanje, zaščita smrekic, 
- Sodelovanje  s srednjimi šolami, z Društvom za zdrav osebnostni razvoj mladih Več, Zavodom 364, s Klubom 

radovljiških študentov, z Zavodom Manipura, Zavodom za zaposlovanje Radovljica, Zavodom za zaposlovanje 
Jesenice, Javnim zavodom Turizem in kultura Radovljica. 

Iz sredstev za delovanje mladinskega centra se krijejo stroški za plačo vodje in  koordinatorja programov, stroški 
zunanjih strokovnih sodelavcev, ki so visoko usposobljeni za delo z mladimi, še posebej za posamezne mlade iz 
ranljivih ciljnih skupin, stroški sodelavcev za učno pomoč, stroški ustvarjalnih delavnic in različnih drugih aktivnosti in 
programov, material za delavnice, materialni stroški, stroški za promocijo in drugi posredni stroški. 

 
FINANČNI NAČRT 2022 – Mladinski center KamRa 

 

postavka ČLOVEŠKI VIRI V EUR 
1 vodja centra (plača) 25.000 
2 študentsko delo: dežurstva, učna pomoč udeležencem 1.000 
3 avtorsko delo, delo po podjemni pogodbi, vodenje delavnic, predavanj, 

strokovnih dogodkov, učna pomoč 
4.500 

4 podjemno delo: čiščenje 1.500 
5 plačilo po pogodbi o sodelovanju (s.p.), vodenje delavnic, predavanj… 6.000 
 SKUPAJ ČLOVEŠKI VIRI 34.500 

 POSREDNI STROŠKI  

6 material za delavnice 2.000 
7 promocija 2.000 
8 materialni stroški (elektrika, ogrevanje…) 1.500 
 SKUPAJ POSREDNI STROŠKI 5.500 

   

 SKUPAJ ODHODKI 43.500 

 
V programu za leto 2022 so navedene predvidene aktivnosti v okviru strategije za mlade, ki pa se lahko še sproti 
usklajujejo skladno s potrebami, željami in predlogi mladih in v okviru proračunskih zmožnosti. 
 

Datum: oktober 2020 

Številka:  

Program mladinskih dejavnosti za leto 2022 je Komisija za mlade obravnavala in potrdila na svoji 4. seji, dne_14. 10. 
2020. 
 

Pripravile 
Romana Šlibar Pačnik, 
višja svetovalka 
 
Karmen Korošec, 
višja svetovalka  
 
Jasmina Šubic, 
vodja mladinskega centra Ciril Globočnik, 
  ŽUPAN 
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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 

ODRASLIH OBČINE RADOVLJICA 

ZA LETO 2022 
1. UVOD 
Ljudska univerza Radovljica z raznovrstno in kakovostno ponudbo formalnih in neformalnih izobraževalnih programov 
ustvarja številne možnosti za vseživljenjsko učenje v naši občini. 

S projekti in programi, ki jih izvaja Ljudska univerza Radovljica, se odrasle spodbuja k učenju s kakovostnimi 
izobraževalnimi oblikami in čim večjo dostopnostjo izobraževanja odraslih. Pomemben cilj ljudske univerze je nenehno 
izboljševanje možnosti odraslih, da ima vsak posameznik vse življenje dostop do visokokakovostnih učnih priložnosti, 
ki spodbujajo osebnostni in poklicni razvoj, krepijo samozavest, prilagodljivost, zaposljivost in dejavno udejstvovanje v 
družbi.  

Hitre družbene, gospodarske in kulturne spremembe nas spodbujajo k nenehnemu prilagajanju in razvoju. Pri 
načrtovanju dela, dejavnosti in programov, se upošteva temeljna znanja in spretnosti, ki jih današnji človek potrebuje za 
življenje in delo, značilnosti lokalnega okolja in priložnosti, ki jih to okolje ponuja. Z uspešno prijavo na javne razpise 
se na Ljudski univerzi Radovljica zagotavlja nove možnosti za specifične ciljne skupine. Zagotovili smo evropska 
sredstva do leta 2022 za izvajanje programov za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, s čimer bi se 
izboljšala zaposljivost in konkurenčnost, zlasti starejših. Kot podporno dejavnost nudimo odraslim informiranje in 
svetovanje ter vrednotenje in priznavanje znanj. V programu PUM-O bomo nadaljevali delo z mladimi, ki so predčasno 
opustili šolanje, se soočajo s težavami doma in v šoli ali so brezposelni. Program omogoča vključenost mladih, katerim 
se nudi strokovno podporo in pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. V petih letih se je v lokalno okolje dobro zasidral 
tudi Mladinski dnevni center KamRa, saj je vsako leto več udeležencev. V letu 2022 bomo z dejavnostjo mladinskega 
dela nadaljevali in poskušali pridobiti dodatna sredstva na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Vsi ti programi so podprti iz državnega proračuna ali evropskih sredstev. 

V programu izobraževanja odraslih občine Radovljica za leto 2022 so navedene ključne informacije o zavodu in 
predstavljeni načrtovani programi in projekti za leto 2022, sofinancirani s strani Občine Radovljica. 

 

2. OSNOVNI PODATKI IN DELOVANJE ZAVODA 
 

Naziv javnega zavoda:    Ljudska univerza Radovljica 
Naslov:      Kranjska cesta 4 
Matična številka:     5052858 
Številka vpisa  pri reg.sodišču:                 1432/91  
Številka proračunskega porabnika:   71765 
Številka transakcijskega računa:                      SI 56 0130 26 03 0717 688 
Davčna številka:     SI 10017399 
Telefon:      04 5372400 
Elektronski naslov:                     lur.info@guest.arnes.si 
Spletna stran:                www.lu-r.si 
 

Javni zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.  

Osnovna dejavnost javnega zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno 
izobraževanje. Obsega področje splošnega in poklicnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter 
pridobivanja izobrazbe. Izobraževanje otrok in mladine, ki so vključeni v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot 
dopolnjevanje izobrazbe.  

Izobraževanje poteka v obliki izrednega izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, študijskih skupin in krožkov, 
inštrukcij, vodenega samoizobraževanja ter drugih oblik izobraževanja.  

http://www.lu-r.si/
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Poleg izobraževanja javni zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja svetovalno dejavnost predvsem 
na področju izobraževanja ter druge dejavnosti, ki so povezane s celovito ponudbo. 

Glavna dejavnost Ljudske univerze Radovljica po SKD je 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje. Javni zavod lahko poleg izobraževalne dejavnosti opravlja tudi dejavnosti socialnega varstva ter 
mladinskega dela. 

 

Poslanstvo, vrednote in vizija Ljudske univerze Radovljica 
Ljudska univerza Radovljica gradi svoje poslanstvo na več kot 60-letni tradiciji v izobraževanju odraslih. Pomembni so 
nam znanje, strokovnost, upoštevanje posameznika, dobri odnosi, usmerjenost v prihodnost.  

Naša vizija je skrb za socialno vključenost vseh generacij. Še naprej želimo ohraniti in krepiti sloves dobre organizacije, 
prepoznavne po kakovostni in pestri izobraževalni ponudbi ter po udeležencih z odličnim znanjem in s pridobljenimi 
kompetencami za nadaljnje izobraževanje. 

 

Organi zavoda 
Organi javnega zavoda so: svet zavoda, direktor, andragoški zbor, strokovni aktiv, vodja izobraževalnega področja.  

 

Svet zavoda 
Svet Ljudske univerze Radovljica je izvoljen organ zavoda, ki ga vodi predsednik sveta. Svet zavoda sestavlja pet 
članov: dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika zaposlenih in en predstavnik udeležencev. Svet zavoda je 
izvoljen za obdobje 4 let. Trenutna sestava sveta zavoda: 

Mojca Šolar Perko                            predstavnica zaposlenih, predsednica 
Ana Dobnikar                                   predstavnica zaposlenih  
Matilda Reš                                      predstavnica ustanovitelja 
Neža Mezeg                                      predstavnica ustanovitelja 
Vesna Misjak                                    predstavnica udeležencev 
 

Direktorica 
Temeljne naloge direktorice so določene že z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Radovljica. 
Direktorica javnega zavoda je andragoški vodja in poslovodni organ. Direktorica organizira in vodi strokovno delo in 
poslovanje, predstavlja in zastopa javni zavod in je odgovorna za zakonitost dela javnega zavoda.  

 

Strokovni organi 
Strokovni organi v javnem zavodu so andragoški zbor, strokovni aktiv in vodja izobraževalnega področja. Andragoški 
zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji javnega zavoda, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle več kot 100 
ur na leto. Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci - organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem 
izobraževalnem področju.  

 

Kadrovski pogoji 
V zavodu so poleg direktorice zaposleni še: 

- 5 organizatork izobraževanja odraslih 
- 6 samostojnih strokovnih delavk 
- 1 javna delavka 

Pri izvedbi programov izobraževanja in usposabljanja sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci, s katerimi imamo 
sklenjene avtorske, podjemne pogodbe ali pogodbe o sodelovanju, in sicer glede na potrebe in trenutno izvajanje 
izobraževalnih programov ter poklicnih izpopolnjevanj in usposabljanj.  
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Materialni pogoji 
Ljudska univerza Radovljica deluje v večnamenski stavbi, v prvem nadstropju na Kranjski cesti 4 v Radovljici. Stavba 
je bila zgrajena za namen izobraževanja in je primerno opremljena. V upravljanju imamo prostore objekta v izmeri 350 
m2 uporabnih površin in pripadajočo opremo. Razpolagamo z računalniško učilnico, dvema večjima in dvema manjšima 
učilnicama ter z upravnimi prostori. 

Za potrebe programa PUM-O in Mladinskega dnevnega centra KamRa ima Ljudska univerza Radovljica najete prostore 
na Ljubljanski cesti 19 v Radovljici. Občina Radovljica je Ljudski univerzi za potrebe delovanja zavoda prenesla v 
upravljanje objekt Čebelarskega razvojno izobraževalnega centra Lesce na naslovu Rožna dolina 48a, 4248 Lesce z 
zunanjo ureditvijo (medoviti vrt in čebelnjak).  

Z namenom omogočanja čim večje dostopnosti izobraževanja občanom nekatere neformalne programe izvajamo tudi v 
okoliških krajih in vaseh. Tako v programe vključimo ranljive ciljne skupine, za katere oddaljenost izvajanja 
izobraževanja od kraja bivanja pomeni nepremostljivo oviro. Program medgeneracijskega centra izvajamo tudi v enoti 
na Bledu, Ljubljanska cesta 5, in tako delujemo na štirih lokacijah.  

Občina Radovljica v letu 2022 namenja 22.540 EUR (za kritje ne programskih stalnih stroškov - ogrevanje, elektrika, 
komunalne storitve, upravljanje)  

Občina Radovljica v letu 2022 namenja 22.000 EUR za plačo direktorja LUR za vodenje javnega zavoda Ljudska 
univerza Radovljica. 

Občina Radovljica v letu 2022 namenja 7.000 EUR za investicije (za redno vzdrževanje ter za obnovo straniščnih 
prostorov). 

 

3. PROGRAMI ZA ODRASLE V LETU 2022  
Občina Radovljica namenja v letu 2022 tudi sredstva za sofinanciranje izvedbe programov, ki so predstavljeni in 
finančno ovrednoteni v nadaljevanju. 

 

3.1 Program PUM-O Projektno učenje mlajših odraslih 
Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih 
od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti. Program upošteva izhodišča Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je umeščen v 9. prednostno os "Socialna vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine" v sklop drugega specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".  

Program je naravnan je k odpravljanju vzrokov, ki so privedli do izstopa iz šole ali dela. Problemov mladostnikov se 
mentorji lotijo celostno. Mladi dobijo motivacijo za nadaljevanje šolanja, iskanje zaposlitve, naučijo se različnih veščin, 
krepijo si samozavest. Z udeleženci delajo v skupini in individualno, skupaj rešujejo težave povezane s šolo in osebne stiske. 
Poleg učenja so jim na voljo številne interesne dejavnosti (ustvarjalne, kuharske in tematske preventivne delavnice, šport), 
produkcijsko delo (prostovoljno delo v različnih organizacijah) in zanimivi projekti. V vseh letih so udeleženci z mentorji 
naredili številne filme, gledališke igre, modno revijo, lutkovno igrico, nekaj videospotov, časopis, fotografsko razstavo, plesno 
predstavo, PUMopis, dokumentarni film o duševnem zdravju mladih z naslovom Hočem živeti, lutkovno predstavo, animacijo in 
gledališče senc. Program poteka vsak dan. Vsak udeleženec ima svoj individualni načrt, ki ga poskuša v največji meri 
uresničiti. Najpomembnejši cilji so dokončati šolo, opraviti čim več izpitov, najti zaposlitev, si pridobiti nove spretnosti, 
premagati ovire, osebno rasti. Velik poudarek je na tudi kariernih vsebinah, s katerimi udeleženci odkrivajo svoje poklicne 
interese, potenciale, se spoznajo s trgom dela, podjetniškimi vsebinami in tako lažje načrtujejo svojo karierno pot. Poleg vseh 
naštetih dejavnostih, se poskušamo čim več vključevati lokalno skupnost in mednarodno sodelovati z drugimi mladinskimi 
organizacijami.  

Program PUM-O je v glavnini financiran iz evropskih sredstev preko Evropskega socialnega sklada.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2022: 7.500 EUR za najemnino in materialne stroške. 

 

3.2. Univerza za tretje življenjsko obdobje 
V okviru Ljudske univerze Radovljica že več kot dvajset let poteka Univerza za tretje življenjsko obdobje. UTŽO 
Radovljica je članica mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Z izobraževanjem, prostovoljstvom in 
javnim delovanjem si v tej mreži prizadevamo za tesnejše povezovanje generacij ter višjo stopnjo sodelovanja starejših 
v družbi. V Sloveniji deluje 47 univerz za tretje življenjsko obdobje. Te sežejo tudi v manjše kraje in tako bistveno 
zmanjšujejo neenakosti v dostopu starejših do izobraževanja. 
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Program Univerze za tretje življenjsko obdobje je oblikovan tako, da je prilagojen tistim željam, potrebam in interesom 
udeležencev, katerih prej v svojem življenju nikoli niso uspeli uresničiti, oziroma se jim bolj posvetiti. Radi bi igrali kak 
inštrument, znali slikati, bolje pisali, govorili tuji jezik, radi bi več vedeli o kulturnih spomenikih, bolje poznali tuje 
dežele, zanima jih psihologija, računalništvo in podobno. V okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje so najbolj 
zastopani jezikovni programi, katere udeleženci zelo radi obiskujejo. Vsako leto poteka na UTŽO do dvajset 
izobraževalnih programov. 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2022: 12.500 EUR za stroške izvajalcev ter gradiv. 

 

3.3 Programi Erasmus+ 
Programi Evropske unije 

Ljudska univerza Radovljica sodeluje v programu Evropske unije ERASMUS+, ki deluje na področju izobraževanja in 
usposabljanja mladine in odraslih preko nacionalnih agencij CMEPIUS in MOVIT. 

Mladinske izmenjave 

Mladinske izmenjave so namenjene mladim z manj priložnosti, od 13 do 30 let. Izmenjave skupin mladih, individualno 
prostovoljno delo in podporne aktivnosti so oblike, ki omogočajo mednarodno sodelovanje mladih in krepitev evropske 
zavesti. Združujejo mlade iz dveh ali več držav in jim nudijo pogoje za diskusijo o aktualnih temah, učenje drug od 
drugega, odkrivanje razlik in podobnosti med državami in kulturami ter s tem pomagajo presegati stereotipe in 
negativne predsodke o drugih kulturah ne le med mladimi, temveč med celotnim prebivalstvom. 

Evropska solidarnostna enota 

ESE deluje z osnovnim poslanstvom mladim zagotavljati neformalno medkulturno učenje, spodbujati njihovo socialno 
vključenost in nuditi priložnost za izkazovanje solidarnosti. Projekt posameznikom omogoča enoletno bivanje v tuji 
deželi, kjer imajo priložnost praktično nadgrajevati svoja znanja in spretnosti ter s svojim delom prispevati v gostiteljski 
organizaciji in v lokalni skupnosti. 

Strateška partnerstva  

Projekti v okviru akcije K2 strateška partnerstva se izvajajo z namenom sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih 
praks. Projekti K2 omogočajo projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, 
učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja 
izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih 
področjih izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti znotraj K2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na 
sodelujoče organizacije, politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2022: 3.500 EUR za stroške izobraževanja, zavarovanja, delavnice, jezikovni 
tečaji, gradiva. 

 

3.4 Srednje šole za odrasle 
Na Ljudski univerzi Radovljica je mogoče zaključiti poklicno in srednješolsko izobraževanje v sedmih različnih 
javnoveljavnih programih (trgovec, administrator, računalnikar, tehnik računalništva, ekonomski tehnik, gastronomsko - 
turistični tehnik in ekonomski tehnik 3+2 (PTI)). Vsa ta izobraževanja so plačljiva in povprečna šolnina znaša okoli 
1000 EUR na leto. Programi in organizacija izobraževanja je prilagojena odraslim udeležencem, na voljo imajo gradiva, 
mesečne roke za izpite, konzultacije, učno pomoč in drugo podporo. Z vsakim udeležencem izdelamo individualni učni 
načrt, jim svetujemo in jih spremljamo na njihovi izobraževalni poti.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2022: 4.000 EUR za subvencije stroškov izobraževanja odraslim udeležencem 
s stalnim bivališčem v Občini Radovljica. 

 

3.5 Program Mladi in podjetništvo 
Tečaj marketinga »naj bo hobi tvoj poslovni uspeh« 

Delavnica "Naj bo hobi tvoj poslovni uspeh je sestavljena iz več sklopov": Prvi sklop je "marketing", drugi promocija 
dejavnosti po facebook profilu, tretji pa izdelovanje internetne strani.  

Marketing: Modul 1 - Pravljični svet marketinga (mladi v okviru tečaja dobijo tudi zadolžitve za domov, vprašanja so: 
kakšen je njihov poslovni izziv, kaj jih ovira pri udejanjanju izziva, kaj se bo zgodilo, če ga ne uresničijo, kateri njihovi 
osebni vzorci, ki jim preprečujejo akcijo v poslu, kakšen je njihov odnos do prodaje). 
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V sklopu tečaja je praktični in teoretični del. V  teoretičnem delu  so predavanja »Kako na nas vpliva okolica in 
programiranje okolja?«, »Vizija kot pomemben element podjetništva«, »Kako lahko ostanem ustvarjalen, motiviran in 
aktiven?«, predavanje o računovodstvu. V praktičnem delu si vsak udeleženci izbere projekt, s katerim bo začeli 
delovati na trgu, skupaj po korakih sestavijo svoj prvi prodajni program. Zadnje srečanje je "field trip - ogled uspešnega 
podjetja in njegove poslovne poti. 

Mladi se naučijo promovirati sebe in svoj izdelek, premagajo ovire na poti do uspešne predstavitve, dobijo znanja iz 
trženja, svoj konjiček lahko spremenijo v način preživljanja. Rezultat je kvalitetno narejen Facebook profil udeležencev, 
z atraktivno predstavitvijo storitve/izdelka in usvojitev nekaterih kompetenc iz področja podjetništva.  

Internetna stran: Cilji delavnice so izobraziti mlade kako delati s spletom, da spoznajo Wordpress okolje in njegove 
prednosti, pridobijo ključno znanje za urejanje spletne strani in se naučijo postaviti lastno spletno stran, kjer se bodo 
prestavili. Rezultat delavnice je izdelana spletna stran, kjer se mladi predstavijo in ki jo sami nadgrajujejo in urejajo.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2022: 5.000 EUR za plačilo izvajalcev programov, internetni dostop do 
frekvence, material za delavnice, gradiva.  

 

4. MEDGENERACIJSKI CENTER RADOL`CA V LETU 2022  
Programi Medgeneracijskega centra potekajo že od leta 2014. V povprečju se vsako leto vključi približno 800 različnih 
posameznikov, ki obiskujejo več programov, zato je vključitev v povprečju 1200 na leto. V letu 2022 bomo izvedli 
vsako leto do 50 daljših programov in vsaj 40 enkratnih predavanj in delavnic. Programi bodo potekali v Radovljici in v 
drugih Krajevnih skupnostih (Kamna Gorica, Kropa, Podnart, Srednja Dobrava, Ljubno in Bohinj).  

Večji del ciljne skupine predstavljajo starejši od 65 let, ki bi se sicer zaradi slabšega gmotnega položaja zelo težko 
vključevali v aktivnosti. Še vedno prevladujejo ženske, ki se velikokrat spopadajo z osamljenostjo ob izgubi partnerja, 
moških je le 20%, kar sicer v splošnem ni tako slab delež, vendar bi ga v prihodnje želeli povečati.  

Glavni cilji Medgeneracijskega centra so: 

- Zmanjševanje socialne izključenosti 

Velik poudarek pri vključevanju dajemo starejšim, ki so socialno izključeni in posebnim ciljnim skupinam, kot so na 
primer osebe z demenco. Vse več se v programe vključujejo tudi brezposelni in s tem bolj kvalitetno preživljajo svoj 
čas. 

- Informiranje in svetovanje 

Število uporabnikov se iz leta v leto povečuje, to je rezultat dobre informiranosti. Vsaj 80% uporabnikov je bilo 
vključenih v informiranje. Večina jih ima e-naslov, ki ga na podlagi dovoljenja uporabnika vpišemo v skupno bazo. 
Uporabniki so tako dnevno obveščeni o aktivnostih, kot tudi o dogajanju v lokalni skupnosti. Obveščamo jih tudi preko 
navadne pošte, z objavami na skupni internetni strani, facebook profila, po telefonu in seveda osebno. 

- Krepitev zdravja 

V letu 2022 bomo še naprej izvajali programe, ki krepijo zdravje, telovadbo, jogo, vadbo za hrbtenico, delavnice 
osebnostne rasti. 

V okviru Medgeneracijskega centra Radol`ca bomo: 

• izvajali programe vseživljenjskega in medgeneracijskega učenja v občini na različnih lokacijah (tudi v manjših 
krajih in vaseh); 

• spodbujali vključevanje občanov k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje; 
• spodbujali vključevanje prostovoljcev v dejavnosti partnerskih organizacij;  
• obveščali javnost o aktivnostih medgeneracijskega centra;  
• s prenosom znanj in spretnosti s starejše generacije na mlade ohranjali kulturno dediščino lokalnega okolja; 
• s povezovanjem generacij ustvarjali spodbudno okolje za ohranjanje tradicionalnih in specifičnih ekoloških, 

zelenih znanj in veščin; 
• izobraževali s področja varstva naravnih vrednot in kulturne krajine; 
• zagotavljali informacijsko točko medgeneracijskega sodelovanja. 

Še naprej se bomo povezovali z lokalnimi organizacijami, Krajevnimi skupnostmi in drugimi organizacijami. 
Sodelovali bomo z Združenjem Spominčica in izvajali Alzheimer cafeje. Svojce in obolele ter širšo javnost bomo 
ozaveščali o načinih soočenja z demenco. Sodelovali bomo z Zdravstvenim domom Radovljica in Domom dr. Janka 
Benedika, kjer potekajo delavnice, če nam bodo razmere zaradi Covida dopuščale. Vključevali se bomo v lokalne in 
nacionalne preventivne projekte kot na primer Rožnati oktober. Organizirali bomo najrazličnejše razstave in dogodke. 
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4.1. Programi na Medgeneracijskem centru Radol`ca v letu 2022 
Programi računalniške in digitalne pismenosti (programi začetnega in nadaljevalnega računalništva, individualne 
računalniške urice s Kristjanom, začetni in nadaljevalni tečaji uporabe pametnega telefona, moviemaker, začetni tečaj 
digitalne fotografije, obdelava fotografij). 

Programi za zdravje (joga, joga obraza, energijske tehnike za boljše zdravje in počutje, vadba za zdravo hrbtenico, 
nordijska hoja). 

Programi za osebnostno in duhovno rast (kako je EFT spremenil moje življenje in lahko tudi vaše, Vaje za hrbtenico, 
SAI sproščanje telesa in duha, Začetna in nadaljevalna šola energijskega samozdravljenja, Masaža stopal in dlani, 
Analiza sanj, Osebnostna rast kot ključ do sreče, Potovanje po čakrah,  Gongi in podobno). 

Ustvarjalni programi in delavnice so najrazličnejši, pri udeležencih spodbujajo kreativno izražanje, ki sprošča, pomirja 
in daje novo energijo: mozaik, šivanje, izdelava nakita, glina, akvarel, kaligrafija in podobno. 

Drugi programi: načrtovanje vrta, obrezovanje drevja, varna vožnja, bralni klub v sodelovanju s knjižnico Antona 
Tomaža Linharta Radovljica.  

Enkratne delavnice in predavanja 

Vsak mesec potekajo enkratne delavnice in predavanja iz najrazličnejših področij, kot so računalništvo, zdravo 
življenje, osebna rast, okolje, narava, astrologija itd. O programu bomo udeležence obveščali sproti. 

Sodelovanje z Zdravstvenim domom Radovljica  Tehnike sproščanja. 

Sodelovanje z domom Dr. Janka Benedika Radovljica 

V Domu dr. Janka Benedika bodo ob petkih potekale Kulinarične delavnice z Matejo Reš. Delavnice obiskujejo 
varovanci doma in udeleženci Medgeneracijskega centra Radol`ca. Ob skupnem druženju nastajajo nova prijateljstva.  

Sodelovanje s Spominčico - Alzheimer Slovenija, slovensko združenje za pomoč pri demenci 

Alzheimer cafeji 

V sodelovanju s Spominčico že tri leta potekajo Alzheimer cafeji. Na predavanjih različni strokovnjaki predstavljajo 
teme, ki so povezane z demenco. S tem ozaveščamo širšo javnost, svojci pa imajo priložnost pridobiti neprecenljive 
informacije o poteku bolezni in skrbi za svojce. 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2022: 50.500 EUR, plača,  plačilo izvajalcev programov, material za 
delavnice, gradiva.  

 

5. VEČGENERACIJSKI CENTER GORENJSKE V LETU 2022   
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad bosta v letih 2017 - 2021 
sofinancirala projekt Večgeneracijski center Gorenjske, ki deluje na območju enajstih občin: Kranj, Cerklje na 
Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, Jesenice, Kranjska Gora, Bohinj, Žirovnica, Radovljica, Bled in Škofja Loka.  

(Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 
2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno 
vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in 
specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v 
zdravju). 

Glavni cilji projekta: 

• poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost; 
• ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo 

preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost; 
• opolnomočiti ranljive ciljne skupine; 
• vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter 

tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine); 
• okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski 

enoti idr. 
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Ciljne skupine: 

• družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo, 
• osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost, 
• starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij, 
• družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence, 
• otroci in mladi s posebnimi potrebami, 
• migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin, 
• invalidi. 

Na Ljudski univerzi Radovljica izvajanje aktivnosti poteka v Radovljici in na Bledu. Povprečno v enem letu izvedemo v 
Radovljici do 25 daljših programov, kot tudi do 15 enkratnih delavnic in predavanj. Za leto 2021 tako načrtujemo, da 
bomo izvedli približno 700 ur programa in vključili do 350 udeležencev na leto. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da 
bodo čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za 
potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin. Aktivnosti bomo izvajali za različne ciljne 
skupine, tudi za člane Medobčinskega društva delovnih invalidov Radovljica in varovance VDC Radovljica. V okviru 
projekta bomo še naprej sodelovali z različnimi društvi in vključevali različne ciljne populacije.  

 

5.1. Program VGC v Radovljici  
Ples v krogu, ročna dela Kamna gorica, izvaja društvo upokojencev Kamna gorica, kvačkanje, oblikovanje gline, 
astrologija, nadaljevalna francoščina in začetna francoščina, program začetnega in nadaljevalnega računalništva, 
Powerpoint, energijske tehnike po kitajski tradicionalni medicini, ustvarjalnice, pravo zame, naravno vrtnarjenje, 
kulinaričnene delavnice z Matejo Reš, klepet ob čaju in podobno. 

Sodelovanje z Medobčinskim društvom invalidov Radovljica 

V okviru Večgeneracijskega centra Gorenjske izvajamo programe, ki so namenjeni invalidom, članom Medobčinskega 
društva invalidov Radovljica. Potekajo različni programi: nadaljevalno računalništvo, delavnice zdravega življenja  in 
ustvarjalne delavnice. 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2022: 10.000 EUR za plačilo izvajalcev programov, material za delavnice, 
gradiva.  

 

6. PROGRAM MLADINSKEGA DNEVNEGA CENTRA KAMRA  
Mladinski dnevni center KamRa je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se soočajo z najrazličnejšimi stiskami v 
odraščanju in mladim do 29. leta. Mladinski dnevni center Kamra sofinancirajo Občina Radovljica, Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve, in enake možnosti in Urad RS za mladino.  

V centru se zbirajo otroci, mladostniki in mladi do 29 let. Nudimo jim varen prostor, kjer lahko aktivno preživljajo 
prosti čas, dobijo brezplačno učno pomoč, individualno svetovanje, informacije in potrebno podporo. Prostor in 
dejavnosti so namenjene mladim, ki želijo razvijati svoje potenciale in interese, odkriti nove hobije, pridobiti nova 
znanja in postati družbeno aktivni. Namen različnih programov in aktivnosti za mlade do 29. let je povezovanje, 
motiviranje in aktivacija mladih, predvsem mladih brezposelnih in drugih ranljivih ciljnih skupin. Cilj je tudi 
vključevanje otrok, mladostnikov in mladih v lokalno skupnost. 

Dejavnosti so organizirane glede na povpraševanja mladostnikov in mladih, upoštevajo se njihove želje in predlogi. 
Posebno pozornost namenjamo svetovanju in reševanju stisk otrok in mladostnikov ter njihovih staršev, sodelujemo s 
šolskimi svetovalnimi in drugimi službami. Povezujemo se z različnimi organizacijami in društvi v lokalni skupnosti in 
širše. Sodelujemo s Klubom radovljiških študentov, z Zavodom Manipura - Vila Čira Čara, Društvom Več za zdrav 
razvoj mladih, s Knjižnico Antona Tomaža Linharta, CSD Radovljica,  z osnovnimi in srednjimi šolami, uradi za delo, 
Linhartovo dvorano Radovljica, Zavodom 364, Društvom Legebitra. 

 

Mladinski internetni radio - Radio Galama 
Mladinski internetni radio Radio Galama predvaja glasbo preko celega tedna, v petek in soboto med 17. in 20. uro pa 
poteka tudi program v živo. V tem času smo gostili že okoli 200 mladih iz lokalnega okolja in vse Slovenije. Poslanstvo 
KamRinega mladinskega Radia Galama je povezovanje mladih na njihovi ustvarjalni poti.  

Namen je promocija in podpora mladim, ki si želijo predstaviti svojo glasbo, glasbeno skupino, svoj hobi, talent ali 
samo deliti razmišljanja o življenju. 
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Omogoča umetniško izražanje, komunikacijo, strokovni razvoj, pridobivanje različnih socialnih in komunikacijskih 
veščin. Mladi tako lahko dobijo prvo izkušnjo z javnim nastopanjem, se povežejo z drugimi glasbeniki, se naučijo 
predstaviti sebe in svojo glasb, pridobijo na samozavesti, dobijo pozitivne potrditve.  

Cilj je, da mladi sami ustvarijo vsebine, ki bi jih želeli slišati na radiu, da radio ni samo povezovalni moment mladih 
glasbenikov, ampak da se na njem poleg glasbe predvaja tudi aktualne informacije, napoved dogodkov za mlade, 
poučne vsebine. Prepoznavnost bi radi povečali tudi z gostovanjem znanih glasbenikov, ki bi jih povezali z mladimi 
glasbeniki. Cilj je tudi čim večje število mladih poslušalcev in čim več gostovanj mladih skupin. Cilj je tudi mobilna 
aplikacija za radio, ki bo omogočilo lažje poslušanje. Radio lahko poslušate na povezavi: http://kamra-
radovljica.si/radio-galama/ 

 

6.1. Dejavnosti v Kamri 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 

- učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah (sodelovanje zunanjih sodelavcev in študentov, ki imajo potrebno 
strokovno znanje za posamezne predmete), učna pomoč v osnovni šoli Lesce, 

- nemščina, angleščina 
- tečaj risanja in slikanja (vodi akademska slikarka Lučka Šparovec), 
- ustvarjalne delavnice,  
- kuharske delavnice  
- športne aktivnosti (pohodi, joga, softball- Softball Akademija), 
- čarobne bralne urice in filmski večeri z ogledom filmov, posnetih po knjigah 
- druženje ob video in družabnih igrah (v organizaciji mladih iz Društva Več), 
- počitniške dejavnosti: program med šolskimi počitnicami; športne aktivnosti in ustvarjalnice v Kamni Gorici, 

Begunjah; Ljubnem, Bohinju, delavnica animiranega filma, softball, ustvarjanje v tehniki modernega mozaika 
Trencadis,  

- program za učence Osnovne šole Antona Janša (softball, delavnica izdelovanje modernega mozaika, ustvarjalne 
delavnice z Lučko, joga, potopisne delavnice) 

- aktivnosti za otroke in mladostnike iz CSD Radovljica 
- enkratne delavnice ob dogodkih in praznikih (pustna delavnica, valentinovo, Gregorjevo, zaključek, začetek šole)  
- lego robotika  
- delavnice s »ta velikimi« družabnimi igrami 
- »urica za starše«: pogovori in reševanje težav, ki se pojavijo med otroki in starši (vodja centra, ki ima ustrezno 

strokovno izobrazbo in izkušnje za delo z otroki in mladostniki v stiski), 
- individualni pogovori in svetovanje za otroke in mladostnike v težavah možnost uporabe računalnikov, 
- bralni kotiček,  

 

Dejavnosti za mlade do 29. let: 

- priprave na popravne in zaključne izpite, poklicno in splošno maturo, 
- jezikovne delavnice, 
- karierno svetovanje, pomoč pri iskanju zaposlitve, 
- različne potopisne delavnice,  
- delavnice risanja in slikanja z akademsko slikarko, 
- enkratne delavnice glede na zanimanje udeležencev  
- športne aktivnosti (softball, joga in meditacija) , 
- računalniške delavnice (Word, Excel, PowerPoint), 
- delavnice učenja fotografiranja in urejanja fotografij, 
- moderni mozaik Trencadis 
- »Naj bo HOBI tvoj poslovni uspeh«: osnove marketinga, izdelovanje spletnih strani, 
- začetni in nadaljevalni tečaj modernega mozaika Trencadis, 
- »izmenjevalnica« oblačil in ostalih stvari, 
- možnost uporabe računalnikov, 
- brezplačne kino vstopnice za brezposelne mlade in mlade brez statusa (sodelovanje z Linhartovo dvorano 

Radovljica), 
- Erasmus + : mladinske izmenjave, Evropska prostovoljska služba, 
- individualni pogovori in svetovanje. 

Program se oblikuje tedensko in mesečno tudi glede na predloge in interese mladih. Sofinanciranje Občine Radovljica v 
letu 2022: 40.000 EUR za plačo koordinatorke in za plačilo izvajalcev programov, material za delavnice, gradiva.  

  

http://kamra-radovljica.si/radio-galama/
http://kamra-radovljica.si/radio-galama/
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7. ČEBELARSKI RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER GORENJSKE  
Čebelarski center Gorenjske je sodoben center, ki združuje ponudbo za čebelarje in vse, ki se čutijo povezani s 
čebelami in naravo. Za centrom smo uredili vrt medovitih rastlin, ki ozavešča obiskovalce centra kako lahko tudi vsak 
posameznik na svojem vrtu pripomore k ohranjanju čebel. V čebelnjaku imamo opazovalni panj. Obiskovalci imajo 
možnost, da skozi steklo opazujejo življenje v panju in spoznajo celotno čebeljo družino. 

V dvorani čebelarskega centra poteka pester program za obiskovalce vseh starosti: 

- Strokovna predavanja za čebelarje 

Pri izvedbi strokovnih predavanj za čebelarje sodelujemo s čebelarskimi organizacijami (Čebelarska zveza Slovenije, 
Čebelarska zveza Gorenjske in Čebelarsko društvo Radovljica), nekaj predavanj letno organizira Čebelarski center 
Gorenjske samostojno. V letu 2022 bomo za čebelarje organizirali tudi izobraževalne vsebine v sodelovanju z 
Inštitutom Ekosemena in KGZ Sava Lesce. 

- Predavanja in delavnice 

S predavanji in delavnicami, ki jih organiziramo za širšo javnost, želimo vse tiste, ki nimajo neposrednega stika s 
čebelami, ozavestiti o pomembnosti čebel. Širimo znanje o čebeljih pridelkih in njihovem blagodejnem učinku na naše 
dobro počutje ter o uporabi čebeljih pridelkov. Tako bomo tudi v letu 2022 organizirali tečaje okraševanja ter slikanja 
panjskih končnic v različnih tehnikah, izdelovanja raznih uporabnih in dekorativnih predmetov z motivi čebel, 
čebelarstva, narave, ter z delavnicami spodbujali udeležence k uporabi naravnih, razgradljivih materialov ter reciklaži. 

- Vodeni ogledi Čebelarskega centra Gorenjske za skupine in individualne obiskovalce  

Program vodenega ogleda traja 1,5 do 2 uri. V tem času obiskovalci spoznajo Kranjsko Sivko in njeno življenje v panju 
(predavanje v dvorani in ogled čebelnjaka z opazovalnim panjem), delo čebelarja (prikaz uporabe osnovnega orodja za 
točenje medu v čebelnjaku). V satnišnici poteka prikaz izdelave satnic. V trgovini je na koncu ogleda degustacija medu 
in drugih čebeljih pridelkov.  

Predstavitev centra in čebel prilagodimo strukturi, starosti in zanimanju obiskovalcev. Skupinam čebelarjev 
predstavimo kako je center nastal, čemu je namenjen in kako deluje. Šolskim skupinam predstavimo čebeljo družino, 
njen razvoj, biologijo čebele in čebelarjenje - težavnost in obseg predstavitve prilagodimo glede na starost. Za 
zaključene skupine pripravimo predstavitev centra, njegov namen, predstavimo čebeljo družino in čebelje pridelke.  

Ker se zanimanje za čebele in čebelarstvo povečuje tudi v tujini, obišče Čebelarski center vsako leto več tujih gostov. 
Sprejemamo tako skupine, ki nas obiščejo v organizaciji katere od turističnih agencij, kot tudi individualne goste. 
Voden ogled za tuje obiskovalce poteka v angleškem jeziku Čebelarski center Gorenjske je sodoben center, ki 
združuje ponudbo za čebelarje in vse, ki se čutijo povezani s čebelami in naravo. Za centrom smo uredili vrt medovitih 
rastlin, z oznakami. Nastal je učni vrt, ki ozavešča ljudi. V čebelnjaku imamo opazovalni panj. Obiskovalci imajo 
možnost, da skozi steklo opazujejo življenje v panju in spoznajo celotno čebeljo družino. 

V dvorani čebelarskega centra poteka pester program za obiskovalce vseh starosti: 

- Strokovna predavanja za čebelarje 

Pri izvedbi strokovnih predavanj za čebelarje sodelujemo s čebelarskimi organizacijami (Čebelarska zveza Slovenije, 
Čebelarska zveza Gorenjske in Čebelarsko društvo Radovljica), nekaj predavanj organizira Čebelarski center Gorenjske 
samostojno. V letu 2022 bomo, poleg predavanj, ki potekajo po ustaljenem razporedu, v soorganizaciji z Združenjem 
Demeter Slovenije in Zvezo Biodinamikov Slovenije organizirali dvodnevni seminar s predavateljem Michaelom 
Weilerjem iz Nemčije. 

- Predavanja  

S predavanji, ki jih organiziramo za širšo publiko, želimo vse, ki nimajo neposrednega stika s čebelami, ozavestiti o 
pomembnosti čebel, o čebeljih pridelkih in njihovem blagodejnem učinku na naše dobro počutje, o uporabi čebeljih 
pridelkov; organiziramo pa tudi predavanja o tradiciji, naravi in ohranjanju čistega okolja.  

- Delavnice izdelkov, povezanih s čebelami, čebelarstvom in čebeljimi produkti 

Na naših delavnicah naravne kozmetike se kot pomembne sestavine izdelkov uporabljajo čebelji produkti (vosek, med 
…) Prav tako organiziramo delavnice izdelovanja predmetov, ki so povezani s čebelarstvom, kot so npr. poslikava 
panjskih končnic, izdelava sveč iz čebeljega voska, čebele v mozaiku, panjske končnice v mozaiku. Ker se tematika 
čebel vse bolj pogosto pojavlja na različnih področjih, bomo v naslednjih letih pripravili še več delavnic izdelovanja 
spominkov s tematiko čebel in čebelarstva z različnimi materiali in tehnikami. 

- Vodeni ogledi Čebelarskega centra Gorenjske za skupine in individualne obiskovalce  

Program vodenega ogleda traja 1,5 do 2 uri. V tem času obiskovalci spoznajo Kranjsko Sivko in njeno življenje v panju 
(predavanje v dvorani in ogled čebelnjaka z opazovalnim panjem), delo čebelarja (prikaz uporabe osnovnega orodja za 
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točenje medu v čebelnjaku). V satnišnici poteka prikaz izdelave satnic in v polnilnici prikaz polnjenja medu v kozarce. 
V trgovini je na koncu ogleda degustacija medu in drugih čebeljih pridelkov.  

Ker se zanimanje za čebele in čebelarstvo povečuje tudi v tujini, obišče Čebelarski center vsako leto več tujih gostov. 
Sprejemamo tako skupine, ki nas obiščejo v organizaciji katere od turističnih agencij, kot tudi individualne goste. 
Voden ogled poteka v angleškem jeziku. 

Tudi v prihodnjih letih bo Čebelarski center ena od postaj v okviru turističnega avtobusa Hop on hop off na čebelarski 
trasi ob sredah ob 10.30, 13.00 in 15.30 v mesecu juliju in avgustu.  

- Razstave 

V Čebelarskem centru imamo v avli pritličja razstavni prostor, kjer potekajo občasne razstave večinoma s tematiko 
čebel, čebelarstva in tudi umetniških del, izdelanih s čebeljimi produkti. 

- Dogodki, prireditve 

Festival medu in dan medu v kulinariki je prireditev, ki jo v centru tradicionalno organizira Čebelarska zveza Slovenije, 
Javna svetovalna služba v čebelarstvu pripravlja v sodelovanju z LUR - Čebelarsko razvojno izobraževalnim centrom 
Gorenjske, Čebelarsko zvezo Gorenjske in ČD Radovljica. Prireditev vsako leto nadgrajujemo z novimi vsebinami, ki 
pritegnejo vse več obiskovalcev. 

Prav tako bo postala tradicija praznovanje Svetovnega dne čebel, ki ga v maju počastimo z raznovrstnimi prireditvami 
in dogodki. 

Vsako leto organiziramo tudi Dan odprtih vrat v sodelovanju s ČD Radovljica, pri organizaciji raznih dogodkov 
sodelujemo še s Čebelarskim muzejem Radovljica (Evropski medeni zajtrk, sodelovanje na sejemskih predstavitvah), 
SGTŠ Radovljica (kulinarične delavnice). 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2022: 56.100 EUR (plača upravnice, delo po pogodbi v satnišnici, 
računovodstvo in upravljanje, vzdrževanje in investicije, programi).  

 

JAVNA DELA 

Vsako leto na LUR, preko javnega razpisa Zavoda za zaposlovanje RS, zaposlimo enega javnega delavca za učno 
pomoč in spremljanje naših udeležencev izobraževanja odraslih. 

Občine Radovljica sofinancira javna dela v letu 2022: 9.640 EUR   

 

8. ZAKLJUČEK 
Ljudska univerza Radovljica bo za izvedbo večino načrtovanih programov v letu 2022 z uspešnimi prijavami na javnih 
razpisih zagotovila evropska in državna sredstva. Ti programi temeljijo na usposabljanju in dvigu temeljnih in poklicnih 
kompetenc zaposlenih, poklicnem usposabljanju brezposelnih oseb, upokojenih, delu z mladimi, ki so predčasno 
opustili šolanje ali jim grozi osip, dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in drugih podpornih 
dejavnostih. 

V letnem programu izobraževanja odraslih v Občini Radovljica za leto 2022 so predstavljeni izključno programi, ki jih 
sofinancira Občina Radovljica. To predstavlja  približno tretjino vseh programov, ki jih izvajamo in s tem tudi tretjinsko 
financiranje javnega zavoda. Ostala sredstva za delovanje javnega zavoda pridobimo preko razpisov za nacionalna in 
evropska sredstva ter iz državnega proračuna. Izobraževalni programi so bili zasnovani na podlagi analize potreb 
lokalnega okolja, identificiranih ciljnih skupin in na ta način določenih vsebinskih področjih. Z vsemi temi programi 
želimo vsem odraslim omogočiti kakovostno in dostopno izobraževanje in vključevanje v vseživljenjsko učenje. 

 

 

 

Direktorica LUR: 

Mateja Rozman Amon, univ.dipl.soc.del. 
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LETNI NAČRT RAVNANJA Z 
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022 
 

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 ali 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 PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Urejanje cest (menjava) 2151 792 BEGUNJE 14297 1/1 43.000 € 

Kmetijsko zemljišče Otok 2153 742 OTOK 3111 1/2 7.000 € 

Kmetijsko zemljišče Otok 2153 762 OTOK 1676 1/1 7.512 € 

Kmetijsko zemljišče Otok 2153 761/2 OTOK 441 1/1 1.977 € 

Urejanje cest (menjava) 2154 284 NOVA VAS 3104 1/1 15.475 € 

Kmetijsko zemljišče Nova vas 2154 420 NOVA VAS 1759 1/1 7.900 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Kmetijsko zemljišče Nova vas 2154 277/1 NOVA VAS 5148 1/1 23.074 € 

Kmetijsko zemljišče Nova vas 2154 422/1 NOVA VAS 938 1/1 3.800 € 

Kmetijsko zemljišče Nova vas 2154 476/1 NOVA VAS 71037 22/100 62.300 € 

Urejanje cest (menjava) 2154 661/17 NOVA VAS 119 1/1 714 € 

Urejanje cest (menjava) 2154 661/20 NOVA VAS 253 1/1 1.518 € 

Urejanje cest (menjava) 2154 661/21 NOVA VAS 74 1/1 444 € 

Urejanje cest (menjava) 2155 1104/5 del HRAŠE 4274 1/1 6.500 € 

Kmetijsko zemljišče Lipce 2155 1355/2 HRAŠE 1484 1/1 2.075 € 

Prodaja prostih zemljišč 2155 231/1 HRAŠE 664 125/128 4.000 € 

Prodaja prostih zemljišč 2155 231/10 HRAŠE 635 1/1 1.300 € 

Prodaja prostih zemljišč 2155 231/5 HRAŠE 838 125/128 2.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 818/3 PREDTRG 80 1/1 1.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1648/12 MOŠNJE 345 1/1 1.763 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 265 BREZJE 2636 1/1 11.815 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 777 BREZJE 3349 1/1 16.680 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 778 BREZJE 2992 1/1 3.332 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 1010/25 BREZJE 975 1/1 953 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 1013/6 BREZJE 506 1/1 755 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 776/1 BREZJE 331 1/1 1.318 € 

Kmetijsko zemljišče Brezje 2159 779/1 BREZJE 2367 1/1 11.800 € 

Urejanje cest (menjava) 2161 966/18 ZALOŠE 153 1/1 118 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 287 DOBRAVA PRI 
KROPI 399 1/1 1.500 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1055 DOBRAVA PRI 
KROPI 276 1/1 199 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1040/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 58 1/1 42 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1041/5 DOBRAVA PRI 
KROPI 169 1/1 122 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1050/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 153 1/1 158 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1051/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 517 1/1 372 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1061/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 76 1/1 100 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 1061/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 437 1/1 400 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 286/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 266 1/1 1.000 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Gozdno zemljišče Dobrava 2162 568/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 1868 1/1 2.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 902/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 152 1/1 1.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1708/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 72 1/1 57 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1738/5 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 564 1/1 925 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1761/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 196 1/1 100 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1761/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 13 1/1 13 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1761/6 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 372 1/1 500 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1764/1 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 75 1/1 100 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1766/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 102 1/1 100 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1766/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 149 1/1 215 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1766/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 121 1/1 116 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1774/5 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 188 1/1 300 € 

 

Stavbna zemljišča 

OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Prosto zemljišče 2151 233/9 BEGUNJE 277 1/1 11.634 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/13 BEGUNJE 16 1/1 118 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/15 BEGUNJE 16 1/1 118 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/19 BEGUNJE 448 1/1 3.293 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/20 BEGUNJE 76 1/1 559 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/21 BEGUNJE 140 1/1 1.029 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/22 BEGUNJE 132 1/1 970 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/23 BEGUNJE 111 1/1 816 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/24 BEGUNJE 229 1/1 1.683 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2151 347/25 BEGUNJE 44 1/1 323 € 

Zemljišče s stavbo 2151-587 
(Ratzingerjeva vila – Begunje 23) 2151 44/6 BEGUNJE 237 1/1 200.000 € 

Ratzingerjeva vila - zemljišče 2151 52/2 BEGUNJE 1001 1/1 7.622 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Prosto zemljišče 2152 376/2 SREDNJA VAS 111 1/1 2.775 € 

Prosto zemljišče 2153 112/3 OTOK 1040 1/1 7.188 € 

Prosto zemljišče 2153 114/3 OTOK 157 1/1 1.521 € 

Prosto zemljišče 2153 115/2 OTOK 1598 1/1 6.129 € 

Prosto zemljišče 2154 10/12 NOVA VAS 630 1/1 25.000 € 

Prosto zemljišče 2154 10/22 NOVA VAS 913 1/1 73.040 € 

Prosto zemljišče 2154 33/1 NOVA VAS 876 1/1 32.412 € 

Prosto zemljišče 2154 33/2 NOVA VAS 118 1/1 4.366 € 

Prosto zemljišče (pod 
daljnovodom) 2154 58/2 NOVA VAS 721 1/1 70.000 € 

Prosto zemljišče 2154 609/3 NOVA VAS 469 1/1 19.698 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2154 657/4 NOVA VAS 70 1/1 2.000 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2154 657/5 NOVA VAS 138 1/1 1.014 € 

Ureditev pripadajočega zemljišča 2154 657/6 NOVA VAS 7 1/1 51 € 

Prosto zemljišče 2154 673/4 NOVA VAS 234 1/1 363 € 

Prosto zemljišče 2154 686/4 NOVA VAS 164 1/1 200 € 

Prosto zemljišče 2155  del 1104/5 HRAŠE 177 1/1 7.080 € 

Urejanje cest TNC (menjava) 2155 130/29 HRAŠE 260 1/1 777 € 

Urejanje cest (menjava) 2155 1365/104 del HRAŠE 100 1/1 3.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2155 1365/105 HRAŠE 82 1/1 1.300 € 

Komasacija OPPN Za Trato 2155 1386/15 HRAŠE 608 1/1 30.000 € 

Prosto zemljišče 2155 1391/22 HRAŠE 261 1/1 15.660 € 

Urejanje cest (menjava) 2155 193/6 HRAŠE 26 1/1 560 € 

Prosto zemljišče 2155 312/27 HRAŠE 20 1/1 1.240 € 

Prosto zemljišče 2155 312/33 HRAŠE 37 1/1 2.200 € 

Prosto zemljišče 2155 312/38 HRAŠE 30 1/1 486 € 

Prosto zemljišče 2155 312/39 HRAŠE 58 1/1 940 € 

Prosto zemljišče 2155 312/40 HRAŠE 55 1/1 891 € 

Prosto zemljišče 2155 312/42 HRAŠE 31 1/1 502 € 

Prosto zemljišče 2155 312/43 HRAŠE 49 1/1 794 € 

Prosto zemljišče 2155 312/44 HRAŠE 2 1/1 32 € 

Komasacija OPPN Leški Hrbet 2155 346/13 HRAŠE 274 1/1 15.344 € 

Komasacija OPPN Leški Hrbet 2155 346/14 HRAŠE 935 1/1 52.360 € 

Komasacija OPPN Leški Hrbet 2155 346/19 HRAŠE 55 1/1 3.080 € 

Komasacija OPPN Leški Hrbet 2155 346/20 HRAŠE 60 1/1 3.360 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Prosto zemljišče 2155 346/28 HRAŠE 353 1/1 35.300 € 

Prosto zemljišče 2155 395/98 HRAŠE 357 1/1 56.630 € 

Prosto zemljišče 2155 479/1 del  HRAŠE 85 1/1 8.000 € 

Prosto zemljišče 2155 480/58 HRAŠE 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 480/59 HRAŠE 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 480/60 HRAŠE 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 480/61 HRAŠE 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 480/62 HRAŠE 23 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 480/63 HRAŠE 25 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 480/64 HRAŠE 22 1/1 1.400 € 

Prosto zemljišče 2155 del 395/102 HRAŠE 86 1/1 6.880 € 

Prosto zemljišče 2155 del 395/102 HRAŠE 86 1/1 6.880 € 

Prosto zemljišče 2156 205/5 RADOVLJICA 103 1/1 6.283 € 

Prosto zemljišče 2156 205/8 RADOVLJICA 181 1/1 11.041 € 

Uskladitev ZK stanja 2156 220/82 RADOVLJICA 82 1/1 4.920 € 

Prosto zemljišče 2156 241/22 RADOVLJICA 273 1/1 16.653 € 

Prosto zemljišče 2156 255/54 RADOVLJICA 326 1/1 19.886 € 

Prosto zemljišče 2156 255/55 RADOVLJICA 51 1/1 3.111 € 

Prosto zemljišče 2156 255/56 RADOVLJICA 207 1/1 12.627 € 

Prosto zemljišče 2156 255/59 RADOVLJICA 7 1/1 427 € 

Prosto zemljišče 2156 275/1 RADOVLJICA 431 1/1 5.647 € 

Prosto zemljišče 2156 284/15 RADOVLJICA 111 1/1 6.882 € 

Prosto zemljišče 2156 3/2 del RADOVLJICA 600 1/1 45.000 € 

Prosto zemljišče 2156 3/4 del RADOVLJICA 300 1/1 22.500 € 

Prosto zemljišče 2156 330/1 del RADOVLJICA 2270 1/1 90.800 € 

Prosto zemljišče 2156 759/9 RADOVLJICA 83 1/1 1.108 € 

Prosto zemljišče 2156 del 149/4 RADOVLJICA 30 1/1 6.000 € 

Prosto zemljišče 2156 del 190/2 RADOVLJICA 300 1/1 18.600 € 

Prosto zemljišče 2156 del 190/9 RADOVLJICA 200 1/1 12.400 € 

Prosto zemljišče 2157  del 139/5 PREDTRG 170 1/1 10.540 € 

Prodaja zemljišča ob Gradnikovi 2157 110/5 PREDTRG 375 1/1 22.500 € 

Prosto zemljišče 2157 142/1 PREDTRG 60 1/1 3.720 € 

Prosto zemljišče 2157 142/5 PREDTRG 40 1/1 2.480 € 

Možnost menjave za pridobitev 
koristne javne površine 2157 158 PREDTRG 367 1/1 22.020 € 
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OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Prosto zemljišče 2157 177/4 PREDTRG 88 1/1 5.456 € 

Prosto zemljišče 2157 336/1 PREDTRG 203 1/1 12.180 € 

Prosto zemljišče 2157 337/1 del  PREDTRG 100 1/1 6.000 € 

Prosto zemljišče 2157 352/20 PREDTRG 154 1/1 9.548 € 

Prosto zemljišče 2157 352/20 PREDTRG 154 1/1 9.548 € 

Prosto zemljišče 2157 451/14 PREDTRG 81 1/1 4.941 € 

Prosto zemljišče 2157 451/15 PREDTRG 38 1/1 2.318 € 

Prosto zemljišče 2157 451/16 PREDTRG 138 1/1 8.418 € 

Gramoznica Graben 2157 767/5 PREDTRG 3135 1/1 47.025 € 

Gramoznica Graben 2157 768/2 PREDTRG 31 1/1 465 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 808/17 PREDTRG 32 1/1 430 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 808/5 del PREDTRG 70 1/1 4.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 808/6 del PREDTRG 60 1/1 3.500 € 

Urejanje cest (menjava) 2157 del 158 PREDTRG 170 1/1 10.200 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1646/5 MOŠNJE 25 1/1 184 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1648/17 MOŠNJE 185 1/1 1.360 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1648/18 del  MOŠNJE 185 1/1 1.360 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1682/4 MOŠNJE 151 1/1 3.211 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1691/2 MOŠNJE 13 1/1 96 € 

Urejanje cest (menjava) 2158 1693/2 MOŠNJE 158 1/1 206 € 

Prosto zemljišče 2158 1712/5 MOŠNJE 564 1/1 2.028 € 

Urejanje cest (menjava) 2159 1009/1 del BREZJE 300 1/1 3.000 € 

Menjava zemljišča Črnivec 2159 1012/1 BREZJE 335 1/1 13.000 € 

Prodaja prostih zemljišč  2159 999/8 del  BREZJE 250 1/1 10.000 € 

Prosto zemljišče (TP postaja) 2160 1107/2 LJUBNO 18 1/1 750 € 

Urejanje cest (menjava) 2160 1113/1 del LJUBNO 70 1/1 2.600 € 

Prodaja delčka Savski otok 2160 1158/3 del LJUBNO 70 1/1 5.000 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 280/28 LJUBNO 186 1/1 11.000 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 280/53 LJUBNO 80 1/1 5.000 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 280/59 LJUBNO 587 1/1 35.220 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 

2160 280/60 LJUBNO 96 1/1 5.760 € 
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VREDNOST 

rekonstrukcijo (Posavec8) 

Stavbišče stavbe 2160-298 po 
gradbenem dovoljenju za 
rekonstrukcijo (Posavec8) 

2160 280/61 LJUBNO 194 1/1 11.640 € 

Zemljišče s stavbo 2160-298 
(Posavec8) 2160 282/4 LJUBNO 282 9/10 165.000 € 

Uskladitev ZK stanja 2160 331/4 LJUBNO 55 1/1 2.200 € 

Uskladitev ZK stanja 2160 331/6 LJUBNO 10 1/1 400 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 673 ZALOŠE 1672 1/1 2.408 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 674/1 ZALOŠE 4225 1/1 8.112 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 686/2 ZALOŠE 3237 1/1 4.661 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 686/3 ZALOŠE 76 1/1 36 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 687/1 ZALOŠE 5055 1/1 7.279 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 687/2 ZALOŠE 1412 1/1 964 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 690 ZALOŠE 255 1/1 200 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 975/2 ZALOŠE 111 1/1 80 € 

Možnost menjave zaradi ureditve 
izvennivojskih križanj lokalnih 
poti in železnice 

2161 975/3 ZALOŠE 33 1/1 24 € 

Menjava prodaja Zg. Dobrava – 
JD izvzem 2162 1031/9 DOBRAVA PRI 

KROPI 46 1/1 1.200 € 

Prosto zemljišče 2162 1037/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 66 1/1 1.000 € 

Prosto zemljišče (TP postaja) 2162 42/10 DOBRAVA PRI 
KROPI 66 1/1 5.000 € 

Prosto zemljišče 2162 475/7 DOBRAVA PRI 
KROPI 55 1/1 330 € 

Urejanje cest (menjava) 2162 568/3 DOBRAVA PRI 
KROPI 131 1/1 1.000 € 

Zemljišče (Kappusova domačija) 2163 121/1 KAMNA GORICA 2740 1/2 4.994 € 

Zemljišče (Kappusova domačija) 2163 121/2 KAMNA GORICA 73 1/2 537 € 
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Zemljišče (Kappusova domačija) 2163 126/13 KAMNA GORICA 1563 1/2 9.095 € 

Prosto zemljišče 2163 126/17 KAMNA GORICA 152 1/1 1.051 € 

Prosto zemljišče 2163 126/18 KAMNA GORICA 203 1/1 941 € 

Prosto zemljišče 2163 133 KAMNA GORICA 1072 1/2 7.140 € 

Zemljišče s stavbo 2163-26 
(Kappusova domačija) 2163 133 KAMNA GORICA 1072 1/2 79.462 € 

Prosto zemljišče 2163 160/4 KAMNA GORICA 13 1/1 96 € 

Prosto zemljišče 2163 160/5 KAMNA GORICA 18 1/1 132 € 

Zemljišče s stavbami 2163-30, 
2163-31,2163-32, 2163-33 in 
2163-34 (stari dom Matevža 
Langusa) 

2163 183 KAMNA GORICA 369 1/1 18.450 € 

Zemljišče s stavbami 2163-30, 
2163-31,2163-32, 2163-33 in 
2163-34 (stari dom Matevža 
Langusa) 

2163 184 KAMNA GORICA 142 1/1 7.100 € 

Zemljišče s stavbami 2163-30, 
2163-31,2163-32, 2163-33 in 
2163-34 (stari dom Matevža 
Langusa) 

2163 185 KAMNA GORICA 2910 1/1 145.500 € 

zemljišče v kamnolomu Kamna 
Gorica 2163 468/1 KAMNA GORICA 5355 1/1 53.355 € 

zemljišče v kamnolomu Kamna 
Gorica 2163 468/2 KAMNA GORICA 2238 1/1 22.380 € 

OPPN STOČJE - za gradnjo hiš 2163 666/20 KAMNA GORICA 10425 1/1 287.730 € 

OPPN STOČJE - za gradnjo hiš 2163 666/22 KAMNA GORICA 721 1/1 19.900 € 

Prosto zemljišče 2163 67/29 KAMNA GORICA 126 1/1 926 € 

Prosto zemljišče 2163 682/1 KAMNA GORICA 335 1/1 13.400 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 1586/4 LANCOVO 177 1/1 127 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 1587/3 LANCOVO 44 1/1 32 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 1588/7 LANCOVO 54 1/1 39 € 

Prosto zemljišče 2164 1591/1 LANCOVO 140 1/1 101 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 1596/10 LANCOVO 67 1/1 402 € 

Prosto zemljišče 2164 1596/3 LANCOVO 133 1/1 1.235 € 

Prosto zemljišče 2164 1596/6 LANCOVO 69 1/1 507 € 

Prosto zemljišče 2164 1596/8 LANCOVO 69 1/1 2.760 € 

Urejanje cest (menjava) 2164 1599/6 del  LANCOVO 15 1/1 800 € 

Menjava pot na Ravnici 2164 1635/10 LANCOVO 75 1/1 3.000 € 

Menjava pot na Ravnici 2164 1635/2 LANCOVO 37 1/1 370 € 

Menjava pot na Ravnici 2164 1635/4 LANCOVO 94 1/1 940 € 
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Menjava pot na Ravnici 2164 1635/6 LANCOVO 243 1/1 4.000 € 

Prosto zemljišče 2164 246/343 LANCOVO 267 1/1 1.463 € 

Prosto zemljišče 2164 246/346 LANCOVO 169 1/1 6.760 € 

Prosto zemljišče 2164 246/355 LANCOVO 66 1/1 48 € 

Prosto zemljišče 2164 246/357 LANCOVO 468 1/1 2.632 € 

Prosto zemljišče 2164 246/498 LANCOVO 498 1/1 27.739 € 

Prosto zemljišče 2164 246/500 LANCOVO 688 1/1 38.322 € 

Prosto zemljišče 2164 246/503 LANCOVO 580 1/1 32.306 € 

Prosto zemljišče 2164 246/504 LANCOVO 574 1/1 31.972 € 

Prosto zemljišče 2164 246/505 LANCOVO 626 1/1 34.868 € 

Prosto zemljišče 2164 246/506 LANCOVO 2523 1/1 140.531 € 

Prosto zemljišče 2164 246/510 LANCOVO 17 1/1 680 € 

Prosto zemljišče 2164 246/511 LANCOVO 28 1/1 1.120 € 

Prosto zemljišče 2164 246/512 LANCOVO 6468 1/1 97.020 € 

Prosto zemljišče 2164 491/85 LANCOVO 1310 1/1 20.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2165 121 KROPA 98 1/1 4.000 € 

Prosto zemljišče 2165 191/1 KROPA 304 1/1 10.000 € 

OPPN STOČJE - za gradnjo hiš 2165 428/1 KROPA 8228 1/1 227.100 € 

Stavbno zemljišče v Kropi  2165 443/22 KROPA 2332 1/1 116.400 € 

Stavbno zemljišče v Kropi 2165 443/23 KROPA 1000 1/1 49.900 € 

Urejanje javnih površin (menjava) 2165 61 KROPA 269 1/1 2.440 € 

Prosto zemljišče 2165 615/2 KROPA 30 1/1 600 € 

Prosto zemljišče 2165 616/2 KROPA 112 1/1 2.240 € 

Prosto zemljišče 2165 661/10 KROPA 3 1/1 120 € 

Prosto zemljišče 2165 661/11 KROPA 10 1/1 400 € 

Prosto zemljišče 2165 661/12 KROPA 6 1/1 240 € 

Prosto zemljišče 2165 661/14 KROPA 22 1/1 880 € 

Prosto zemljišče 2165 661/15 KROPA 6 1/1 240 € 

Prosto zemljišče 2165 661/16 KROPA 4 1/1 160 € 

Prosto zemljišče 2165 661/17 KROPA 5 1/1 200 € 

Prosto zemljišče 2165 661/18 KROPA 8 1/1 320 € 

Prosto zemljišče 2165 661/19 KROPA 13 1/1 520 € 

Prosto zemljišče 2165 661/5 KROPA 30 1/1 1.200 € 

Prosto zemljišče 2165 661/6 KROPA 5 1/1 200 € 

Prosto zemljišče 2165 661/7 KROPA 11 1/1 440 € 
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Prosto zemljišče 2165 661/8 KROPA 5 1/1 200 € 

Prosto zemljišče 2165 661/9 KROPA 10 1/1 400 € 

Prosto zemljišče 2165 663/10 KROPA 48 1/1 960 € 

Menjava vodohran 2165 del 4/4 KROPA 400 1/1 4.000 € 

Kapelica Brezovica 2166 1614/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 32 1/1 5.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1708/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 185 1/1 180 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1759/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 76 1/1 246 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1759/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 71 1/1 68 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1759/8 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 57 1/1 1.300 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1761/1 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 33 1/1 5.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1761/10 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 41 1/1 6.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1764/1 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 75 1/1 217 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1764/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 11 1/1 60 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 1765 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 73 1/1 57 € 

Rezervacija nadomestna gradnja 2166 347/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1149 1/1 2.206 € 

Urejanje cest (menjava) 2166 495/9 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 19 1/1 2.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 271/1 PERAČICA 120 1/1 600 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 271/6 PERAČICA 179 1/1 700 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 271/8 PERAČICA 126 1/1 600 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 273/6 PERAČICA 131 1/1 600 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 274/4 PERAČICA 74 1/1 300 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 279/11 PERAČICA 194 1/1 1.000 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 279/8 PERAČICA 92 1/1 400 € 

Urejanje cest (menjava) 2648 281/2 PERAČICA 66 1/1 200 € 

 

Prodaja stavbnih pravic: 

OPIS PARC. ŠT. KO_ID KO [m2] ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Stavbna pravica za gradnjo letališkega 398/1, 398/2, 399,400, 2154 NOVA 1800 180.000 € 
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hangarja za dobo 30 let na zemljiščih na 
območju letališča Lesce namenjenih 
gradnji hangarjev 

408/2, 661/11, 662/4 in 
663/8 

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 zemljišč s stavbami (v tabeli stavbna zemljišča), ki niso neposredno 
povezane z nalogami občine in za občino predstavljajo veliko investicijsko breme. S prodajo stavbnih pravic na  ALC 
bo Občina Radovljica pridobila dodatna sredstva v proračun, hkrati pa bo omogočila razvoj letališča Lesce. 
Nepremičnine iz seznama, ki ne bodo prodane v letu 2022 bodo prenesene v plan prodaje za naslednje leto. 

 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
 

Nakupi zemljišč in zemljišč s stavbami 

OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Preostali deleži na Gradu Kamen 2151 223 BEGUNJE 3543 307/4970 640 € 

Cesta v Drago 2151 1433 BEGUNJE 668 1/1 500 € 

Cesta v Drago 2151 1434 BEGUNJE 1284 1/1 2.000 € 

Cesta Poddobrava 2151 101/2 BEGUNJE 11 1/1 66 € 

Cesta Poddobrava 2151 101/4 BEGUNJE 384 1/1 2.304 € 

Cesta Poddobrava 2151 101/5 BEGUNJE 30 1/1 180 € 

Cesta Poddobrava 2151 102/5 BEGUNJE 42 1/1 252 € 

Cesta Poddobrava 2151 103/2 BEGUNJE 94 1/1 564 € 

Cesta Poddobrava 2151 106/16 BEGUNJE 51 1/1 306 € 

Cesta Poddobrava 2151 108/4 BEGUNJE 16 1/1 96 € 

Cesta Poddobrava 2151 111/11 BEGUNJE 58 1/1 348 € 

Cesta Poddobrava 2151 111/12 BEGUNJE 10 1/1 60 € 

Cesta Poddobrava 2151 111/14 BEGUNJE 67 1/1 402 € 

Cesta Poddobrava 2151 1696/2 BEGUNJE 39 1/1 234 € 

Cesta Poddobrava 2151 1697/5 BEGUNJE 10 1/1 60 € 

Cesta Poddobrava 2151 1698/2 BEGUNJE 22 1/1 132 € 

Cesta Poddobrava 2151 186/11 BEGUNJE 5 1/1 30 € 

Cesta Poddobrava 2151 186/13 BEGUNJE 78 1/1 468 € 

Cesta Poddobrava 2151 186/15 BEGUNJE 31 1/1 186 € 
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Cesta Poddobrava 2151 186/17 BEGUNJE 41 1/1 246 € 

Cesta Poddobrava 2151 186/9 BEGUNJE 3 1/1 18 € 

Cesta Poddobrava 2151 188/11 BEGUNJE 39 1/1 234 € 

Cesta Poddobrava 2151 188/7 BEGUNJE 48 1/1 288 € 

Cesta Poddobrava 2151 188/9 BEGUNJE 9 1/1 54 € 

Cesta Poddobrava 2151 1892/2 BEGUNJE 77 1/1 462 € 

Pločnik Begunje 2151 270/11 del BEGUNJE 53 1/1 390 € 

Cesta Begunje 2151 300/2 BEGUNJE 57 1/1 342 € 

Cesta Begunje 2151 301/2 BEGUNJE 51 1/1 306 € 

Cesta Begunje 2151 303/2 BEGUNJE 67 1/1 402 € 

Cesta Begunje 2151 305/3 BEGUNJE 20 1/1 120 € 

Cesta Begunje 2151 305/4 BEGUNJE 23 1/1 138 € 

Cesta Begunje 2151 306/3 BEGUNJE 40 1/1 240 € 

Cesta Begunje 2151 307/2 BEGUNJE 9 1/1 54 € 

Cesta Begunje 2151 307/3 BEGUNJE 15 1/1 90 € 

Cesta Begunje 2151 316/5 BEGUNJE 48 1/1 288 € 

Glasbena šola Avsenik (zemljišče 
s stavbo 2151-470) 2151 352/9 BEGUNJE 117 1/1 20.000 € 

Glasbena šola Avsenik (zemljišče 
s stavbo 2151-470) 2151 354/10 BEGUNJE 134 1/1 20.000 € 

Glasbena šola Avsenik (zemljišče 
s stavbo 2151-470) 2151 354/2 BEGUNJE 161 1/1 200.000 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 356/4 BEGUNJE 355 1/1 1.591 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 366/4 BEGUNJE 171 1/1 894 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 367/4 BEGUNJE 103 1/1 539 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 368/4 BEGUNJE 149 1/1 779 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 369/4 BEGUNJE 158 1/1 787 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 370/6 BEGUNJE 190 1/1 946 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 370/8 BEGUNJE 77 1/1 403 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 371/5 BEGUNJE 71 1/1 354 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 372/4 BEGUNJE 92 1/1 458 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 373/4 BEGUNJE 85 1/1 444 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 374/4 BEGUNJE 191 1/1 951 € 

Cesta Poddobrava 2151 421/10 BEGUNJE 170 1/1 1.020 € 

Cesta Poddobrava 2151 421/8 BEGUNJE 49 1/1 294 € 

Cesta Poddobrava 2151 421/9 BEGUNJE 13 1/1 78 € 
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Cesta Poddobrava 2151 492/6 BEGUNJE 3 1/1 18 € 

Cesta Poddobrava 2151 493/2 BEGUNJE 7 1/1 42 € 

Cesta Poddobrava 2151 497/2 BEGUNJE 135 1/1 810 € 

Cesta Poddobrava 2151 500/4 BEGUNJE 31 1/1 186 € 

Cesta Poddobrava 2151 500/6 BEGUNJE 12 1/1 72 € 

Cesta Poddobrava 2151 501/9 BEGUNJE 9 1/1 54 € 

Cesta Poddobrava 2151 506/2 BEGUNJE 9 1/1 54 € 

Cesta Begunje 2151 507/2 BEGUNJE 100 1/1 449 € 

Cesta Poddobrava 2151 512/2 BEGUNJE 22 1/1 132 € 

Cesta Poddobrava 2151 517/2 BEGUNJE 45 1/1 270 € 

Cesta Poddobrava 2151 520/2 BEGUNJE 19 1/1 114 € 

Cesta Poddobrava 2151 520/3 BEGUNJE 1 1/1 6 € 

Cesta Poddobrava 2151 521/2 BEGUNJE 1 1/1 6 € 

Cesta Poddobrava 2151 522/2 BEGUNJE 5 1/1 30 € 

Cesta Poddobrava 2151 523/2 BEGUNJE 34 1/1 204 € 

Cesta Poddobrava 2151 524/2 BEGUNJE 3 1/1 18 € 

Cesta Poddobrava 2151 525/4 BEGUNJE 5 1/1 30 € 

Cesta Poddobrava 2151 526/2 BEGUNJE 13 1/1 78 € 

Cesta Poddobrava 2151 527/2 BEGUNJE 3 1/1 18 € 

Cesta Poddobrava 2151 528/2 BEGUNJE 16 1/1 96 € 

Cesta Poddobrava 2151 529/2 BEGUNJE 3 1/1 18 € 

Cesta Poddobrava 2151 530/2 BEGUNJE 6 1/1 36 € 

Cesta Poddobrava 2151 531/2 BEGUNJE 30 1/1 180 € 

Cesta Poddobrava 2151 532/2 BEGUNJE 5 1/1 30 € 

Cesta Poddobrava 2151 533/4 BEGUNJE 1 1/1 6 € 

Cesta Poddobrava 2151 534/2 BEGUNJE 122 1/1 732 € 

Cesta Poddobrava 2151 535/2 BEGUNJE 27 1/1 162 € 

Cesta Poddobrava 2151 538/2 BEGUNJE 103 1/1 618 € 

Cesta Poddobrava 2151 539/2 BEGUNJE 74 1/1 444 € 

Cesta Poddobrava 2151 545/6 BEGUNJE 60 1/1 360 € 

Cesta Poddobrava 2151 546/2 BEGUNJE 13 1/1 78 € 

Cesta Poddobrava 2151 547/2 BEGUNJE 8 1/1 48 € 

Cesta Poddobrava 2151 548/2 BEGUNJE 18 1/1 108 € 

Cesta Poddobrava 2151 549/2 BEGUNJE 14 1/1 84 € 

Cesta Poddobrava 2151 550/2 BEGUNJE 8 1/1 48 € 
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Cesta Poddobrava 2151 554/4 BEGUNJE 8 1/1 48 € 

Cesta Poddobrava 2151 554/6 BEGUNJE 25 1/1 150 € 

Cesta Poddobrava 2151 555/2 BEGUNJE 15 1/1 90 € 

Cesta Poddobrava 2151 556/4 BEGUNJE 2 1/1 12 € 

Cesta v Drago 2151 568/5 BEGUNJE 78 1/1 468 € 

Cesta v Drago 2151 568/7 BEGUNJE 65 1/1 390 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2151 584/10 BEGUNJE 234 1/1 350 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2151 584/6 BEGUNJE 9 1/1 66 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2151 584/8 BEGUNJE 22 1/1 115 € 

Cesta Begunje 2151 619/3 BEGUNJE 65 1/1 1.300 € 

Cesta Begunje 2151 619/6 BEGUNJE 47 1/1 940 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 625/2 BEGUNJE 20 1/1 105 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 627/11 BEGUNJE 5 1/1 25 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 627/7 BEGUNJE 3 1/1 15 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 627/9 BEGUNJE 2 1/1 3 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 628/6 BEGUNJE 23 1/1 115 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 629/4 BEGUNJE 13 1/1 68 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 629/6 BEGUNJE 7 1/1 35 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 630/4 BEGUNJE 14 1/1 56 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 632/10 BEGUNJE 84 1/1 617 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 632/8 BEGUNJE 30 1/1 45 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 637/5 BEGUNJE 43 1/1 316 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 638/2 BEGUNJE 46 1/1 338 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 640/2 BEGUNJE 104 1/1 764 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 642/4 BEGUNJE 105 1/1 549 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 643/4 BEGUNJE 251 1/1 1.250 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 656/4 BEGUNJE 434 1/1 2.233 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 657/2 BEGUNJE 496 1/1 2.223 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 658/4 BEGUNJE 25 1/1 125 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 667/2 BEGUNJE 35 1/1 157 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 668/2 BEGUNJE 203 1/1 1.061 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 670/2 BEGUNJE 64 1/1 319 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 671/2 BEGUNJE 228 1/1 1.192 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 683/2 BEGUNJE 60 1/1 239 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 685/2 BEGUNJE 364 1/1 1.813 € 
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Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 686/2 BEGUNJE 504 1/1 2.510 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 688/2 BEGUNJE 44 1/1 175 € 

Nakup nadomestnih zemljišč 2151 701/1 BEGUNJE 2867 1/1 14.278 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 702/2 BEGUNJE 63 1/1 329 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 703/4 BEGUNJE 18 1/1 81 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 703/6 BEGUNJE 29 1/1 130 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 704/2 BEGUNJE 67 1/1 350 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 705/2 BEGUNJE 152 1/1 795 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 706/2 BEGUNJE 28 1/1 126 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 706/4 BEGUNJE 12 1/1 54 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 707/2 BEGUNJE 174 1/1 910 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 708/2 BEGUNJE 47 1/1 246 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 709/2 BEGUNJE 38 1/1 76 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 710/2 BEGUNJE 259 1/1 1.290 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 711/2 BEGUNJE 224 1/1 1.171 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2151 718/2 BEGUNJE 272 1/1 1.219 € 

Cesta Begunje 2151 77/7 BEGUNJE 40 1/1 294 € 

Cesta Begunje 2151 77/9 BEGUNJE 7 1/1 52 € 

Cesta Begunje 2151 96/33 BEGUNJE 6 1/1 44 € 

Cesta Poljče 2151 994/22 BEGUNJE 668 1/1 4.910 € 

Ceste Podgora 2152 392/2 SREDNJA VAS 35 1/1 5.000 € 

Cesta Podgora 2152 399/3 SREDNJA VAS 796 1/1 1.500 € 

Cesta Podgora 2152 458/4 SREDNJA VAS 70 1/1 300 € 

Cesta Podgora 2152 79/32 SREDNJA VAS 669 1/1 1.010 € 

Cesta Poddobrava-Dvorska vas 2153 124/2 OTOK 12 1/1 72 € 

Cesta Poddobrava-Dvorska vas 2153 125/2 OTOK 12 1/1 72 € 

Cesta Poddobrava-Dvorska vas 2153 129/2 OTOK 2 1/1 12 € 

Cesta Poddobrava-Dvorska vas 2153 130/2 OTOK 81 1/1 486 € 

Cesta Zapuže–Drnča 2153 191/8 OTOK 27 1/1 175 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 241/2 OTOK 41 1/1 61 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 535/2 OTOK 7 1/1 10 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 589/2 OTOK 4 1/1 6 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 592/2 OTOK 55 1/1 82 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 606/4 OTOK 4 1/1 6 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 610/2 OTOK 32 1/1 48 € 
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Cesta Podvin-Zapuže 2153 638/4 OTOK 48 1/1 353 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 665/2 OTOK 23 1/1 34 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 665/3 OTOK 76 1/1 114 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 677/2 OTOK 6 1/1 9 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 678/4 OTOK 13 1/1 19 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 755/2 OTOK 24 1/1 36 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 755/4 OTOK 19 1/1 28 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 760/2 OTOK 37 1/1 55 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 760/4 OTOK 3 1/1 4 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 761/5 OTOK 51 1/1 76 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 775/2 OTOK 224 1/1 335 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 776/2 OTOK 163 1/1 244 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 777/2 OTOK 231 1/1 345 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 778/4 OTOK 964 1/1 1.440 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2153 782/2 OTOK 91 1/1 136 € 

Urejanje steze za modelarje 2154 424 NOVA VAS 3090 1/1 27.810 € 

Urejanje steze za modelarje 2154 425 NOVA VAS 3597 1/1 32.373 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 101/2 NOVA VAS 146 1/1 1.073 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 101/3 NOVA VAS 23 1/1 34 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 102/2 NOVA VAS 17 1/1 125 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 102/3 NOVA VAS 140 1/1 1.029 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 103/2 NOVA VAS 19 1/1 140 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 104/2 NOVA VAS 171 1/1 1.257 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 120/2 NOVA VAS 223 1/1 444 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 124/2 NOVA VAS 159 1/1 475 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 125/2 NOVA VAS 116 1/1 347 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 126/2 NOVA VAS 168 1/1 502 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 130/2 NOVA VAS 309 1/1 1.231 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 133/2 NOVA VAS 790 1/1 3.147 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 134/2 NOVA VAS 507 1/1 2.525 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 135/2 NOVA VAS 249 1/1 992 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 136/4 NOVA VAS 376 1/1 1.498 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 138/4 NOVA VAS 206 1/1 616 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 139/2 NOVA VAS 680 1/1 3.462 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 139/3 NOVA VAS 65 1/1 259 € 
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Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 141/2 NOVA VAS 793 1/1 3.948 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 142/2 NOVA VAS 135 1/1 538 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 144/2 NOVA VAS 35 1/1 139 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 146/2 NOVA VAS 278 1/1 1.108 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 149/2 NOVA VAS 478 1/1 1.904 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 157/2 NOVA VAS 72 1/1 215 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 173/2 NOVA VAS 259 1/1 1.032 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 174/2 NOVA VAS 374 1/1 1.490 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 175/2 NOVA VAS 304 1/1 1.211 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 176/10 NOVA VAS 3 1/1 22 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 176/12 NOVA VAS 196 1/1 586 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 176/15 NOVA VAS 34 1/1 135 € 

Cesta Nova Vas 2154 2/20 del NOVA VAS 40 1/1 2.400 € 

Cesta Hraše-Hlebce 2154 257/3 del NOVA VAS 50 1/1 200 € 

Cesta Hraše-Hlebce 2154 257/4 NOVA VAS 44 1/1 180 € 

Pločnik Hlebce 2154 264/2 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Pločnik Hlebce 2154 264/4 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Pločnik Hlebce 2154 269/1 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 272/6 NOVA VAS 69 1/1 507 € 

Pločnik Hlebce 2154 275/1 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Cesta Hraše-Hlebce 2154 278/2 del NOVA VAS 30 1/1 120 € 

Cesta Hraše-Hlebce 2154 282 del NOVA VAS 27 1/1 108 € 

Pločnik Hlebce 2154 287 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Pločnik Hlebce 2154 289/2 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Pločnik Hlebce 2154 289/3 del NOVA VAS 40 1/1 35.460 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 290/2 NOVA VAS 851 1/1 4.238 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 291/2 NOVA VAS 477 1/1 2.375 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 292/2 NOVA VAS 718 1/1 2.861 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 298/2 NOVA VAS 56 1/1 279 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 299/2 NOVA VAS 121 1/1 603 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 30/1 del NOVA VAS 136 1/1 6.780 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 30/5 del NOVA VAS 16 1/1 82 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 30/6 del NOVA VAS 101 1/1 5.030 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 30/9 del NOVA VAS 2 1/1 90 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 301/2 NOVA VAS 23 1/1 103 € 
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Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 312/2 NOVA VAS 87 1/1 433 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 313/2 NOVA VAS 16 1/1 80 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 317/6 NOVA VAS 569 1/1 2.267 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 319/2 NOVA VAS 23 1/1 103 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 377/8 NOVA VAS 333 1/1 2.078 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 378/2 NOVA VAS 309 1/1 1.711 € 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 410/1 NOVA VAS 2378 1/1 47.560 € 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 411/1 del NOVA VAS 2000 1/1 40.000 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 463/4 NOVA VAS 496 1/1 1.976 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 463/7 NOVA VAS 141 1/1 562 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 464/4 NOVA VAS 40 1/1 159 € 

Cesta Nova Vas 2154 522/2 NOVA VAS 191 1/1 860 € 

Menjava zemljišč Nova vas 2154 523/2 NOVA VAS 125 1/1 498 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 53/2 del NOVA VAS 9 1/1 445 € 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 556 del NOVA VAS 380 1/1 7.600 € 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 557 del NOVA VAS 2950 1/1 59.000 € 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 559/1 NOVA VAS 1122 1/1 22.440 € 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 559/2 NOVA VAS 1170 1/1 23.400 € 

Prestavitev padalskega kroga na 
ALC 2154 559/3 NOVA VAS 1048 1/1 20.960 € 

Menjava zemljišč Nova vas 2154 589/2 NOVA VAS 49 1/1 220 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 601/16 del NOVA VAS 37 1/1 1.850 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 601/17 del NOVA VAS 13 1/1 645 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 601/19 del NOVA VAS 47 1/1 2.335 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 601/22 del NOVA VAS 5 1/1 250 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 601/24 del NOVA VAS 16 1/1 795 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 601/25 del NOVA VAS 11 1/1 550 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 601/4 del NOVA VAS 114 1/1 5.695 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 601/5 del NOVA VAS 18 1/1 895 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 604/1 del NOVA VAS 358 1/1 1.788 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 604/14 del NOVA VAS 1 1/1 55 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 604/15 del NOVA VAS 59 1/1 2.950 € 
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Cesta Radovljica – Nova vas 2154 604/16 del NOVA VAS 53 1/1 2.655 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 604/21 del NOVA VAS 39 1/1 1.945 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 604/22 del NOVA VAS 28 1/1 1.390 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 604/26 del NOVA VAS 10 1/1 490 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 604/28 del NOVA VAS 62 1/1 3.100 € 

Cesta Nova Vas 2154 604/35 NOVA VAS 77 1/1 566 € 

Cesta Nova Vas 2154 604/37 NOVA VAS 106 1/1 779 € 

Cesta Nova Vas 2154 604/39 NOVA VAS 27 1/1 198 € 

Cesta Nova Vas 2154 604/41 NOVA VAS 188 1/1 1.382 € 

Cesta Nova Vas 2154 604/43 NOVA VAS 312 1/1 2.293 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 604/7 del NOVA VAS 206 1/1 10.285 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 608/2 del NOVA VAS 33 1/1 1.635 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 608/3 del NOVA VAS 39 1/1 1.945 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 609/4 del NOVA VAS 57 1/1 2.865 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 610/2 del NOVA VAS 24 1/1 1.175 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 610/4 del NOVA VAS 2 1/1 120 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 610/7 del NOVA VAS 6 1/1 290 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 611/1 del NOVA VAS 4 1/1 66 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 611/2 del NOVA VAS 53 1/1 2.635 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 611/3 del NOVA VAS 9 1/1 455 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 611/4 del NOVA VAS 102 1/1 5.105 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 611/5 del NOVA VAS 36 1/1 1.815 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 611/6 del NOVA VAS 24 1/1 1.210 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 611/7 del NOVA VAS 45 1/1 2.235 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 614/2 del NOVA VAS 84 1/1 4.200 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 614/3 del NOVA VAS 142 1/1 7.075 € 

Menjava zemljišč Nova vas 2154 627/2 NOVA VAS 278 1/1 1.108 € 

Menjava zemljišč Nova vas 2154 627/3 NOVA VAS 130 1/1 518 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 632/3 del NOVA VAS 4 1/1 215 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 633 del NOVA VAS 1 1/1 40 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 634 del NOVA VAS 1 1/1 45 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 635 del NOVA VAS 0 1/1 5 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 637 del NOVA VAS 2 1/1 75 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 641 del NOVA VAS 1 1/1 35 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 642/1 del NOVA VAS 5 1/1 68 € 
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Cesta Radovljica – Nova vas 2154 644 del NOVA VAS 20 1/1 1.010 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 647 del NOVA VAS 21 1/1 1.070 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 648 del NOVA VAS 76 1/1 3.775 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 649/1 del NOVA VAS 13 1/1 191 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 649/2 del NOVA VAS 5 1/1 250 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 650 del NOVA VAS 22 1/1 1.120 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 651 del NOVA VAS 107 1/1 5.350 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 654 del NOVA VAS 9 1/1 465 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2154 659/3 del NOVA VAS 45 1/1 680 € 

Cesta OPPN Lesce – Begunje 2154 677/2 NOVA VAS 9 1/1 66 € 

Daljinska kolesarska povezava 2154 690/2 NOVA VAS 349 1/1 4.537 € 

Cesta Nova Vas 2154 7/14 del NOVA VAS 30 1/1 1.800 € 

Cesta Nova Vas 2154 7/3 del NOVA VAS 15 1/1 900 € 

Železniška ulica Lesce 2155 23/2 HRAŠE 197 1/1 589 € 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 2155 109/3 HRAŠE 409 1/1 40.000 € 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 2155 110/1 HRAŠE 295 1/1 20.000 € 

Železniška ulica Lesce 2155 1394/9 HRAŠE 19 1/1 308 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1401/2 HRAŠE 1278 1/1 20.448 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1401/3 HRAŠE 23 1/1 115 € 

Železniška ulica Lesce 2155 1410/2 HRAŠE 35 1/1 567 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1421/1 del HRAŠE 28 1/1 140 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1426/1 del HRAŠE 99 1/1 495 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1426/4 HRAŠE 96 1/1 1.536 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1426/5 HRAŠE 38 1/1 608 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1427/1 del HRAŠE 40 1/1 200 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1427/2 HRAŠE 25 1/1 400 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 1429/2 HRAŠE 470 1/1 7.520 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 199/8 del HRAŠE 25 1/1 125 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 207/1 del HRAŠE 21 1/1 105 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 209/2 HRAŠE 49 1/1 784 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 210/3 HRAŠE 11 1/1 187 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 210/5 del HRAŠE 74 1/1 370 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 211/1 del HRAŠE 48 1/1 240 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 211/3 HRAŠE 34 1/1 544 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 212/1 del HRAŠE 74 1/1 370 € 
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Daljinska kolesarska povezava 2155 212/3 HRAŠE 25 1/1 400 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 213/1 del HRAŠE 119 1/1 595 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 214/1 del HRAŠE 74 1/1 370 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 216/1 del HRAŠE 117 1/1 585 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 217/1 del HRAŠE 77 1/1 385 € 

Daljinska kolesarska povezava 2155 218/5 del HRAŠE 80 1/1 400 € 

Pločnik in kolesarska steza 2155 234/2 del HRAŠE 26 1/1 416 € 

Cesta OPPN Letališka 2155 305/13 del HRAŠE 30 1/1 1.200 € 

Cesta OPPN Letališka 2155 311 del HRAŠE 70 1/1 2.800 € 

Železniška ulica Lesce 2155 325/12 HRAŠE 9 1/1 146 € 

Železniška ulica Lesce 2155 325/14 HRAŠE 69 1/1 1.118 € 

Železniška ulica Lesce 2155 325/16 HRAŠE 85 1/1 1.377 € 

Železniška ulica Lesce 2155 326/17 HRAŠE 4 1/1 65 € 

Železniška ulica Lesce 2155 326/19 HRAŠE 34 1/1 551 € 

Železniška ulica Lesce 2155 326/21 HRAŠE 2 1/1 32 € 

Železniška ulica Lesce 2155 329/11 HRAŠE 45 1/1 601 € 

Železniška ulica Lesce 2155 329/7 HRAŠE 473 1/1 2.120 € 

Železniška ulica Lesce 2155 329/9 HRAŠE 173 1/1 2.310 € 

Železniška ulica Lesce 2155 332/9 HRAŠE 75 1/1 1.001 € 

Železniška ulica Lesce 2155 334/11 HRAŠE 64 1/1 1.037 € 

Železniška ulica Lesce 2155 334/13 HRAŠE 28 1/1 454 € 

Železniška ulica Lesce 2155 334/15 HRAŠE 11 1/1 178 € 

Železniška ulica Lesce 2155 334/17 HRAŠE 6 1/1 97 € 

Železniška ulica Lesce 2155 334/19 HRAŠE 79 1/1 1.280 € 

Železniška ulica Lesce 2155 334/22 HRAŠE 248 1/1 3.311 € 

Železniška ulica Lesce 2155 336/6 HRAŠE 2 1/1 27 € 

Železniška ulica Lesce 2155 373/6 HRAŠE 48 1/1 800 € 

Železniška ulica Lesce 2155 403/11 HRAŠE 15 1/1 243 € 

Železniška ulica Lesce 2155 403/28 HRAŠE 42 1/1 680 € 

Železniška ulica Lesce 2155 403/34 HRAŠE 15 1/1 243 € 

Železniška ulica Lesce 2155 403/36 HRAŠE 121 1/1 1.960 € 

Železniška ulica Lesce 2155 411/15 HRAŠE 5 1/1 81 € 

Železniška ulica Lesce 2155 411/17 HRAŠE 51 1/1 826 € 

Železniška ulica Lesce 2155 412/18 HRAŠE 1 1/1 16 € 

Železniška ulica Lesce 2155 413/19 HRAŠE 17 1/1 275 € 
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Železniška ulica Lesce 2155 413/21 HRAŠE 44 1/1 713 € 

Železniška ulica Lesce 2155 413/23 HRAŠE 48 1/1 778 € 

Železniška ulica Lesce 2155 413/25 HRAŠE 11 1/1 178 € 

Železniška ulica Lesce 2155 413/26 HRAŠE 20 1/1 324 € 

Železniška ulica Lesce 2155 413/28 HRAŠE 7 1/1 113 € 

Železniška ulica Lesce 2155 416/19 HRAŠE 51 1/1 826 € 

Ureditev javne  ceste 2155 466/1 del HRAŠE 560 1/1 5.600 € 

Cesta OPPN Letališka 2155 66/2 HRAŠE 94 1/1 940 € 

Cesta OPPN Letališka 2155 66/3 HRAŠE 35 1/1 350 € 

Cesta Hraše 2155 777/10 del HRAŠE 10 1/1 600 € 

Cesta Hraše 2155 777/11 HRAŠE 8 1/1 60 € 

Cesta Hraše 2155 777/8 del HRAŠE 10 1/1 600 € 

Cesta Radovljica 2156 100/2 RADOVLJICA 85 1/1 425 € 

Ureditev površine pred hotelom 
Grajski dvor 2156 129/19 RADOVLJICA 154 1/1 30.800 € 

Rondo Gorenjska 2156 187/5 del RADOVLJICA 29 1/1 1.740 € 

Rondo Gorenjska 2156 266/2 del RADOVLJICA 355 1/1 21.300 € 

Rondo Gorenjska 2156 273/1 del RADOVLJICA 28 1/1 1.680 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 372/2 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 373 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 374/1 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 374/2 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 375 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 403 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 405 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Podhod Poljska pot (ŽP) 2156 407 del RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Cesta Radovljica 2156 554/58 RADOVLJICA 156 1/1 780 € 

Cesta Radovljica 2156 555/61 RADOVLJICA 70 1/1 350 € 

Cesta Radovljica 2156 555/62 RADOVLJICA 27 1/1 135 € 

Cesta Radovljica 2156 557/29 RADOVLJICA 16 1/1 80 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 577/5 RADOVLJICA 17 1/1 102 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 586/2 RADOVLJICA 18 1/1 108 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 587/2 RADOVLJICA 18 1/1 108 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 594/2 RADOVLJICA 135 1/1 810 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 595/2 RADOVLJICA 44 1/1 264 € 
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Cesta na Mlaki Radovljica 2156 611/3 RADOVLJICA 37 1/1 222 € 

Cesta Radovljica 2156 620/3 RADOVLJICA 155 1/1 775 € 

Cesta Radovljica 2156 620/4 RADOVLJICA 108 1/1 540 € 

Cesta Radovljica 2156 622/10 RADOVLJICA 66 1/1 330 € 

Cesta Radovljica 2156 622/12 RADOVLJICA 49 1/1 245 € 

Cesta Radovljica 2156 622/13 RADOVLJICA 5 1/1 25 € 

Cesta Radovljica 2156 622/14 RADOVLJICA 100 1/1 500 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 622/16 RADOVLJICA 90 1/1 540 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 634/1 del RADOVLJICA 280 1/1 1.680 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 636/1 del RADOVLJICA 113 1/1 678 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 639 del RADOVLJICA 6 1/1 36 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 640/1 del RADOVLJICA 6 1/1 36 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 640/2 del RADOVLJICA 63 1/1 378 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 645/10 RADOVLJICA 84 1/1 504 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 645/9 RADOVLJICA 258 1/1 1.548 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 711 del RADOVLJICA 10 1/1 60 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 712/2 del RADOVLJICA 80 1/1 480 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 714/2 del RADOVLJICA 53 1/1 318 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 716 del RADOVLJICA 45 1/1 270 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 717 /2 del RADOVLJICA 29 1/1 174 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 717/3 del RADOVLJICA 2 1/1 12 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 718 del RADOVLJICA 51 1/1 306 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 720 del RADOVLJICA 43 1/1 258 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 779/29 RADOVLJICA 182 1/1 1.092 € 

Cesta na Mlaki Radovljica 2156 779/30 RADOVLJICA 552 1/1 3.312 € 

Cesta Radovljica 2156 99/8 RADOVLJICA 202 1/1 1.212 € 

Peš pot pod mestom 2157 1/4 PREDTRG 25 1/1 100 € 

Peš pot pod mestom 2157 6/9 PREDTRG 11 1/1 100 € 

Gradnikova cesta Radovljica 2157 110/4 PREDTRG 90 1/1 5.000 € 

Gradnikova cesta Radovljica 2157 111/4 PREDTRG 111 1/1 8.000 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 112/8 del PREDTRG 595 1/1 2.975 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 114/26 del PREDTRG 600 1/1 3.000 € 

Cesta Radovljica 2157 136/12 del PREDTRG 15 1/1 1.000 € 

Cesta Radovljica 2157 136/13 del PREDTRG 20 1/1 1.200 € 

OPPN cesta Gradnikova 2157 157/5 PREDTRG 113 1/1 12.317 € 
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OPPN cesta Gradnikova 2157 163/6 PREDTRG 13 1/1 1.417 € 

OPPN cesta Gradnikova 2157 163/8 PREDTRG 7 1/1 763 € 

Regijski reševalni center 2157 174/1 PREDTRG 1153 1/1 69.189 € 

Regijski reševalni center 2157 174/2 PREDTRG 1330 1/1 79.798 € 

Regijski reševalni center 2157 176/10 del PREDTRG 2856 1/1 171.383 € 

Regijski reševalni center 2157 176/13 PREDTRG 2886 1/1 173.135 € 

Regijski reševalni center 2157 179/1 PREDTRG 2089 1/1 125.324 € 

Regijski reševalni center 2157 179/3 PREDTRG 1792 1/1 107.525 € 

Peš pot pod mestom 2157 2/2 del PREDTRG 10 1/1 40 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 210/4 PREDTRG 41 1/1 205 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 212 del PREDTRG 69 1/1 345 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 218 del PREDTRG 75 1/1 375 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 240/9 del PREDTRG 32 1/1 160 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 241/13 del PREDTRG 199 1/1 995 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 242/1 del PREDTRG 59 1/1 295 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 246 del PREDTRG 318 1/1 1.590 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 247/1 del PREDTRG 42 1/1 210 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 250 del PREDTRG 301 1/1 1.505 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 258/2 del PREDTRG 49 1/1 245 € 

Gradnikova cesta Radovljica 2157 284/10 PREDTRG 172 8382/1000
0 10.000 € 

Gradnikova cesta Radovljica 2157 284/11 PREDTRG 42 8382/1000
0 3.000 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2157 290 del PREDTRG 1 1/1 1 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2157 291/2 del PREDTRG 18 1/1 89 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2157 292/1 del PREDTRG 103 1/1 514 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2157 292/2 del PREDTRG 75 1/1 3.765 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2157 294/2 del PREDTRG 94 1/1 472 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2157 294/3 del PREDTRG 249 1/1 2.491 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2157 295/2 del PREDTRG 12 1/1 62 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2157 295/3 del PREDTRG 5 1/1 26 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2157 306/4 del PREDTRG 190 1/1 1.904 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2157 408/9 PREDTRG 122 1/1 897 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2157 420/6 PREDTRG 348 1/1 525 € 

 OPPN Savska cesta 2157 429/6 PREDTRG 150 1/1 2.003 € 

 OPPN Savska cesta 2157 494/11 PREDTRG 817 1/1 2.031 € 
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 OPPN Savska cesta 2157 494/5 PREDTRG 30 1/1 38 € 

 OPPN Savska cesta 2157 494/7 PREDTRG 4 1/1 1 € 

 OPPN Savska cesta 2157 494/9 PREDTRG 19 1/1 4 € 

 OPPN Savska cesta 2157 498/4 PREDTRG 191 1/1 41 € 

 OPPN Savska cesta 2157 498/6 PREDTRG 260 1/1 56 € 

 OPPN Savska cesta 2157 499/4 PREDTRG 235 1/1 51 € 

 OPPN Savska cesta 2157 499/6 PREDTRG 254 1/1 55 € 

 OPPN Savska cesta 2157 502/2 PREDTRG 30 1/1 6 € 

 OPPN Savska cesta 2157 503/2 PREDTRG 336 1/1 73 € 

 OPPN Savska cesta 2157 504/4 PREDTRG 647 1/1 140 € 

 OPPN Savska cesta 2157 504/6 PREDTRG 6 1/1 1 € 

 OPPN Savska cesta 2157 504/7 PREDTRG 5 1/1 1 € 

 OPPN Savska cesta 2157 505/4 PREDTRG 394 1/1 85 € 

 OPPN Savska cesta 2157 505/6 PREDTRG 96 1/1 21 € 

 OPPN Savska cesta 2157 506/4 PREDTRG 472 1/1 102 € 

 OPPN Savska cesta 2157 506/6 PREDTRG 151 1/1 33 € 

 OPPN Savska cesta 2157 507/6 PREDTRG 41 1/1 9 € 

 OPPN Savska cesta 2157 508/4 PREDTRG 200 1/1 43 € 

 OPPN Savska cesta 2157 508/6 PREDTRG 42 1/1 9 € 

 OPPN Savska cesta 2157 509/4 PREDTRG 223 1/1 48 € 

 OPPN Savska cesta 2157 509/6 PREDTRG 68 1/1 15 € 

 OPPN Savska cesta 2157 510/7 PREDTRG 73 1/1 975 € 

 OPPN Savska cesta 2157 511/4 PREDTRG 612 1/1 132 € 

 OPPN Savska cesta 2157 511/6 PREDTRG 210 1/1 45 € 

 OPPN Savska cesta 2157 512/6 PREDTRG 17 1/1 3 € 

 OPPN Savska cesta 2157 513/4 PREDTRG 260 1/1 47 € 

 OPPN Savska cesta 2157 513/6 PREDTRG 13 1/1 2 € 

 OPPN Savska cesta 2157 514/4 PREDTRG 129 1/1 23 € 

 OPPN Savska cesta 2157 514/6 PREDTRG 43 1/1 8 € 

 OPPN Savska cesta 2157 515/4 PREDTRG 243 1/1 52 € 

 OPPN Savska cesta 2157 515/6 PREDTRG 49 1/1 11 € 

 OPPN Savska cesta 2157 516/4 PREDTRG 234 1/1 51 € 

 OPPN Savska cesta 2157 516/6 PREDTRG 35 1/1 8 € 

 OPPN Savska cesta 2157 517/4 PREDTRG 242 1/1 52 € 

 OPPN Savska cesta 2157 518/10 PREDTRG 55 1/1 12 € 
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 OPPN Savska cesta 2157 518/12 PREDTRG 38 1/1 8 € 

 OPPN Savska cesta 2157 518/6 PREDTRG 673 1/1 145 € 

 OPPN Savska cesta 2157 519/5 PREDTRG 493 1/1 106 € 

 OPPN Savska cesta 2157 521/4 PREDTRG 1199 1/1 243 € 

 OPPN Savska cesta 2157 521/6 PREDTRG 344 1/1 346 € 

 OPPN Savska cesta 2157 522/10 PREDTRG 350 1/1 76 € 

 OPPN Savska cesta 2157 523/5 PREDTRG 26 1/1 39 € 

 OPPN Savska cesta 2157 523/7 PREDTRG 245 1/1 244 € 

 OPPN Savska cesta 2157 751/2 PREDTRG 169 1/1 37 € 

 OPPN Savska cesta 2157 752/4 PREDTRG 225 1/1 49 € 

 OPPN Savska cesta 2157 752/6 PREDTRG 277 1/1 60 € 

Območje Gramoznica Graben 
(Zemljišče SKZG) 2157 769/2 PREDTRG 4254 1/1 48.921 € 

 OPPN Savska cesta 2157 770/5 PREDTRG 3953 1/1 39.530 € 

 OPPN Savska cesta 2157 770/6 PREDTRG 168 1/1 4.041 € 

 OPPN Savska cesta 2157 771/6 PREDTRG 77 1/1 2.310 € 

 OPPN Savska cesta 2157 772/4 PREDTRG 1045 1/1 212 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 823/2 PREDTRG 1670 1/1 21.710 € 

Daljinska kolesarska povezava 2157 823/8 del PREDTRG 2912 1/1 37.856 € 

Cesta Radovljica 2157 91/1 PREDTRG 150 1/1 2.000 € 

Nakup nadomestnih zemljišč 2158 1334 MOŠNJE 4032 1/1 10.164 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 1016/2 MOŠNJE 124 1/1 911 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 1016/3 MOŠNJE 10 1/1 15 € 

Cesta Vrbnje 2158 1190/2 MOŠNJE 196 1/1 7.500 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 1191/5 MOŠNJE 32 1/1 96 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 1210/2 MOŠNJE 73 1/1 218 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 1243/2 MOŠNJE 3 1/1 22 € 

Cesta Radovljica-Vrbnje 2158 1276/2 MOŠNJE 42 1/1 309 € 

Cesta Podvin-Zapuže 2158 1447/23 MOŠNJE 61 1/1 80 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1483/1 del MOŠNJE 11 1/1 57 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1483/2 del MOŠNJE 25 1/1 127 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1483/3 del MOŠNJE 2 1/1 8 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1484 del MOŠNJE 1145 1/1 11.451 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1485 del MOŠNJE 140 1/1 698 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1486 del MOŠNJE 569 1/1 5.690 € 



 

300 

OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1489 del MOŠNJE 283 1/1 2.828 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1490 del MOŠNJE 197 1/1 1.973 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1491 del MOŠNJE 34 1/1 170 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1492/1 del MOŠNJE 103 1/1 514 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1492/2 del MOŠNJE 86 1/1 429 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1493/1 del MOŠNJE 355 1/1 3.551 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1493/2 del MOŠNJE 0 1/1 1 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1494 del MOŠNJE 53 1/1 264 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1495/1 del MOŠNJE 118 1/1 588 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1496 del MOŠNJE 80 1/1 401 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1499/1 del MOŠNJE 240 1/1 2.403 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1500 del MOŠNJE 96 1/1 479 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1504 del MOŠNJE 595 1/1 5.946 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1505 del MOŠNJE 113 1/1 567 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1506 del MOŠNJE 179 1/1 1.792 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1508/1 del MOŠNJE 74 1/1 368 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1508/2 del MOŠNJE 1 1/1 4 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1510 del MOŠNJE 229 1/1 2.287 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1511 del MOŠNJE 329 1/1 3.292 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1533 del MOŠNJE 198 1/1 1.982 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1534 del MOŠNJE 892 1/1 8.915 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1535/1 del MOŠNJE 361 1/1 3.614 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1535/2 del MOŠNJE 26 1/1 129 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1536/1 del MOŠNJE 108 1/1 1.076 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1539/1 del MOŠNJE 724 1/1 3.619 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1541/1 del MOŠNJE 17 1/1 84 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1551 del MOŠNJE 98 1/1 490 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1554/1 del MOŠNJE 15 1/1 75 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1571 del MOŠNJE 23 1/1 114 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1575 del MOŠNJE 41 1/1 207 € 

Cesta Radovljica – Nova vas 2158 1712/3 del MOŠNJE 159 1/1 794 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 1727/17 MOŠNJE 38 1/1 76 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 404/3 MOŠNJE 208 1/1 416 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 404/5 MOŠNJE 222 1/1 444 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 405/4 MOŠNJE 192 1/1 384 € 
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Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 419/12 MOŠNJE 1 1/1 2 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 420/4 MOŠNJE 178 1/1 356 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 422/2 MOŠNJE 265 1/1 530 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 423/2 MOŠNJE 177 1/1 354 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 424/5 MOŠNJE 543 1/1 1.086 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 424/7 MOŠNJE 16 1/1 32 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 424/8 MOŠNJE 64 1/1 128 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 425/4 MOŠNJE 249 1/1 498 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 425/5 MOŠNJE 201 1/1 402 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 426/4 MOŠNJE 245 1/1 490 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 426/5 MOŠNJE 9 1/1 18 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 428/4 MOŠNJE 92 1/1 184 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 428/5 MOŠNJE 33 1/1 66 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 429/5 MOŠNJE 77 1/1 154 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 429/6 MOŠNJE 57 1/1 114 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 429/9 MOŠNJE 86 1/1 172 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 430/5 MOŠNJE 22 1/1 44 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 430/6 MOŠNJE 64 1/1 128 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 430/8 MOŠNJE 43 1/1 86 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 431/4 MOŠNJE 192 1/1 384 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 431/5 MOŠNJE 14 1/1 28 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 444/8 MOŠNJE 215 1/1 430 € 

Cesta Mošnje 2158 462/2 MOŠNJE 19 1/1 140 € 

Cesta Mošnje 2158 462/3 MOŠNJE 45 1/1 90 € 

Cesta Mošnje 2158 465/2 MOŠNJE 442 1/1 880 € 

Cesta Mošnje 2158 465/3 MOŠNJE 442 1/1 880 € 

Cesta Mošnje 2158 544/2 MOŠNJE 6 1/1 30 € 

Cesta Mošnje 2158 544/4 MOŠNJE 23 1/1 115 € 

Cesta Mošnje 2158 544/5 MOŠNJE 18 1/1 90 € 

Cesta Mošnje 2158 544/6 MOŠNJE 55 1/1 275 € 

Cesta Mošnje 2158 546/2 MOŠNJE 17 1/1 85 € 

Cesta Mošnje 2158 551/4 MOŠNJE 2 1/1 10 € 

Cesta Mošnje 2158 551/6 MOŠNJE 16 1/1 80 € 

Cesta Mošnje 2158 551/7 MOŠNJE 1 1/1 5 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 553/4 MOŠNJE 39 1/1 78 € 
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Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 555/4 MOŠNJE 34 1/1 68 € 

Cesta Mošnje 2158 556/4 MOŠNJE 42 1/1 210 € 

Cesta Mošnje 2158 556/6 MOŠNJE 18 1/1 90 € 

Cesta Mošnje 2158 557/4 MOŠNJE 20 1/1 100 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 558/3 MOŠNJE 87 1/1 174 € 

Cesta Mošnje-Globoko (Graben) 2158 558/4 MOŠNJE 38 1/1 76 € 

Ceste Brezje 2159 2/1 del BREZJE   1/1 500 € 

Ceste Brezje 2159 2/5 del BREZJE   1/1 500 € 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 2159 390/4 del BREZJE 64 1/1 493 € 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 2159 405/1 del BREZJE 24 1/1 185 € 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 2159 411/2 BREZJE 78 1/1 601 € 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 2159 411/4 BREZJE 49 1/1 378 € 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 2159 412/8 BREZJE 85 1/1 350 € 

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 2159 412/9 BREZJE 5 1/1 25 € 

Ceste Brezje 2159 8/2 del BREZJE 80 1/1 1.600 € 

Ceste Brezje 2159 8/6 del BREZJE 32 1/1 640 € 

Ceste Brezje 2159 821/1 BREZJE 1587 1/1 1.400 € 

Ceste Ljubno 2160 11/2 del LJUBNO 20 1/1 400 € 

Ceste Ljubno 2160 128 del LJUBNO 80 1/1 800 € 

Ceste Ljubno 2160 268/2 del LJUBNO 98 1/1 1.000 € 

Ceste Ljubno 2160 269/2 del LJUBNO 88 1/1 2.000 € 

Ceste Ljubno 2160 269/3 del LJUBNO 28 1/1 1.000 € 

Ceste Ljubno 2160 269/6 del LJUBNO 19 1/1 750 € 

Ceste Ljubno 2160 269/8 del LJUBNO 10 1/1 100 € 

Ceste Ljubno 2160 315 del LJUBNO 5 1/1 50 € 

Ceste Ljubno 2160 317 del LJUBNO 61 1/1 500 € 

Ceste Ljubno 2160 507/2 LJUBNO 38 1/1 228 € 

Zemljišče v Gramoznici Ljubno, 
šport in rekreacija 2160 628/2 LJUBNO 746 1/1 14.920 € 

Zemljišče v Gramoznici Ljubno, 
šport in rekreacija 2160 629/1 LJUBNO 2895 1/1 57.900 € 

Zemljišče v Gramoznici Ljubno, 
šport in rekreacija 2160 629/2 LJUBNO 1788 1/1 35.760 € 
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Globoko-Mišače 2161 109/7 ZALOŠE 10 1/1 69 € 

Globoko-Mišače 2161 111/2 ZALOŠE 35 1/1 105 € 

Globoko-Mišače 2161 116/6 ZALOŠE 3 1/1 105 € 

Globoko-Mišače 2161 117/4 ZALOŠE 34 1/1 9 € 

Globoko-Mišače 2161 119/4 ZALOŠE 39 1/1 102 € 

Globoko-Mišače 2161 120/2 ZALOŠE 68 1/1 117 € 

Globoko-Mišače 2161 121/2 ZALOŠE 19 1/1 204 € 

Globoko-Mišače 2161 122/2 ZALOŠE 11 1/1 57 € 

Globoko-Mišače 2161 124/2 ZALOŠE 16 1/1 33 € 

Globoko-Mišače 2161 125/2 ZALOŠE 45 1/1 48 € 

Globoko-Mišače 2161 127/5 ZALOŠE 32 1/1 135 € 

Globoko-Mišače 2161 150/3 ZALOŠE 461 1/1 2.664 € 

Globoko-Mišače 2161 157/3 ZALOŠE 436 1/1 1.383 € 

Globoko-Mišače 2161 160/3 ZALOŠE 424 1/1 1.308 € 

Globoko-Mišače 2161 161/4 ZALOŠE 317 1/1 1.272 € 

Globoko-Mišače 2161 164/3 ZALOŠE 187 1/1 951 € 

Globoko-Mišače 2161 172/4 ZALOŠE 538 1/1 561 € 

Globoko-Mišače 2161 173/4 ZALOŠE 612 1/1 1.614 € 

Globoko-Mišače 2161 176/3 ZALOŠE 961 1/1 1.836 € 

Globoko-Mišače 2161 177/2 ZALOŠE 167 1/1 2.883 € 

Globoko-Mišače 2161 177/4 ZALOŠE 131 1/1 501 € 

Globoko-Mišače 2161 180/3 ZALOŠE 26 1/1 393 € 

Globoko-Mišače 2161 180/4 ZALOŠE 18 1/1 78 € 

Globoko-Mišače 2161 287/2 ZALOŠE 61 1/1 54 € 

Globoko-Mišače 2161 288/5 ZALOŠE 292 1/1 876 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 519/2 ZALOŠE 54 1/1 51 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 520/2 ZALOŠE 198 1/1 187 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 601/1 del ZALOŠE 160 1/1 960 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 602/2 del ZALOŠE 200 1/1 1.200 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 641/2 del ZALOŠE 100 1/1 600 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 643 del ZALOŠE 100 1/1 600 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 644/9 del ZALOŠE 100 1/1 600 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 645/1 del ZALOŠE 100 1/1 600 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 645/2 del ZALOŠE 100 1/1 600 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 646/1 del ZALOŠE 300 1/1 1.800 € 
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Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 647/1 del ZALOŠE 200 1/1 1.200 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 648 del ZALOŠE 300 1/1 1.800 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 649 del ZALOŠE 400 1/1 2.400 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 661 del ZALOŠE 52 1/1 312 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 662 del ZALOŠE 136 1/1 816 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 663/1 del ZALOŠE 260 1/1 1.560 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 671/1 del ZALOŠE 150 1/1 900 € 

Podvoz Zaloše (ŽP) 2161 671/2 del ZALOŠE 150 1/1 900 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 68/9 del ZALOŠE 100 1/1 600 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 695/3 ZALOŠE 79 1/1 76 € 

Cesta Mišače – Srednja Dobrava 2161 75/2 ZALOŠE 102 1/1 22 € 

Cesta Mišače – Srednja Dobrava 2161 76/2 ZALOŠE 33 1/1 230 € 

Cesta Podnart – Zaloše 2161 775/3 del ZALOŠE 43 1/1 3.000 € 

Globoko-Mišače 2161 80/11 ZALOŠE 101 1/1 306 € 

Globoko-Mišače 2161 80/5 ZALOŠE 14 1/1 303 € 

Globoko-Mišače 2161 80/6 ZALOŠE 3 1/1 42 € 

Globoko-Mišače 2161 80/8 ZALOŠE 19 1/1 9 € 

Cesta Mišače – Srednja Dobrava 2161 81/8 ZALOŠE 7 1/1 42 € 

Globoko-Mišače 2161 81/9 ZALOŠE 20 1/1 63 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 853/13 ZALOŠE 368 1/1 354 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 853/14 ZALOŠE 5 1/1 8 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 853/15 ZALOŠE 128 1/1 123 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 862/11 ZALOŠE 75 1/1 450 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 862/13 ZALOŠE 10 1/1 60 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 862/15 ZALOŠE 12 1/1 72 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 870/6 ZALOŠE 33 1/1 198 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 871/2 ZALOŠE 110 1/1 660 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 874/5 ZALOŠE 3 1/1 18 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 874/6 ZALOŠE 8 1/1 48 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 897/1 ZALOŠE 10 1/1 60 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 898/3 ZALOŠE 78 1/1 62 € 

Cesta Mišače 2161 90/3 ZALOŠE 139 1/1 302 € 

Globoko-Mišače 2161 90/5 ZALOŠE 54 1/1 417 € 

Globoko-Mišače 2161 90/7 ZALOŠE 42 1/1 126 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/10 ZALOŠE 51 1/1 102 € 
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Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/11 ZALOŠE 6 1/1 12 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/12 ZALOŠE 4 1/1 8 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/14 ZALOŠE 38 1/1 76 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/15 ZALOŠE 29 1/1 58 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/16 ZALOŠE 46 1/1 92 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/17 ZALOŠE 247 1/1 494 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/7 ZALOŠE 13 1/1 26 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 903/8 ZALOŠE 7 1/1 14 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2161 904/1 ZALOŠE 80 1/1 160 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 906/4 ZALOŠE 522 1/1 502 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 907/2 ZALOŠE 393 1/1 840 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 908/7 ZALOŠE 48 1/1 288 € 

Globoko-Mišače 2161 91/5 ZALOŠE 29 1/1 126 € 

Globoko-Mišače 2161 91/7 ZALOŠE 12 1/1 87 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 910/10 ZALOŠE 8 1/1 48 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 910/12 ZALOŠE 22 1/1 132 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 910/8 ZALOŠE 22 1/1 132 € 

Cesta Podnart-Otoče 2161 914/8 ZALOŠE 66 1/1 396 € 

Globoko-Mišače 2161 93/4 ZALOŠE 5 1/1 36 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 938/3 del ZALOŠE 250 1/1 1.500 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 940 del ZALOŠE 300 1/1 1.800 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 942 del ZALOŠE 300 1/1 1.800 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 943/2 del ZALOŠE 300 1/1 1.800 € 

Globoko-Mišače 2161 95/2 ZALOŠE 7 1/1 15 € 

Globoko-Mišače 2161 95/3 ZALOŠE 18 1/1 21 € 

Globoko-Mišače 2161 96/2 ZALOŠE 23 1/1 54 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2161 988/27 del ZALOŠE 69 1/1 414 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 11/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 69 1/1 345 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 19/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 158 1/1 790 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 20/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 741 1/1 3.705 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 21/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 251 1/1 1.255 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 29/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 14 1/1 70 € 
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Cesta Srednja Dobrava 2162 20/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 9 1/1 45 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 22/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 52 1/1 260 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 30/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 71 1/1 355 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 30/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 41 1/1 205 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 18/7 DOBRAVA PRI 
KROPI 146 1/1 730 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1001/3 DOBRAVA PRI 
KROPI 18 1/1 116 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1001/5 DOBRAVA PRI 
KROPI 6 1/1 34 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1001/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 66 1/1 143 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1002/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 71 1/1 6 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1010/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 1 1/1 43 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1028/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 17 1/1 19 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 1072/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 11 1/1 59 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 138/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 20 1/1 50 € 

Cesta Mišače – Srednja Dobrava 2162 139/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 199 1/1 430 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 151/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 158 1/1 200 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 151/3 DOBRAVA PRI 
KROPI 15 1/1 40 € 

Cesta na Dobravico 2162 240/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 274 1/1 300 € 

Cesta na Dobravico 2162 244/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 145 1/1 870 € 

Cesta na Dobravico 2162 244/7 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 279 1/1 250 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 252/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 91 1/1 200 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/77 DOBRAVA PRI 
KROPI 76 1/1 456 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/79 DOBRAVA PRI 
KROPI 1 1/1 6 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/81 DOBRAVA PRI 
KROPI 55 1/1 330 € 
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OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/85 DOBRAVA PRI 
KROPI 20 1/1 120 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/86 DOBRAVA PRI 
KROPI 7 1/1 42 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/88 DOBRAVA PRI 
KROPI 58 1/1 348 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 286/90 DOBRAVA PRI 
KROPI 1 1/1 6 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 291/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 2 1/1 12 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 291/7 DOBRAVA PRI 
KROPI 5 1/1 30 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 291/9 DOBRAVA PRI 
KROPI 36 1/1 216 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 292/10 DOBRAVA PRI 
KROPI 9 1/1 54 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 293/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 14 1/1 84 € 

OPPN Zgornja Dobrava 2162 295/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 55 1/1 330 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 38/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 13 1/1 65 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 39/3 DOBRAVA PRI 
KROPI 26 1/1 130 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 39/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 119 1/1 595 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 46/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 53 1/1 100 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 47/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 53 1/1 100 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 48/3 DOBRAVA PRI 
KROPI 285 1/1 1.300 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 48/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 39 1/1 100 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 489/65 DOBRAVA PRI 
KROPI 45 1/1 225 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 489/71 DOBRAVA PRI 
KROPI 35 1/1 175 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 489/73 DOBRAVA PRI 
KROPI 79 1/1 395 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 489/75 DOBRAVA PRI 
KROPI 107 1/1 535 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 50/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 4 1/1 10 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 518/12 DOBRAVA PRI 
KROPI 5 1/1 25 € 
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Cesta Srednja Dobrava 2162 518/19 DOBRAVA PRI 
KROPI 538 1/1 2.690 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 518/23 DOBRAVA PRI 
KROPI 96 1/1 480 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 518/25 DOBRAVA PRI 
KROPI 334 1/1 1.670 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 566/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 192 1/1 960 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 569/11 DOBRAVA PRI 
KROPI 17 1/1 85 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 569/12 DOBRAVA PRI 
KROPI 1 1/1 5 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 569/13 DOBRAVA PRI 
KROPI 25 1/1 125 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 569/14 DOBRAVA PRI 
KROPI 6 1/1 30 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 569/8 DOBRAVA PRI 
KROPI 32 1/1 160 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 575/3 DOBRAVA PRI 
KROPI 24 1/1 120 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 575/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 30 1/1 150 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 575/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 65 1/1 325 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 587/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 38 1/1 190 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 588/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 37 1/1 185 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 601/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 102 1/1 510 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 602/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 56 1/1 280 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 602/3 DOBRAVA PRI 
KROPI 19 1/1 95 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 603/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 86 1/1 430 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 607/7 DOBRAVA PRI 
KROPI 7 1/1 35 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 621/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 48 1/1 240 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 622/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 33 1/1 165 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 628/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 25 1/1 125 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 63/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 22 1/1 32 € 
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Cesta Srednja Dobrava 2162 630/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 53 1/1 265 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 636/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 24 1/1 120 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 64/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 12 1/1 25 € 

Cesta Mišače – Srednja Dobrava 2162 64/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 6 1/1 12 € 

Cesta Zgornja Dobrava 2162 64/8 DOBRAVA PRI 
KROPI 96 1/1 100 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 649/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 51 1/1 255 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 650/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 57 1/1 285 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 651/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 68 1/1 340 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 651/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 14 1/1 70 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 654/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 22 1/1 110 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 654/5 DOBRAVA PRI 
KROPI 15 1/1 271 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 654/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 32 1/1 160 € 

Cesta Mišače – Srednja Dobrava 2162 66/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 280 1/1 706 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 662/10 DOBRAVA PRI 
KROPI 104 1/1 520 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 662/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 15 1/1 75 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 662/8 DOBRAVA PRI 
KROPI 25 1/1 125 € 

Cesta Srednja Dobrava 2162 674/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 38 1/1 190 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 675/7 DOBRAVA PRI 
KROPI 9 1/1 109 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 688/3 DOBRAVA PRI 
KROPI 60 1/1 76 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 750/7 DOBRAVA PRI 
KROPI 30 1/1 36 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 750/9 DOBRAVA PRI 
KROPI 25 1/1 55 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 755/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 160 1/1 39 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 755/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 42 1/1 164 € 
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Ceste Češnjica/Rovte 2162 860/77 DOBRAVA PRI 
KROPI 10 1/1 60 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 898/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 16 1/1 54 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 898/8 DOBRAVA PRI 
KROPI 11 1/1 7 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 912/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 47 1/1 124 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 916/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 12 1/1 3 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 921/8 DOBRAVA PRI 
KROPI 2 1/1 15 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 926/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 9 1/1 19 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 927/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 150 1/1 149 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 961/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 290 1/1 188 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 961/2 DOBRAVA PRI 
KROPI 20 1/1 72 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 962/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 27 1/1 188 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 980/1 DOBRAVA PRI 
KROPI 59 1/1 115 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 986/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 29 1/1 229 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 986/6 DOBRAVA PRI 
KROPI 54 1/1 13 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 986/8 DOBRAVA PRI 
KROPI 46 1/1 325 € 

Cesta Podnart-Prezrenje-Dobrava 2162 997/4 DOBRAVA PRI 
KROPI 116 1/1 85 € 

Cesta Lancovo 2164 3/5 LANCOVO 29 1/1 174 € 

Cesta Lancovo 2164 110/2 LANCOVO 136 1/1 816 € 

Cesta Lancovo 2164 127/2 LANCOVO 434 1/1 2.604 € 

Cesta Lancovo 2164 127/3 LANCOVO 38 1/1 228 € 

Cesta Lancovo 2164 134/2 LANCOVO 103 1/1 618 € 

Cesta Lancovo 2164 135/11 LANCOVO 26 1/1 156 € 

Cesta Lancovo 2164 135/12 LANCOVO 42 1/1 252 € 

Cesta Lancovo 2164 137/7 LANCOVO 116 1/1 696 € 

Cesta Lancovo 2164 137/8 LANCOVO 3 1/1 18 € 

Cesta Lancovo 2164 138/2 LANCOVO 70 1/1 420 € 
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OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

Cesta Lancovo 2164 138/3 LANCOVO 18 1/1 108 € 

Cesta Lancovo 2164 138/4 LANCOVO 14 1/1 84 € 

Dovozna pot Spodnja Lipnica 2164 1396/7 LANCOVO 223 1/1 223 € 

Cesta Lancovo 2164 1397/4 del LANCOVO 30 1/1 900 € 

Cesta Lancovo 2164 140/2 LANCOVO 43 1/1 258 € 

Cesta Lancovo 2164 141/2 LANCOVO 398 1/1 2.388 € 

Cesta Lancovo 2164 141/3 LANCOVO 168 1/1 1.008 € 

Cesta Lancovo 2164 142/1 LANCOVO 31 1/1 186 € 

Cesta Lancovo 2164 144/1 LANCOVO 19 1/1 114 € 

Cesta Lancovo 2164 145/1 LANCOVO 62 1/1 372 € 

Cesta Lancovo 2164 148/2 LANCOVO 47 1/1 282 € 

Cesta Lancovo 2164 158/59 LANCOVO 177 1/1 35.460 € 

Cesta Lancovo 2164 1596/13 LANCOVO 27 1/1 162 € 

Cesta Lancovo 2164 166/2 LANCOVO 9 1/1 54 € 

Cesta Lancovo 2164 166/3 LANCOVO 18 1/1 108 € 

Cesta Lancovo 2164 166/4 LANCOVO 126 1/1 756 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 197/2 LANCOVO 996 1/1 215 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 197/3 LANCOVO 538 1/1 116 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 198/48 LANCOVO 30 1/1 6 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 198/52 LANCOVO 239 1/1 52 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 198/56 LANCOVO 165 1/1 36 € 

Cesta Lancovo 2164 198/65 LANCOVO 69 1/1 414 € 

Cesta Lancovo 2164 198/67 LANCOVO 14 1/1 84 € 

Cesta Lancovo 2164 198/68 LANCOVO 35 1/1 210 € 

Cesta Lancovo 2164 198/70 LANCOVO 9 1/1 54 € 

Cesta Lancovo 2164 200/10 del LANCOVO 200 1/1 3.000 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 200/28 LANCOVO 83 1/1 60 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 200/30 LANCOVO 122 1/1 88 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 200/32 LANCOVO 231 1/1 166 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 200/34 LANCOVO 211 1/1 1.551 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 201/27 LANCOVO 71 1/1 15 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 201/28 LANCOVO 40 1/1 9 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 201/29 LANCOVO 47 1/1 10 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 201/30 LANCOVO 61 1/1 13 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 201/32 LANCOVO 33 1/1 7 € 
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Cesta Lancovo – Bodešče 2164 201/33 LANCOVO 44 1/1 10 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 201/34 LANCOVO 37 1/1 8 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 201/35 LANCOVO 26 1/1 6 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 201/36 LANCOVO 60 1/1 13 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 201/37 LANCOVO 29 1/1 6 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 201/38 LANCOVO 22 1/1 5 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 201/39 LANCOVO 22 1/1 5 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 202/16 LANCOVO 47 1/1 10 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 202/18 LANCOVO 48 1/1 10 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 202/20 LANCOVO 32 1/1 7 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 202/22 LANCOVO 27 1/1 6 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 202/24 LANCOVO 58 1/1 13 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 202/26 LANCOVO 33 1/1 7 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 202/28 LANCOVO 34 1/1 7 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 202/30 LANCOVO 27 1/1 6 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 206/2 LANCOVO 227 1/1 1.668 € 

Cesta Lancovo – Bodešče 2164 206/3 LANCOVO 269 1/1 1.977 € 

Cesta Lancovo 2164 245/11 LANCOVO 33 1/1 300 € 

Cesta Lancovo 2164 245/15 LANCOVO 169 1/1 800 € 

Javna pot Ravnica 2164 246/131 del LANCOVO 40 1/1 240 € 

Cesta Ravnica 2164 266/2 LANCOVO 827 1/1 4.962 € 

Cesta Lancovo 2164 491/31 LANCOVO 740 1/1 4.500 € 

Cesta Lancovo 2164 491/5 LANCOVO 548 1/1 3.275 € 

Cesta Lancovo 2164 491/60 LANCOVO 308 1/1 5.841 € 

Cesta Lancovo 2164 491/62 LANCOVO 145 1/1 104 € 

Cesta Lancovo 2164 491/63 LANCOVO 639 1/1 4.700 € 

Cesta Lancovo 2164 491/64 LANCOVO 98 1/1 720 € 

Lancovo igrišče 2164 491/68 LANCOVO 721 1/1 5.300 € 

Cesta Lancovo 2164 491/71 LANCOVO 71 1/1 520 € 

Lancovo igrišče 2164 491/81 LANCOVO 2036 1/1 9.600 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 512/4 LANCOVO 6 1/1 45 € 

Cesta Lancovo 2164 54/10 LANCOVO 271 1/1 1.000 € 

Cesta Lancovo 2164 54/8 LANCOVO 6 1/1 60 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 625/2 LANCOVO 31 1/1 60 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 655/2 LANCOVO 29 1/1 214 € 
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Cesta Lancovo – Brda 2164 670/3 LANCOVO 3 1/1 5 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 696/2 LANCOVO 30 1/1 29 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 697/2 LANCOVO 73 1/1 71 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 697/3 LANCOVO 17 1/1 17 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 700/5 LANCOVO 52 1/1 383 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 701/2 LANCOVO 61 1/1 59 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 701/3 LANCOVO 14 1/1 14 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 713/2 LANCOVO 46 1/1 94 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 714/3 LANCOVO 19 1/1 28 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 715/2 LANCOVO 35 1/1 51 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 717/2 LANCOVO 42 1/1 61 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 718/2 LANCOVO 46 1/1 67 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 719/2 LANCOVO 35 1/1 34 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 720/2 LANCOVO 36 1/1 35 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 724/2 LANCOVO 71 1/1 103 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 726/2 LANCOVO 163 1/1 157 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 727/2 LANCOVO 61 1/1 88 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 732/4 LANCOVO 89 1/1 655 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 733/2 LANCOVO 134 1/1 258 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 736/4 LANCOVO 13 1/1 25 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 739/2 LANCOVO 96 1/1 208 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 747/4 LANCOVO 52 1/1 383 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 747/5 LANCOVO 112 1/1 824 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 747/7 LANCOVO 135 1/1 260 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 749/2 LANCOVO 1 1/1 2 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 750/2 LANCOVO 17 1/1 33 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 750/3 LANCOVO 308 1/1 592 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 750/6 LANCOVO 73 1/1 537 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 750/8 LANCOVO 12 1/1 89 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 751/2 LANCOVO 92 1/1 199 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 751/3 LANCOVO 215 1/1 465 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 751/4 LANCOVO 49 1/1 106 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 782/2 LANCOVO 12 1/1 24 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 817/2 LANCOVO 14 1/1 31 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 818/2 LANCOVO 23 1/1 6 € 
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Cesta Lancovo – Brda 2164 819/7 LANCOVO 388 1/1 2.621 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 821/4 LANCOVO 28 1/1 7 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 821/5 LANCOVO 4 1/1 30 € 

Cesta Lancovo – Brda 2164 821/6 LANCOVO 33 1/1 220 € 

Cesta v Kropi 2165 382/14 KROPA 231 1/1 1.386 € 

Vodohran Kropa 2165 382/19 KROPA 420 1/1 840 € 

Javna površina Kropa 2165 393/3 KROPA 670 1/1 4.000 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 100/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 177 1/1 1.062 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1025/5 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 44 1/1 143 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 105/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 7 1/1 42 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 105/5 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 36 1/1 216 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1080/19 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 467 1/1 2.802 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1080/20 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 18 1/1 108 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1091/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 53 1/1 318 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1096/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 204 1/1 1.224 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1097/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 21 1/1 126 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1098/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 279 1/1 1.674 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1101/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 85 1/1 510 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1104/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 30 1/1 180 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1105/10 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 38 1/1 228 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1105/6 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 55 1/1 330 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1105/8 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 54 1/1 324 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1109/6 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 40 1/1 240 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1116/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 160 1/1 960 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1118/10 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 197 1/1 1.182 € 
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Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 112/7 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 22 1/1 132 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 113/8 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 37 1/1 222 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1131/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 299 1/1 1.794 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1131/6 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 7 1/1 42 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1132/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 240 1/1 1.440 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 1132/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 9 1/1 54 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1134/18 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 96 1/1 311 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1174/5 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 49 1/1 159 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1193/9 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 67 1/1 129 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1205/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 90 1/1 292 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1207/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 201 1/1 651 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1215/11 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 39 1/1 126 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1215/5 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 56 1/1 181 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1215/8 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 120 1/1 389 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1247/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 144 1/1 467 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1247/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 40 1/1 29 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1264/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 174 1/1 564 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1520/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 209 1/1 401 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1550/1 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 253 1/1 820 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1550/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 276 1/1 894 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 167/7 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 5 1/1 30 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 175/8 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 52 1/1 312 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1779/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 35 1/1 8 € 
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Ceste Češnjica/Rovte 2166 1786/9 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 48 1/1 288 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 181/6 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 55 1/1 330 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 181/8 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 16 1/1 96 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1832/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 78 1/1 150 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1833/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 150 1/1 486 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1845/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 111 1/1 107 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1846/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 46 1/1 149 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1848/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 351 1/1 739 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1849/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 25 1/1 24 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 185/6 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 70 1/1 420 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1887/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 56 1/1 54 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1891/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 51 1/1 46 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 1895/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 356 1/1 345 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 206/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 165 1/1 990 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 213/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 151 1/1 906 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 223/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 115 1/1 690 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 233/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 86 1/1 516 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 234/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 21 1/1 126 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 277/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 378 1/1 2.268 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 37 del ČEŠNJICA PRI 
KROPI 800 1/1 4.800 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 38 del ČEŠNJICA PRI 
KROPI 800 1/1 4.800 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 39/4 del ČEŠNJICA PRI 
KROPI 800 1/1 4.800 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 448/7 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 10 1/1 60 € 
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Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 484/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 48 1/1 288 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 484/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 16 1/1 96 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 495/6 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 17 1/1 102 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 551/7 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 28 1/1 168 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 600/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 15 1/1 90 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 68/3 del ČEŠNJICA PRI 
KROPI 73 1/1 438 € 

Podvoz Ovsiše (ŽP) 2166 68/8 del ČEŠNJICA PRI 
KROPI 100 1/1 600 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 75/13 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 4 1/1 24 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 75/7 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 61 1/1 366 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 76/5 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 3 1/1 18 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 89/22 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 24 1/1 144 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 89/24 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 11 1/1 66 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 89/30 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 30 1/1 180 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 95/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 1 1/1 6 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 96/2 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 475 1/1 2.850 € 

Cesta Ovsiše-Poljšica-Dobravica 2166 96/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 59 1/1 354 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 975/3 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 357 1/1 655 € 

Ceste Češnjica/Rovte 2166 979/4 ČEŠNJICA PRI 
KROPI 164 1/1 531 € 

Cesta Peračica 2648 134/2 PERAČICA 44 1/1 200 € 

Cesta Peračica 2648 134/4 PERAČICA 5 1/1 20 € 

Cesta Peračica 2648 134/6 PERAČICA 74 1/1 290 € 

Cesta Peračica 2648 135/2 PERAČICA 87 1/1 350 € 

Cesta Peračica 2648 154/2 PERAČICA 3 1/1 10 € 

Cesta Peračica 2648 157/2 PERAČICA 26 1/1 150 € 

Cesta Peračica 2648 157/3 PERAČICA 20 1/1 100 € 



 

318 

OPIS KO_ID PARCELA KATASTRSKA 
OBČINA [m2] DELEŽ ORIENTACIJSKA 
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Cesta Peračica 2648 158/2 PERAČICA 18 1/1 80 € 

Cesta Peračica 2648 159/2 PERAČICA 109 1/1 500 € 

Cesta Peračica 2648 159/5 PERAČICA 42 1/1 180 € 

Cesta Peračica 2648 159/6 PERAČICA 42 1/1 180 € 

 

Nakup delov stavb 

OPIS ID OZNAKA K.O. površina m2 VREDNOST 

Delež 68/100 na  skupnem delu Gorenjska  33a  2156-667-39 del RADOVLJICA 50 8.000 € 

 

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 2022 
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 NAČRT RAVNANJA S 
PREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022 
 

Uvod 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/2018) 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.  

 

Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja 

VRSTA NABAVE Plan za leto 2022/ EUR 
Nakup licenčne programske opreme  2.000,00 
Nakup drugih osnovnih sredstev  2.000,00 
Nakup pisarniškega pohištva 3.500,00 
Nakup strojne računalniške opreme 7.000,00 
Režijski obrat ALC - Nakup strojne računalniške opreme 800,00 
Režijski obrat ALC - Nakup pisarniškega pohištva 800,00 

 

Obrazložitev: 
Namen in cilj sprejetega načrta je nakup ustrezne opreme, ki je potrebna za učinkovito delovanje občinske uprave. V 
letu 2022 načrtujemo posodobitev strojne, licenčne programske in pisarniške opreme, ki je potrebna za delo strokovnih 
služb občinske uprave. V režijskem obratu ALC se načrtuje posodobitev strojne računalniške opreme in pisarniškega 
pohištva. 

 

Pripravila: 

Manca Tomažin 

Vodja Oddelka za splošne zadeve 

Ciril Globočnik 

Župan 
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LETNI NAČRT RAVNANJA S 
PREMIČNIM PREMOŽENJEM 

MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 
IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA 

IN NAKLO ZA LETO 2022 
 

Uvod 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 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 z premičnim premoženjem pod določeno vrednostjo 
sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.  

 

Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja 
VRSTA NABAVE Plan za leto 2022/ EUR 

Nakup pisarniške opreme 1.000 
Nakup strojne računalniške opreme 2.500 
Nakup druge opreme in napeljav 2.000 
SKUPAJ 5.500 

 

Obrazložitev: 
V letu 2022 predvidevamo obnovo dela strojne računalniške opreme, pisarniškega pohištva in prometne signalizacije.  

 

 

Pripravil: 

Tomaž Dolar 

Ciril Globočnik 

Župan 
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STANOVANJSKI PROGRAM OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2022 

 

UVOD 
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 stanovanjskih objektov 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, 
bo Občina Radovljica v letu 2022 ustvarjala pogoje za gradnjo stanovanj in skrbela za ohranjanje ter povečanje sklada 
neprofitnih najemnih stanovanj. Skladno z določili Stanovanjskega zakona bo 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. Izvedba je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev.  

 

Ohranjanje obstoječega fonda stanovanj 

Občina Radovljica trenutno razpolaga s 166 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.  

V proračunu so ohranjanju obstoječega fonda stanovanj namenjena sredstva delno na postavki 46118 in delno na 
postavki 46119. Na proračunski postavki 46118 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj je v letu 2022 predvidenih 185.000 EUR. Ta sredstva bodo 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 letih 2021 in 
2022 prioritetno načrtujemo izvedbo hidroizolacije stavbe, obnovo fasade in ureditev dvorišča  na objektu 
Begunje 130, ki je v lasti občine. Načrtujemo obnovo fasade na objektu Linhartov trg 26, ki je v večinski lasti 
občine. Načrtovana je tudi obnova fasade in freske na objektu Linhartov trg 10, kjer je občina etažni lastnik. 
Na objektu Zapuže 13 načrtujemo izvedbo hidroizolacije stavbe, ki je v večinski lasti občine. Na postavki 
planiramo še sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za obnovo objekta Kamna Gorica 35, ki je v 
večinski lasti občine. Začetek večjih investicij je odvisen predvsem od razpoložljivih proračunskih sredstev in 
ostalih aktivnosti na stanovanjskem področju. V primeru izpraznitve stanovanj ali intervencij v stanovanjih, je 
izvedba teh del prioritetna. 

• vzdrževalna dela notranjosti stanovanj: obnova kopalnic in inštalacijskega omrežja, zamenjava dotrajanega 
stavbnega pohištva in tlakov, vgradnja kalorimetrov in delilnikov toplote, zamenjava peči,…; 

• intervencijska vzdrževalna dela: nujna dela predvsem na inštalacijskih omrežjih. 
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Na proračunski postavki 46119 - Drugi programi na stanovanjskem področju, je v proračunu za leto 2022 namenjenih 
60.400 EUR sredstev. Sredstva bodo porabljena za naslednje namene: 

 stroški nezasedenih stanovanj: vzdrževalna dela in 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; 

 obratovalni stroški neplačnikov in drugi stroški povezani z izvajanjem strokovnih opravil na 
stanovanjskem področju: Skladno s stanovanjskim zakonom lastnik stanovanja subsidiarno odgovarja za 
obratovalne stroške najemnika, kar pomeni, da je občina kot lastnica neprofitnih najemnih stanovanj zavezana 
k pokrivanju obratovalnih stroškov, če teh stroškov ne poravna najemnik. Na postavki so vključeni tudi 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.  

 vpis stavb v zemljiško knjigo: Glede na razpršenost in starost občinskega stanovanjskega fonda se v postopku 
vpisa posameznih nepremičnin v zemljiško knjigo pogosto srečujemo s pomanjkanjem celotne lastninske 
dokumentacije. Pri vpisu nepremičnin v zemljiško knjigo gre večinoma za zahtevne in dolgotrajne postopke, 
saj je potrebno izvesti kar nekaj postopkov, kot so predhodno zbiranje lastninske dokumentacije, ugotavljanje 
pravnega nasledstva, priprava ustreznih zemljiškoknjižnih listin in podobno. Sredstva bodo porabljena za 
izdelavo potrebnih izvedbenih postopkov, npr.: elaboratov - vpis stavb v kataster stavb, takse, listine za vpis 
skupnih delov - akt o oblikovanju etažne lastnine oziroma delilni sporazum, overitve… 

 

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. Do konca leta 2020 je predvidena objava razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, 
na podlagi katerega bo pridobljena nova lista upravičencev do neprofitnih stanovanj.  

 

SPODBUJANJE INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE 

Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 

V letu 2022 načrtujemo objavo razpisa, s katerim se lastnikom spomeniško zaščitenih stanovanjskih, poslovno 
stanovanjskih in gospodarskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica za 
njihovo obnovo namenja 85.000 EUR nepovratnih sredstev na proračunski postavki 46117. Na ta način želimo 
spodbuditi občane k ohranjanju kulturne dediščine in jim pri tem pomagati s sofinanciranjem zahtevne in drage obnove. 
 

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 odločanje o pravicah o subvencijah najemnin je pristojen Center za socialno delo Gorenjska. V mesecu septembru 
2020 je subvencionirano neprofitno najemnino prejelo 49 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 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 
septembru 2020 je subvencijo za tržno najemnino stanovanja prejelo 33 upravičencev.  
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Občina bo v letu 2022 v skladu z zakonom zagotavljala sredstva za subvencioniranje najemnin na postavki 41001 - 
Subvencije najemnin za stanovanja, predvidoma v višini 125.000 EUR 

 

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 proračunu Občine Radovljice je za oblikovanje rezervnega sklada za leto 2022 na 
proračunski postavki 46102 - Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene, predvideno 
46.500 EUR. Porabo rezervnega sklada pa vodimo na proračunski postavki 41110 - Rezervni sklad za stanovanjske 
namene. Za ta namen je v proračunu za leto 2022 predvidenih 46.500,00 EUR. Realizacija vzdrževalnih del na skupnih 
delih je odvisna od sprejema načrtov vzdrževanja posameznih večstanovanjskih stavb s strani večine lastnikov 
stanovanj v teh stavbah. 

 

DRUGE NALOGE 

Občina Radovljica bo poleg zgoraj navedenih ukrepov, katerih finančne posledice se kažejo v proračunu, izvajala tudi 
druge naloge, s katerimi bo v okviru svojih možnosti in pristojnosti skušala slediti cilju, da si občani pridobijo primerno 
stanovanje. Tako bo v okviru fonda neprofitnih najemnih stanovanj glede na potrebe najemnikov in razpoložljive 
možnosti zagotavljala ustreznejšo zasedenost stanovanj z menjavo stanovanj, npr.: 

- preselitev družin z večjim številom članov v večja stanovanja ter posameznikov in manjših družin v manjša 
stanovanja; 

- preselitev gibalno oviranih in invalidnih oseb 

Občina Radovljica bo odprta tudi za reševanje posamičnih individualnih primerov pri reševanju stanovanjskega 
problema, če se bo pokazala potreba po tovrstnih rešitvah. 

 

PRORAČUN - STANOVANJSKO PODROČJE - ODHODKI 

Na stanovanjskem področju je v letu 2022 predvidena naslednja poraba proračunskih sredstev:  

Postavka Namen porabe 2022 EUR 

46117 NRP 061012 - Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne 
dediščine 85.000,00 

46118 Gradnja nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 185.000,00 

46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 60.400,00 

46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 46.500,00 

41001 Subvencije najemnin za stanovanja 125.000,00 

SKUPAJ  501.900,00 

 

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 2022 na stanovanjskem področju predvidevamo naslednje prihodke: 

Konto Vir sredstev 2022 EUR 

710302 Prihodki od najemnin  251.000,00 

750001 Kupnine od prodanih stanovanj po SZ 200,00    

740101 Sredstva rezervnega sklada za stanovanjske namene 46.500,00 

SKUPAJ 297.700,00 
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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. 

 

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), dva 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.  

 

Sredstva rezervnega sklada za stanovanjske namene  
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.  

 

Radovljica,  

Številka: 35200-0129/2020 

 

Pripravili: 
Alenka Langus 
Direktorica občinske uprave 
 

in 

 
Petra Koblar 
Višji svetovalec za stanovanjske zadeve 
 

Ciril Globočnik 
Župan 
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Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 - UPB3, in sprem., v nadalj. ZJU) ter 
smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. list RS, št. 60/06, 
83/06, 70/07 in 96/09) župan Občine Radovljica predlaga   

 

KADROVSKI NAČRT OBČINSKE 
UPRAVE OBČINE RADOVLJICA ZA 

LETO 2022 
 

 

Tabelarni prikaz: 

 
* opomba: delovno mesto za določen čas, vezano na osebno zaupanje funkcionarja  
** opomba: sistemizacija ne vključuje delovnega mesta funkcionarja 

 

1. Zakonska podlaga 

- 42., 43. in 44. člen Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 - UPB3 in sprem., v nadalj. ZJU),  
- smiselna uporaba Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. list RS, 

št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09; v nadalj. Pravilnik)  
 

2. Obrazložitev 

ZJU opredeljuje, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S 
kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovanje sprememb v številu javnih uslužbencev za 
obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in 
program dela.  

V Pravilniku so poleg ostalih določb opredeljene osnove za pripravo predlogov kadrovskih načrtov, vsebina predlogov 
kadrovskega načrta ter uskladitev kadrovskih načrtov s sprejetim proračunom. 

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna. 

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se navede število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, 
dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila 
zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. 

Predvideno je, da bo v občinski upravi Občine na dan 31.12.2022 zaposlenih 40 javnih uslužbencev za nedoločen čas (v 
to število je vključena tudi zaposlitev za nedoločen čas direktorice občinske uprave, ki opravlja funkcijo za mandatno 
obdobje) in 1 funkcionar - župan.    

Pripravila: 
Monika Sluga        Ciril Globočnik 

ŽUPAN 

TARIFNA 
SKUPINA / 
MANDAT

Št. zaposlenih 
na dan 

31.12.2019

Dovoljeno št. 
zaposlenih iz 

kadrovskega načrta 
na dan 31.12.2020

Predlog dovoljenega 
št. zaposlenih na 
dan 31.12.2021

Predlog dovoljenega 
št. zaposlenih na dan 

31.12.2022

1 IV, V, VI, VII 38 39 40 40

2 mandat 1 1 1 1
3 - 0 0 0 0

39 40 41 41

4 1 1 1 1

40 41 42 42
SKUPAJ javni uslužbenci in 
funkcionar: 

VRSTA ZAPOSLITVE 
JAVNIH 

USLUŽBENCEV

NEDOLOČEN ČAS
DOLOČEN ČAS
72. člen ZJU*

SKUPAJ javni uslužbenci:

FUNKCIONAR**
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Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 - UPB3, in sprem., v nadalj. ZJU) ter 
smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. list RS, št. 60/06, 
83/06, 70/07 in 96/09) župan Občine Radovljica predlaga   

KADROVSKI NAČRT 
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 

IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA 
IN NAKLO ZA LETO 2022 

 

Tabelarni prikaz: 

 
 

1. Zakonska podlaga 

- 42., 43. in 44. člen Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 - UPB3 in sprem., v nadalj. ZJU),  
-  Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. list RS, št. 60/06, 83/06, 

70/07 in 96/09; v nadalj. Pravilnik).  
 

2. Obrazložitev  

ZJU opredeljuje, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S 
kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovanje sprememb v številu javnih uslužbencev za 
obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in 
program dela.  

V Pravilniku so poleg ostalih določb opredeljene osnove za pripravo predlogov kadrovskih načrtov, vsebina predlogov 
kadrovskega načrta ter uskladitev kadrovskih načrtov s sprejetim proračunom. 

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna. 

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se navede število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, 
dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila 
zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. 

Predvideno je, da bodo v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo na dan 31.12.2022 
zaposleni 4 javni uslužbenci za nedoločen čas.    

 

 

Pripravila: 
Tomaž Dolar 
Monika Sluga 

Ciril Globočnik 
ŽUPAN 

 

TARIFNA 
SKUPINA / 
MANDAT

Št. zaposlenih 
na dan 

31.12.2019

Dovoljeno št. 
zaposlenih iz 

kadrovskega načrta 
na dan 31.12.2020

Predlog dovoljenega 
št. zaposlenih na 
dan 31.12.2021

Predlog dovoljenega 
št. zaposlenih na dan 

31.12.2022

1 V,VII 4 4 4 4

2 * 0 0 0 0
4 4 4 4SKUPAJ javni uslužbenci MIRRAN

VRSTA ZAPOSLITVE 

NEDOLOČEN ČAS
DOLOČEN ČAS
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LETNI PLAN RAZVOJA IN 
VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2022 

 

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 

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 proračunu za leto 2021 je bilo za plan razvoja in vzdrževanje cest namenjenih 6.238.564,98 EUR. S proračunom za 
leto 2022 pa je predvideno, da se ta znesek zmanjšuje za 2.730.389,88 EUR oz. na 3.508.175,10 EUR.  
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II. RAZMEJITEV SREDSTEV PO PODPROGRAMIH 

 
Opis 

Predlog 
proračuna 

2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

13 
PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

6.238.564,98 3.508.175,10 -2.730.389,88 56,23 

1302 Cestni promet in infrastruktura 6.238.564,98 3.508.175,10 -2.730.389,88 56,23 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest 1.137.000,00 1.137.000,00 0,00 100,00 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 4.679.968,98 1.761.915,10 -2.918.053,88 37,65 

13029003 Urejanje cestnega prometa 244.096,00 431.360,00 187.264,00 176,72 

13029004 Cestna razsvetljava 177.500,00 177.900,00 400,00 100,23 

 

II.A Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je razdeljen na dve proračunski postavki: 

PP Opis 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

44698 Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, 
zelenic na JP v KS 722.000,00 722.000,00 0,00 100,00 

44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 

Skupaj 1.137.000,00 1.137.000,00 0,00 100,00 

V proračunu za leto 2021 je bilo v okviru podprograma za vzdrževanje cest zagotovljenih 1.137.000,00 EUR. S 
proračunom za leto 2022 se zagotavlja enaka višina sredstev, 1.137.000,00 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 proračunu za leto 2021 znašala 4.679.968,98 EUR. S proračunom za leto 2022 se 
zmanjšuje za 2.918.053,88 EUR, tako da znaša 1.761.915,10 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. Vsaka krajevna skupnost ima svojo lastno proračunsko postavko za izvedbo investicij, v 
kolikor pa se je posamezna krajevna skupnost na podlagi 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 

Predlog 
proračuna 

2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 
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Proračunski 
uporabnik Proračunska postavka/NRP 

Predlog 
proračuna 

2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

KS Begunje 

44316 – Komunalne ceste in objekti - KS 
Begunje / 045035 Komunalne ceste in 
objekti - KS Begunje 

47.947,62 29.061,76 -18.885,86 60,61 
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 

27.258,28 22.824,48 -4.433,80 83,73 
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 

63.984,29 36.426,48 -27.557,81 56,93 

KS Kropa 
44319 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Kropa / 045038 Komunalne ceste in objekti 
- KS Kropa 

11.341,69 15.644,56 4.302,87 137,94 

KS Lancovo 

44320 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Lancovo / 045039 Komunalne ceste in 
objekti - KS Lancovo 

27.135,77 21.586,87 -5.548,90 79,55 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045318 Investicije - KS 
Lancovo 

KS Lesce 

44321 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Lesce / 045040 Komunalne ceste in objekti 
- KS Lesce 

25.574,27 33.855,46 8.281,19 132,38 
44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest / 045319 Investicije - KS 
Lesce 

KS Ljubno 

44322 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Ljubno / 045041 Komunalne ceste in 
objekti - KS Ljubno 

43.577,53 19.577,53 -24.000,00 44,93 
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 

21.579,51 22.073,63 494,12 102,29 
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 37.683,73 11.983,52 -25.700,21 31,80 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
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Proračunski 
uporabnik Proračunska postavka/NRP 

Predlog 
proračuna 

2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

občinskih cest / 045322 Investicije - KS 
Otok 

KS Podnart 

44325 - Komunalne ceste in objekti - KS 
Podnart / 045044 Komunalne ceste in 
objekti - KS Podnart 

25.398,58 20.152,68 -5.245,90 79,35 
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 

55.886,29 47.082,05 -8.804,24 84,25 
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 

27.929,57 20.171,08 -7.758,49 72,22 

Skupaj 415.297,13 300.440,10 -114.857,03 72,34 

 

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, izoblikovale finančni plan za leto 2022 
po posameznih proračunskih postavkah.  
 

Proračunske postavke, ki niso vezane na krajevne skupnosti so naslednje: 

PP Opis 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 3.283.341,85 586.095,00 -2.697.246,85 17,85 

44690 Pločniki in hodniki za pešce 45.000,00 38.500,00 -6.500,00 85,56 

44691 Kolesarske steze 936.330,00 836.880,00 -99.450,00 89,38 

Skupaj 4.264.671,85 1.461.475,00 -2.803.196,85 34,27 

 

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 sredstva za 
premoženjsko pravno urejanje zemljišč. 

 

V proračunu za leto 2021 je bilo v okviru podprograma 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih, za 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, brez sredstev krajevnih skupnosti, zagotovljenih 
4.264.671,85 EUR. S proračunom za leto 2022 se ta znesek zmanjšuje za 2.803.196,85 EUR oz. na 1.461.475,00 EUR. 
Skupaj s sredstvi krajevnih skupnosti pa ta znesek predstavlja 1.618.377,92 EUR.  
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V okviru proračunske postavke 44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so oblikovani naslednji 
načrti razvojnih programov: 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

045002 Cesta za Verigo 153.500,00 0,00 -153.500,00 0,00 

045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in 
kanalizacijskega omrežja 154.832,62 186.295,00 31.462,38 120,32 

045167 Sanacija mostov in rak 45.500,00 30.800,00 -14.700,00 67,69 

045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici 0,00 30.000,00 30.000,00   

045186 Cesta Lesce - Hlebce - Begunje 0,00 30.000,00 30.000,00   

045187 Cesta Spar - Filipič 443.500,00 0,00 -443.500,00 0,00 

045192 Cesta - Alpska cesta v Lescah 5.000,00 20.000,00 15.000,00 400,00 

045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 13.509,23 10.000,00 -3.509,23 74,02 

055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške 
infrastrukture 2.374.000,00 254.000,00 -2.120.000,00 10,70 

065013 Rekonstrukcija Savske ceste 24.500,00 10.000,00 -14.500,00 40,82 

082009 Kropa - Trško jedro 45.000,00 5.000,00 -40.000,00 11,11 

082054 Kamna Gorica - trško jedro 24.000,00 10.000,00 -14.000,00 41,67 

Skupaj 3.283.341,85 586.095,00 -2.697.246,85 17,85 

V proračunu za leto 2021 je bilo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest zagotovljenih 
3.283.341,85 EUR. S proračunom za leto 2022 se ta znesek zmanjšuje za 2.697.246,85 EUR oz. na 586.095,00 EUR. 

 

V nadaljevanju so navedeni še NRP za investicije KS, ki jih bo skladno z dogovorom s KS izvedla občinska uprava: 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

045314 Investicije - KS Begunje 47.947,62 29.061,76 -18.885,86 60,61 

045315 Investicije - KS Brezje 21.824,48 22.824,48 1.000,00 104,58 

045318 Investicije - KS Lancovo 0,00 9.900,00 9.900,00   

045319 Investicije - KS Lesce 10.000,00 14.000,00 4.000,00   

045320 Investicije - KS Ljubno 35.577,53 19.577,53 -16.000,00 55,03 

045321 Investicije - KS Mošnje 21.579,51 22.073,63 494,12 102,29 

045322 Investicije - KS Otok 37.683,73 11.983,52 -25.700,21 31,80 

045323 Investicije - KS Podnart 25.398,58 15.000,00 -10.398,58 59,06 

045324 Investicije - KS Radovljica 15.482,00 12.482,00 -3.000,00 80,62 

Skupaj 215.493,45 156.902,92 -58.590,53 72,81 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna. 
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V okviru proračunske postavke 44690 - Pločniki in hodniki za pešce so oblikovani naslednji načrti razvojnih 
programov: 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

045015 Ureditev hodnikov za pešce 45.000,00 38.500,00 -6.500,00 85,56 

Skupaj 45.000,00 38.500,00 -6.500,00 85,56 

V proračunu za leto 2021 je bilo za ureditev pločnikov in hodnikov za pešce zagotovljenih 45.000,00 EUR. S 
proračunom za leto 2022 se ta znesek zmanjšuje za 6.500,00 EUR oz. na 38.500,00 EUR. 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.    

 

V okviru proračunske postavke 44691 - Kolesarske steze so oblikovani naslednji načrti razvojnih programov: 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 48.500,00 58.500,00 10.000,00 120,62 

045213 Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi 
naselji  887.830,00 778.380,00 -109.450,00 87,67 

Skupaj 936.330,00 836.880,00 -99.450,00 89,38 

V proračunu za leto 2021 je bilo za kolesarske steze zagotovljenih 936.330,00 EUR. S proračunom za leto 2022 se ta 
znesek zmanjšuje za 99.450,00 EUR oz. na 836.880,00 EUR. 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna. 

 

II.C Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa je razdeljen na pet proračunskih postavk: 

PP Opis 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

44303 Cestna oprema 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 

44314 Obeležba uličnih sistemov 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00 

44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 56.000,00 16.000,00 -40.000,00 28,57 

44693 Urejanje mirujočega prometa 119.096,00 340.360,00 221.264,00 285,79 

44695 Vodenje banke cestnih podatkov 3.000,00 9.000,00 6.000,00 300,00 

Skupaj 244.096,00 431.360,00 187.264,00 176,72 

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 proračunu za leto 2021 je bilo v okviru podprograma zagotovljenih 244.096,00 EUR. S proračunom za leto 2022 se ta 
znesek povečuje za 187.264,00 EUR oz. na 431.360,00 EUR. 
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V okviru proračunske postavke 44303 – Cestna oprema sta oblikovana dva načrta razvojnih programov: 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

045074 Cestna oprema 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 

045159 Urbana oprema 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 

Skupaj 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 

V proračunu za leto 2021 je bilo, v okviru te proračunske postavke, zagotovljenih 60.000,00 EUR. S proračunom za leto 
2022 ta znesek ostaja na enaki ravni, 60.000,00 EUR. 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.    

 

V okviru proračunske postavke 44314 - Obeležba uličnih sistemov je oblikovani en načrt razvojnih programov: 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog  
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna 
signalizacija 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00 

 

V proračunu za leto 2021 je bilo za obeležbo uličnih sistemov zagotovljenih 6.000,00 EUR. S proračunom za leto 2022 
ta znesek ostaja na enaki ravni, 6.000,00 EUR.  

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.    

 

V okviru proračunske postavke 44345 - Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici je oblikovan en načrti razvojnih 
programov: 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

045312 Ulična oprema Linhartovega trga 56.000,00 16.000,00 -40.000,00 28,57 

V proračunu za leto 2021 je bilo za ulično opremo Linhartovega trga zagotovljenih 56.000,00 EUR. S proračunom za 
leto 2022 se znesek zmanjšuje za 40.000,00 EUR oz. na 16.000,00 EUR.   

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.    

 

V okviru proračunske postavke 44693 - Urejanje mirujočega prometa so oblikovani naslednji načrti razvojnih 
programov: 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 110.096,00 326.360,00 216.264,00 296,43 

045012 Odstranitev ovir za invalide 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 

045309 Parkirna hiša Grajski park 5.000,00 10.000,00 5.000,00 200,00 

Skupaj 119.096,00 340.360,00 221.264,00 285,79 

Za urejanje mirujočega prometa je bilo v proračunu za leto 2021 zagotovljenih 119.096,00 EUR. S proračunom za leto 
2022 se ta znesek povečuje za 221.264,00 EUR oz. na 340.360,00 EUR. 

Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.    
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V okviru proračunske postavke 44695 - Vodenje banke cestnih podatkov ni oblikovan noben NRP. Za vodenje 
banke cestnih podatkov je bilo v proračunu za leto 2021 zagotovljenih 3.000,00 EUR. S proračunom za leto 2022 ta 
znesek povečuje za 6.000,00 oz. na 9.000,00 EUR. 

 

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 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

44302 Cestna razsvetljava 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 

44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 77.500,00 77.900,00 400,00 100,52 

Skupaj 177.500,00 177.900,00 400,00 100,23 

Za cestno razsvetljavo je bilo v proračunu za leto 2021 zagotovljenih 177.500,00 EUR. S proračunom za leto 2022 se ta 
znesek povečuje za 400,00 EUR oz. na 177.900,00 EUR. 

 

V okviru proračunske postavke 44302 - Cestna razsvetljava ni oblikovan noben NRP. Sredstva v višini 
100.000 EUR so v proračunu za leto 2022 namenjena plačilu stroškov za električno energijo za cestno razsvetljavo. 
Znesek, glede na proračun za leto 2021, ostaja na enaki ravni.  

 

V okviru proračunske postavke 44315 - Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave je oblikovan en načrt razvojnih 
programov: 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2021 

Predlog 
proračuna 

2022 
Razlika Indeks 

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 77.500,00 77.900,00 400,00 100,52 

Sredstva v višini 77.900,00 EUR so namenjena vzdrževanju cestne razsvetljave ter za investicije in obnovo cestne 
razsvetljave. S proračunom za leto 2022 se ta znesek, glede na proračun 2021, povečuje za 400,00 EUR.  

 

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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IV 
 

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: 30.11.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA 
OPRAVLJANJE VERSKIH OBREDOV IN PARKOV BR 12 – BREZJE 
BAZILIKA 

 
 
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 OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA OPRAVLJANJE VERSKIH OBREDOV  

IN PARKOV BR 12 – BREZJE BAZILIKA 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 
- Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, 
- Ariana Furlan Prijon, Prima d.o.o., Ljubljana. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov 
BR 12 – Brezje Bazilika. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne 
razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. 

 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OSNUTEK 
 

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 – Ur.l. RS, št. 61/17), 61. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur.l. RS št. 33/07 in spremembe) in 17. člena 
Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 
……  redni seji dne ………. sprejel 
 

ODLOK O 
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA OPRAVLJANJE VERSKIH OBREDOV IN PARKOV  
BR 12 - BREZJE BAZILIKA 

 
I. Splošne določbe 

 
1. člen 

(Podlaga za občinski podrobni prostorski načrt in načrtovalec) 
 
(1) Odlok o Prostorskem redu Občine Radovljica (DN UO, št. 159/12, ter spremembe, 
dopolnitve in popravki 166/12, 170/13, 178/13, 191/14, 194/15, 202/15 in 233/17, 235/2017). 
(2) OPPN BR 12 Brezje Bazilika (dopolnjen osnutek) je izdelalo podjetje Prima d.o.o., pod št. 
1215-01A, marec 2020. 
 

2. člen 
(Vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta) 

 
(1) Občinski podrobni prostorski načrt za območje BR 12 - Brezje Bazilika (v nadaljevanju 
OPPN) ima naslednje sestavne dele: 
 
I. Odlok o OPPN  

 
II. Tekstualni del: 
       1. Izvleček iz Občinskega prostorskega reda 
       2. Obrazložitev in utemeljitev OPPN 
 
III. Grafični del OPPN, ki vsebuje naslednje karte: 
 1. Izsek iz prostorskega reda občine Radovljica,  m 1:5000 
 2a. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem  m 1:1000 
 2b. Določitev prostorskih enot  m 1:500  
 2c. Določitev faznosti, območje natečaja  
       in pobude za spremembo rabe  m 1:1000   
 3.  Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji m 1:5000  
 4a. Ureditvena situacija – obstoječe stanje in rušitve m 1:1000  
 4b. Ureditvena situacija - označba in zakoličba objektov  m 1:500  
 4c. Ureditvena situacija -  opis posegov  m 1:500 
 5a.  Gospodarska javna infrastruktura   m 1:500 
 5b. Grajeno javno dobro in promet  m 1:1000  
 6. Varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave m 1:1000 
 7. Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  m 1:1000 
 8. Načrt parcelacije javnega dobra  m 1:500 
 
IV. Priloge:  
1. Sklep o začetku priprave OPPN za območje površin za opravljanje verskih obredov in 

parkov BR 12 – Brezje Bazilika (del) 
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2.  Spremembe in dopolnitve Sklepa o začetku priprave OPPN za območje površin za 
opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika  

3. Povzetek za javnost 
4.  Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca 
5. Smernice in mnenja  
6. Strokovne podlage  
 
(2) Odlok o OPPN določa pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje,  
pogoje za prometno in komunalno urejanje območja OPPN, ter usmeritve za izdelavo natečaja 
v območju OPPN.  
 

II. Ureditveno območje 
 

3. člen 
(Meja ureditvenega območja) 

 
(1) Območje se nahaja v osrednjem delu naselja Brezje, v funkcionalni enoti BR 12 in zajema 
prostorske enote DC (površine za opravljanje verskih obredov), ZP (parki) in MO (osrednje 
površine). 
(2) Območje obsega naslednje parcele oziroma njihove dele (podatki povzeti po bazi 
Geodetske baze RS v marcu 2020):  
Prostorska enota DC: 8/2, 8/6, 7/2, 7/5, 7/6, 7/3, 7/4, 17, 1009/1, 6/3, 6/4, 6/1, 5/5, 1008/2, 
40/2, 40/4, 5/2, 1/2, 40/5, 1/1, 5/6, 5/4, 5/3, 30/4, 3/1, 3/2, 2/5, 2/4, 2/3, 2/1, 2/2, 4/1 in 4/2, 
vse k.o. 2159 - Brezje. 
Prostorska enota ZP: 15/1, 16, 8/1, 15/2, 19/3 in 1009/1, vse k.o.2159 - Brezje. 
Prostorska enota MO: 114/1, 114/3, 1010/21, 21/2, 20/1, 19/2, 19/8, 18, 30/6, 1009/1, 19/9 in 
19/3, 30/3,vse k.o. 2159 - Brezje. 
(3) Meja območja OPPN je prikazana na vseh grafičnih kartah. 
(4) Potek meje ter številke obstoječih zemljiških parcel so prikazani na grafičnem listu št. 2a. 
- Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem. 
(5) Površina celotnega območja OPPN znaša približno 3,97 ha površine. 
 

III. Dopustne dejavnosti 
 

4. člen 
(Dopustne dejavnosti) 

 
Podrobna določila o dopustnih posegih so navedena v Obrazložitvi Odloka o OPPN. 
Dopustni zahtevni, manj zahtevni objekti, nezahtevni in enostavni objekti po posameznih 
prostorskih enotah,  skladno z Uredbo o razvrščanju objektov, Ur.l. št. 37/18: 
 
DC/1 – OSREDNJE OBMOČJE SVETIŠČA PRED BAZILIKO  
(1) DC/1a - trg z zunanjim oltarjem, dvignjen vrt in prečna cesta 
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12203 (pisarna, poslovni prostor), 12304 (delavnica), 
12610 (družabne prireditve, romarska srečanja), 12620 (razstave, arhiv), 12721 (molilnica, 
kapela, stojalo za sveče), 12740 (nadstrešnica, javne sanitarije), 24122 (javni vrtovi, parki, 
trgi) in 12730 (spomeniki). 
 
DC/2 – OBMOČJE KOMPLEKSA ZNOTRAJ SAMOSTANSKIH ZIDOV 
(2) DC/2a - samostanski vrt 
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12304 (delavnica), 12420 (do 100m2), 12620 (muzeji, 
razstave, arhivi), 12711 (čebelnjak, rastlinjak), 12713, 12740 (kotlovnica, shramba, smeti), 
24122 (vrt, park, trg, sadovnjak, zelenjavni vrt) in 12730 (spomeniki). 



IV/4 
 

(3) DC/2b - samostanski kompleks z Baziliko in območje samostanskega dvorišča z Muzejem 
jaslic 
Dopustne so naslednje dejavnosti: 11300 (samostan), 12304, 12520 (cisterna za olje), 12610 
(prostori za družabne prireditve), 12620 (galerija, muzej jaslic, drugi muzeji), 12721 (kapela, 
molilnica), 12714 (kotlovnica), 21122 in 12730. 
 
DC/3 – OBMOČJE OB CESTI, NAMENJENO ŠIRITVI JAVNEGA PROGRAMA 
(4) DC/3a – območje obstoječe pozidave na stiku med trgom in parkom 
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12112 (kavarna, slaščičarna, gostilna, gostinski vrt), 12120 
(hostel, kratkotrajne nastanitve), 12203 (pisarna, posl. prostor), 12301, 12304, 12610, 12620 
(razstava, muzej, info točka), 12721 in 12740 (skupne sanitarije). 
(5) DC/3b - južni trg pred Baziliko in obstoječa pozidava ob cesti južno in vzhodno od 
Bazilike 
Dopustne so naslednje dejavnosti: 11100, 12210, 11222, 11300 (samostan, dom za starejše), 
12111, 12112, 12120, 12203,  12301, 12304, 12610, 12620, 12640 (soba za prvo pomoč), 
12721, 12740 (nadstrešnice, fontane) in12730 (spomeniki, razpela, znamenja). 
 
ZP (PARKI) 
(6) ZP/4a – park z možnostjo ureditve Romarske poti (Križev pot s kapelicami) 
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12730 (spomeniki, razpela, znamenja, kapelice), 12721 
(kapela, stojalo za sveče), 24122 (parki, trgi, zelenice), 24204 in 12730. 
(7) ZP/4b – območje parka na stiku med trgom in parkom  
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12610 (dvorana za prireditve), 12721, 12730 in 24122 
(parki, trgi, zelenice). 
(8) ZP/4c – nov trg ob avtobusnem postajališču  
Dopustne so naslednje dejavnosti:  12112 (kavarna, slaščičarna, gostilna), 12203 (pisarne, 
posl. prostori), 12301 (prodajalna), 12304 izposoja koles, polnilnica za e-avtomobile), 12610, 
12620 (galerija, muzej), 12640 (ambulanta), 12721 kapela, 12740 (nadstrešnice, avtobusno 
postajališče) (skupne sanitarije) in 22140 (trafo postaja). 
V obstoječi historični transformatorski postaji (oznaka 310) sta ob spremembi namembnosti 
možni naslednji dejavnosti: 12301 in 22140. 
 
MO (OSREDNJE POVRŠINE) 
(9) MO/5 obstoječe parkirišče  
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12112 (samo začasne stojnice), 1230 (občasni prodajni 
prostori ob dogodkih), 1274 (nadstrešnice, odri), 21121, 21122 in 32110 (eko otok). 
(10) MO/6 obstoječ travnik z možnostjo parkiranja ob prireditvah 
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12112 (samo začasne stojnice), 12301 (samo začasne 
stojnice ob prireditvah), 12640 (začasna ambulanta), 12721 (začasna kapela), 12740 (začasne 
sanitarije), 1274 (začasni odri, nadstrešnice), 21121, 21122 (začasna parkirišča), in 24122 
(otroško igrišče). 
 

IV. Dopustne gradnje 
 

5. člen 
(Posegi in ureditve) 

 
(1)  Na celotnem območju OPPN so dovoljeni naslednji posegi in ureditve: 
- gradnja komunalnih vodov in naprav, 
- ureditev novih prometnih priključkov, 
- parkovne površine, drevoredi, površine za pešce,  
- rekonstrukcije obstoječih objektov (razen objektov, ki so predvideni za odstranitev), 
- spremembe namembnosti v skladu z določili za posamezno enoto urejanja prostora, 



IV/5 
 

- vzdrževanje objektov, 
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, 
- gradnja javne infrastrukture (javne ceste in komunalni vodi), 
- odstranitve objektov, skladno z določili OPPN. 
 

6. člen 
(Enostavni in nezahtevni objekti) 

 
(1)  Na celotnem območju OPPN je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov 
skladno z določili Prostorskega reda občine Radovljica za območja DC in sicer:  
- ograje,  
- škarpe in podporni zidovi,  
 - začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,  
- spominska obeležja, javne skulpture, 
- urbana oprema, 
- igrišča za šport in rekreacijo na prostem, 
- objekti za oglaševanje. 
(2)  Velikost in oblika enostavnih in nezahtevnih objektov je omejena z določili Uredbe o 
vrstah objektov glede na zahtevnost. 
(3) Za vse enostavne in nezahtevne objekte je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje 
ZVKDS. 
 

7. člen 
(Dopustne gradnje po posameznih prostorskih enotah) 

 
(1) Podrobno so dopustne gradnje opisane in pojasnjene v Obrazložitvi Odloka o OPPN, kjer 
so navedeni tudi pogoji gradnje. 
(2) Po posameznih PE so dovoljeni naslednji posegi: 
 
(3) DC/1 – OSREDNJE OBMOČJE SVETIŠČA PRED BAZILIKO  
1.1. DC/1a - trg z zunanjim oltarjem, dvignjen vrt in prečna cesta: 
- gradnja pomične šotorske strehe 
- ureditev prečne ceste v enosmerno, kot “share space” 
 
DC/2 – OBMOČJE KOMPLEKSA ZNOTRAJ SAMOSTANSKIH ZIDOV 
(2)  2.1. DC/2a - samostanski vrt: 
- gradnje objektov (O2 in O3) 
- ureditev parkirnih mest 
(3)  2.2. DC/2b - samostanski kompleks z Baziliko in območje samostanskega dvorišča z 
Muzejem jaslic: 
- gradnja muzeja (prizidava in nadzidava obstoječega muzeja jaslic) 
- spremembe namembnosti  
 
DC/3– OBMOČJE OB CESTI, NAMENJENO ŠIRITVI JAVNEGA PROGRAMA 
(4)  3.1. DC/3a - območje obstoječe pozidave na stiku med trgom in parkom: 
- gradnje in nadomestne gradnje (podzemna dvorana, turistični objekt, gosp. poslopje 312) 
- spremembe namembnosti in rekonstrukcija (objekt 311) 
- zunanje ureditve (dostopi v kletno etažo) 
(5)  3.2. DC/3b - južni trg pred Baziliko in obstoječa pozidava ob cesti južno in vzhodno od 
Bazilike 
- gradnje (nadzidava obj. 189) 
- spremembe namembnosti 
- ureditve odprtih površin (trg) 
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ZP/4 – OBMOČJE PARKA  
(6)  4.1. ZP/4a - območje parka  
- gradnje (spomeniki, obeležja, križev pot) 
- zunanje ureditve (park) 
(7)  4.2. ZP/4b - območje parka na stiku med trgom in parkom 
- gradnje (dvorana pod terenom s povezavami, dostopi v kletno etažo) 
- zunanje ureditve (park) 
(8)  4.3. ZP/4c – nov trg ob avtobusnem postajališču 
- gradnje (objekti O6, O7 in O8, nadstrešnice ter objekti za kolesa in kioski) 
- spremembe namembnosti (trafo postaja) 
- prometne ureditve (avtobusno postajališče, polnilnice za e-vozila) 

 
MO (OSREDNJE POVRŠINE) 
(9)  5.1. MO/5 - obstoječe parkirišče   
- gradnje (parkirišče, ceste, avtobusna postaja, eko otok) 
- začasna uporaba (turistični in spremljajoči začasni objekti ob prireditvah) 
(10)  5.2. MO/6 - območje obstoječega travnika 
- začasna uporaba (parkiranje ob prireditvah) 
- gradnja (le otroško igrišče) 
 

V. Natečaj 
 

8. člen 
(Natečaj) 

 
(1) V območju OPPN BR 12 Brezje - Bazilika se v območju, ki obsega parkovne površine ter 
zunanje tlakovane površine, to so prostorske enote ZP/4a, ZP/4b, ZP/4c, DC/1a, DC/3a, in 
DC/3b, po sprejemu OPPN, za namen projektiranja razpiše vabljen interni arhitekturni 
natečaj, ki podrobneje določi oblikovanje parka ter odprtih peš površin – tlakovanje, 
hortikulturno ureditev ter urbano opremo. Predmet natečaja je tudi arhitekturno oblikovanje 
dvorane pod terenom, ostale stavbe pa niso predmet natečaja. 
(2) Vsebinska in oblikovna izhodišča za natečaj so določena v tekstualnem delu OPPN - v 
poglavjih 2.8. Izhodišča za natečaj in 2.6. Dopustne gradnje po posameznih PE. Območje 
natečaja je prikazano na listu št. 2c. 
(3) V območju prostorskih enot DC/3a, ZP/4a, ZP/4b in ZP/4c se z natečajem lahko določi 
večje tolerance, kot so določene v OPPN, kakor tudi drugačna razporeditev regulacijskih črt 
in objektov. Takšna odstopanja od OPPN mora potrditi za prostor pristojni oddelek občinske 
uprave. 
 

VI. Gradbene parcele 
 

9. člen 
(Gradbene parcele) 

 
(1) Gradbene parcele za obstoječe objekte in v območju romarskega svetišča se ne 
spreminjajo.  
(2) Na novo se določijo le gradbene parcele objektom O1, O6, O7 in O8. Ker so objekti O1 
(dvorana pod terenom), O6, O7, O8 (novi objekti) in obstoječ objekt št 311 (Brezje 76) 
nivojsko prepleteni, imajo skupno gradbeno parcelo, ki obsega v celoti ali delno katastrske 
parcele št.: 8/1, 8/2, 8/6, 15/2, 16 k.o. Brezje. Na jugu in vzhodu sega do regulacijske linije 
cest oz. do parcel št: 19/3 in 19/9 k.o.Brezje. 
(3) Določijo se gradbene parcele za ceste in druge javne površine  



IV/7 
 

 
VII. Dopustna odstopanja 

 
10. člen 

(Splošna dopustna odstopanja) 
 
(1) Za novogradnje, nadzidave ter nadomestne gradnje je potrebno upoštevati izhodiščne 
gabarite označene na graf. listu št. 4b.  
Upoštevati je potrebno gradbene meje označene na grafičnem listu 4b. 
(2) Od teh izhodiščnih gabaritov novih gradenj ter tlorisnih in višinskih mer obstoječih 
objektov so dopustna naslednja odstopanja:  
1. tlorisno splošno ± 1.00 m (če za posamezen objekt ni določena večja toleranca z gradbeno 
mejo) 
2. tlorisno znotraj gradbenih mej, določenih na listu 4b. 
3. višinsko ± 0,50 m. 
 

11. člen 
(Določila in dopustna odstopanja za posamezne objekte) 

 
(1)  Za objekte O6, O7 in O8 so na graf. listu 4b. določene izhodiščne zunanje dimenzije in 
izhodiščna zakoličba. Objekta O6 in O7 morata biti z južno stranico postavljena v isti liniji. 
(2)  Objekta O2 in O3 se morata s severno stranico dotikati oziroma morata nadomestiti 
obstoječ samostanski zid. Pri južni stranici so dopustna odstopanja do južne gradbene meje v 
pritličju. Odmik novih objektov od obstoječe oranžerije je min. 3.00 m.  
(3)  Za objekta O5 in O4 je osnova za gradnjo izdelan IDZ, Širitev muzeja jaslic, ki je priloga 
OPPN. Na severni in zahodni strani se objekt dotika oziroma nadomesti samostanski zid. 
Proti obstoječemu samostanu je min. odmik 1,50 m, sicer je tlorisno lahko izveden do 
gradbene meje.  
(4)  Postaje Križevega pota v parku ZP/4a., ZP/4b. in DC/3a. so zunanjih tlorisnih dimenzij 
max. 4.00 x 4.00 m, višine 4 m in locirane znotraj gradbene meje ob robu parka (graf. list 
4.b.) 
(5)  V kletni etaži je objekte možno graditi največ do gradbene meje pod terenom. (graf. list 
4.b.) 
 

12. člen 
(Dopustna odstopanja za prometne, komunalne in energetske ureditve) 

 
(1)  Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in 
priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so 
primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika oziroma omogočajo boljšo prometno 
funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ne smejo pa poslabšati prostorskih in 
okoljskih razmer. Z njimi morajo soglašati upravljalci posameznega voda oz. mnenjedajalci. 
 

VIII. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro 

 
13. člen 

(Zasnova prometnega omrežja) 
 
(1)  Promet se ureja v treh fazah, od katerih je le prva faza predmet OPPN.  
 
Ureditev prometa – predmet OPPN 
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Uredi se prometni režim javnih cest, avtobusnega postajališča in parkirišča na območju OPPN 
za potrebe obstoječega stanja in predvidenih posegov.  
Na javni poti JP 849012 se med PE DC/1a in ZP/4b ter DC/3a uredi enosmeren promet. Na 
LC 348071 in preostalem delu  JP 849012 se uredi umirjen promet z omejitvijo hitrosti in 
prednostjo peščev. Povozne površine in površine namenjene izključno pešcem se ločijo s 
tlakovanjem. Obstoječe parkirišče se obnovi, drevesa se ohranijo. 
Lokalna cesta, ki poteka med območji obravnave DC/1a, DC/3a, DC/3b  in na drugi strani 
območjem MO/5 ter objekti 318, 189 in gostilno Finžgar, (LC 348071 do JP 849021) se uredi 
kot območje umirjenega prometa. Povozne površine in površine namenjene izključno pešcem 
se ločijo s tlakovanjem.  
Na poteku ceste ob območju ZP/4c se uredi avtobusno postajališče in izvoz k polnilnicam za 
električne avtomobile.  
Južno od obstoječega parkirišča (MO/5), poteka cesta (JP 849023), enosmerna, z voznim 
pasom 4.00 m in s hodnikom za pešce širine 1,60 m. Iz te ceste je omogočen uvoz na stalno 
parkirišče v območju MO/5 in občasno parkirišče MO/6. Cesta JP 849023 se poveže s cesto 
LC 348071 s pravokotno povezovalno cest na vzhodnem robu parkirišča. 
 

14. člen 
(Parkiranje) 

 
(1)  Na območju MO/5 se nahaja večje parkirišče. Parkirišče se preuredi tako, da se uredi 
prečno cesto, označi parkirna mesta za osebne avtomobile ter zaščiti in po potrebi obnovi 
obstoječa drevesa. 
(2)  Območje enote urejanja prostora MO/6 je namenjeno ureditvi začasnih parkirišč ob času 
dogodkov v Brezjah.  
(3)  Za obstoječe in nove dejavnosti v obstoječih objektih je potrebno zagotoviti naslednje 
število PM:  
11300 Stanovanjske stavbe za posebne 
namene – npr. samostan 

1 PM / 7 postelj 

12120 Druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev  

1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev 

12304 Stavbe za druge storitvene 
dejavnosti 

1 PM / 70 m2 neto površine + 1 PM / 2 zaposlena 

12620  Muzeji, arhivi in knjižnice 1 PM / 70 neto m2  + 1 PM / 2 zaposlena 
12721  Stavbe za opravljanje verskih 
obredov  

1 PM / 20 sedežev 

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene 
drugje - skladišča 

1 PM / 100m2 neto površine ali 1 PM / 2 
zaposlena 

Zahteve za potrebno število parkirnih mest, katere niso navedene v zgornji tabeli, se 
upoštevajo skladno z določili Prostorskega reda Občine Radovljica. Odstopanja od 
normativov so dopustna na podlagi mobilnostnega načrta. Mobilnostni načrt na podlagi 
mnenja za promet pristojnega oddelka občinske uprave potrdi župan.  
 
Manjkajoče število parkirnih mest se lahko zagotovi na drugih primernih, max. 400 m 
oddaljenih površinah. Za osebe z invalidskimi vozički je potrebno znotraj števila parkirnih 
mest zagotoviti 5% parkirnih mest rezerviranih za osebe z invalidskimi vozički pri parkiriščih 
nad 20 PM, oziroma 1 PM pri parkiriščih do 20 PM. 
Natančno se število potrebnih parkirnih mest določi v projektu za gradbeno dovoljenje in 
lahko odstopa od navedenih določil. 
(4)  Na območju DC/2, znotraj samostanskih zidov se predvidi interno parkirišče za samostan 
in poslovne prostore svetišča. Kapaciteta tega parkirišča je najmanj 17 PM. 
(5) Kapaciteta parkirišča v PE MO/5 je po preureditvi približno 165 PM za osebna vozila, in   
2 avtobusa. 
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(6)  Na občasnem parkirišču v PE (prostorska enota) MO/6 je možno zagotoviti do 110 PM za 
osebna vozila.  
(7) V Območju ZP/4c se uredi parkiranje s polnilnico za električne avtomobile (4PM). 
Tu se predvidi tudi prostor za kolesa, najmanj 20 mest. Od tega je 10 mest predvidenih za 
avtomatsko izposojo, 10 mest pa parkiranju koles. 
 

15. člen 
(Vodovodno omrežje) 

 
(1) Na obravnavanem območju je predvidena celotna obnova obstoječega vodovoda na DN 
100, z novim hidrantnim omrežjem ter novimi vodovodnimi priključki.  Obnova se izvede na 
obstoječi trasi z zamenjavo starih cevi.  
Predvidi se povezava DN 125 z obstoječim vodovodom LTŽ 80 na parceli 1010/21. 
(2) Predvidi se obnova vodomernih priključkov in vgradnja vodomerov v zunanji vodomerni 
jašek. Novi vodomerni jaški morajo biti locirani na dostopnem mestu.  
Potek predvidenega vodovodnega razvoda je razviden na grafičnem listu št. 5.a.   
 

16. člen 
(Kanalizacija) 

 
(1)  Do gradnje javnega kanalizacijskega omrežja se nove gradnje lahko priključijo na male 
čistilne naprave, ki morajo biti zgrajene skladno s predpisi, ki določajo odvajanje odpadnih 
vod iz čistilnih naprav. Iztok čiste vode iz čistilne naprave se spelje v ponikovalnico. Lokacije 
čistilnih naprav morajo biti dostopne za vozila, ki bodo vršila odvoz usedline iz čistilne 
naprave. 
(2)  Odvod padavinskih voda s strešnih in utrjenih površin se načrtuje preko peskolovov v 
ponikovalnice.  
(3)  Na območju OPPN se predvidi gradnja primarne in sekundarne javne kanalizacije (ločen 
sistem). Investitorji so se dolžni priključiti na javno kanalizacijo ko bo zgrajena, skladno z 
občinskimi predpisi. 
Pogoje za izvedbo nove kanalizacije določi upravljalec. Potek predvidene nove odpadne 
kanalizacije je razviden na grafičnem listu št. 5.a. 
 

17. člen 
(Elektrika) 

 
(1)  Predvideno je nadomeščanje obstoječega elektro omrežja z novim kabelskim omrežjem 
po istih trasah, ter ojačitev obstoječega EE omrežja. Predvidi se izgradnja novega 20 Kv 
kablovoda, ki bo nadomestil obstoječ 20 kV daljnovod D025. 
(2)  Znotraj obravnavanega območja se nahaja transformatorska postaja 20/0,4 kV  
TP 043 – Brezje. Poleg obstoječe TP 034 Brezje se v sklopu novih objektov predvidi lokacija 
za novo nadomestno kabelsko TP, s stalnim dostopom. Lokacija se predvidi v sklopu objekta 
O6. 
(3)  Za napajanje novih odjemalcev se predvidi izgradnja novih NN izvodov iz TP. Nove 
elektro omarice se predvidijo na dostopnih mestih, omarice so lahko tudi skupne za več 
objektov. 
Potek obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav  je razviden na grafičnem 
listu št. 5.a. 
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18. člen 
(Ogrevanje) 

 
(1) Objekti se ogrevajo individualno. Dovoljene so cisterne za utekočinjen naftni plin, 
zemeljski plin  ter ogrevanje z obnovljivimi viri (sončne celice, toplotna črpalka, biomasa 
idr.) 
(2) Cisterne za lahko kurilno olje so dovoljene le obstoječe. 
 

19. člen 
(Plin) 

 
(1) V območju OPPN je že zgrajeno plinovodno omrežje utekočinjenega naftnega plina 
(UTP). Vsi obstoječi in novi objekti se lahko priključijo na plinovodno omrežje. Priključitev 
objektov je priporočljiva.  
Potek obstoječega in novega plinovodnega omrežja je razviden na grafičnem listu št. 5.a. 
 

20. člen 
(Telekomunikacije) 

 
(1) V območju OPPN potekajo obstoječi telekomunikacijski vodi – Telemach d.o.o. in 
Telekom Slovenija d.d.. V fazi projektiranja se izdelajo projekti zaščite obstoječega TK in 
KKS omrežja. 
Dopustna je izgradnja novih TK in KKS vodov za morebitne nove potrebe. Novi vodi in 
priključki KKS na objekte se predvidijo v cevni KKS izvedbi. 
Potek obstoječih in predvidenih TK in KKS vodov in naprav je razviden na grafičnem listu št. 
5.a. 
 

21. člen 
(Komunalni odpadki) 

 
(1) Na območju OPPN se predvidi dva prostora za ločeno zbiranje odpadkov za potrebe 
samostana. 
Prevzemno mesto mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in oddaljeno od praznjenja 
posode v vozilo max. 5 m.  
Prostora za zbiranje odpadkov sta dva, eden v objektu O3, dostopnem iz ceste, ob uvozu na 
samostansko dvorišče in eden ob objektu O8. (graf. list št. 5.a.) 
V jugo-vzhodnem vogalu parkirišča se uredi javni Eko-otok za potrebe naselja Brezje. 
 

22. člen 
(Javna razsvetljava) 

 
(1)  Parkirne in druge prometne površine, trge, park in ostale zunanje površine se po potrebi 
opremi z novo javno razsvetljavo ali dopolni obstoječo. Elementi in razpored javne 
razsvetljave v območjih DC/1a, DC/3a, DC/3b, ZP/4a, ZP/4b in ZP/4c (celotno območje 
natečaja), se določijo z natečajem. 

 
23. člen 

(Grajeno javno dobro) 
 
(1)  Grajeno javno dobro v območju OPPN obsega javne ceste in poti v območju. 
To so: kategorizirana javna pot št. JP 849021 med trgom pred cerkvijo in parkom, ter severno 
in zahodno od samostana s cerkvijo, javna pot št. JP 849023, južno od parkirišča na MO/5, 
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dve nekategorizirani dovozni cesti vzhodno in zahodno od parkirišča v MO/5, ter javna 
lokalna cesta št. LC 348071, ki poteka v smeri vzhod-zahod severno od parkirišča na MO/5. 
K grajenemu javnemu dobru spadajo tudi pločniki, širine 1,60 m ob javnih cestah, v južnem 
delu območij PE ZP/4c, DC/3a in DC/3b. 
Površine grajenega javnega dobra so razvidne na grafičnem listu št. 5b. 
 

IX. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave in 
kulturne dediščine 

 
24. člen 

(Kulturna dediščina) 
 
(1) Na območju se nahajajo tri enote kulturne dediščine: Romarsko središče, stavbna 
dediščina EŠD 28779, Cerkev sv. Vida, stavbna dediščina EŠD 2069 in del vasi Brezje, 
vplivno območje EŠSD 17613. 
Varovani sestavni deli enote dediščine EŠD 28779 Brezje na Gorenjskem – Romarsko 
središče s pomembnim kulturnim pomenom so: Bazilika z odprtim prostorom pred njo, 
samostansko poslopje, samostanski vrt, obzidanost območja samostana in samostanskega vrta, 
objekti nekdanjih gostišč s prenočišči (Brezje 76 - nekdanji romarski dom, Brezje 63 – 
nekdanja Janežkova gostilna), objekti za prodajo spominkov (paviljon s štirikapno streho 
južno od Bazilike brez hišne številke ter dvignjen obzidan vrt z dostopnimi stopnišči in 
zasaditvami. 
(2)  Z novimi ureditvami v območje naj se posega na način, da se varovanim elementom 
ohranja njihovo podobo ter prostorsko in zgodovinsko vlogo. Ob ohranjanju varovanih 
elementov (objektov, območja), je potrebno varovati tudi vizure in povezave proti Baziliki in 
iz osrednjega dela romarskega središča proti zahodu. Za vse gradbene posege je potrebno 
pridobiti soglasje ZVKDS.  
 

25. člen 
(Varstvo voda) 

 
(1)  Obstoječe greznice je potrebno skladno z zakonskimi zahtevami zamenjati z malimi 
biološkimi čistilnimi napravami. Ob izgradnji kanalizacije je priključitev nanjo obvezna. 
(2) Padavinske in drenažne vode prioritetno ponikajo. Padavinske vode z utrjenih, parkirnih in 
manipulativnih površin se preko lovilcev olj spelje v lokalne ponikovalnice. 
(3)  V primeru večjih posegov pod nivo utrjenega terena (večnamenska dvorana pod terenom) 
je potrebno pripraviti preverbo hidrogeoloških razmer območja. 
 

26. člen 
(Varstvo zraka, hrup, ravnanje z odpadki) 

 
(1) Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov s področja 
varstva zraka.  
(2) Predvideni posegi v prostor morajo biti zasnovani tako, da ne bodo povzročali čezmernih 
obremenitev okolja.  
(3) Odvoz odpadkov se zagotovi v skladu z veljavnim občinskim odlokom. Na območju se 
uvede ločeno zbiranje odpadkov. 
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X. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom 

 
27. člen 
(Erozija) 

 
(1) Zaradi bližine erozijskega območja (ježa)  je potrebno v fazi projektiranja pod nivo 
utrjenega terena  izvesti preverbo hidrogeoloških razmer območja. 
 

28. člen 
(Potres) 

 
(1) Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost in ustrezne 
tehnične rešitve gradnje. Upoštevati je potrebno projektni pospešek tal, ki je 0,20 g.  
 

29. člen 
(Varstvo pred požarom) 

 
(1) Evakuacijske poti: 
V projektni dokumentaciji za stavbe je treba predvideti način varne evakuacije iz stavb na 
proste površine ob njih. Območja za evakuacijo so prikazana na grafični prilogi št 7. 
(2)  Intervencijske poti in površine: 
Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3,0 m.  
V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir.  
Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so prikazane na grafični prilogi št. 7. 
(3)  Odmiki: 
Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na 
sosednja zemljišča ali objekte.  
(4)  Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje: 
Obstoječe javno vodovodno omrežje s hidranti na medsebojni razdalji 80m znotraj območja je 
že zgrajeno. Zaradi zagotavljanja ustrezne količine pitne in požarne vode je predvidena 
obnova obstoječega vodovoda na DN 100/DN 125 z novim hidrantnim omrežjem. 
 

XI. Etapnost gradnje 
 

30. člen 
(Etapnost gradnje) 

 
(1)  Komunalne ureditve v območju OPPN se lahko gradijo neodvisno od predvidene faznosti. 
(2) V fazi I. so predvideni naslednji objekti in ureditve: 
- Dozidava in nadzidava obstoječega Muzeja jaslic, 
- Nadzidava in ureditev novega Romarskega doma Brezje 63 (objekt št. 189), 
- Rekonstrukcija in sprememba namembnosti v muzej Brezje 76 (objekt št. 311), 
- Ureditev prometnega režima javnih cest in parkirišča. 
(3)  V fazi II. so predvideni naslednji objekti v območju samostanskega kompleksa: 
- Rušitev obstoječega objekta št. 337, širitev muzeja in ureditev internega dvorišča samostana 
, 
- Rušitev obstoječega objekta N1 in širitev muzeja oziroma izvedba pomožnih objektov 
znotraj samostanskega zidu ter ureditev samostanskega vrta,  
- Ureditev bivalnih enot na podstrešju samostanskega objekta. 
(4)  V fazi III. se izvede naslednje gradnje in ureditve: 
- Ureditev odprtih površin v območjih DC/1 in DC/3 (izvzeta je prometna ureditev), 
- Ureditev parka s postajami Križevega pota, 
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- Večnamenska dvorana pod terenom, 
- Gradnja objektov v ZP/4c. 
Za objekte in ureditve faze III. se izvede interni natečaj. 
(5) Objekti druge faze II. se lahko izvedejo tudi posamezno in neodvisno od časovnega poteka 
drugih faz. 
 

XII. Posebne in končne določbe 
 

31. člen 
(Posegi po izvedenem OPPN) 

 
(1)  Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji 
posegi: 
- odstranitev objektov in naprav, 
- vzdrževalna dela, rekonstrukcije in spremembe namembnosti skladno z določili PRO, 
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, skladno z določili PRO, 
- izvedba komunalnih objektov in naprav skladno z določili PRO. 
 

32. člen 
(Vpogled) 

 
OPPN je na vpogled na Občini Radovljica in na Upravni enoti Radovljica. 
 

33. člen 
(Nadzorstvo) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojen inšpekcijske službe. 
 

34. člen 
(Pričetek veljavnosti) 

 
Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave in začne 
veljati osmi dan po objavi. 
 
Številka: 3505-0001/2018      
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: 30.11.2020 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA 

OBMOČJE POVRŠIN ZA OPRAVLJANJE VERSKIH OBREDOV IN PARKOV BR 12 – 
BREZJE BAZILIKA 

 
1. Zakonska podlaga 

 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur.l.RS, št. 61/17) 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - 
ZUUJFO) 
 

2. Obrazložitev 
 
Predmet obravnave je nov Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjega dela Brezij 
ob baziliki (v nadaljevanju OPPN). V Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; 
DN UO, št. 159/2012 in spremembe) to območje predstavlja  del prostorske enote z oznako BR 12 
Brezje Bazilika, ki je po namenski rabi opredeljena kot ZP – parki, DC – površine za opravljanje 
verskih obredov in MO – osrednje površine. Območje DC je že bilo arhitekturno urejeno, 
predvsem v zahodnem in osrednjem delu, ni pa še določenih pogojev za območje ZP in MO, prav 
tako ni ustrezno reguliran promet. 
 
Območje leži v osrednjem delu naselja Brezje z baziliko, samostanom, objektom gostilne, 
parkiriščem in parkom. Velikost je približno 3,9 ha. Zemljišče leži v k. o. Brezje. 
 
Prostorskega načrtovalca je izbral investitor (Slovensko Marijino narodno svetišče Brezje) in je 
podjetje Prima d.o.o.. 
 
Pripravljen je bil osnutek OPPN. V skladu z dne 4. februarja 2016 sprejetim sklepom o začetku 
priprave (DN UO, št. 209/2016) so bili pristojni nosilci urejanja prostora pozvani, da posredujejo 
svoje smernice za načrtovanje v roku 30 dni. Na podlagi smernic Ministrstva za kulturo je bila 
dne 24. maja 2017 sprejeta sprememba sklepa o pričetku priprave OPPN (DN UO, št. 227/2017), 
in sicer razširitev območja na površine MO (osrednje površine). Pridobljene so bile ponovne 
smernice nosilcev urejanja prostora. V postopku je potekalo daljše usklajevanje z Ministrstvom za 
kulturo. Od 27. novembra do vključno 28. decembra 2020 poteka javna razgrnitev, dne 2. 
decembra 2020 pa javna obravnava. Javno naznanilo za javno razgrnitev (DN UO, št. 273/2020) z 
gradivom je dostopno na spletni strani Občine Radovljica na naslednji povezavi:  
https://www.radovljica.si/objava/322459. 
Do pripomb z javne razgrnitve in seje občinskega sveta bodo zavzeta stališča.  
 
V nadaljevanju sledi med drugim izdelava predloga na podlagi sprejetih stališč do pripomb z 
javne razgrnitve in obravnave, pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in 
obravnava predloga na seji občinskega sveta. 

https://www.radovljica.si/objava/322459
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3. Finančne posledice 

 
Izdelavo prostorskega akta financira pobudnik (Slovensko Marijino narodno svetišče Brezje), za 
del, ki predstavlja javne površine, pa se sredstva nameni iz proračuna Občine Radovljica.  
 
 
 
 
Pripravila:  
Tanja Frelih Egart, udia  

 
 Staša Čelik Janša, udig l.r. 

Vodja Referata za okolje in prostor  
 
 
PRILOGE: 
- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca 
- grafični del 
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VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 
 
 

1. OPIS OBSTOJEČE PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM 
NAČRTOM 

1.1. Osnovni podatki o območju OPPN  
Območje obdelave obsega območje bazilike, samostana in spremljajočih objektov z zunanjo 
ureditvijo (namenska raba DC), območje parka z romarsko potjo do križa (namenska raba ZP) ter 
območje obstoječega parkirišča in zelenih površin (namenska raba MO). 
Skupna površina obravnavanega območja je 39.208m2.  
Po veljavnem Občinskem prostorskem načrtu je območje označeno kot FE (funkcionalna enota) 
BR 12. 
 
1.2 Opis območja 
Območje, ki se obdeluje s podrobnim prostorskim načrtom je centralno območje naselja Brezje, 
romarsko središče ob Baziliki Marije Pomagaj, ki poleg osrednje cerkvene stavbe vključuje tudi 
objekt samostana, vrt, muzej jaslic in romarjem namenjene pomožne objekte (parkirišča, kioski, 
parkovna ploščad z vodnjakom, prostor za obrede z oltarjem, park, Kolmanova kipa). Prostor pred 
cerkvijo je bil urejen po osnutkih J. Plečnika 1938-40, delna prenova pa kasneje po načrtih 
Maruše Zorec in Martine Tepina. 
Romarsko središče funkcionira kot sakralni prostor bogoslužja, turističnih obiskov in občasnih 
množičnih dogodkov. Čeprav gre za povezane vsebine, imajo te zelo različno dinamiko, na eni 
strani gre za umirjeni duhovni svet, na drugi pa za privlačno turistično točko. Ta nasprotja 
ustvarjajo konfliktne situacije, zato je njihovo usklajevanje zahtevno. Največji prostorski izziv 
predstavlja neenakomerna obremenjenosti, nekajkrat letno so namreč organizirani verski dogodki, 
ki privabijo številne ljudi, medtem ko je preostali del leta življenje dokaj mirno.  
 
2.   UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
V osnutku OPPN je celotno območje razdeljeno na naslednje enote urejanja prostora: 
 
DC/1 – osrednje območje svetišča pred Baziliko  
DC/1a - trg z zunanjim oltarjem, dvignjen vrt in prečna cesta 
 
DC/2 – območje kompleksa znotraj samostanskih zidov 
DC/2a - samostanski vrt z novimi objekti ob zidu 
DC/2b - samostanski kompleks z Baziliko in območje samostanskega dvorišča z Muzejem jaslic 
 
DC/3– območje ob cesti, namenjeno širitvi javnega programa 
DC/3a – območje obstoječe pozidave na stiku med trgom in parkom 
DC/3b - južni trg pred Baziliko in obstoječa pozidava ob cesti južno in vzhodno od Bazilike 
 
ZP Območje parka 
ZP/4a – park z možnostjo ureditve Romarske poti (Križev pot s kapelicami) 
ZP/4b – območje parka na stiku med trgom in parkom (pobuda za spremembo iz ZP v DC) 
ZP/4c – nov trg ob avtobusnem postajališču (pobuda za spremembo iz ZP v DC) 
 
MO Osrednje površine 
MO/5 obstoječe parkirišče  
MO/6 obstoječ travnik z možnostjo parkiranja ob prireditvah.  
Enote urejanja prostora so prikazane na grafičnem listu št. 2b. 
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2.1. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOČJI 
 
Severno in severozahodno ob območja se nahajo enote urejanja prostora BR 18, BR 09, BR 08 in 
BR O7, katerih namenska raba je SS, SK oz.SC (stanovanjske površine), zahodno BR 14 (SK - 
stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi) in BR 13 (MP – mešane površine), južno RBR 
01 (K1 – območje najboljših kmetijskih zemljišč) ter vzhodno BR 15 ( MO - osrednje površine).  
 
Območje se navezuje na sosednje enote urejanja prostora preko obstoječih obodnih cest. 
Z regulacijo motornega prometa in ureditvijo pešpoti znotraj območja OPPN se morajo 
vzpostaviti povezave med trgom pred cerkvijo in parkom z zelenim zaledjem in celotnim 
naseljem Brezje. 
Stanovanjska območja, naselja Brezje, ki ležijo severno in vzhodno od območja obravnave so 
dostopna preko cest LC 348071, JP 849023 in JP 849021 ki vodijo preko območja obdelave. 
Preko cete LC 348071 se območje urejanja, skupaj s celotnim naseljem Brezje, povezuje s 
Črnivcem, od tam pa proti Radovljici in avtocestnemu priključku Brezje. 
Vizure na naselje in Baziliko so najkvalitetnejše iz smeri Črnivca.  
Prikaz na grafičem listu št. 3. 
 
2.2.  REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN  
 
Oznaka 
(evidena 
GURS) 

Parcela 
(k.o. 
Brezje) 

Opis obstoječega stanja Predvideni posegi Površina 
pod 
stavbo 
(m2) 

Etažnost 
streha 

Obstoječi objekti  
310 16 transformatorska 

postaja 
Ohranjen objekt, 
sprememba 
namembnosti 

12 P+1 
dvokapnica 

311 8/2, 8/6 dvostanovanjska stavba Ohranjen objekt, 
sprememba 
namembnosti  

132 P+1 
dvokapnica 

312 8/2 prostor za spravilo 
pridelka 

Del objekta na S strani 
se ruši, za celoten 
objekt možnost rušitve  

275 P+1 
dvokapnica 

572 7/4 prodajalna, gostinski 
objekt in prostor za 
prvo pomoč 

Ohranjen objekt, 
sprememba 
namembnosti 

262 P 
enokapnica 

534 6/3, 7/5 čebelnjak Ohranjen objekt 13 P 
dvokapnica 

267 5/5 rastlinjak Ohranjen objekt 73 P+M 
asimetrična 
dvokapnica 

337 40/2 garaža Rušitev, novogradnja 
muzeja 

240 P+1      ravna 
streha 

339 40/2, 
40/4 

kmetijski del stavbe 
(dejansko muzej jaslic) 

Muzej jaslic, nadzidava 60 P+1      ravna 
streha 

340 40/4 muzej, knjižnica Muzej jaslic, nadzidava  73 P+1      ravna 
streha 

N3 40/4 muzej jaslic Muzej jaslic, nadzidava 110 P+1      ravna 
streha 
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194 40/4, 
5/2 

samostan Izraba podstrešja za 
stanovanjske prostore 

413 P+2+M 
dvokapnica 

195 5/2 kapela Ohranjen objekt 20 P 
dvokapnica 

547 40/5, 
1/2 

cerkev, molilnica Ohranjen objekt 136 P enokapnica 

191 1/1 cerkev Ohranjen objekt 830 dvokapnica 

316 3/2 kiosk Ohranjen objekt, 
možnost prestavitve 

30 P 
štirikapnica 

189 2/1, 2/2 stanovanje, molilnica Nadzidava 322 P+2  
dvokapnica 

318 4/1 enostanovanjska stavba Rekonstrukcija 185 P+1+M 
dvokapnica 

400 4/2 kiosk  Predvidena rušitev 10  

N1 7/5 gospodarski objekt Predvidena rušitev 73  

N2 5/6, 6/4, 
7/6 

kapela in servisni 
objekt 

Ohranjen objekt 530 P           
ravna streha 

N4 5/4, 6/1, 
7/3 

dvignjen vrt Ohranjen objekt 1073  

N5  5/4 nadstrešnica za 
prižiganje sveč 

Možnost prestavitve 20 P           
ravna streha 

Novi objekti         
O1  Večnamenska dvorana 

pod terenom s 
servisnimi prostori in  
povezavo z obstoječo 
kapelo N2 

Novogradnja 2200m2 2K       
zelena streha  

O2, O3  Pomožni objekti, muzej Novogradnje Skupaj 
320m2 

K+P      
ravna streha 

O4  Muzej jaslic Rušitev in gradnja 
muzeja jaslic 

220m2 K+P       
ravna streha 

O5  Muzej jaslic Dozidava muzeja jaslic 220m2 K+P       
ravna streha 

O6, O7, 
O8 

 Objekti z javnim 
programom, vezanim 
na svetišče 

Novogradnje  Skupaj 
500m2 

2K+P+M 
strehe se 
določi z 
natečajem 

O9  Kapelice križev pot Novogradnja, parkovna 
ureditev z umestitvijo 
umetniških del 

14x do 
16m2 

P, strehe se 
določi z 
natečajem 

Pri novogradnjah površina objketa pod stavbo lahko odstopa glede na določila odloka. 
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2.3  SPLOŠNI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE  
 
2.3.1 Splošni pogoji 
Dopustni posegi 
Za vse obstoječe objekte je dovoljena rekonstrukcija, sprememba namembnosti in vzdrževalna 
dela, če ta OPPN ne določa drugače. 
Natečaj 
V območju OPPN BR – 12 Brezje - Bazilika, se v območju, ki obsega parkovne površine ter 
zunanje tlakovane površine javne uporabe, po sprejemu OPPN, za namen projektiranja razpiše 
vabljeni interni arhitekturni natečaj, ki podrobneje določi oblikovanje parka ter javnih peš površin 
– tlakovanje, hortikulturno ureditev ter urbano opremo. Predmet natečaja je tudi arhitekturno 
oblikovanje dvorane pod terenom.  
Območje natečaja je prikazano na listu št. 2b. 
Nezahtevni in enostavni objekti: 
Na celotnem območju OPPN je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z 
določili Prostorskega reda občine Radovljica za območja DC in sicer: Ograje, škarpe in podporni 
zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja, 
urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem. Velikost in oblika enostavnih in 
nezahtevnih objektov je omejena z določili Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost. 
Za vse nezahtevne objekte je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. 
 
2.3.2. Na celotnem območju OPPN so dovoljeni naslednji posegi in ureditve: 
- gradnja komunalnih vodov in naprav, 
- ureditev novih prometnih priključkov, 
- parkovne površine, drevoredi, površine za pešce,  
- rekonstrukcije obstoječih objektov (razen objektov, ki so predvideni za odstranitev), 
- spremembe namembnosti v skladu z določili za posamezno enoto urejanja prostora, 
- vzdrževanje objektov, 
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, 
- urbana oprema  
- postavitev objektov za oglaševanje 
- javne skulpture, spominska obeležja 
- gradnja javne infrstrukture (javne ceste, komunalni void) 
- odstranitve objektov 
 
2.4  DOPUSTNE DEJAVNOSTI PO POSAMEZNIH PE (PROSTORSKIH ENOTAH)  
 
 1. DC/1 – OSREDNJE OBMOČJE SVETIŠČA PRED BAZILIKO  
(1)  1.1. DC/1a - trg z zunanjim oltarjem, dvignjen vrt in prečna cesta: 
 
- 12203  Druge upravne in pisarniške stavbe (na primer pisarna, poslovni prostor) 
- 12304  Stavbe za druge storitvene dejavnosti (na primer delavnica za dejavnost,  
   vezano na romarsko središče ali drugo versko vsebino) 
- 12610  Stavbe za kulturo in razvedrilo (na primer prostori za družabne prireditve,  
   romarska srečanja) 
- 12620  Muzeji in knjižnice (na primer razstave, arhiv samostana) 
- 12721  Stavbe za opravljanje verskih obredov (na primer molilnica, kapela, stojalo za 

prižiganje sveč z nadstrešnico) 
- 12740  Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo nadstrešnice)  
- 12740  Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (npr. javne sanitarije) 
- 24122  Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo javni 

vrtovi, parki, trgi) 
- 12730 spomeniki 
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 2. DC/2 – OBMOČJE KOMPLEKSA ZNOTRAJ SAMOSTANSKIH ZIDOV 
(2)  2.1.DC/2a - samostanski vrt: 
- 12304  Stavbe za storitvene dejavnosti (na primer delavnica za dejavnost, vezano na 

romarsko središče ali drugo versko vsebino  
- 12420  Garažne stavbe (do 100 m2 bruto površine) 
- 12620  Muzeji, arhivi in knjižnice (na primer prostori muzeja, razstave, arhiv) 
- 12711  Stavbe za rastlinsko pridelavo (v okviru samoskrbe samostana, npr. čebelnjak, 

rastlinjak, kurnik…) 
- 12713  Stavbe za skladiščenje pridelka (v okviru samoskrbe samostana) 
- 12740  Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (npr. kotlovnica,  
   smetarnica, shrambe) 
- 24122  Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo javni 
   in interni vrtovi, parki, trgi, sadovnjak in zeljenjavni vrt) 
- 12730 spomeniki 
 
(3)  2.2. DC/2b - samostanski kompleks z Baziliko in območje samostanskega dvorišča z 
Muzejem jaslic: 
- 11300  Stanovanjske stavbe za posebne namene (samostan) 
- 12304  Stavbe za storitvene dejavnosti (na primer delavnica za dejavnost, vezano na  

romarsko središče ali drugo versko vsebino), 
- 12520            Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (npr. cisterna za olje) 
- 12610  Stavbe za kulturo in razvedrilo (na primer prostori za družabne prireditve), 
- 12620  Muzeji in knjižnice (na primer galerija, muzej jaslic, drugi muzeji, tudi muzej na  

prostem – forma viva), 
- 12721  Stavbe za opravljanje verskih obredov (npr. kapela, molilnica), 
- 12714  Druge nestanovanjske kmetijske stavbe (npr. kotlovnica v stavbi št. 337). 
- 21122            Samostojna parkirišča 
- 12730 spomeniki 
 
 3. DC/3 – OBMOČJE OB CESTI, NAMENJENO ŠIRITVI JAVNEGA PROGRAMA 
(4)  3.1. DC/3a – območje obstoječe pozidave na stiku med trgom in parkom: 
- 12112  Gostilne, restavracije in točilnice (npr. kavarna, slaščičarna, gostilna, gostinski 
   vrt)  
- 12120  Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (npr. sobe za kratkotrajno 

nastanitev romarjev, mladinsko prenočišče - hostel) 
- 12203  Druge upravne in pisarniške stavbe (na primer pisarna, poslovni prostor) 
- 12301  Trgovske stavbe (npr samostojna prodajalna z vsebino, vezano na romarsko 

središče) 
- 12304  Stavbe za druge storitvene dejavnosti (na primer delavnica za dejavnost, vezano na 

romarsko središče ali drugo versko vsebino) 
- 12610  Stavbe za kulturo in razvedrilo (npr prostori za družabne prireditve) 
- 12620  Muzeji in knjižnice (npr. razstave, muzeji, info točka svetišča…) 
- 12721  Stavbe za opravljanje verskih obredov (npr. kapela, molilnica, stojalo za prižiganje 

sveč z nadstrešnico) 
- 12740  Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (npr. javne sanitarije) 
 
(5)  3.2. DC/3b - južni trg pred Baziliko in obstoječa pozidava ob cesti južno in vzhodno od 
Bazilike: 
- 11100  Enostanovanjske stavbe, 
- 11210 Dvostanovanjske stavbe 
- 11222  Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 
- 11300  Stanovanjske stavbe za posebne namene (na primer samostan, dom za  
   starejše osebe) 
- 12111  Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
- 12112  Gostilne, restavracije in točilnice (npr. kavarna, slaščičarna, tudi gostinski vrt) 
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- 12120  Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (npr. sobe za kratkotrajno  
nastanitev romarjev, mladinsko prenočišče - hostel)  

- 12203  Druge upravne in pisarniške stavbe (na primer pisarna, poslovni prostor) 
- 12301  Trgovske stavbe (knjigarna, samostojna prodajalna z vsebino, vezano na romarsko 

središče) 
- 12304  Stavbe za druge storitvene dejavnosti (na primer delavnica za dejavnost,  
   vezano na romarsko središče) 
- 12610  Stavbe za kulturo in razvedrilo (samo vezano na romarsko središče) 
- 12620  Muzeji, arhivi in knjižnice 
- 12640  Stavbe za zdravstvo (na primer ambulanta, soba za prvo pomoč) 
- 12721  Stavbe za opravljanje verskih obredov (molilnica, kapela, stojalo za prižiganje 
   sveč z nadstrešnico) 
-12740  Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (npr. samostojne nadstrešnice, vezane  
  na romarsko središče, javne fontane) 
-12730  Kulturni spomeniki (npr. kipi in spomeniki, razpela, znamenja)  
 
 4. ZP – PARKI 
 
(6)  4.1. ZP/4a – park z možnostjo ureditve Romarske poti (Križev pot s kapelicami): 
-12730  Kulturni spomeniki (npr. kipi in spomeniki, razpela, znamenja in kapelice, npr. 

tipa edikula z nadstrešnico) 
- 12721  Stavbe za opravljanje verskih obredov (molilnica, kapela, stojalo za prižiganje 
   sveč z nadstrešnico) 
- 24122  Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (javni vrtovi, 

parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene 
površine) 

- 24204  Pokopališča 
- 12730 spomeniki 
 
(7)  4.2. ZP/4b – območje parka na stiku med trgom in parkom (pobuda za spremembo iz ZP v      
                           DC): 
-12610  Stavbe za kulturo in razvedrilo (npr. dvorana za družabne prireditve, romarska 

srečanja) 
-12721  Stavbe za opravljanje verskih obredov (npr. molilnica, kapela, stojalo za prižiganje 

sveč z nadstrešnico) 
- 12730  Kulturni spomeniki (npr. kipi in spomeniki, razpela, znamenja in kapelice tipa 

edikula z nadstrešnico), 
- 24122  Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (javni vrtovi, 

parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene 
površine), 

 
(8)  4.3. ZP/4c – nov trg ob avtobusnem postajališču (pobuda za spremembo iz ZP v DC): 
- 12112  Gostilne, restavracije in točilnice (npr. kavarna, slaščičarna, gostilna in  
   podobno) 
- 12203  Druge upravne in pisarniške stavbe (npr. pisarna, poslovni prostor) 
- 12301  Trgovske stavbe (npr. samostojna prodajalna z vsebino, vezano na romarsko 

središče) 
- 12304  Stavbe za storitvene dejavnosti (npr. izposoja koles, polnilnica za  
  E- avtomobile) 
- 12610  Stavbe za kulturo in razvedrilo (npr. prostori za družabne prireditve, info center) 
- 12620  Muzeji in knjižnice (npr. galerija, drugi muzeji) 
- 12640  Stavbe za zdravstvo (npr. ambulanta, soba za prvo pomoč) 
- 12721  Stavbe za opravljanje verskih obredov (npr. molilnica, kapela, stojalo za prižiganje 

sveč z nadstrešnico) 
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- 12740  Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (npr. javne sanitarije, 
nadstrešnica za kolesa, avtobusno postajališče…) 

- 22140  Daljinski elektroenergetski vodi (trafo postaja) 
 
(9)  4.4. V obstoječi historični transformatorski postaji (oznaka 310) so ob spremembi   
              namembnosti možne naslednje dejavnosti: 
- 12301  Trgovske stavbe (npr. samostojna prodajalna z vsebino, vezano na romarsko 

središče) 
- 22140  Daljinski elektroenergetski vodi (trafo postaja) 
 
 5. MO - OSREDNJE POVRŠINE 
 
(10)  5.1. MO/5 obstoječe parkirišče:  
 
- 12112  Gostilne, restavracije in točilnice (samo začasne stojnice) 
- 1230          Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (tržnica in drugi občasni 

prodajni prostori ob prireditvah z vsebino vezano na romarsko središče) 
- 1274             Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – nadstrešnice, odri, javne sanitarije  
           (samo občasni objekti, ob prireditvah) 
- 21121  Lokalne ceste in javne poti, nekatekorizirane ceste  
- 21122  Samostojna parkirišča 
- 32110             Eko otok 
 
(11)  5.2. MO/6 obstoječ travnik z možnostjo parkiranja ob prireditvah: 
 
- 12112  Gostilne, restavracije in točilnice (samo začasne stojnice) 
- 12301  Trgovske stavbe (samo začasne samostojne prodajalne z vsebino, vezano na 

romarsko središče) 
- 12640  Stavbe za zdravstvo (npr. poljska ambulanta), 
- 12721  Stavbe za opravljanje verskih obredov (npr. začasna molilnica, kapela). 
- 12740  Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (npr. začasne javne 

sanitarije) 
- 1274             Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – nadstrešnice, odri (samo občasni   
                       objekti, ob prireditvah) 
- 21121  Lokalne ceste in javne poti, nekatekorizirane ceste (samo občasno, ob  

prireditvah) 
- 21122  Samostojna parkirišča (samo občasno, ob prireditvah) 
- 24122 Otroško igrišče 
 
2.5 OBLIKOVNE SMERNICE ZA NAČRTOVANE UREDITVE 
 
2.5.1. Splošne usmeritve za oblikovanje  zahtevnih, manj zahtevnih,                                              
nezahtevnih in enostavnih objektov 
Oblikovanje novih objektov in zunanjih prostorov naj bo v merilu obstoječega naselja, izvedeno z 
uporabo lokalnih tradicionalnih materialov (npr. les, kamen, opeka, kovina, omet…) ter 
sodobnimi oblikovnimi pristopi in detajli. 
Z novimi ureditvami v območje se posega na način, da se varovanim elementom ohranja njihovo 
podobo ter prostorsko in zgodovinsko vlogo.   
Pri vseh posegih je potrebno ohranjati prepoznavno podobo vasi Brezje in njegovih posameznih 
delov. Pri izbiri materialov, oblik, arhitekturnih elementov je potrebno izhajati iz stavbarske 
tradicije in iz smernic ZVKDS. 
Pri oblikovanju objektov se ne smejo uporabiti arhitekturni elementi in detajli, ki niso značilni za 
lokalno oblikovanje, kot naprimer večkotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana 
okna in drugi preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Objekti naj se gradijo klasično ali 
montažno z uporabo naravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, kovina, steklo…). 
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Barve fasad morajo biti v neizstopajočih tonih zemeljskih in peščenih barv. Prepovedana je 
uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone. Fasade so lahko ometane, lahko se 
uporabijo tudi obloge iz naravnih materialov (npr. kamen, les, opeka, kovina…). 
Strehe morajo biti ravne ali dvokapne, v naklonu od 38-42° Smer slemena mora biti v smeri daljše 
stranice objekta. Ravne strehe so lahko pohodne ali z minimalnim naklonom, skrite za nadvišanim 
parapetom. Frčade niso dovoljene. Osvetlitev mansard je možna z vgradnjo strešnih oken. 
Pri oblikovanju je potrebno spoštovati kvaliteto prostora in upoštevati načela dobre arhitekturne 
prakse. Oblikovanje objektov z javnim programom (npr. muzej jaslic) je lahko sodobnejše – s 
sodobno oblikovanimi volumni, ravnimi strehami, uporabo materialov, vendar še vedno v 
sozvočju z obstoječo grajeno strukturo naselja in romarskega središča. Na ta način se objekti z 
javnim programom vizualno in pomensko ločijo od okoliških stanovanjskih objektov. 
Volumensko se vsi novi objekti vključijo v obstoječo strukturo naselja in podredijo vizualni 
dominanti bazilike s samostanom 
2.5.2.  Splošne usmeritve za oblikovanje zunanjih površin 
Vse javne površine naj bodo obravnavane kot del celote, njihovo urejanje se načrtuje na način, da 
bodo uporabniki po njih logično vodeni. Območje okrog Bazilike je predvideno čim bolj 
izčiščeno, tlakovanje in urbana oprema sta predvidena celostno, oblikovno, skladno z že 
obstoječo. 
Oblikovanje zunanjih površin (poti, ploščadi in klančine) se tlakuje ali drugače utrdi, ustrezno 
višinsko regulira in primerno osvetli. Parkirne in manipulativne površine se tlakuje, asfaltira ali 
drugače utrdi in opremi z robniki. Oblikovanje zunanjih površin in izbira materialov mora izhajati 
iz lokalne tradicije. Funkcionalno oviranim osebam se omogoča dostop do objektov in parkovnih 
površin. 
Obstoječe ceste v območju DC-3 in DC-1 se izvedejo kot "share space". Tlakovanje se izvede 
enotno s tlakovanjem na trgu. Povezne površine se označijo s poglobljenimi robniki ali v izboru 
materiala. V I fazi se lahko ločijo s premičnimi koriti ali potopnimi stebrički. 
Zagotoviti je potrebno ohranitev obstoječih zelenih površin in dreves v čim večji meri. Za 
ozelenitev se uporablja avtohtono drevje in drugo avtohtono vegetacijo. 
2.5.3 Objekti za oglaševanje in obveščanje  
Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah, v katerih se opravlja oglaševana storitev ali 
dejavnost, in na gradbenih parcelah teh stavb ter samo za nosilce te dejavnosti ali storitve, ki 
imajo sedež v teh stavbah. Oglaševanje drugih dejavnosti ni dopustno. Oglaševanje in usmerjanje 
obiskovalcev v območju Romarskega svetišča mora biti oblikovano enotno in se lahko nahaja po 
celotnem območju (npr. smerokazi, info točke…).  
Oglaševanje mora biti skladno z veljavnimi občinskimi predpisi na področju oglaševanja. 
Za postavitev objektov za oglaševanje je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS. 
2.5.4 Urbana oprema 
Urbana oprema mora biti oblikovana sodobno, enotno in v skladu z pogoji prostojne službe za 
varovanje kulturne dediščine. Locirana mora biti tako, da se ne ovira funkcionalno oviranih oseb 
ter vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Z uporabo materialov in izborom barv je potrebno 
upoštevati lokalne značilnosti. Izogniti se je potrebno izstopajočim barvam. 
2.5.5 Drevesa in zelene površine 
Obstoječe drevje se ohrani. Po potrebi se stara drevesa nadomesti z novimi. Obstoječe zasaditve z 
iglavci se nadomestijo z avtohtonimi listavci in sadnim drevjem. Z oblikovanjem zasaditve se ne 
sme prekrivati vizur na cerkev. Nove zasaditve se predvidi za vizualno ločitev javnih od privatnih 
površin in oblikovanje poudarjenih vizur. 
Dve drevesi ob cesti pred objektom 311 in dve drevesi ob cesti pred objektom 189 se ohranita. 
Drevesa ob vzhodni stranici dvignjenega parka v DC-3b se ohranijo, ostala drevesa iz južnega 
trga se odstranijo. 
V DC-2a se obstoječe sadno drevje po potrebi pomladi. 
V območju ZP se odstranijo smreke. Ohranijo se listavci v sklopu oblikovanja parka. Na severni 
strani parka se drevje in zelenje lahko zgosti. Hortikulturne ureditve v območju ZP se določi z 
natečajem.  
Obstoječa drevesa na območju MO-5 in MO-6 se ohranijo, oziroma po potrebi nadomestijo z 
novimi. 
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2.6. DOPUSTNI POSEGI (GRADNJE) PO POSAMEZNIH PROSTORSKIH ENOTAH: 
 
1. DC/1 – OSREDNJE OBMOČJE SVETIŠČA PRED BAZILIKO  
(1)  1.1. DC/1a - trg z zunanjim oltarjem, dvignjen vrt in prečna cesta: 
- Trg pred baziliko z zunanjim oltarjem in dvignjen vrt se ohranjata v celoti.  
V območju se ohranjajo obstoječi objekti: servisni objekt z zunanjim oltarjem in sanitarijami 
(oznaka N2), ter dvignjen vrt (oznaka N4).  
- Trg pred zunanjim oltarjem: 
Po izvedbi dvorane pod terenom se na trgu pred zunanjim oltarjem odstrani začasni objekt – 
šotorska streha. Lahko se predvidi pomična občasna streha nad trgom.  
- Zunanji oltar, objekt javnih sanitarij in zakristije v kleti ter zid ob zunanjem oltarju:  
Obstoječ objekt z zunanjim oltarjem in pomožnimi prostori (oznaka N2) se ne spreminja. 
Dovoljena so vzdrževalna dela. V kletni etaži se lahko izvedejo povezave med zakristijo in novo 
dvorano. Ob tem se lahko predelajo sanitarije. 
Zid ob zunanjem oltarju s polkrožno nišo ostane nespremenjen.  
- Dvignjen vrt  
Obstoječ dvignjen vrt  (N4) se ne spreminja.  
- Prečna cesta 
Na prečni cesti se postopoma ukinja motorni promet, trg se oblikovno in funkcionalno poveže s 
parkom.  
Obstoječa cesta se izvede v enakem tlakovanju kot trg, s potopljenimi robniki ali z izborom 
materialov se označijo robovi cestišča in se na ta način oblikuje  kot »shared space« (avtomobili, 
pešci, kolesarji). Oblikovanje in materiali se predvidijo oblikovno skladni z oblikovanjem in 
materiali obstoječega trga pred zunanjim oltarjem. 
 
Območje se opremi z enotno urbano opremo (klopi, svetila, usmerjevalne table, obeležja, 
nadstrešnica za sveče…) Pod terenom se oblikuje funkcionalna povezava nove podzemne dvorane 
z zakristijo v kleti zunanjega oltarja (N2). 
 
 2. DC/2 – OBMOČJE KOMPLEKSA ZNOTRAJ SAMOSTANSKIH ZIDOV 
Območje znotraj samostanskih zidov zajema dve podenoti:  DC/2a samostanski vrt ter           
DC/2b samostanski kompleks z Baziliko in območje samostanskega dvorišča z Muzejem jaslic 
 
(2)  2.1. DC/2a - samostanski vrt: 
Samostanski vrt se ohrani. Ohranita se obstoječa oranžerija (oznaka 267) in čebelnjak (oznaka 
534). Gospodarski objekt (oznaka N1) se odstrani. 
Predvidena sta nova pritlična objekta ob samostanskem zidu (O2 in O3), s cezuro odmaknjena od 
oranžerije. Ob samostanu se uredijo parkirna mesta za potrebe svetišča. 
- Ureditev samostanskega vrta   
Obstoječ samostanski vrt se ohrani, hortikulturno uredi in vzdržuje kot sadni in zelenjevni vrt z 
obstoječim ohranjenim čebelnjakom in oranžerijo.  
- Območje ob oranžeriji 
Ob severnem samostanskem zidu se nahajata dva obstoječa objekta - gospodarski objekt (P) in 
oranžerija (P+M). Oranžerija (št. 267) se ohrani, obnovi in vključi v novo pozidavo.  
Gospodarski objekt (N1) se odstrani in nadomesti z dvema novima objektoma (O2 in O3), s 
cezuro odmaknjenima od oranžerije, etažnosti K+P. Predvidene nove strehe so ravne, skrite za 
nadvišanim samostanskim zidom, h = 4,00m. Pred objekti se uredijo peščene tlakovane površine, 
namesti se urbano opremo. Kota pritličja ± 0.00m novih objektov O2 in O3 je 487,65 nmv. 
 
(3)  2.2. DC/2b - samostanski kompleks z Baziliko in območje samostanskega dvorišča z 
Muzejem jaslic: 
V območju se nahajajo obstoječi objekti: bazilika Marija Pomagaj (cerkev Sv. Vida, oznaka št. 
191), Frančiškanski samostan (oznaka št. 194), kapela (oznaka št. 195), Muzej jaslic (oznake št. 
339, N3 in 340) in servisni objekt (oznaka št. 337). 
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Območje znotraj samostanskih zidov za Baziliko je namenjeno širitvi Muzeja jaslic in ureditvi 
internih dvorišč. V samostanskem objektu je možna izraba obstoječega podstrešja za nastanitvene 
enote.         
 
- Širitev in nadzidava obstoječega muzeja z oblikovanjem atrijev  
Obstoječ objekt (P) - Muzej jaslic  (oznake št. 339, N3 in 340 ) se dozida in nadzida za eno etažo 
v (P+1) v enoten objekt (oznaka O5). Predvidena etaža z ravno streho nadomesti obstoječe 
dvokapne strehe. Na dvoriščni strani se prizidajo novi volumni za organizacijo vertikalnih 
komunikacij in oblikovanje zunanjih vrtov. Minimalni funkcionalni odmiki od obstoječega 
objekta samostana so 1.50m. Maksimalna višina novega objekta (zgornji rob strešine) je 8.00m. 
Kota pritličja ± 0.00m enotnega objekta O5 je 486,65 nmv. 
Ob dozidavi in nadzidavi se obstoječ sklop objektov rekonstruira skladno z razširitvijo objekta in 
poveže v celoto.  
Ulična fasada je do višine 4.00m enoten samostanski zid ometan z zamolklo belim ometom. 
Nadvišani del objekta je zamaknjen od zunanjega roba samostanskega zidu in s pretežno opečno 
strukturo nadomešča dvokapne, z opečnim bobrovcem krite strehe. Del obstoječega zidu ob vhodu 
v muzej se odstrani, na novonastalem trgu se oblikuje nov vhod v muzej. Objekt sledi ulični liniji 
z lomljenjem stranic in s členitvijo fasade. 
IDZ širitve muzeja je osnova za izvedbo širitve muzeja in je priloga osnutka OPPN. 
 
- Širitev muzeja  
Obstoječ objekt (oznaka 337) – garaže, kurilnica in pomožni prostori (P+M) ter cisterna za 
kurilno olje se lahko odstranijo oz. prestavijo in nadomestijo z novim objektom v sklopu Muzeja 
jaslic. Predviden nov objekt (oznaka O4) je etažnosti K+P+1, z ravno streho,  
h max = 8.00m, povezan v oblikovno in funkcionalno celoto z razširjenim Muzejem jaslic. 
Kota pritličja ± 0.00m novega objekta O5 je 487.00 nmv. IDZ širitve muzeja je osnova za izvedbo 
širitve muzeja in je priloga osnutka OPPN.  
- Ureditev internega dvorišča   
Ob izvedbi širitve muzeja, se uvoz na interno samostansko dvorišče prestavi na preglednejšo 
lokacijo, ob samostanski vrt. Na dvorišču se uredijo parkirišča za interno uporabo. Na dvorišču se 
v objektu ob uvozu uredi prostor za zbiranje, ločevanje in odvoz odpadkov za potrebe svetišča. 
- Samostan – izraba podstrešja 
Izraba neizkoriščenega podstrešja v samostanjskem objektu (oznaka št. 194) za bivanske enote. 
Možni posegi – rekonstrukcija, sprememba namembnosti, brez nadzidave. Vgradnja strešnih oken 
na notranji strani objekta, smiselno razporejenih glede na okenske osi fasade  ob ohranjanju 
višinskih gabaritov podstrešja. Frčade niso dovoljene. Kapela ostane obstoječa. 
- Cerkev Marije Pomagaj  - Bazilika 
Cerkev (objekt oznaka 191) je varovana kot stavbna dediščina. Dovoljeni so posegi, s katerimi se 
objekt vzdržuje in obnavlja (popravilo oz. menjava dotrajanih stavbnih elementov kot npr. 
ostrešje, kritina, stavbno pohištvo, finalne obdelave…) 
 
 
 3. DC/3– OBMOČJE OB CESTI, NAMENJENO ŠIRITVI JAVNEGA PROGRAMA 
Območje ob cesti in parkirišču se deli na dve prostorski enoti: DC/3a, območje obstoječe 
pozidave na stiku med trgom in parkom namenjeno večnamenski dvorani pod terenom, in DC/3b  
južni trg pred Baziliko z obstoječo pozidavo ob cesti, južno in vzhodno od Bazilike. 
 
(4)  3.1. DC/3a - območje obstoječe pozidave na stiku med trgom in parkom: 
 
Območje DC/3a se ureja z natečajnimi rešitvami. Objekt št. 311 ni predmet natečaja. 
- Objekt Brezje 76 (bivši Romarski dom, pod oznako 311)  
Objekt Brezje 76 (bivši Romarski dom, pod oznako 311) se ohrani, rekonstruira in revitalizira z 
novim programom, vezanim na versko dejavnost oz. dvorano pod terenom - vhod v dvorano, 
infocenter, gostinstvo (kavarna), trgovine, prenočišča, muzeji, prostor za kulturne dogodke. 
Ohranita se drevesi pred objektom. 
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Dovoljena je rekonstrukcija in sprememba namembnosti, z novim programom, vezanim na 
versko, kulturno, muzejsko ali turistično dejavnost. 
- Gospodarski objekt (oznaka 312) 
Prizidek k gospodarskemu poslopju št. 312 v severovzhodnem vogalu in lesena lopa ob zahodni 
fasadi se odstranita. Celoten objekt se lahko odstrani ali smiselno vključi v celoto z dvorano pod 
terenom. 
Dovoljena je rušitev oz. rekonstrukcija in sprememba namembnosti, z novim programom vezanim 
na versko, kulturno, muzejsko ali turistično dejavnost (kavarna s kulturnim programom). 
Gradnjo (rušitev ali rekonstrukcijo) ter spremembo namembnosti objekta se bo določilo z 
natečajem.  
- Večnamenska dvorana pod terenom 
Pod terenom se umesti večnamenska dvoranam (oznaka O1) za do 1000 obiskovalcev. Servisni in 
instalacijski prostori ter vertikalne komunikacije (dvigala, servisno stopnišče) se lahko umestijo 
pod nove objekte v območju DC/3a in ZP/4c. Pod terenom (v DC/1a) se oblikuje funkcionalna 
povezava z zakristijo v kleti zunanjega oltarja. 
Dovoljena je gradnja novega podzemnega objekta. Dopustna etažnost objekta je do dveh kletnih 
etaž (do -8.00m svetle višine). Kota terena ± 0.00m nad novim objektom O1 je 487.65 nmv.  
Maksimalni tlorisni gabarit je omejen z gradbeno mejo, kot je prikazano v grafičnem delu 
(grafični list št. 4b). 
- Predvidene ureditve na terenu 
Stopnišča (dostope) v dvorano pod terenom se predvidi pod nivojem terena, brez strehe nad 
nivojem terena. Nad terenom je lahko le zaščitna ograja (1.20m) in eventuelno višinski poudarek 
vhoda (npr.obeležje, skulptura, križ, označba...). Naravna osvetlitev dvorane se uredi s svetlobniki 
vgrajenimi v oblikovanje parka. 
Na strehi dvorane, na terenu, se uredijo tlakovane in parkovne površine s potmi, nizkoraslim 
rastlinjem in enotno urbano opremo. Os pogledov Bazilika – Triglav ostane odprta. 
 
(5)  3.2. DC/3b - južni trg pred Baziliko in obstoječa pozidava ob cesti južno in vzhodno od 
Bazilike 
Južni trg pred Baziliko se prostorsko in oblikovno poveže s trgom z zunanjim oltarjem. Oblikuje 
se miren, odprt prostor, namenjen zadrževanju obiskovalcem svetišča. 
Ob postopnem zmanjševanju in končni ukinitvi prometa se uredi nov trg med Romarskim 
domom, Baziliko in Muzejem jaslic. V objektu Brezje 63 (oznaka 189) je predvidena nadzidava in 
ureditev novega Romarskega doma. 
Območje DC/3b se ureja z natečajnimi rešitvami, iz česar so izvzeti objekt Brezje 63, Brezje71 ter 
potek in tehnične karakteristike vozišča javne ceste, ki poteka preko območja DC/3b. Za njih 
veljajo določila OPPN. 
 
- Južni trg pred Baziliko  
Južni trg pred Baziliko se prostorsko in oblikovno poveže s trgom z zunanjim oltarjem v območju 
DC/1a. Odstranijo se elementi, ki zastirajo poglede na Baziliko in zmanjšujejo površine 
namenjene pešcem. Oblikuje se miren, odprt prostor, namenjen zadrževanju obiskovalcem 
svetišča. Uredijo se javne tlakovane peš površine, namesti enotna urbana oprema in vključi v 
zunanjo ureditev celotnega svetišča. Izvede se zapora trga za dostop z avtomobili (potopni 
stebrički).  
Cesta se uredi kot »shared space« enako kot v območju DC/1a.   
Ob zidu dvignjenega vrta, pod drevesnimi krošnjami je obstoječ objekt (N5) za prižiganje sveč, 
nasproti skulptura papeža Janeza Pavla II. V sredini trga je obstoječ objekt (oznaka 316), kiosk iz 
leta 1882. Objekta (z oznako N5 in 316) lahko ostaneta na obstoječi lokaciji oz. se skladno z 
izbranim natečajnim projektom prestavita na primernejšo lokacijo znotraj območja DC ali ZP. 
Skladno z natečajno rešitvijo je možno prestaviti objekt 316 v območje ZP/4c in na njegovem 
mestu zgraditi fontano oz. javno vodno površino. 
 
- Trg pred muzejem jaslic (med cerkvijo in novim Romarskim domom, Brezje 63) 
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Z odstranitvijo dela samostanskega zidu in oblikovanjem nove vhodne fasade Muzeja jaslic se 
izoblikuje nov odprti prostor - trg. Ob Baziliki se uredi nov trg med cerkvijo, novim Romarskim 
domom in Muzejem jaslic. Predvidi se ureditev javnih tlakovanih peš površin, namestitev enotne 
urbane opreme, delna ozelenitev trga. Na trg se umesti javno skulpturo – obeležje muzeja jaslic.  
Obstoječa cesta se izvede v enakem tlakovanju kot trg, s potopljenimi robniki ali z izborom 
materialov se označijo robovi cestišča in se na ta način oblikuje kot »shared space«. 
 
- Nadzidava in ureditev novega Romarskega doma (Brezje 63) 
Objekt Brezje 63 (oznaka št. 189) je eden izmed prvih objektov romarskega središča, Janežkova 
gostilna, kasneje preurejen v dom sester. Obstoječ objekt se lahko nadzida za 1.50m, iz P+1+M v 
P+2, naklon strehe ostane nespremenjen. V njem se uredi nov Romarski dom - turistični objekt za 
kratkotrajno nastanitev. Možni posegi - rekonstrukcija, nadzidava, sprememba namembnosti. 
Drevesa pred objektom se ohranijo. 
 
- Trgovski paviljon ob dvignjenem vrtu  
Pritlični trgovski paviljon s knjigarno in trgovino za spominke, gostinskim lokalom s sezonskim 
gostinskim vrtom in sobo za prvo pomoč (oznaka 313 in 317) ostane obstoječ. Območje pred 
objektom se uredi z enotno urbano opremo, tlakovanje se dopolni skladno s tlakovanjem 
celotnega kompleksa, z natečajem.  
 
- Stanovanjska hiša, Brezje 71 in manjši kiosk pred njo 
Na južni strani ceste je obstoječa enostanovanjska hiša Brezje 71 (oznaka 318), z etažnostjo P+1 
in pred njo manjši prodajni kiosk (oznaka 400).  
Možni posegi - rekonstrukcija. Obstoječ manjši kiosk je samostojna trgovina. Kiosk naj se 
odstrani.  

 
 4. ZP/4 – OBMOČJE PARKA  
Območje z namensko rabo ZP/4 se namenja parkovnim ureditvam z možnostjo ureditve Romarske 
poti (Križev pot s kapelicami), gradnji dvorane pod terenom, širitvi območja Marijinega svetišča 
proti zahodu ter povezavo s peš potmi proti Črnivcu. Deli se na tri podenote: ZP/4a, območje 
parka z možnostjo ureditve Romarske poti, ZP/4b območje parka na stiku med trgom in parkom 
namenjeno večnamenski dvorani pod terenom, in ZP /4c  novi trg ob avtobsnem postajališču. 
 
Območje ZP/4 se ureja z natečajnimi rešitvami.  
 
(6)  4.1. ZP/4a - območje parka  
Park se uredi tako, da predstavlja nadaljevanje trga z zunanjim oltarjem pred Baziliko in prehod v 
naravno okolje, z ohranjeno odprto osjo pogledov. 
Obstoječa je parkovna ureditev s križem, spomenikom in zunanjimi razstavnimi panoji. 
Predvidi se ureditev Romarske poti (Križev pot) s 14 postajami (kapelicami, obeležji, 
znamenja/skulpture/oznake) max. dim 16.00m2, h max=4.00m, lociranih med drevesi v območju 
ob vzdolžnih stranicah parka.  
Uredijo se poti, namestiti enotna urbana oprema, park se hortikulturno oblikuje z zasaditvijo - 
zgostitvijo visokoraslega drevja (avtohtono, listopadno) ob obeh vzdolžnih stranicah parka. 
Sredina parka ostane prosta za vizure na cerkev oz. na krajino z Alpami v ozadju.  
Na zaključku parka se oblikuje prehod v krajino - vizualno odpre in poveže z novo romarsko peš 
potjo proti Črnivcu.  
 
(7)  4.2. ZP/4b - območje parka na stiku med trgom in parkom 
 
- Večnamenska dvorana pod terenom  
Pod terenom se umesti večnamenska dvoranam (O1) za do 1000 obiskovalcev. Servisni in 
instalacijski prostori ter vertikalne komunikacije (dvigala, servisno stopnišče) se lahko umestijo 
pod nove objekte v območju DC/3a in ZP/4c. Pod terenom se oblikuje funkcionalna povezava z 
zakristijo v kleti zunanjega oltarja, v območju DC/1a. 
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Dovoljena je gradnja novega podzemnega objekta. Dopustna etažnost objekta je do dveh kletnih 
etaž (do -8.00m svetle višine). Kota terena ± 0.00m nad novim objektom O1 je 487.65 nmv. 
Maksimalni tlorisni gabarit je omejen z gradbeno mejo, kot je prikazano v grafičnem delu 
(grafični list št. 4b). 
 
- Predvidene ureditve na terenu 
Stopnišča v dvorano pod terenom se predvidi pod nivojem terena, brez strehe, ki sega nad nivo 
terena. Nad terenom je lahko le zaščitna ograja (1.20m) in eventuelno višinski poudarek vhoda 
(npr. obeležje, skulptura, križ, označba...). Naravna osvetlitev dvorane se uredi s svetlobniki 
vgrajenimi v oblikovanje parka. 
Na strehi dvorane, na terenu, se uredijo tlakovane in parkovne površine s potmi, nizkoraslim 
rastlinjem in enotno urbano opremo. Os pogledov Bazilika – Triglav ostane odprta. 
 
 
(8)  4.3. ZP/4c – nov trg ob avtobusnem postajališču 
 
- Nov trg in objekti ob avtobusnem postajališču 
Na zahodnem robu obravnavanega območja, ob cesti, se uredi novo območje z javnim 
programom. Z novo prometno ureditvijo se ob cesti uredi avtobusno postajališče za tri avtobuse, 
parkirišče za kolesa, avtomatsko izposojo koles in prostor za štiri polnilnice električnih 
avtomobilov. 
V nadaljevanju obstoječega objekta Brezje 76  (št. 311) se umesti nove objekte (oznaka O6, O7 in 
O8) etažnosti K+P+M, povezane z nadstrešnico.  
Obljekt O8 se lahko izvede kot nov objekt ali pa je to prestavljen kiosk (št. 316) iz območja 
DC/3b. 
Ohrani se obstoječa historična transformatorska postaja (oznaka 310), z možnostjo spremembe 
namembnosti. 
Za objekte se lahko predvidi drugačna arhitekurna zasnova s predpisanim programom, znotraj 
gradbene meje in višinske omejitve (graf. list 4b). 
Okolica, tlakovanje in ulična oprema se določijo z natečajem.  
Pogoji za oblikovanje novih objektov O6, O7, O8: 
- tloris mora biti podolgovate oblike, objekta O6 in O7 sta zunanjih mer 20x6m in 24x6m, s   
  toleranco +- 1,00 m. 
- etažnost nad terenom P (h max=4.00m), oz. P+M (h slemena = 10.00m). Lahko so podkleteni, 
2K (-8.00m, svetla višina). 
- kota pritličja ± 0.00m novih objektov je 487.00 nmv. 
- streha ravna ali dvokapnica 35 - 42 stopinj. 
- nadstrešnica pred objekti, ki jih povezuje je največjih tlorisnih mer do gradbene meja  

 
 5. MO (OSREDNJE POVRŠINE) 
Območje z namensko rabo MO se prednostno namenja parkiranju. Na območju MO se uredi 
prometni režim javnih cest in parkirišča.  
Območje MO se deli na dve podenoti – MO/5 obstoječe parkirišče in MO/6 obstoječ travnik z 
možnostjo parkiranja ob prireditvah.  
 
(9)  5.1. MO/5 - obstoječe parkirišče   
Uredi se prometni režim javnih cest, uvozi in izvozi s parkirišča, parkiranje in avtobusna 
postajališča. Uredijo se nove tlakovane površine (asfalt v kombinaciji s peščenimi površinami), 
umesti se enotna urbana oprema (klopi, smetnjaki, svetila, nadstrešnica za avtobusno postajo…) 
in označijo se parkirna mesta. Obstoječa drevesa se ohranijo in po potrebi nadomestijo 
oz.dopolnijo z novimi.  
Na zahodnem delu parkiršča se uredi območje, namenjeno izstopanju potnikov iz avtobusov. 
V okviru preureditve se lahko določena obstoječa parkirna mesta ukinejo in po potrebi odstranijo 
drevesa, tako da se zagotovi zadosten prostor za manevriranje motornih vozil, skladno z normativi 
in strokovnimi priporočili. Odstranjena drevesa je potrebno nadomestiti z novimi. 
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Situacija parkirišč (list 5b) je shematična. Podrobno razporeditev parkirnih mest se določi v IDZ 
načrtu parkirišča, na katerega da soglasje Občina in ga je potrebno izdelati pred DGD/PZI 
objektov v OPPN. IDZ parkirišča je obvezujoč za DGD/PZI parkirišča. 
V jugo-vzhodnem robu območja se uredi Eko otok za kraj Brezje. Predvidi se tudi priključke za 
polnjenje električnih avtomobilov. 
 
(10)  5.2. MO/6 - območje obstoječega travnika 
Ob dogodkih se na travnatih površinah uredi začasno parkiranje in začasni objekti, trgovski in 
gostinski premični paviljoni.  
Dovoljeni so začasni objekti skladno z določili prostorskega reda občine Radovljica za območja 
MO in sicer: začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (začasni 
montažni objekti do 25m2, hmax =3.50m2, ob prireditvah kot na primer tržnica, prodaja 
spominkov, turistična in gostinska dejavnost, javne sanitarije). Velikost in oblika enostavnih in 
nezahtevnih objektov je omejena z določili Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost. 
Na vzhodnem robu območja se ohrani in uredi obstoječe otroško igrišče. 
 
2.7. ZAKOLIČBA  
 
Za objekte O6, O7 in O8 (ZP/4c) so na graf. listu 4b. določene osnovne zunanje dimenzije in 
izhodiščna zakoličba. Objekta O6 in O7 morata biti z južno stranico postavljena v isti liniji z 
obstoječim objektom št.311. Točka T0 je SZ vogal obstoječega ohranjenega objekta št. 311. 
 
Oznaka D96 Y D96 X D96 Z 
T0 440763.7300 132418.0300 486.9600 
A1 5.82 2.47  
A2 24.42 8.99  
A3 30.09 10.98  
A4 52.74 18.91  
A5 58.68 8.04  
A6 60.99 1.44  

Osnovne zunanje dimenzije objektov. Dimenzije v tabeli so v metrih. 
 
oznaka osnovne zunanje 

dimenzije 
etažnost 

O6 20.00 x 6.00m 2K+P+M 
O7 24.00 x 6.00m 2K+P+M 
O8 7.00 x 5.00m 2K + P 

 
Objekta O2 in O3 (DC/2a) se morata s severno stranico dotikati oz. nadomestiti obstoječ 
samostanski zid. Pri južni stranici so dopustna odstopanja do južne gradbne meje v pritličju.        
Na graf. listu 4b. so določene osnovne zunanje dimenzije in minimalen odmik od obstoječega 
ohranjenega objekta št. 267, ki je minimalno 3.00m. 
Osnovne zunanje dimenzije objektov 
 
oznaka osnovne zunanje 

dimenzije 
etažnost 

O2 19.50 x 8.00m K+P 
O3 19.50 x 8.00m K+P 

 
Za objekta O5 in O4 je osnova za gradnjo izdelan IDZ, Širitev muzeja jaslic, ki je priloga OPPN.   
Na severni in zahodni strani se objekt dotika oziroma nadomesti samostanski zid. Proti 
obstoječemu samostanu je min. odmik 1,50 m, sicer je tlorisno lahko izveden znotraj gradbene 
meje. 
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Postaje Križevega pota v parku (ZP/4a, ZP/4b in DC/3a) so zunanjih tlorisnih dimenzij max. 
4.00x4.00 m, višine 4.00 m in locirani znotraj gradbene meje ob robu parka (graf. list 4.b.). 
V kletni etaži je objekte možno graditi največ do gradbene meje pod terenom (graf. list 4.b.). 
 
Zakoličba javnega dobra: 
Javno dobro obsega javne ceste in pirpadajoče pločnike. 
V tabeli so navedene koordinate zakoličbe javnega dobra v območju OPPN Brezje BR-12. 
Koordinate so v državnem kooridnatnem sistemu D96, navedene na 10 cm natančno. 
 

Oznaka D96 Y D96 X 
01 440704,6 132335,1 
02 440704,0 132333,1 
03 440736,9 132326,3 
04 440770,1 132317,4 
05 440785,7 132312,7 
06 440792,5 132309,1 
07 440795,8 132305,7 
08 440798,1 132301,7 
09 440804,1 132283,3 
10 440807,5 132269,1 
11 440813,3 132267,2 
12 440810,8 132274,7 
13 440808,6 132284,7 
14 440806,5 132294,6 
15 440805,3 132298,6 
16 440803,9 132303,0 
17 440804,2 132305,6 
18 440806,6 132306,4 
19 440818,3 132302,9 
20 440825,6 132300,7 
21 440829,6 132299,6 
22 440831,2 132305,3 
23 440813,8 132310,5 
24 440801,2 132314,2 
25 440799,6 132319,7 
26 440802,0 132329,3 
27 440803,2 132334,5 
28 440803,9 132339,6 
29 440804,6 132343,5 
30 440804,6 132346,9 
32 440804,3 132353,2 
33 440804,1 132360,0 
34 440804,7 132365,2 
35 440805,8 132349,0 
36 440807,9 132371,6 
37 440809,6 132372,4 
38 440814,1 132372,8 
39 440814,9 132374,4 
40 440815,7 132374,2 
41 440819,4 132373,5 
42 440830,6 132370,5 
43 440841,8 132367,8 
44 440857,9 132366,4 
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45 440864,9 132367,0 
46 440871,5 132368,4 
47 440878,8 132370,7 
48 440881,4 132371,7 
49 440896,8 132378,8 
50 440916,5 132390,0 
51 440923,2 132394,9 
52 440925,5 132395,6 
53 440927,5 132395,1 
54 440935,9 132389,3 
55 440934,3 132396,5 
56 440930,8 132399,8 
57 440929,3 132402,6 
58 440929,2 132406,1 
59 440930,8 132412,7 
60 440928,6 132422,9 
61 440927,0 132415,8 
62 440924,1 132407,5 
63 440922,4 132403,7 
64 440918,6 132401,5 
65 440916,4 132398,9 
66 440911,2 132394,9 
67 440908,2 132393,3 
68 440900,0 132388,8 
69 440894,7 132385,8 
70 440892,7 132384,7 
71 440892,1 132383,0 
72 440890,7 132383,6 
73 440887,9 132382,2 
74 440881,4 132379,3 
75 440871,6 132375,8 
76 440864,1 132374,1 
77 440856,6 132373,5 
78 440849,7 132373,7 
79 440832,6 132377,3 
80 440802,3 132386,2 
81 440789,3 132390,7 
82 440788,1 132391,6 
83 440787,9 132392,9 
84 440789,2 132400,8 
85 440790,4 132400,5 
86 440790,7 132405,2 
87 440799,5 132431,5 
88 440811,3 132465,4 
89 440822,6 132500,1 
90 440823,9 132501,5 
91 440826,6 132502,0 
92 440855,2 132497,9 
93 440866,6 132494,4 
94 440874,4 132489,3 
95 440879,5 132484,1 
96 440872,8 132494,3 
97 440820,3 132504,4 
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98 440818,7 132499,8 
99 440813,1 132483,1 
100 440806,0 132459,5 
101 440805,2 132459,6 
102 440785,9 132402,0 
103 440784,4 132402,4 
104 440780,4 132396,9 
105 440776,4 132396,1 
106 440773,6 132396,3 
107 440766,5 132398,4 
108 440762,0 132399,9 
109 440756,8 132402,1 
110 440752,0 132405,1 
111 440747,6 132407,7 
112 440742,8 132409,6 
113 440739,3 132410,5 
114 440731,0 132412,5 
115 440724,2 132413,4 
116 440719,0 132413,8 
117 440711,8 132413,8 
118 440704,6 132413,2 
119 440722,9 132409,2 
120 440722,3 132404,3 
121 440713,4 132369,0 
122 440712,5 132365,3 
123 440706,2 132339,2 
124 440708,3 132341,2 
125 440708,6 132339,9 
126 440709,9 132338,8 
127 440741,1 132332,0 
128 440769,7 132324,4 
129 440776,6 132322,3 
130 440785,7 132319,6 
131 440788,4 132320,5 
132 440789,0 132323,1 
133 440790,6 132322,9 
134 440797,8 132370,2 
135 440798,5 132373,5 
136 440796,9 132377,8 
137 440791,8 132380,6 
138 440764,9 132389,7 
139 440736,8 132399,2 
140 440733,2 132399,1 
141 440731,3 132396,9 
142 440722,9 132399,0 
143 440715,3 132369,0 
144 440714,4 132365,4 
 
ZAKOLIČBENE TOČKE SO PRIKAZANE V KARTOGRAFSKEM DELU, NA KARTI NAČRT 
PARCELACIJE JAVNEG DOBRA GRAF. LIST ŠT. 8.  
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2.8. IZHODIŠČA ZA NATEČAJ  
 
2.8.1 Namen natečaja 
V območju OPPN BR – 12 Brezje - Bazilika, se v območju, ki obsega parkovne površine (ZP/4) 
in  zunanje tlakovane površine javne uporabe (DC/1 in DC/3), izvede arhitekturni natečaj, ki 
podrobneje določi oblikovanje parka ter javnih peš površin – tlakovanje, hortikulturno ureditev ter 
urbano opremo. Predmet arhitekturnega natečaja pa niso stavbe, razen nove podzemne dvorane. 
Skupna površina območja, ki se obdela v natečaju je približno 19.500m2. 
Predmet natečaja je tudi arhitekturno oblikovanje (IDZ) dvorane pod terenom (večnamenska 
dvorana s spremljajočimi prostori) - določitev gabaritov, umestitev dvorane, pomožnih prostorov, 
vhodov ter funkcionalnih povezav v prostor.  
Natečaj se razpiše po sprejemu Odloka o OPPN, za namen projektiranja ter pridobitev mnenj 
nosilcev urejenaja prostora k projektnim rešitvam. 
Natečaj se izvede kot interni, vabljeni arhitekturni natečaj. 
 
2.8.2 Območje natečaja 
 
Natečaj se izdela za naslednja omnočja OPPN:  
- DC/1 (osrednje območje svetišča)  
- DC/3 (območje pozidave ob cesti)   
- ZP/4 (območje parka) 
 
Objekti na teh območjih, ki  niso predmet natečaja: 
- objekt št. 189 na parc.št. 2/1 in 2/2, k.o. Brezje, Brezje 63 (Janžekova gostilna)  
- objekt št. 313 in 117 na parc. št. 7/4, k.o. Brezje, Brezje 72b (trgovski paviljon ob parkirišču)  
- objekt št. 318 na parc.št.4/1k.o. Brezje, Brezje 71 (stanovanjska hiša) 
- objekt št. 311 na parc. 8/2 in 8/6, k.o. Brezje, Brezje 76 (bivši Romarski dom) 
Predmet natečaja prav tako niso območja DC/2, MO/5 in MO/6, novi komunalni vodi in prometne 
ureditve na javnih cestah. 
 
2.8.3 Vsebinska izhodišča natečaja 
Kot splošna izhodišča za natečajne rešitve služijo določila OPPN. 
Oblikovna izhodišča za posamezna območja so določena v oblikovnih določilih besedila OPPN. 
 
 
2.8.4 Dodatna oblikovna izhodišča za natečaj: 
 
Območji DC/1 in DC/3, ureditev javnih površin: 
Tlakovane površine območja natečaja morajo izhajati iz oblikovanja obstoječih tlakovanih površin 
območja DC/1a. Uporabljeni materiali naj bodo naravni kamen, beton, v manjšem delu ob javni 
cesti za povozne površine lahko tudi asfalt. Površine morajo biti nedrsne in varne za funkcionalno 
ovirane uporabnike. 
Urbana oprema (klopi, svetila, korita za rože, smetnjaki, stojala za sveče, usmerjevalne table…) se 
poenoti za celotno območje natečaja. Oblikovno se mora navezovati na obstoječao kvalitetno 
urbano opremo v območju DC/1a. 
Skulpture, obeležja in vodnjaki v območjih DC/1 in DC/3: obstoječe se ohrani, za nove pa je 
potrebno predvideti lokacije ter okvirne gabarite.  
Predvideti je potrebno pomično občasno streho nad trgom pred zunanjim oltarjem.  
Z urbano opremo in tlakovanjem je potrebno zagotoviti funkcionalno in vizualno povezavo vseh 
območij javnih površin izven samostanskega zidu. 
Osnovna centralna os kompleksa od Bazilike Marije pomagaj do križa v parku ZP/4 ter naprej 
proti Alpam, je dominantna vizura, ki jo je potrebno ohraniti odprto. 
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Območje parka ZP/4: 
Za park je potrebno zagotoviti odprte poglede. Postaje križevega pota se predvidi kot znamenja 
oziroma skulpture vključene v hortikulturno ureditev.  
Natečajna rešitev naj obsega tudi likovni koncept postaj križevega pota. Postaje naj predstavljajo 
fizični in likovni okvir za dela 14 različnih umetnikov iz celotne Slovenije, ki bodo upodobili 
posamezne postaje. 
 
Arhitekturna izhodišča za večnamensko dvorano pod terenom: 
Večnamensko dvorano se uredi v območjih ZP/4b, DC/3a in ZP/4c ter s podzemno povezavo v 
DC/1a. Natečajni projekt mora na nivoju Idejne zasnove rešiti funkcionalno shemo prostorov ter 
povezav. Gradbena meja gabarita dvorane in pomožnih prostorov je določena v grafičnem delu 
OPPN (list 4b).  
Večnamenska dvorana naj zagotavlja prostor za približno 1000 obiskovalcev. Dvorana je 
primarno namenjena verskim obredom, predvideti pa je potrebno tudi možnost uporabe za 
kongrese, predavanja, ali druge kulturne (npr. glasbene) dogodke. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti vhodom – komunikacijam med zunanjim prostorom ter 
dvorano. Komunikacije (glavna stopnišča) se morajo nahajati v območju ZP/4b ali DC/3a, dvigala 
in servisna stopnišča pa lahko tudi v ZP/3c. Stopnišča v dvorano pod terenom se predvidi pod 
nivojem terena, brez strehe, ki sega nad nivo terena. Nad terenom je lahko le zaščitna ograja 
(1.20m) in eventuelno višinski poudarek vhoda (npr. obeležje, skulptura, križ, označba...). 
Na strehi dvorane, na nivoju terena, se v območju ZP/4b in DC/3a uredi tlakovane in zelene 
površine, z nizkoraslim rastlinjem in enotno urbano opremo. Uredi se kot vmesni člen med 
parkovno ureditvijo ZP/4a in trgom DC/1a (zeleno in tlakovano). Osnovna centralna os 
kompleksa od Bazilike proti Alpam, je dominantna vizura, ki jo je potrebno ohraniti odprto. 
Predvideti je potrebno tudi naravno osvetlitev dvorane iz nivoja parterja ZP/4b. Osvetlitev naj se 
izvede s svetlobniki, vkomponiranimi v ureditev trga (lahko na nivoju terena – pohodnimi, ali pa 
kot del urbane opreme, dvignjenimi največ za 50 cm nad ta nivo). 
Predvidi se možnost povezave med dvorano ter obstoječo zakristijo zunanjega oltarja v nivoju 
kleti, pod obstoječo povezovalno cesto in delom javnih sanitarij v območju DC/1a. 
V kletni etaži na območju ZP/4c se predvidi pomožne prostore dvorane (inštalacije, skladišča, 
pomožne prostore, sanitarije, vertikalne komunikacije z dvigali in servisnim stopniščem ter 
drugo). 
Objekt na parc. 8/6 in 8/2, Brezje 76, (bivši Romarski dom) se ohrani. Prav tako se ohranita 
drevesi pred objektom, ob cesti. Objekt na parceli 8/2 (gospodarski objekt za Romarskim domom) 
se lahko poruši ali ohrani. Ohranjeni obstoječi objekti se obnovijo ter vsebinsko in funkcionalno 
vključijo v arhitekturno zasnovo dvorane. 
 
Območje ZP/4c: 
Območje ZP/4c na zahodu obravnavanega območja, ob cesti, je predvideno za širitev javnega 
programa, vezanega na verske dejavnosti. 
Pri zunanji ureditvi je potrebno upoštevati že izdelano prometno rešitev za javne ceste ter 
avtobusno postajališče. Predvideti je potrebno polnilnico za štiri električne avtomobile in zunanja 
parkirišča za kolesa. 
Stara transformatorska postaja na parc. 19/9 se ohrani v originalnih merah in materialih, predvidi 
pa se lahko nov program. Umesti se tudi nova transformatorska postaja. 
Za v OPPN načrtovane nove objekte v območju ZP/4c se lahko predvidi drugačna arhitekturna 
zasnova, znotraj gradbene meje in višinske omejitve, s predpisanim programom.  
 
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA 

OBJEKTOV   NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO 
JAVNO DOBRO 

 
3.1 PROMET 
3.1.1  Dolgoročna prometna ureditev 
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FAZA I – predmet OPPN 
V prvi fazi se uredi prometni režim javnih cest, avtobusnega postajališča in parkirišča na območju 
OPPN za potrebe obstoječega stanja in posegov predvidenih v 1. fazi. Na območjih, prikazanih v 
prilogi faza 1, se uredi enosmerni promet in območja con z mešanim prometom z omejitvijo 
hitrosti in prednostjo peščev. Povozne površine in provršine namenjene izključno peščem se ločijo 
s tlakovanjem. Obstoječe parkirišče se obnovi, drevesa se ohranijo. 
FAZA II – srednjeročna vizija 
V fazi 2a oz. 2b je predvidena izvedba nove obvoznice. Potek trase izhaja iz predvidene širitev 
naselja na severni strani. Z izvedbo obvoznice se sprosti promet iz Brezij proti Črnivcu. S tem se 
lahko v celoti ukine motorni promet na prečni cesti med trgom z zunanjim oltarjem in parkom ter 
eventuelno ob južni strani Bazilike. Ob novi obvoznici se uredijo dodatna parkirišča (ob 
prireditvah) in nova vstopna točka v območje svetišča, vezana na dostop preko parka.  
FAZA III – dolgoročna vizija 
Dolgoročna vizija prometne ureditve vasi in svetišča Brezje je postopno umirjanje in ukinjanje 
prometa na osrednjem območju. Obstoječe parkirišče zadostuje za dnevne potrebe. Za potrebe po 
parkiranju ob prireditvah, se uredijo parkirišča izven naselja in povežejo z območjem z 
organiziranim kolektivnim prevozom (mini bus, el. vozila, kolesa…) 
 
3.1.2 Obstoječa in predvidena ureditev v fazi 1 (predmet OPPN) 
Prometni režim na območju obravnave je obstoječ in se s tem prostorskim aktom bistveno ne 
spreminja. 
Na zahodnem robu območja DC/1a, med trgom pred cerkvijo in parkom, poteka kategorizirana 
javna pot (JP 849021), enosmerna z voznim pasom 3.50m. Do izgradnje zahodne obvoznice se 
cesta uredi kot enosmerna. Tlakovanje se lahko uredi kot “share space”, primarno namenjeno 
peščem. Ob izgradnji nove zahodne obvoznice (faza II) pa se cesta ukine za motorni promet in se 
dovoli le pešpromet in intervencija.  
Lokalna cesta, ki poteka med območji obravnave DC/1a, DC/3a, DC/3b in na drugi stran MO, 
(LC 348071) se uredi kot območje umirjenega prometa. Povozne površine in provršine namenjene 
izključno peščem se ločijo s tlakovanjem. Vozišče se omeji z uporabo materialov tlakovanja, v 
istem nivoju in se ga lahko obojestransko omeji z elementi urbane opreme in/ali zasaditvijo. Na 
poteku ceste ob območju ZP/4c se uredi avtobusno postajališče in izvoz k polnilnicam za elektro 
avtomobile.  
Južno od obstoječega parkirišča (MO/5), poteka cesta (JP 849023), enosmerna z voznim pasom 
4.00m in s hodnikom za pešče širine 1.60. Iz te ceste je omogočen uvoz na stalno parkirišče v 
območju MO/5 in občasno parkirišče MO/6. 
 
3.2.  PARKIRANJE 
Na območju MO/5 se nahaja večje parkirišče v lasti in upravljanju Turističnega društva Brezje. 
Parkirišče je namenjeno obiskovalcem romarskega središča, spremljajočim dejavnostim in 
potrebam gostilne Finžgar (izven območja OPPN).  
Parkirišče se preuredi, kot je opisano v Dopolnitvi strokovne podlage IDZ za ureditev lokalnih 
cest na območju bazilike na Brezjah.  
Območje enote urejanja prostora MO/6 je namenjeno ureditvi začasnih parkirišč ob času 
dogodkov v Brezjah. Lokacija je prikazana na grafičnem listu št. 5.b.  
Na grafičnem listu št. 3 (vplivi in povezave s sosednjimi področji) je prikazana možna lokacija 
novih parkirnih površin v fazi II. in III., kot izhaja iz strokovnih podlag. 
Za obstoječe in nove dejavnosti v obstoječih objektih je potrebno zagotoviti naslednje najmanjše 
število PM:  
 
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene, npr. samostan 1 PM/7 postelj 
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev  1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 

sedežev 
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 1 PM / 70 m 2 neto površine + 

1 PM / 2 zaposlena 
12620  Muzeji, arhivi in knjižnice 1/70 m2 neto površine +         
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1 PM / 2 zaposlena 
12721  Stavbe za opravljanje verskih obredov  1 PM / 20 sedežev 
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje - skladišča 1PM / 100m2 ali 1PM / 2 

zaposlena 
Za ostale dejavnosti je potrebno zagotoviti parkirna mesta skladno z določili Prostorskega reda 
Občine Radovljica. 
Odstopanja od normativov iz preglednice so dopustna na podlagi mobilnostnega načrta. 
Mobilnostni načrt na podlagi mnenja za promet pristojne občinske uprave potrdi župan. 
Manjkajoče število parkirnih mest se lahko zagotovi na drugih primernih, max.400m oddaljenih 
površinah. 
V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe 
po istočasnem parkiranju. 
Za osebe z invalidskimi vozički je potrebno zagotoviti 5% parkirnih mest rezerviranih za osebe z 
invalidskimi vozički oz.1PM pri parkiriščih do 20PM. 
Ocena največjega potrebnega števila parkirnih mest za območje OPPN glede na dopustne 
dejavnosti:  
 
Oznaka 
(evidena 
GURS) 

Parcela 
(k.o. 
Brezje) 

Objekt Ocenjena 
kapaciteta 

Potrebno število 
parkirnih mest 

311 8/2, 8/6 Info center romarskega središča  260m2  4 PM 

572 7/4 prodajalna, gostinski objekt in 
prostor za prvo pomoč 

262m2 24.6 PM 

194 40/4, 5/2 samostan 14 postelj 2 PM 

191 1/1 cerkev 120 sedežev 6 PM 

316 3/2 kiosk 30m2 1 PM 

189 2/1, 2/2 romarski dom 10 sob 5 PM 

318 4/1 enostanovanjska stavba  1PM, na parceli  

N2 5/6, 6/4, 
7/6 

kapela, servisni objekt 
zunanji oltar 

530m2 
1000 
sedežev 

5.4 PM,  
50 PM  
Parkirišče se zagotovi na 
območju občasnega 
parkiranja  

O1  večnamenska dvorana pod 
terenom s servisnimi prostori in  
povezavo z obstoječo kapelo N2 

1000 
sedežev 

50 PM 
Parkirišče se zagotovi na 
območju občasnega 
parkiranja  

O2, O3  pomožni objekti, muzej 320m2 4.5 PM 

O4, O5  Muzej jaslic 1600m2 23 PM 

O6, O7, 
O8 

 Novi objekti z javnim 
programom, vezanim na svetišče 

500m2 16.5 PM 

SKUPAJ    93 stalnih  
+ 100 začasnih PM  

 
 
  



IV/37 
 

parkirišče Število parkirnih mest 
MO/5 obstoječe parkirišče cca 165 PM 
MO/6 občasno parkirišče cca 110 PM 
DC/2b - samostan cca 17 PM 
Skupaj 182 stalnih + 110 začasnih PM 
 
Natančno se število parkirnih mest določi v projektu za gradbeno dovoljenje in lahko odstopa od 
ocene iz tabele. 
Za potrebe vseh obstoječih in predvidenih dejavnosti Slovenskega Marijinega narodnega svetišča 
Brezje v območju OPPN je po oceni potrebno zagotoviti 93 stalnih parkirnih mest in dodatnih 100 
parkirnih mest za občasne dogodke (verski dogodki na trgu z zunanjim oltarjem, dvorana pod 
terenom). 
Stalna parkirna mesta je potrebno zagotoviti na parkirišču v MO/5 ali znotraj DC, občasna 
parkirna mesta se zagotovijo na območju MO/6. 
Na območju DC/2, znotraj samostanskih zidov se predvidi interno parkirišče za samostan in 
poslovne prostore svetišča. Kapaciteta tega parkirišča je približno 17 PM. 
Kapaciteta parkirišča v PE MO/5 je po preureditvi približno 165 PM za osebna vozila, kar 
zadostuje za dnevne potrebe po parkiranju v območju. 
Kapaciteta občanega parkirišča v PE (prostorska enota) MO/6 je približno 110 PM za osebna 
vozila, kar zadostuje za potrebe po dodatnih parkiriščih ob posebnih dogodkih  
 V Območju ZP/4c se uredi parkiranje s polnilnico za električne avtomobile (4PM). 
Tu se predvidi tudi prostor za kolesa. 
 
3.3  OPIS ZASNOVE NAČRTOVANIH REŠITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN 

NAČRTOVANEGA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER NJIHOVIH 
ZMOGLJIVOSTI 

 
3.3.1. Splošno: 
Projektiranje komunalne, prometne in energetske infrastrukture mora biti usklajeno z smernicami, 
izdanimi k temu prostorskemu aktu s strani nosilcev urejanja prostora. 
 
3.3.2. Kanalizacija: 
Javne kanalizacije na obravnavanem območju še ni. Obstoječi objekti imajo odvajanje odpadne 
vode urejeno v greznice in male čistilne naprave. Do gradnje javnega kanalizacijskega omrežja se 
nove gradnje lahko priključijo na male čistilne naprave, ki morajo biti zgrajene skladno s predpisi, 
ki določajo odvajanje odpadnih vod iz čistilnih naprav. Iztok čiste vode iz čistilne naprave se 
spelje v ponikovalnico. Lokacije čistilnih naprav morajo biti dostopne za vozila, ki bodo vršila 
odvoz usedline iz čistilne naprave. 
Odvod padavinskih voda s strešnih in utrjenih površin se načrtuje preko peskolovov v 
ponikovalnice.  
Na območju OPPN se predvidi gradnja primarne in sekundarne javne kanalizacije (ločen sistem), 
ki gravitira proti Posavcu. Investitorji so se dolžni priključiti na javno kanalizacijo ko bo zgrajena, 
skladno z občinskimi predpisi.  
Potek predvidene nove primarne kanalizacije je razviden na grafinem listu št. 5.a. 
 
3.3.3. Vodovod: 
Obstoječe javno vodovodno omrežje znotraj območja je že zgrajeno. Novi vodomerni jaški 
morajo biti locirani na dostopnem mestu. 
Na obravnavanem območju se predvidi gradnja novega vodovoda, s hidrantnim omrežjem. Zaradi 
zagotavljanja ustrezne količine pitne in požarne vode je predvidena obnova obstoječega vodovoda 
na DN 100, z novim hidrantnim omrežjem ter novimi vodovodnimi priključki.  Obnova se izvede 
na obstoječi trasi z zamenjavo starih cevi. 
Predvidi se nova povezava DN 125 z obstoječim vodovodom LTŽ 80 na parceli 1010/21.  
Potek predvidenega vodovodnega razvoda je razviden na grafinem listu št. 5.a.   
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3.3.4. Elektrika: 
Na obravnavanem območju se predvidi možnost nadomeščanja daljnovodnega omrežja s 
kabelskim omrežjem in ojačitev obstoječega EE omrežja. Predvidi se izgradnja novega 20Kv 
kablovoda, ki bo nadomestil obstoječ 20kV daljnovod D025. 
Znotraj obravnavanemga območja se nahaja transformatorska postaja 20/0,4 kV TP 043 – Brezje. 
Iz nje je speljano nizkonapetostno omrežje po naselju. Poleg obstoječe TP 034 Brezje se v sklopu 
novih objektov predvidi lokacija za novo nadomestno kabelsko TP, s stalnim dostopom. Lokacija 
se predvidi v sklopu objekta O6. 
Za napajanje novih odjemalcev se predvidi izgradnja novih NN izvodov iz TP. Nove elektro 
omarice se predvidijo na dostopnih mestih, omarice so lahko tudi skupne za več objektov. 
Potek obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav  je razviden na grafinem listu 
št. 5.a. 
 
3.3.5. Sistem ogrevanja objektov (Plin): 
Objekti se ogrevajo individualno. Dovoljene so cisterne na utekočinjen naftni plin, zemeljski plin  
ter ogrevanje z obnovljivimi viri (sončne celice, toplotna črpalka, biomasa idr.). Dovoljene so tudi 
obstoječe cisterne na lahko kurilno olje. 
V območju OPPN je že zgrajeno plinovodno omrežje utekočinjenega naftnega plina (UTP). Vsi 
obstoječi in novi objekti se lahko priključijo na plinovodno omrežje. Priključitev objektov je 
priporočljiva. Plin naj se uporablja za kuhanje, ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, 
tehnologijo in hlajenje. 
Potek obstoječega in novega plinovodnega omrežja je razviden na grafinem listu št. 5.a. 
 
3.3.6.  Telekomunikacijsko omrežje: 
V območju OPPN potekajo obstoječi telekomunikacijski vodi – Telemach in Telecom. V fazi 
projektiranja se izdelajo projekti zaščite obstoječega TK in KKS omrežja. 
Dopustna je izgradnja novih TK vodov za morebitne nove potrebe (npr medijski prenosi 
dogodkov). 
Novi vodi in priključki KKS na objekte se predvidijo v cevni KK KKS izvedbi. 
Potek obstoječih in predvidenih TK in KKS vodov in naprav  je razviden na grafinem listu št. 5.a. 
 
3.3.7. Komunalni odpadki: 
Na območju OPPN se predvidi prostor za ločeno zbiranje odpadkov, ustrezne velikosti. 
Prevzemno mesto mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in oddaljeno od praznjenja 
posode v vozilo max. 5m. Prostora za zbiranje odpadkov sta dva; ob uvozu na samostansko 
dvorišče (DC/2a, objekt O3) in na območju ZP/4c, ob objektu O8.  
V jugo-vzhodnem delu parkirišča v MO/5 se izved Eko-otok za potrebe naselja Brezje. (graf. list 
št. 5.a.). 
 
3.3.8. Javna razsvetljava 
Parkirne in druge prometne površine, trge, park in ostale zunanje površine se po potrebi opremi z 
novo javno razsvetljavo ali dopolni obstoječo. Elementi in razpored javne razsvetljave v območjih 
DC/1 in DC/3 se določi z natečajem. 
 
3.3.9. Grajeno javno dobro 
Grajeno javno dobro v območju OPPN obsega javne ceste in poti v območju. 
To so:kategorizirana javna pot št. JP 849021 med trgom pred cerkvijo in parkom, ter severno in 
zahodno od samostana s cerkvijo, javna pot št. JP 849023, južno od parkirišča na MO/5, dve 
nekategorizirani dovozni cesti vzhodno in zahodno od parkirišča v MO/5, ter javna lokalna cesta 
št. LC 348071, ki poteka v smeri vzhod-zahod severno od parkirišča na MO/5. 
Ob cestah JP 849021 in LC 348071 je predviden tudi hodnik za pešce, širine 1,60 m. Ob cesti JP 
849023 pa je hodnik za pešče del tlakovane površine trga, ločen z oznakami. 
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4.  REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
4.1. Splošno 
Območje OPPN je zaščiteno je kot kulturna dediščina. Romarsko središče in cerkev sta zaščitena 
kot stavbna dediščina, vas Brezje pa predstavlja vplivno območje spomenika. 
Celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna. 
 
4.2. Kulturna dediščina 
Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov na okolje se nahajajo naslednje enote 
kulturne dediščine:  
 
ESD IME REŽIM PODREŽIM 
28779 Brezje na Gorenjskem – Romarsko središče Dediščina Stavbna dediščina 
17613 Brezje na Gorenjskem - Vas Vplivno območje  
2069 Brezje na Gorenjskem – Cerkev sv. Vida Dediščina Stavbna dediščina 

 
Območje OPPN obravnava romarsko središče Bazilike Marije Pomagaj, ki poleg osrednje 
cerkvene stavbe vključuje tudi objekta samostana, vrt, gostilno in romarjem namenjene pomožne 
objekte (parkirišča, kioski, parkovna ploščad z vodnjakom, prostor za obrede z oltarjem, park, 
Kolmanova kipa). Prostor pred cerkvijo je bil urejen po osnutkih J. Plečnika 1938-40, delna 
prenova pa kasneje po načrtih Maruše Zorec in Martine Tepina. Cerkev je po zunanji obliki 
troladijska bazilika, vendar ima v notranjosti obe stranski ladji po dvakrat pregrajeni, zaradi česar 
ima cerkev šest stranskih kapel. Pročelje cerkve je delo Ivana Vurnika, med bogato okrasje 
spadajo rozeta, mozaični napisi in drugi vzorci. 
 
Varovani sestavni deli enote dediščine EŠD 28779 Brezje na Gorenjskem – Romarsko središče s 
pomembnim kulturnim pomenom so:  

1. Bazilika z odprtim prostorom pred njo 
2. Samostansko poslopje 
3. Samostanski vrt 
4. Obzidanost območja samostana in samostanskega vrta 
5. Objekti nekdanjih gostišč s prenočišči (Brezje 76 - nekdanji romarski dom, Brezje 74 in 

75 – nekdanja Finžgarjeva gostilna, Brezje 63 – nekdanja Janežkova gostilna) 
6. Objekti za prodajo spominkov (paviljon s štirikapno streho južno od Bazilike brez hišne 

številke in objekt pred objektom Brezje 74 in 75 s hišno številko 71A) 
7. Dvignjen obzidan vrt z dostopnimi stopnišči in zasaditvami 

 
Z novimi ureditvami v območje naj se posega na način, da se varovanim elementom ohranja 
njihovo podobo ter prostorsko in zgodovinsko vlogo.  Ob ohranjanju varovanih elementov 
(objektov, območja), je potrebno varovati tudi vizure in povezave proti Baziliki in iz osrednjega 
dela romarskega središča proti zahodu. 
Za vse arhitekturne posege je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS. 
 
5.  REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN 
OHRANJANJE NARAVE 
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, območij Narave 2000, ekološko pomembnih 
območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti in območij predvidenih za zavarovanje narave. Na 
obravnavanem območju ni evidentiranih površin gozdov. Nahaja se na erozijskem območju.  
 
5.1. Varstvo voda 
Obstoječe greznice je potrebno skladno z zakonskimi zahtevami zamenjati z malimi biološkimi 
čistilnimi napravami. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda mora biti usklajeno s predpisi, ki 
urejajo področje voda in predpisi s področja varstva okolja. Na obravnavanem območju ni javne 
kanalizacije. Ko bo zgrajena, je priključitev nanjo obvezna. 
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin se uredi skladno s predpisi, ki urejajo področje 
voda. Vse padavinske odpadne vode s ceste, parkirišč in manipulacijskih površin morajo biti 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Vurnik
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozeta&action=edit&redlink=1
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speljane in očiščene na način, kot to predvideva uredba, ki ureja emisije snovi pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Padavinske in drenažne vode prioritetno ponikajo. 
Padavinske vode utrjenih, parkirnih in manipulativnih površin se preko lovilcev olj spelje v 
lokalne ponikovalnice. 
V primeru večjih posegov pod nivo utrjenega terena (večnamenska dvorana pod terenom) je 
potrebno pripraviti preverbo hidrogeoloških razmer območja. 
 
5.2. Varstvo zraka  
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov s področja varstva zraka.  
 
5.3. Varstvo pred čezmernim hrupom  
V obravnavnavanem območju se morajo upoštevati določila uredbe, ki določa mejne vrednosti 
kazalcev hrupa v okolju. Predvideni posegi v prostor morajo biti zasnovani tako, da ne bodo 
povzročali čezmernih obremenitev okolja.  
 
5.4. Ravnanje z odpadki  
Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora biti v skladu z določili veljavne zakonodaje, 
prav tako ravnanje z morebitnimi posebnimi odpadki. Odvoz odpadkov se zagotovi v skladu z 
veljavnim občinskim odlokom. Na območju se uvede ločeno zbiranje odpadkov, predviden je 
Eko-otok za naselje. 
 
6.  REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
Območje se nahaja na erozijskem območju in potresnem območju.  
 
6.1. Erozijska nevarnost 
V neposredni bližini območja se nahaja erozijsko območje - ježa na vzhodnem robu vasi Brezje. 
Samo območje OPPN leži na ravnini. Pri izdelavi geomehanskega poročila ni bilo opaziti 
erozijskih žarišč. 
V primeru večjih posegov pod nivo utrjenega terena (večnamenska dvorana pod terenom) je 
potrebno pripraviti preverbo hidrogeoloških razmer območja. 
 
6.2. Potresna nevarnost 
Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost in ustrezne tehnične 
rešitve gradnje. Upoštevati je potrebno projektni pospešek tal, ki je 0,200 g.  
 
6.3. Možnost razlitja nevarnih stvari 
Pri predvidenih dejavnosti je možnost razlitja nevarnih stvari minimalna. 
 
6.4 Varstvo pred požarom 
Ukrepi varstva pred požarom naj bodo načrtovani glede na Pravilnik o požarni varnosti v stavbah 
(Ur. list RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ). 
Za zaščito pred požarom je v fazi projektiranja treba zagotoviti: 
- pogoje za varen umik ljudi in premoženja, 
- odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov, 
- prometne in delovne površine za intervencijska vozila, 
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 
Evakuacijske poti: 
V projektni dokumentaciji za stavbe je treba predvideti način varne evakuacije iz stavb na proste 
površine ob njih. Dalje je evakuacija mogoča po sistemu peš in voznih površin v območju OPPN. 
Območja za evakuacijo so prikazana na grafični prilogi št 7. 
Intervencijske poti in površine: 
Območje OPPN je z intervencijskimi vozili dostopno po obstoječih cestah. Znotraj območja so 
predvidene intervencijske poti, po katerem bo omogočen dostop do stavb. 
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Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3,0 m. V območju intervencijskih poti ne sme biti 
grajenih ali drugih nepremičnih ovir.  
V neposredni bližini območja OPPN je gasilska enota Prostovoljno gasilsko društvo Brezje, ki je 
kategorizirana kot gasilska enota 2. kategorije in je lahko na kraju požara prej kot v petnajstih 
minutah. 
Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so prikazane na grafični prilogi št. 7. 
Odmiki: 
Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja 
zemljišča ali objekte.  
 
Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje: 
Obstoječe javno vodovodno omrežje s hidranti na medsebojni razdalji 80m znotraj območja je že 
zgrajeno. Zaradi zagotavljanja ustrezne količine pitne in požarne vode je predvidena obnova 
obstoječega vodovoda na najmanj DN 100/DN 125 z novim hidrantnim omrežjem. 
 
7.  NAČIN, VRSTA IN NAMEN PRENOVE NASELJA ALI NJEGOVEGA DELA  
Območje, ki se obdeluje s podrobnim prostorskim načrtom, zajema centralno območje naselja 
Brezje, romarsko središče ob Baziliki Marije Pomagaj, park in celostno prometno ureditev 
prometnih in peš površin ter parkirišča. 
Romarsko središče funkcionira kot sakralni prostor bogoslužja, turističnih obiskov in občasnih 
množičnih dogodkov. Čeprav gre za povezane vsebine, imajo te zelo različno dinamiko, na eni 
strani gre za umirjeni duhovni svet, na drugi pa za privlačno turistično točko. Značilnost območja 
je neenakomerna obremenjenost, nekajkrat letno so namreč organizirani verski dogodki, ki 
privabijo številne ljudi, medtem ko je preostali del leta življenje dokaj mirno.  
Območje se dopolni s programi, vezanimi na romarsko središče; širitev muzeja jaslic, 
večnamenska dvorana pod terenom, širitev javnega programa vezanega na versko dejavnost (kot 
na primer romarski dom, prenočišča in gostinski lokali, trgovine, objekti s kulturno  in versko 
vsebino, info točke…) ter širitev romarskega središča proti zahodu z ureditvijo križevega pota v 
parku in navezava na romarsko pot v smeri Črnivca. 
V območju je predvidena celostna ureditev prometnih površin, ki je ključna za delovanje 
romarskega središča in naselja samega. Ob ureditvi režima cest, se uredi avtobusno postajaliče, 
parkirišče in peš površine.  
 
8.  ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
Komunalne ureditve v območju OPPN se lahko gradijo neodvisno od predvidene faznosti. 
Časovna izvedba ureditev javnih cest je pogojena z dolgoročno prometno ureditvijo (poglavje 4, 
Prometna ureditev) izgradnjo novih obvoznih cest in postopnim zmanjševanjem in ukinitvijo 
motornega prometa v območju. 
 
 
8.1 Faza I. 
V Fazi I. so predvideni objekti z znanim programom in predvidenim rokom izvedbe: 
- Dozidava in nadzidava obstoječega Muzeja jaslic 
- Nadzidava Romarskega doma (objekt št. 189) 
- Rekonstrukcija in sprememba namembnosti v muzej objekta št, 311 
- Ureditev prometnega režima javnih cest in parkirišča (MO/5 in MO/6) 
 
8.2 Faza II. 
V Fazi II. so predvideni objekti z okvirnim programom in nedoločeno časovno planirano izvedbo 
v območju samostanskega kompleksa: 
- Rušitev obstoječega objekta št. 337, širitev muzeja in ureditev internega dvorišča samostana  
- Rušitev obstoječega objekta N1 in širitev muzeja oz. izvedba pomožnih objektov znotraj 
samostanskega zidu ter ureditev samostanskega vrta  
- Ureditev bivalnih enot na podstrešju samostanskega objekta 
Objekti faze II se lahko izvedejo posamezno in neodvisno od časovnega poteka drugih faz. 
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8.3  Faza III. 
Za objekte in ureditve III. faze se izvede interni natečaj.  
- Ureditev odprtih površin v območjih DC/1 in DC/3 
- Ureditev parka s postajami Križevega pota  
- Večnamenska dvorana pod terenom 
- Gradnja objketov v ZP/4c 
 
9. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN 

TEHNIČNIH REŠITEV 
 
Novogradnje, nadzidave ter nadomestne gradnje je dovoljeno graditi znotraj tlorisnih gabaritnih 
mer označenih na graf. listu št. 4.b.  
Dopustna odstopanja so:  
1. tlorisno splošno ± 1.00 m (če za posamezen objekt ni določena večja toleranca z gradbeno  
    mejo) 
2. tlorisno znotraj gradbenih mej 
3. višinsko ± 0,50 m. 
Za objekte O6, O7 in O8 so na graf. listu 4b. določene osnovne zunanje dimenzije in izhodiščna 
zakoličba. Objekta O6 in O7 morata biti z južno stranico postavljena v isti liniji. 
Objekta O2 in O3 se morata s severno stranico dotikati oz. nadomestiti obstoječ samostanski zid. 
Pri južni stranici so dopustna odstopanja do južne gradbne meje v pritličju.  
Za objekta O5 in O4 je osnova za gradnjo izdelan IDZ, Širitev muzeja jaslic, ki je priloga OPPN.   
Na severni in zahodni strani se objekt dotika oziroma nadomesti samostanski zid. Proti 
obstoječemu samostanu je min. odmik 1,50 m, sicer je tlorisno lahko izveden znotraj gradbene 
meje. 
Postaje Križevega pota v parku (ZP/4a, ZP/4b in DC/3a) so zunanjih tlorisnih dimenzij max.  4.00 
x 4.00 m, višine 4 m in locirani znotraj gradbene meje ob robu parka (graf. list 4.b.) 
V kletni etaži je objekte možno graditi največ do gradbene meje pod terenom. (graf. list 4.b.). 
Prometne, komunalne in energetske ureditve:  
Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in 
priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če 
se pri nadaljnem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali 
okoljevarstvenga vidika oziroma omogočajo boljšo prometno funkcioniranje in dostopnost 
celotnega območja načrta, ne smejo pa poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Z njimi morajo 
soglašati upravljalci posameznega voda oz. mnenjedajalci. 
 
V območju prostorskih enot DC/3a, ZP/4a, ZP/4b in ZP/4c se z natečajem lahko določi večje 
tolerance, kot so določene v OPPN, kakor tudi drugačna razporeditev regulacijskih črt in 
objektov. Takšna odstopanja od OPPN mora potrditi občinska služba za urbanizem – Oddelek za 
infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. 
 
10.  USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU 

VELJAVNOSTI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  
 
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi: 
- odstranitev objektov in naprav, 
- vzdrževalna dela, rekonstrukcije in spremembe namembnosti skladno z določili PRO. 
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, skladno z določili PRO. 
- izvedba komunalnih objektov in naprav skladno z določili PRO. 
 

Pripravila: 

Prima d.o.o., Ljubljana 
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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: 16.11.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA KVADRATNI METER 

KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE IN POVPREČNIH 
STROŠKIH KOMUNALNEGA UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA 
OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021 

 
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 POVPREČNI GRADBENI CENI ZA KVADRATNI METER KORISTNE 
STANOVANJSKE POVRŠINE IN POVPREČNIH STROŠKIH KOMUNALNEGA 
UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA ZA 

LETO 2021 
 

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 
- Dominik Skumavec,vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 

 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni 
meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja 
stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2021. 

 
 
 
 

 Ciril Globočnik l.r. 
 ŽUPAN 

mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroškov 
komunalnega opremljanja v občini Radovljica (DN UO, št. 136/10) je Občinski svet Občine 
Radovljica na ___ seji dne ____________sprejel 
 

SKLEP 
o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine 
Radovljica za leto 2021 
 

1. člen 
 
Povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine v stanovanjski 
gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na 
dan uveljavitve tega sklepa znaša 1.045,86 EUR. 
 

2. člen 
 
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za 
povprečno stopnjo opremljenosti na dan uveljavitve tega sklepa za objekte in naprave 
individualne rabe znašajo 76,45 EUR na kvadratni meter ter za objekte in naprave kolektivne 
rabe 67,12 EUR na kvadratni meter koristne stanovanjske površine. 
 

3. člen 
 
Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave in začne 
veljati s 1.1.2021. Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni 
gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, 
št. 265/19). 
 
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: 16.11.2020 
 

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

SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA KVADRATNI METER KORISTNE 
STANOVANJSKE POVRŠINE IN POVPREČNIH STROŠKIH KOMUNALNEGA 
UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA ZA 

LETO 2021 
 
1.  Zakonska podlaga 
- Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 

76/08, 100/08, 79/09, 51/10) 
- Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja 

stavbnih zemljišč v občini Radovljica (DN UO št. 136/2010) 
 

2. Obrazložitev 
 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. 
l. RS, št. 11/18 in 79/18) določa, da lahko država in občine izvajajo promet z nepremičninami 
tudi brez cenitve, vendar le do vrednosti 20.000,00 EUR. V takih primerih občina potrebuje 
enotne kriterije za določitev cene zemljišča. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in 
povprečnih stroškov komunalnega opremljanja v občini Radovljica (DN UO št. 136/2010) 
določa, da se cene iz 2. in 3. člena tega odloka mesečno valorizirajo s povprečnim indeksom 
za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM 
Ljubljana. Tako revalorizirane vrednosti na dan 31.10.2020 znašajo: 

- 1.045,86 EUR za povprečno gradbeno ceno stanovanj (1.023,84 EUR na dan 
31.10.2019 in 1.016,73 EUR na dan 31.8.2018),  

- 76,45 EUR za stroške komunalnega opremljanja za objekte in naprave individualne 
rabe na kvadratni meter koristne stanovanjske površine (74,84 EUR na dan 31.10.2019 
in 74,32 EUR na dan 31.8.2018), 

- 66,72 EUR za stroške komunalnega opremljanja za objekte in naprave kolektivne rabe 
na kvadratni meter koristne stanovanjske površine (66,29 EUR na dan 31.10.2019 in 
65,83 EUR na dan 31.8.2018). 

Navedene revalorizirane cene predlagamo kot izhodiščne cene za leto 2021. Povprečno 
gradbeno ceno za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečne stroške 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica določi Občinski svet 
Občine Radovljica do konca leta za prihodnje leto s sklepom. 
 
Na podlagi Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega 
urejanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica ter tega sklepa so izračunane izhodiščne cene 
stavbnih zemljišč na dan 1.1.2021 in prikazane v spodnji tabeli: 
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 Območje %  

vrednost m2 
stavbnega 
zemljišča 2021 
po odloku 

I 

centralno območje Radovljica, določeno v Odloku o sprejemu 
Zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (UVG, št. 
27/83 in spremembe) 8,5 88,90 € 

II območje Radovljice izven I. območja in naselje Lesce 6 62,75 € 
III vsi ostali kraji v občini, ki niso zajeti v posamezna območja 4 41,83 € 

IV 

naselja bolj oddaljenih krajev - Češnjica pri Podnartu,Poljšica pri 
Podnartu, Prezrenje, Rovte, Mišače, Zg. Lipnica, Vošče, 
Ravnica, Brda, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas, Mlaka, Praproše 2 20,92 € 

 
3. Finančne posledice 
 
Pričakujemo rahlo povečanje prihodkov od prodanih zemljišč sorazmerno z rastjo cen 
stroškov stanovanjske gradnje. 
 
 
Pripravil:  
Dominik Skumavec, univ.dipl.geod. 
Višji svetovalec 
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 
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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: 16.11.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKE TAKSE V 

OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2021 
 
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 in sprejem točko: 
 

SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKE TAKSE V OBČINI 
RADOVLJICA ZA LETO 2021 

 
V skladu z 90. členom Poslovnika občinskega sveta bo kot poročevalec na seji sveta in 
delovnih teles sodeloval: 
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 

 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o vrednosti točke za izračun občinske 
takse v občini Radovljica za leto 2021. 

 
 
 
 

 Ciril Globočnik l.r. 
  ŽUPAN 
  

mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Radovljica (DN UO, št. 86/07) in 17. 
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 
_____ redni seji dne _______ sprejel 
 

SKLEP 
o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2021 

 
1. člen 

 
Vrednost točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2021 je določena v 
višini 0,04225328 EUR. 
 

2. člen 
 
Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave in začne 
veljati s 1.1.2021. Z dnem začetka veljave tega Sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke 
za izračun občinske takse za leto 2020 (DN UO, št. 265/19). 
 
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: 16.11.2020 
 

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

SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKE TAKSE V OBČINI 
RADOVLJICA ZA LETO 2021 

 
1.  Zakonska podlaga 
- Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 

76/08, 100/08, 79/09, 51/10) 
- Odlok o občinskih taksah v Občini Radovljica (DN UO, št. 86/07) 

 
2. Obrazložitev 
 
V 6. odstavku 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Radovljica (DN UO, št. 86/07) je 
določeno, da vrednost točke določa Občinski svet Občine Radovljica enkrat letno s sklepom. 
Predlagamo, da je kriterij za določitev vrednosti točke za leto 2021 napoved inflacije za leto 
2021, ki jo je v okviru letošnje jesenske napovedi gospodarskih gibanj pripravil Urad za 
makroekonomske analize in razvoj. Po teh podatkih napoved inflacije za leto 2021 znaša 
1,5%. Za leto 2021 predlagamo vrednost točke za obračun občinske takse v vrednosti 
0,04225328 EUR (izračun: 0,04162885 EUR x 101,5% = 0,04225328 EUR). 
 
3. Finančne posledice 
 
Primer izračuna po novem sklepu v letu 2021: 
za reklamno tablo veliko do 1 m2/letna taksa  
do 1 m2 - 1000 točk letno x 0,04225328 EUR = 42,253 EUR - za celo leto. 
 
 
Pripravil:  
Dominik Skumavec, univ. dipl. geod. 
Višji svetovalec 
  
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 
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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: 2.12.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  POTRDITEV AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV TRAJNOSTNEGA TURIZMA 

V OBČINI RADOVLJICA ZA OBDOBJE 2019-2022 
 
 
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 
 
POTRDITEVI AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV TRAJNOSTNEGA TURIZMA V OBČINI 

RADOVLJICA ZA OBDOBJE 2019-2022 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala: 
- Nataša Mikelj, direktorica Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica potrjuje Akcijski načrt ukrepov trajnostnega turizma v občini 
Radovljica za obdobje 2019-2022. 

 
 

                                                                                      Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                      ŽUPAN 
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Radovljica, november 2020 
 

 
AKCIJSKI NAČRT UKREPOV TRAJNOSTNEGA TURIZMA  

V OBČINI RADOVLJICA ZA OBDOBJE 2019-2022 
 
 
Akcijski načrt Ukrepov trajnostnega turizma v občini Radovljica za obdobje 2019-2022 smo začeli 
pripravljati v decembru 2019 in ga nato dopolnjevali in usklajevali z deležniki, zato se nanaša na obdobje 
od leta 2019. Občinskemu svetu Občine Radovljica akcijski načrt predlagamo v potrditev v skladu s 
priporočili Slovenske turistične organizacije.  
 
Akcijski načrt vsebuje ukrepe za izboljšanje trajnostnega turizma v destinaciji. Zajema tista področja, 
kjer je destinacija najbolj šibka in na katerih je potrebno izboljšanje stanja. Do konca leta 2022 bo 
Občina Radovljica sprejela tudi novo strategijo razvoja turizma. Ta dva dokumenta bosta ključno vodilo 
razvoja destinacije v prihodnjih letih. 
 
Vse pripombe in priporočila, prejeta s strani Slovenske turistične organizacije v postopku evalvacije za 
pridobitev trajnostnega znaka, so obarvana sivo.  
 
V akcijskem načrtu so bili na vse podane pripombe in priporočila pripravljeni ukrepi, na pomembnih 
področjih so bili vključeni še novi ukrepi. 
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KRITERIJI VSEBINA ODGOVORNA 
OSEBA 

OBDOBJE 
ZAČETEK/

KONEC 

PLANIRANI 
ZNESEK 

EUR 

PLANI-
RANE 
URE 

DELA 

0. PODATKI O DESTINACIJI 
 

0.1. Zeleni koordinator  
0.2. Turistična organizacija 
0.3. Letno število prihodov 
0.4. Število prebivalcev 
0.5. Zmogljivosti in danosti v destinaciji 
0.6. Fotografije in video  
0.7. Opis destinacije  
0.8. Zeleni USP 
0.9. Nagrade    
0.10. Spletna stran 
0.11. Obseg destinacije  
0.12. Spremembe v obsegu destinacije 
0.13.  Površina destinacije 

 
 

    

1. DESTINACIJSKI MANAGAMENT 
 

Predanost in organizacija         
1.1. Koordinator za trajnostni razvoj  na področju 

turizma 
1.2. Strukture upravljanja  
1.3. Vizija  
1.4. Usposobljen zeleni koordinator z zeleno ekipo  
1.5. Sodelovanje s turističnim sektorjem  

     

Načrtovanje in razvoj   
1.6. Popis 
1.7. Analiza vplivov turizma 
1.8. Turistične politike  
1.9.  Preglednost in uresničevanje 
1.10. Načrt razvoja trajnostnega turizma 
PRIPOMBA STO: Destinacija naj akcijski 
načrt za boljšo preglednost po prejemu znaka 
pripravi s pomočjo platforme, nato pa načrt še 

 
 
 
 
Evalvacija turistične strategije Občine Radovljica 2016-
2021.  
 
Jeseni 2021 začetek prvih delavnic s ključnimi deležniki 

 
 
 
 
JZTKR 
 
 
 

 
 
 
 
2020-2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
100 
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potrdi na občinskem svetu. 
Aktivno vključevanje akterjev turizma v 
strateško in izvedbeno prostorsko načrtovanje z 
vidika vpliva razvoja turizma na prostor. 

 
1.11. Sodelovanje z deležniki  
PRIPOMBA STO: V tem merilu je poleg 
izdelave seznama deležnikov potrebno na 
kratko razložiti kako so ti deležniki vključeni v 
uresničevanje ukrepov iz akcijskega načrta 
(1.10) 

 
 
 

1.12. Usmerjanje  turističnega obiska  
1.13. Finančna strategija  

z namenom izdelave nove Turistične strategije Občine 
Radovljica 2022 – 2027, ki bo vključevala tudi 
prostorsko načrtovanje z vidika vpliva razvoja turizma 
na prostor.  
 
 
 
Aktivno sodelovanje različnih deležnikov na delavnicah, 
zbiranje predlogov, pobud, vključevanje le-teh v 
strateške dokumente. 
 
Zasnova nove povezovalne pod znamke »Narjen u 
Radolc«, ki bo združevala vse ustvarjalce, rokodelce, 
umetnike in podpirala radolško kreativnost.  
 
  

JZTKR 
 
 
 
 
 
 
JZTKR 
 
 
 
JZTKR 

2021-2022 
 
 
 
 
 
 
2021-2022 
 
 
 
2021 

3.000 200 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
80 

Spremljanje in poročanje     
1.14. Kazalniki  
PRIPOMBA STO: V prihodnje imejte v mislih, 
da je poročilo namenjeno širši javnosti (tudi 
obiskovalcem), zato naj bo čim bolj privlačno 
in zanimivo. Ni treba, da v poročilo vključite 
vse kazalnike. Lahko izberete najbolj zanimive 
in jih prikažete na atraktiven način. 
1.15. Pregled in evaluacija     
1.16. Popravni ukrepi 
1.17. Komunikacija 
PRIPOMBA STO: Z deležniki turističnega 
sektorja je potrebno vzpostaviti redno 
komunikacijo o trajnostnih politikah, 
aktivnostih in rezultatih (npr. skozi interno 
email komunikacijo, posebna srečanja ipd.). 
Bodite pozorni, da se vsebina obvestil veže na 
turizem.  
 

 
Novo poročilo o kazalnikih z grafičnim prikazom 
ključnih podatkov. 
 
Število vključenih ustvarjalcev, rokodelcev in 
umetnikov pod znamko »Narjen u Radolc«. Število 
dogodkov in poslovnih priložnosti za vključene.  
 
 
 
Redno obveščanje turističnega gospodarstva s primeri 
dobrih praks na področju trajnostnega razvoja in poziv k  
implementaciji dobrih praks.  
 
 
 
 
 
 
 

 
JZTKR 
 
 
JZTKR 
 
 
 
 
 
JZTKR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 
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1.19. Interno poročanje   
1.20. Javno poročanje    
PRIPOMBA STO: Do ponovne presoje 
pripravite javno poročilo, v katerem povzamete 
trajnostne dosežke destinacije. Sledite 
navodilom v zavihku Guidance.                                                                      

Priprava javnega poročila.  
 
 
 
 

JZTKR 2022 10 

Zakonska in etična določila  
1.21. Pregled zakonskih določil   
1.22. Zakonito poslovanje  
1.23. Etični kodeks  
1.24. Korupcija     
1.25. Kršitve zakonodaje ali kodeksa 

     

2. NARAVA IN POKRAJINA  
 
Narava in njeno ohranjanje  
2.3. Eksotične živali in rastline                                                                  
2.5. Spremljanje vplivov turizma na naravo                                       

     

Doživetja v naravi  
2.6. Doživetja   v naravi                                                                  
2.7. Odnos do živali 

     

Krajina in slikovitost   
2.8. Krajina in slikovitost      

3. OKOLJE IN PODNEBJE   
 
Raba zemlje in onesnaženje  
3.2. Onesnaženje zraka   
3.3. Hrup                                                                                                   
3.4. Svetlobno onesnaženje                                                                    

 
 
Zamenjava neustreznih svetilk javne razsvetljave. 

 
 
Občina 
Radovljica 

 
 
vsakoletno 

 
 
20.000 

 

Upravljanje z vodami  
3.9. Ravnanje z odpadnimi vodami  Gradnja javne kanalizacije v naselju Lancovo in Kamna 

Gorica ter dograditev manjkajočih odsekov javne 
kanalizacije  v naselju Radovljica in Lesce, zaradi 
zagotavljanja 98% priključenosti PE na javno 
kanalizacijsko omrežje v aglomeracijskem območju 
Radovljica. 

Občina 
Radovljica 

2021 - 
2022 

3.000.000  

 Nadgradnja obstoječe ČN Radovljica. Občina 2021 - 5.000.000  
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Radovljica 2022 
 V sodelovanju občine in Direkcije za vode, se pripravlja 

nova uredba za zaščito vodnih virov. 
Občina 
Radovljica 

2021 - 
2022 

  

Trajnostna mobilnost    
3.10. Mehka mobilnost                          V letu 2020 se bo na območju občine vzpostavil sistem 

javne mreže avtomatiziranih izposojevalnic koles: 2x 
Radovljica, 2x Lesce in 1x Begunje. Občina namerava v 
prihodnje širiti sistem izposoje koles. V proračunskem 
obdobju 2021-2022 namerava postaviti še dve postaji, v 
kolikor bo država za ta namen zagotavljala 
sofinanciranje sistema. 

Občina 
Radovljica 

2021 - 
2022 

50.000   

 Gradnja in ureditev kolesarskih površin in površin za 
pešce na območju občine 

Občina 
Radovljica 
 

2021– 2022 
 

2.000.000 
 

 

 Občina bo pristopila k pripravi analize pešpoti  s 
predlogom nadaljnjega razvoja v občini. 

Občina 
Radovljica 

2022 - 
2024 

20.000  

3.11. Javni prevoz  
 
 
              
 
 
 
 
 
3.12. Potovanja in podnebje 
PRIPOMBA STO: Destinacija trenutno nima 
izdelane strategije merjenja in minimiziranja 
ogljičnega odtisa obiskovalcev. Svetujemo, da 
v obdobju do naslednje presoje pripravite načrt 
za pilotno merjenje ogljičnega odtisa 
obiskovalcev. Merjenje ogljičnega odtisa prav 
vsakega obiskovalca bi bil v tem trenutku 
preambiciozno zastavljen cilj; destinacija naj 
razmišljati o tem, katere ciljne skupine 
naslavlja oz. si želi 
naslavljati in kolikšen je njihov ogljični odtis, 

Občina Radovljica bo pristopila k pripravi analize 
upravičenosti vzpostavitve lokalnega javnega prevoza. 
 
 
 
 
 
 
 
V komunikaciji jasno izpostavljanje dostopnosti 
destinacije z uporabo vseh vrst javnega transporta, z 
namenom ozaveščanja o varovanju naravnega okolja.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občina 
Radovljica 
 
 
 
 
 
 
 
JZTKR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022– 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 -2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
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pa seveda tudi, kako ga minimizirati.        
      
3.13. Izravnava ogljičnega odtisa 
PRIPOMBA STO: Ko boste poznali ogljični odtis 
svojih obiskovalcev, jim boste lahko ponudili tudi 
izravnavo (v obliki odkupa, donacije, zasaditve 
dreves ipd.). Že zdaj pa lahko vzpostavite aktivnost 
izravnave ogljičnega odtisa, pri čemer se ne 
kompenzira dejanskega ogljičnega odtisa, pač pa 
ocenjenega ali pavšalnega. 

 
 
V TIC-u Radovljica bomo začeli s prodajo semen 
medovitih rastlin in s tem simbolično spodbujali 
obiskovalce/turiste k trajnostnemu ravnanju. 
  
 
 

 
 
JZTKR 
 
 
 
 
 

 
 
Vsakoletno 

Odpadki in njihova predelava  
3.14. Zmanjševanje  količine  trdnih odpadkov 
            
3.15. Ločevanje odpadkov            

     

Energija in podnebne spremembe 
3.17. Spremljanje rabe energije 
PRIPOMBA STO: Trajnostna destinacija nižanje 
rabe energije spodbuja tako v javnem sektorju in 
med prebivalci, kot tudi pri zasebnih podjetjih. 
Okrepite delovanje na tem področju. 

V letu 2020 bo zaključena energetska sanacija OŠ 
Staneta Žagarja Lipnica. Občina bo pristopila k 
novelaciji Lokalnega energetskega koncepta in 
nadaljevala energetske obnove javnih objektov v lasti 
občine. 

Občina 
Radovljica 
 

2021 - 
2022 

90.000  

 Zamenjava energijsko potratnih sijalk javne razsvetljave 
v skladu z akcijskim načrtom opredeljenim v dokumentu 
»Načrt razsvetljave v občini Radovljica« 

Občina 
Radovljica 
 

vsakoletno 20.000  

3.18. Zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv  V letu 2020 bo zaključena zamenjava kurilnih naprav in 
energenta v OŠ Staneta Žagarja Lipnica.  

Občina 
Radovljica 
 

   

Prilagajanje na podnebne spremembe       
3.19. Odgovori na podnebna tveganja 
PRIPOMBA STO: Podnebne spremembe bodo v 
prihodnjih desetletjih pomembno vplivale na 
turistične tokove in turistično ponudbo. Odgovorne 
destinacije že danes razmišljajo o tem kako svojo 
ponudbo prilagajati podnebnim spremembam. Za to 
pa je nujno dobro razumeti, kakšnim tipom 
podnebnih sprememb je destinacija podvržena in 
kakšne spremembe se ji obetajo. V sklopu ZSST 
nas zanima vpliv podnebnih sprememb na turizem. 
Destinacija naj do prihodnje presoje tematiko 

Zagotavljanje sredstev v občinskem proračunu za 
preprečevanje posledic podnebnih sprememb, ki jih v 
občini predstavljajo predvsem vodne ujme.  
 

Občina 
Radovljica 
 
 
 

vsakoletno  
 
 
 

100.000 
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naslovi v strateškem dokumentu. Nujno navedite 
ukrepe prilagajanja turističnega sektorja na 
podnebne spremembe. 
 
 
 Gradnja ločenega sistema meteorne kanalizacije pri vseh 

investicijah v obnovo in rekonstrukcijo občinskih cest 
 

Občina 
Radovljica 
 

vsakoletno 150.000  

 Občina bo še naprej aktivna pri soočanju s podnebnimi 
spremembami in je ena izmed slovenskih občin, ki se je 
priključila globalni pobudi "Konvencija županov za 
podnebne spremembe", s čimer se je zavezala, da 
zmanjša emisije CO2 (in po možnosti tudi drugih 
toplogrednih plinov) na ozemlju občine za najmanj 40 % 
do leta 2030, in sicer z izboljšano energetsko 
učinkovitostjo in večjo uporabo obnovljivih virov 
energije ter da poveča svojo odpornost s prilagajanjem 
učinkov podnebnih sprememb.  
Destinacija bo dodaten napor vložila v analizo turizma 
na podnebne spremembe in vplivov podnebnih 
sprememb na turizem ter se na te vplive ustrezno 
odzvala.  
Občina vsako leto prek kampanj kot so Dan zemlje, 
Evropski teden mobilnosti osvešča občane o aktivnostih, 
s katerimi lahko posamezniki prispevajo k zmanjšanju 
podnebnih sprememb. V občini v okviru Okoljskega 
sklada deluje tudi Energetska pisarna, ki občanom 
svetuje glede učinkovite rabe energije in o obnovljivih 
virih energije.  

Občina 
Radovljica 

vsakoletno 2.500  

3.20. Obveščanje  o  podnebnih spremembah  
PRIPOMBA STO: Predlagamo, da destinacija 
podrobneje razišče vpliv podnebnih sprememb tako 
na turizem (3.19) kot tudi sicer in o tem 
strukturirano komunicira z vsemi tremi ciljnimi 
skupinami (z lokalnim prebivalstvom, turističnimi 
podjetji in obiskovalci). Želimo si več aktivnosti na 
tem področju. 

Delavnica na temo podnebnih sprememb s turističnim 
gospodarstvom. 

JZTKR 2022  3 
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4. KULTURA IN TRADICIJA  
 
Kulturna dediščina        
4.1. Ohranjanje kulturne dediščine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Upravljanje vplivov turizma  na kulturo 

Nadaljevanje obnove objektov nepremične kulturne 
dediščine, ki so v lasti Občine Radovljica: Kovaški 
muzej v Kropi, Plečnikov paviljon Jožamurka in 
Brezjanka, Grad Kamen, … 
 
Objava in izvedba Javnega razpisa za dodeljevanje 
nepovratnih sredstev za obnovo stanovanjskih in 
poslovno stanovanjskih stavb, ki so razglašene za 
spomenik oz. enoto kulturne dediščine v občini 
Radovljica. 
 
Objava in izvedba Javnega razpisa za sofinanciranje 
obnove nepremične sakralne kulturne dediščine na 
območju občine Radovljica 
 
 

Občina 
Radovljica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vsakoletno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Ljudje in tradicija 
4.4. Nesnovna dediščina Spodbujanje in sofinanciranje programov in projektov, 

ki ohranjajo nesnovno kulturno dediščino (Čebelarski 
muzej, Čebelarski razvojno izobraževalni center, 
Festival Avsenik,…) 
 
Objava in izvedba Javnega razpisa za sofinanciranje 
programov turističnih društev v občini Radovljica. 

Občina 
Radovljica 

vsakoletno 
 

75.000 40 

5. DRUŽBENA KLIMA  
 
Človekove pravice  
5.5. Zaščita oseb                                                                             Spodbujanje in sofinanciranje programov in projektov za 

ranljive ciljne skupine (Oživimo srce, Prostofer, 
Mladinski dnevni center KamRa, Medgeneracijski 
center, Šentgor, Varna hiša in Materinski dom 
Gorenjska, Skupnost žarek, Reintergracijski center) 

Občina 
Radovljica 

vsakoletno 100.000 100 
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Sodelovanje s skupnostjo  
5.8. Vključevanje  prebivalstva  v načrtovanje 
5.9. Osveščanje prebivalstva o trajnostnem turizmu
  
 
   
 
5.10.Prispevek deležnikov 
PRIPOMBA STO: Predlagamo zasnovo akcije, s 
katero bo destinacija podprla izbrano iniciativo ter 
sodelovanje ponudila vsem ciljnim skupinam 
(podjetja, prebivalci, obiskovalci). Pomembno pri 
tem je, da bo obiskovalec lahko ob katerem koli 
času na določenih mestih daroval (finančna ali 
prostovoljna) sredstva, pri čemer bo namen 
njegovega prispevka povsem jasno skomuniciran. 
5.11. Zadovoljstvo prebivalstva  

Občina načrtuje spremembe prostorskih aktov, z 
aktivnim vključevanjem javnosti in s tem daje podlago 
za koordinacijo razvojnih in varstvenih potreb v smeri 
uresničevanja  ciljev in vzdržnega prostorskega razvoja. 
 
 
Obveščanje javnosti o zbiranju sredstev za obnovo (npr. 
obnova cerkva, fresk, oltarjev,…) 

Občina 
Radovljica 
 
 
 
 
JZTKR 

vsakoletno 
 
 
 
 
 
vsakoletno 
 

50.000 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lokalna ekonomija                                                                      
5.13. Optimizacija doprinosa zasebnega sektorja                                         
5.14. Promocija lokalnih produktov in storitev  
 
 
 
    
5.15. Spremljanje ekonomskih učinkov 
PREDLOG STO: Standard zahteva redno, 
numerično (kvantitavno) spremljanje navedenih 
ekonomskih kazalnikov. Zahteva sicer ni izziv le 
naravni destinacij, temveč tudi na ravni celotne 
države; tudi ta žal ekonomske učinke turizma 
spremlja prepovršno in nesistematično. 
Predlagamo, da destinacija prične z majhnimi 
koraki in za začetek vzpostavi sistematični 
monitoring enega ali dveh izmed navedenih štirih 
ekonomskih kazalnikov.                    

 
Promocija dveh lokalnih projektov Okusi Radol'ce 
(združevanje gostincev, kmetov in pridelovalcev) in 
»Narjen u Radolc« (združevanje ustvarjalcev, umetnikov 
in rokodelcev).  
 
Sistematično spremljanje zaposlovanja pri turističnih 
ponudnikih. 
 

 
JZTKR 
 
 
 
 
JZTKR 
 

 
2020-2022 
 
 
 
 
2022 

 
3.000 
 
 
 
 
 
 

 
20 
 
 
 
 
10 

Družbeni vplivi  
5.17. Optimizacija družbenih vplivov  
5.19. Sezonskost 
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Zdravje in varnost 
5.22. Ukrepanje v nesrečah      

6. POSLOVANJE TURISTIČNIH PODJETIJ 
 

Vključevanje turističnih podjetij   
6.1. Trajnostne sheme  
  
 
6.2. Objava ponudnikov z zelenim znakom 
PREDLOG STO: Ko bo lokalni ponudnik uradno 
prejel trajnostni certifikat, je to potrebno jasno 
komunicirati na spletni strani (npr. na seznamu 
nastanitev). 
6.3. Raba vode  
PREDLOG STO: V prihodnje bodite pozorni, da 
turističnim ponudnikom ponudite kakovostne 
izobraževalne vsebine, ki bodo dejansko vplivale na 
pozitivne spremembe v njihovem poslovanju. 
   
6.4. Ravnanje z odpadnimi vodami  
6.5. Trdni odpadki    
6.6. Energija in toplogredni plini  
6.7. Pravično in enakopravno zaposlovanje                                
6.8. Kodeks za turistične vodnike       
PREDLOG STO: Za polno izpolnjevanje merila 
destinacija do naslednje evalvacije sprejme svoj 
lastni kodeks turističnih vodnikov in z njim seznani 
tako obstoječe kot nove turistične vodnike. 
6.9. Razvoj produktov  
 

Povečati število nastanitev z okoljskim znakom za 
100%. 
 
 
Objava na spletni strani www.radolca.si, družbeni  
mediji, newsletter,… 
 
 
 
Izobraževalne delavnice na temo varčne rabe vode s 
primeri dobrih praks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprejem kodeksa s strani turističnih vodnikov.  
 

JZTKR 
 
 
JZTKR 
 
 
 
 
JZTKR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JZTKR 

2020 -2022 
 
 
2020-2022 
 
 
 
 
2020 -2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
2 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Informacije in promocija 
6.11. Točnost podatkov   
6.13. Informacije o trajnosti  
PREDLOG STO: Pričakujemo, da do naslednje 
presoje destinacija pripravi zelene napotke v skladu 
z navodili iz zavihka Guidance. Napotke je 
potrebno z obiskovalci deliti na privlačen način.                                              
6.14. Interpretativne informacije 

 
 
Priprava novih zelenih napotkov za turistično 
gospodarstvo.   

 
 
JZTKR 

 
 
2021 

  
 
5 

http://www.radolca.si/
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6.15. Zelena destinacija   
Gostoljubje  
6.16. Spremljanje značilnosti turističnega obiska 
  
6.17. Spremljanje  zadovoljstva  obiskovalcev 
    
6.18. Trajnost v vprašalnikih   
6.19. Dostopnost                                                                                    

 
 
 
 
 
Pri obnovah, gradnjah javne infrastrukture ipd, bomo še 
naprej strmeli k temu da bodo turistične znamenitosti 
dostopne za osebe s specifičnimi potrebami. 

 
 
 
 
 
Občina 
Radovljica 

 
 
 
 
 
vsakoletno 

 
 
 
 
 
4.000 

 

 
 
 
 
 
 

Nataša Mikelj, zelena koordinatorka 
Direktorica JZ Turizma in kultura Radovljica 

 



VII/13 
 

 
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: 2.12.2020 

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

 
POTRDITEV AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV TRAJNOSTNEGA TURIZMA V OBČINI 

RADOVLJICA ZA OBDOBJE 2019-2022 
 
1. Zakonska podlaga  
 
- 17. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 

 
2. Obrazložitev 

 
V letu 2020 je Občina Radovljica vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma in uspela pridobiti zlati 
znak. Pridobitev znaka, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija, je dokaz, da je Radovljica na 
pravi poti ne le na področju turizma, temveč tudi na področju trajnostnega razvoja, ohranjanja narave in 
kulturne dediščine ter družbenega delovanja. S pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination se bo 
Radovljica na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna 
občina. 
 
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno 
znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, občinam in 
ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko 
Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. 
 
V sklopu ocenjevanja je bilo pregledanih 6 področij: destinacijski management, narava in pokrajina, 
okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima in poslovanje turističnih podjetij. Občina 
Radovljica je bila najbolje ocenjena na področju kulture in tradicije, kjer je prejela vse možne točke. 
Najslabše je bilo ocenjeno področje okolja in podnebja, zato se je temu področju treba bolje posvetiti v 
prihodnje. 
 
Pridobljen znak Slovenia Green pa ni zaključeno dejanje, saj Občini Radovljica nalaga zavezo, da se še 
naprej razvija v trajnostni smeri tako na področju turizma kot tudi vseh ostalih področij delovanja. 
 
V ta namen je treba sprejeti Akcijski načrt ukrepov trajnostnega turizma za obdobje od 2019 do 2022. 
Akcijski načrt vsebuje pripombe, ki so bile prejete s strani Slovenske turistične organizacije v postopku 
evalvacije za pridobitev trajnostnega znaka. V akcijskem načrtu so se za vse podane pripombe in 
priporočila pripravili ukrepi ter na pomembnih področjih vključili še nekateri drugi. 
 
3. Finančne posledice 

 
Potrditev akcijskega načrta ukrepov trajnostnega turizma v občini Radovljica za obdobje 2019-2022 
nima neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Radovljica. 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Javni zavod Turizem in kultura ima sredstva za izvedbo ukrepov akcijskega načrta v finančnem načrtu za 
obdobje od 2021 - 2022.  
 
 
Pripravili: 
Nataša Mikelj, direktorica 
Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica 
Romana Šlibar Pačnik , višja svetovalka  
za družbene dejavnosti 
 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

 



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: 3.12.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: OKVIRNI ČASOVNI IN VSEBINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021 
 
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  
 

OKVIRNI ČASOVNI IN VSEBINSKI PLAN SEJ  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021 

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

- Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica, 
- Alenka Langus, direktorica občinske uprave. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Radovljica sprejema okvirni časovni in vsebinski plan sej 
Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2021. 

 
 
 
 

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: 3.12.2020 

 
OKVIRNI VSEBINSKI PLAN 

SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021 
 
1. OKVIRNI ČASOVNI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA 

 
 DATUM 

16. redna seja občinskega sveta 27.1.2021 
17. redna seja občinskega sveta 24.3.2021 
18. redna seja občinskega sveta 19.5.2021 
19. redna seja občinskega sveta 23.6.2021 
20. redna seja občinskega sveta 29.9.2021 
21. redna seja občinskega sveta 21.10. ali 17.11.2021 
22. redna seja občinskega sveta 15.12.2021 

 
2. OKVIRNI VSEBINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA 
 
I.     TRIMESEČJE 
 
1.   FINANČNO POSLOVANJE 

- Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2020, poročila o delu Občine 
Radovljica za leto 2020 ter poročilo o prerazporeditvah sredstev po sklepu župana 

- Sklep o financiranju političnih strank za leto 2021 
- Poročila nadzornega odbora 

 
2.   KADROVSKE ZADEVE 

- Volitve in imenovanja  
 
3. GOSPODARSKE ZADEVE 

- Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2021 
 
4. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

- Sklep o manjši notranji igralni površini od 3m² na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih 
letih 2021/2022 in 2022/2023 

- Soglasje k povečanemu številu otrok v oddelku v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 
2021/2022 in 2022/2023 

 
5.   PROSTORSKO NAČRTOVANJE 

- Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin 
RA 86 – Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica) 

- Osnutek Petih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Radovljica 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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- Osnutek Prvih sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine 
Radovljica z Urbanistično zasnovo Radovljica – Lesce 

- Osnutek in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v 
občini Radovljica 

 
6.  KOMUNALNE DEJAVNOSTI 

- Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v občini Radovljica 

- Osnutek Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah 
- Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja v občini Radovljica 
 
7.   SPLOŠNE NALOGE 

- Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Radovljica 
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovanju predstavnikov Občine Radovljica, 

imenovanih s strani Občinskega sveta Občine Radovljica 
- Obvezne razlage občinskih aktov (Statutarno pravna komisija) 
- Poročilo Časopisnega sveta o uresničevanju programske zasnove ter izvajanju 

uredniške politike časopisa Občine Radovljica Deželne novice za leto 2020 (na 
podlagi poročila odgovorne urednice) 
 

II. TRIMESEČJE 
 
1. FINANČNO POSLOVANJE 

- Poročila nadzornega odbora 
 

2.   KADROVSKE ZADEVE 
- Volitve in imenovanja  

 
3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

- Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu 
Radovljica za šolsko leto 2021/2022 

- Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vrtca Radovljica 
- Soglasja k sistemizacijam delovnih mest v osnovnih šolah za šolsko leto 2021/2022 

 
4.  PROSTORSKO NAČRTOVANJE 

- Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Begunje center – 
osrednje površine BE 18 in površine za ceste BE 15 
 

5.  KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
- Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v starem 

mestnem jedru Radovljice  
- Osnutek in predlog Odloka o regulaciji mirujočega prometa v občini Radovljica 

 
6.   SPLOŠNE NALOGE 

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Radovljica 
- Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2020 
- Poročilo o delu zaščite in reševanja Občine Radovljica v letu 2020 in Letni program 

dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2021 
- Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Radovljica za leto 2020 
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III.  TRIMESEČJE 
 
1. FINANČNO POSLOVANJE 

- Polletno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2021 in poročilo o prerazporeditvi 
proračunskih sredstev za obdobje od 1.1.2021 do 30.6.2021 

- Poročila nadzornega odbora 
 

2.   KADROVSKE ZADEVE 
- Volitve in imenovanja  

 
3.  PROSTORSKO NAČRTOVANJE 

- Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin za 
opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika 
 

4.  KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v starem 

mestnem jedru Radovljice  
- Lokalni energetski koncept Občine Radovljica – končno poročilo  
- Osnutek Odloka o pokopališkem redu na območju občine Radovljica 

 
IV.  TRIMESEČJE 
 
1.  FINANČNO POSLOVANJE 

- Poročila nadzornega odbora 
 

2.   KADROVSKE ZADEVE 
- Volitve in imenovanja  

 
3.   GOSPODARSKE ZADEVE 

- Razvojni program občine Radovljica do leta 2030 
- Stanovanjska strategija Občine Radovljica do leta 2030 
- Strategija razvoja Letališča Lesce do leta 2030 
- Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v 

občini Radovljica za leto 2022 
- Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2022 

 
4.  PROSTORSKO NAČRTOVANJE 

- Predlog Petih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Radovljica 
- Predlog Prvih sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine 

Radovljica z Urbanistično zasnovo Radovljica – Lesce 
 

5.  KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
- Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju občine Radovljica 
- Osnutek odloka o nadomestilu za odvajanje meteornih voda 

 
6.    SPLOŠNE NALOGE 

- Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 
2022 

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Razvojni%20dokumenti/Razvojni%20program%20ob%C4%8Dine%20Radovljica%20do%20leta%202020.%20seji.pdf
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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: 16.11.2020 
 
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. Parcela Ime K.O. Površina Lastnik Opis 
2166 1683/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 201 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1685/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 6 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1707/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 31 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1712/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 10 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1717/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 2947 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1717/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 15 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1742/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 3 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1754/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 59 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1757/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 23 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1757/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 15 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1758/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 5 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1759/11 ČEŠNJICA PRI KROPI 791 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1759/12 ČEŠNJICA PRI KROPI 12 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1759/5 ČEŠNJICA PRI KROPI 71 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1759/9 ČEŠNJICA PRI KROPI 309 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1763/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 8 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1767/5 ČEŠNJICA PRI KROPI 11 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1907/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 53 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1908/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 467 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1908/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 1 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1909/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 120 JAVNO DOBRO CESTA 
2162 1032 DOBRAVA PRI KROPI 468 JAVNO DOBRO CESTA 
2162 1042 DOBRAVA PRI KROPI 437 JAVNO DOBRO CESTA 
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2162 1067/1 DOBRAVA PRI KROPI 10 JAVNO DOBRO CESTA 
2162 1069/1 DOBRAVA PRI KROPI 20 JAVNO DOBRO CESTA 
2162 1086 DOBRAVA PRI KROPI 1069 JAVNO DOBRO CESTA 
2162 929/2 DOBRAVA PRI KROPI 565 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 254 KAMNA GORICA 50 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 685/3 KAMNA GORICA 669 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 687/2 KAMNA GORICA 43 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 694/6 KAMNA GORICA 900 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 694/7 KAMNA GORICA 174 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 694/8 KAMNA GORICA 470 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 697/2 KAMNA GORICA 125 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 702/1 KAMNA GORICA 697 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 702/2 KAMNA GORICA 316 JAVNO DOBRO CESTA 
2165 667 KROPA 209 JAVNO DOBRO CESTA 
2165 682/3 KROPA 64 JAVNO DOBRO CESTA 
2165 682/4 KROPA 41 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1109/1 LJUBNO 244 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1109/2 LJUBNO 532 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1123/2 LJUBNO 4 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1127/2 LJUBNO 2 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1131/1 LJUBNO 362 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1140/4 LJUBNO 700 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1149 LJUBNO 349 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1152/1 LJUBNO 888 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1152/2 LJUBNO 9 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1152/4 LJUBNO 854 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1152/5 LJUBNO 2 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1648/4 MOŠNJE 30 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1652/5 MOŠNJE 184 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1665/1 MOŠNJE 73 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1665/2 MOŠNJE 77 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1665/5 MOŠNJE 67 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1666/7 MOŠNJE 509 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1670/6 MOŠNJE 57 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1674 MOŠNJE 216 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1675/3 MOŠNJE 54 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1675/4 MOŠNJE 1 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1675/6 MOŠNJE 2 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1676/4 MOŠNJE 1 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1678/2 MOŠNJE 5 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1693/3 MOŠNJE 6 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1697/1 MOŠNJE 282 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1699 MOŠNJE 985 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1701 MOŠNJE 115 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1712/4 MOŠNJE 656 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1745/2 MOŠNJE 1 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 1005 OTOK 3668 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 1006/1 OTOK 785 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 1006/2 OTOK 2304 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 1006/3 OTOK 3755 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 971/4 OTOK 26 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 971/5 OTOK 22 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 971/6 OTOK 24 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 971/7 OTOK 27 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 971/8 OTOK 25 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 971/9 OTOK 42 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 973/2 OTOK 4 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 979/2 OTOK 2 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 982/3 OTOK 11 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 982/4 OTOK 51 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 984/16 OTOK 28 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 987/4 OTOK 512 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 988 OTOK 3766 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 991 OTOK 3708 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 995/2 OTOK 7 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 996/2 OTOK 48 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 996/3 OTOK 35 JAVNO DOBRO CESTA 
2648 271/3 PERAČICA 272 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 271/4 PERAČICA 42 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 271/5 PERAČICA 3 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 271/7 PERAČICA 35 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
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2648 273/10 PERAČICA 41 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 273/2 PERAČICA 37 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 273/4 PERAČICA 84 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 273/5 PERAČICA 25 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 273/7 PERAČICA 28 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 273/9 PERAČICA 1 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 274/2 PERAČICA 20 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 274/5 PERAČICA 1015 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 275/2 PERAČICA 35 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 276 PERAČICA 1748 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 277/1 PERAČICA 786 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/2 PERAČICA 349 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/3 PERAČICA 19 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/32 PERAČICA 396 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/33 PERAČICA 319 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/34 PERAČICA 40 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/35 PERAČICA 48 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/36 PERAČICA 90 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/37 PERAČICA 77 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/38 PERAČICA 181 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/40 PERAČICA 432 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/41 PERAČICA 103 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/8 PERAČICA 146 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/9 PERAČICA 20 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 279/10 PERAČICA 85 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 279/3 PERAČICA 42 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 279/5 PERAČICA 678 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 279/6 PERAČICA 791 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 279/7 PERAČICA 26 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 280 PERAČICA 784 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 75/3 PERAČICA 17 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 76/4 PERAČICA 187 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 76/5 PERAČICA 89 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2152 643 SREDNJA VAS 448 JAVNO DOBRO CESTA 
2152 646/3 SREDNJA VAS 79 JAVNO DOBRO CESTA 
2152 646/4 SREDNJA VAS 854 JAVNO DOBRO CESTA 
2152 646/5 SREDNJA VAS 299 JAVNO DOBRO CESTA 
2152 646/6 SREDNJA VAS 972 JAVNO DOBRO CESTA 
2152 649/1 SREDNJA VAS 6291 JAVNO DOBRO CESTA 
2152 660 SREDNJA VAS 777 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 432/5 ZALOŠE 119 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 962/2 ZALOŠE 3 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 963/2 ZALOŠE 71 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 967/8 ZALOŠE 11 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 968/2 ZALOŠE 3 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 971/2 ZALOŠE 259 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 972 ZALOŠE 394 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 979/1 ZALOŠE 3 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 981/8 ZALOŠE 1363 JAVNO DOBRO CESTA 

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega 
pomena, ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 
Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča razglasi za lastnino Občine Radovljica in se na njih zaznamuje 
javno dobro – cesta. 

2. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 
Šifra K.O. Parcela Ime K.O. Površina Lastnik Opis 

2166 1683/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 705 JAVNO DOBRO POT 
2166 1684/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 191 JAVNO DOBRO POT 
2166 1684/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 20 JAVNO DOBRO POT 
2166 1684/5 ČEŠNJICA PRI KROPI 20 JAVNO DOBRO POT 
2166 1684/6 ČEŠNJICA PRI KROPI 8 JAVNO DOBRO POT 
2166 1685/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 444 JAVNO DOBRO POT 
2166 1688 ČEŠNJICA PRI KROPI 259 JAVNO DOBRO POT 
2166 1689 ČEŠNJICA PRI KROPI 1208 JAVNO DOBRO POT 
2166 1690/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 1477 JAVNO DOBRO POT 
2166 1690/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 685 JAVNO DOBRO POT 
2166 1691/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 3603 JAVNO DOBRO POT 
2166 1691/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 212 JAVNO DOBRO POT 
2166 1692 ČEŠNJICA PRI KROPI 281 JAVNO DOBRO POT 
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2166 1694 ČEŠNJICA PRI KROPI 1712 JAVNO DOBRO POT 
2166 1696 ČEŠNJICA PRI KROPI 482 JAVNO DOBRO POT 
2166 1697 ČEŠNJICA PRI KROPI 1375 JAVNO DOBRO POT 
2166 1699 ČEŠNJICA PRI KROPI 270 JAVNO DOBRO POT 
2166 1707/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 904 JAVNO DOBRO POT 
2166 1711 ČEŠNJICA PRI KROPI 394 JAVNO DOBRO POT 
2166 1712/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 695 JAVNO DOBRO POT 
2166 1713 ČEŠNJICA PRI KROPI 338 JAVNO DOBRO POT 
2166 1714 ČEŠNJICA PRI KROPI 360 JAVNO DOBRO POT 
2166 1715 ČEŠNJICA PRI KROPI 1856 JAVNO DOBRO POT 
2166 1716 ČEŠNJICA PRI KROPI 94 JAVNO DOBRO POT 
2166 1717/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 1041 JAVNO DOBRO POT 
2166 1718 ČEŠNJICA PRI KROPI 493 JAVNO DOBRO POT 
2166 1719 ČEŠNJICA PRI KROPI 1079 JAVNO DOBRO POT 
2166 1720 ČEŠNJICA PRI KROPI 719 JAVNO DOBRO POT 
2166 1721 ČEŠNJICA PRI KROPI 1557 JAVNO DOBRO POT 
2166 1722 ČEŠNJICA PRI KROPI 187 JAVNO DOBRO POT 
2166 1723 ČEŠNJICA PRI KROPI 1180 JAVNO DOBRO POT 
2166 1724 ČEŠNJICA PRI KROPI 611 JAVNO DOBRO POT 
2166 1725 ČEŠNJICA PRI KROPI 1043 JAVNO DOBRO POT 
2166 1726 ČEŠNJICA PRI KROPI 1226 JAVNO DOBRO POT 
2166 1729 ČEŠNJICA PRI KROPI 1816 JAVNO DOBRO POT 
2166 1730 ČEŠNJICA PRI KROPI 309 JAVNO DOBRO POT 
2166 1732 ČEŠNJICA PRI KROPI 432 JAVNO DOBRO POT 
2166 1733 ČEŠNJICA PRI KROPI 270 JAVNO DOBRO POT 
2166 1735 ČEŠNJICA PRI KROPI 529 JAVNO DOBRO POT 
2166 1736 ČEŠNJICA PRI KROPI 754 JAVNO DOBRO POT 
2166 1737/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 355 JAVNO DOBRO POT 
2166 1737/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 174 JAVNO DOBRO POT 
2166 1742/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 497 JAVNO DOBRO POT 
2166 1743 ČEŠNJICA PRI KROPI 108 JAVNO DOBRO POT 
2166 1744 ČEŠNJICA PRI KROPI 1475 JAVNO DOBRO POT 
2166 1745 ČEŠNJICA PRI KROPI 1716 JAVNO DOBRO POT 
2166 1746/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 3856 JAVNO DOBRO POT 
2166 1746/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 133 JAVNO DOBRO POT 
2166 1747 ČEŠNJICA PRI KROPI 2676 JAVNO DOBRO POT 
2166 1748 ČEŠNJICA PRI KROPI 1237 JAVNO DOBRO POT 
2166 1752 ČEŠNJICA PRI KROPI 410 JAVNO DOBRO POT 
2166 1757/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 304 JAVNO DOBRO POT 
2166 1758/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 534 JAVNO DOBRO POT 
2166 1759/10 ČEŠNJICA PRI KROPI 930 JAVNO DOBRO POT 
2166 1760 ČEŠNJICA PRI KROPI 1151 JAVNO DOBRO POT 
2166 1763/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 1539 JAVNO DOBRO POT 
2166 1766/6 ČEŠNJICA PRI KROPI 2050 JAVNO DOBRO POT 
2166 1767/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 3226 JAVNO DOBRO POT 
2166 1767/7 ČEŠNJICA PRI KROPI 353 JAVNO DOBRO POT 
2166 1768 ČEŠNJICA PRI KROPI 1557 JAVNO DOBRO POT 
2166 1770 ČEŠNJICA PRI KROPI 1816 JAVNO DOBRO POT 
2166 1775 ČEŠNJICA PRI KROPI 1007 JAVNO DOBRO POT 
2166 1906/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 424 JAVNO DOBRO POT 
2166 1907/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 160 JAVNO DOBRO POT 
2166 1910/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 280 JAVNO DOBRO POT 
2162 1039 DOBRAVA PRI KROPI 255 JAVNO DOBRO POT 
2162 1056 DOBRAVA PRI KROPI 831 JAVNO DOBRO POT 
2162 1060/1 DOBRAVA PRI KROPI 788 JAVNO DOBRO POT 
2162 1062 DOBRAVA PRI KROPI 935 JAVNO DOBRO POT 
2162 1064 DOBRAVA PRI KROPI 3564 JAVNO DOBRO POT 
2162 1065 DOBRAVA PRI KROPI 435 JAVNO DOBRO POT 
2162 1066 DOBRAVA PRI KROPI 1859 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2162 1067/2 DOBRAVA PRI KROPI 1576 JAVNO DOBRO POT 
2162 1069/2 DOBRAVA PRI KROPI 1563 JAVNO DOBRO POT 
2162 1070/1 DOBRAVA PRI KROPI 1475 JAVNO DOBRO POT 
2162 1071/2 DOBRAVA PRI KROPI 2239 JAVNO DOBRO POT 
2162 1071/6 DOBRAVA PRI KROPI 456 JAVNO DOBRO POT 
2162 885/2 DOBRAVA PRI KROPI 160 JAVNO DOBRO POT 
2163 670/1 KAMNA GORICA 183 JAVNO DOBRO POT 
2163 670/2 KAMNA GORICA 91 JAVNO DOBRO POT 
2163 685/4 KAMNA GORICA 105 JAVNO DOBRO POT 
2163 688/2 KAMNA GORICA 49 JAVNO DOBRO POT 
2163 688/4 KAMNA GORICA 2238 JAVNO DOBRO POT 
2163 689/1 KAMNA GORICA 1696 JAVNO DOBRO POT 
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2163 690 KAMNA GORICA 1536 JAVNO DOBRO POT 
2163 691/1 KAMNA GORICA 1809 JAVNO DOBRO POT 
2163 691/2 KAMNA GORICA 359 JAVNO DOBRO POT 
2163 691/5 KAMNA GORICA 1542 JAVNO DOBRO POT 
2163 692 KAMNA GORICA 1097 JAVNO DOBRO POT 
2163 693 KAMNA GORICA 396 JAVNO DOBRO POT 
2163 694/1 KAMNA GORICA 705 JAVNO DOBRO POT 
2163 694/2 KAMNA GORICA 174 JAVNO DOBRO POT 
2163 694/3 KAMNA GORICA 130 JAVNO DOBRO POT 
2163 694/4 KAMNA GORICA 176 JAVNO DOBRO POT 
2163 694/5 KAMNA GORICA 379 JAVNO DOBRO POT 
2163 694/9 KAMNA GORICA 794 JAVNO DOBRO POT 
2165 660/10 KROPA 156 JAVNO DOBRO POT 
2165 662/7 KROPA 111 JAVNO DOBRO POT 
2165 662/8 KROPA 26 JAVNO DOBRO POT 
2165 663/4 KROPA 134 JAVNO DOBRO POT 
2165 664/1 KROPA 102 JAVNO DOBRO POT 
2165 664/2 KROPA 318 JAVNO DOBRO POT 
2165 665/1 KROPA 158 JAVNO DOBRO POT 
2165 665/2 KROPA 468 JAVNO DOBRO POT 
2165 666/1 KROPA 1631 JAVNO DOBRO POT 
2165 666/2 KROPA 131 JAVNO DOBRO POT 
2165 668/1 KROPA 1093 JAVNO DOBRO POT 
2165 669 KROPA 362 JAVNO DOBRO POT 
2165 670 KROPA 515 JAVNO DOBRO POT 
2165 671/1 KROPA 227 JAVNO DOBRO POT 
2165 671/2 KROPA 596 JAVNO DOBRO POT 
2165 675/1 KROPA 2330 JAVNO DOBRO POT 
2165 675/2 KROPA 136 JAVNO DOBRO POT 
2165 676/1 KROPA 1891 JAVNO DOBRO POT 
2165 676/2 KROPA 573 JAVNO DOBRO POT 
2165 677/1 KROPA 225 JAVNO DOBRO POT 
2165 679/1 KROPA 200 JAVNO DOBRO POT 
2165 679/2 KROPA 102 JAVNO DOBRO POT 
2165 680 KROPA 424 JAVNO DOBRO POT 
2160 1108/1 LJUBNO 63 JAVNO DOBRO POT 
2160 1114 LJUBNO 655 JAVNO DOBRO POT 
2160 1117 LJUBNO 122 JAVNO DOBRO POT 
2160 1119 LJUBNO 2205 JAVNO DOBRO POT 
2160 1120/1 LJUBNO 778 JAVNO DOBRO POT 
2160 1123/1 LJUBNO 1093 JAVNO DOBRO POT 
2160 1124 LJUBNO 324 JAVNO DOBRO POT 
2160 1126 LJUBNO 439 JAVNO DOBRO POT 
2160 1127/1 LJUBNO 225 JAVNO DOBRO POT 
2160 1129 LJUBNO 813 JAVNO DOBRO POT 
2160 1130 LJUBNO 840 JAVNO DOBRO POT 
2160 1133/2 LJUBNO 603 JAVNO DOBRO POT 
2160 1133/5 LJUBNO 124 JAVNO DOBRO POT 
2160 1133/6 LJUBNO 103 JAVNO DOBRO POT 
2160 1133/7 LJUBNO 894 JAVNO DOBRO POT 
2160 1134/2 LJUBNO 141 JAVNO DOBRO POT 
2160 1134/4 LJUBNO 269 JAVNO DOBRO POT 
2160 1135 LJUBNO 72 JAVNO DOBRO POT 
2160 1136 LJUBNO 917 JAVNO DOBRO POT 
2160 1137 LJUBNO 845 JAVNO DOBRO POT 
2160 1138 LJUBNO 3744 JAVNO DOBRO POT 
2160 1139/1 LJUBNO 569 JAVNO DOBRO POT 
2160 1140/2 LJUBNO 204 JAVNO DOBRO POT 
2160 1141 LJUBNO 169 JAVNO DOBRO POT 
2160 1142 LJUBNO 421 JAVNO DOBRO POT 
2160 1143 LJUBNO 795 JAVNO DOBRO POT 
2160 1144 LJUBNO 90 JAVNO DOBRO POT 
2160 1145 LJUBNO 187 JAVNO DOBRO POT 
2160 1146 LJUBNO 43 JAVNO DOBRO POT 
2160 1147 LJUBNO 352 JAVNO DOBRO POT 
2160 1150 LJUBNO 504 JAVNO DOBRO POT 
2160 1153 LJUBNO 421 JAVNO DOBRO POT 
2160 1155 LJUBNO 1129 JAVNO DOBRO POT 
2160 1156 LJUBNO 1374 JAVNO DOBRO POT 
2160 1165 LJUBNO 79 JAVNO DOBRO POT 
2160 1166 LJUBNO 119 JAVNO DOBRO POT 
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2160 1169 LJUBNO 512 JAVNO DOBRO POT 
2160 1170 LJUBNO 126 JAVNO DOBRO POT 
2160 1171 LJUBNO 129 JAVNO DOBRO POT 
2160 1174/2 LJUBNO 350 JAVNO DOBRO POT 
2160 1174/5 LJUBNO 1126 JAVNO DOBRO POT 
2160 1175/2 LJUBNO 99 JAVNO DOBRO POT 
2160 1176/4 LJUBNO 6 JAVNO DOBRO POT 
2160 18/3 LJUBNO 45 JAVNO DOBRO POT 
2158 1647/2 MOŠNJE 622 JAVNO DOBRO POT 
2158 1652/7 MOŠNJE 599 JAVNO DOBRO POT 
2158 1654 MOŠNJE 223 JAVNO DOBRO POT 
2158 1655/1 MOŠNJE 255 JAVNO DOBRO POT 
2158 1655/2 MOŠNJE 2903 JAVNO DOBRO POT 
2158 1656 MOŠNJE 1061 JAVNO DOBRO POT 
2158 1661/1 MOŠNJE 403 JAVNO DOBRO POT 
2158 1662 MOŠNJE 374 JAVNO DOBRO POT 
2158 1663/1 MOŠNJE 273 JAVNO DOBRO POT 
2158 1663/2 MOŠNJE 730 JAVNO DOBRO POT 
2158 1664/2 MOŠNJE 726 JAVNO DOBRO POT 
2158 1664/3 MOŠNJE 250 JAVNO DOBRO POT 
2158 1664/4 MOŠNJE 85 JAVNO DOBRO POT 
2158 1667/2 MOŠNJE 699 JAVNO DOBRO POT 
2158 1668 MOŠNJE 838 JAVNO DOBRO POT 
2158 1673 MOŠNJE 1349 JAVNO DOBRO POT 
2158 1676/2 MOŠNJE 112 JAVNO DOBRO POT 
2158 1677 MOŠNJE 403 JAVNO DOBRO POT 
2158 1678/1 MOŠNJE 697 JAVNO DOBRO POT 
2158 1679/1 MOŠNJE 1201 JAVNO DOBRO POT 
2158 1679/2 MOŠNJE 2534 JAVNO DOBRO POT 
2158 1679/3 MOŠNJE 335 JAVNO DOBRO POT 
2158 1680/1 MOŠNJE 297 JAVNO DOBRO POT 
2158 1680/2 MOŠNJE 34 JAVNO DOBRO POT 
2158 1680/3 MOŠNJE 65 JAVNO DOBRO POT 
2158 1680/5 MOŠNJE 280 JAVNO DOBRO POT 
2158 1681/2 MOŠNJE 1854 JAVNO DOBRO POT 
2158 1681/3 MOŠNJE 165 JAVNO DOBRO POT 
2158 1682/1 MOŠNJE 529 JAVNO DOBRO POT 
2158 1682/3 MOŠNJE 1026 JAVNO DOBRO POT 
2158 1683/1 MOŠNJE 181 JAVNO DOBRO POT 
2158 1683/2 MOŠNJE 263 JAVNO DOBRO POT 
2158 1684/1 MOŠNJE 650 JAVNO DOBRO POT 
2158 1684/2 MOŠNJE 306 JAVNO DOBRO POT 
2158 1685/1 MOŠNJE 4832 JAVNO DOBRO POT 
2158 1686/1 MOŠNJE 264 JAVNO DOBRO POT 
2158 1686/2 MOŠNJE 1145 JAVNO DOBRO POT 
2158 1688/1 MOŠNJE 321 JAVNO DOBRO POT 
2158 1688/3 MOŠNJE 77 JAVNO DOBRO POT 
2158 1689/3 MOŠNJE 805 JAVNO DOBRO POT 
2158 1693/4 MOŠNJE 1670 JAVNO DOBRO POT 
2158 1695 MOŠNJE 338 JAVNO DOBRO POT 
2158 1696 MOŠNJE 158 JAVNO DOBRO POT 
2158 1697/3 MOŠNJE 1125 JAVNO DOBRO POT 
2158 1698 MOŠNJE 842 JAVNO DOBRO POT 
2158 1702/1 MOŠNJE 592 JAVNO DOBRO POT 
2158 1704 MOŠNJE 709 JAVNO DOBRO POT 
2158 1707 MOŠNJE 1521 JAVNO DOBRO POT 
2158 1710 MOŠNJE 1199 JAVNO DOBRO POT 
2158 1711 MOŠNJE 324 JAVNO DOBRO POT 
2158 1715 MOŠNJE 673 JAVNO DOBRO POT 
2158 1716/1 MOŠNJE 277 JAVNO DOBRO POT 
2158 1716/2 MOŠNJE 155 JAVNO DOBRO POT 
2158 1718/1 MOŠNJE 668 JAVNO DOBRO POT 
2158 1719/1 MOŠNJE 946 JAVNO DOBRO POT 
2158 1720 MOŠNJE 1469 JAVNO DOBRO POT 
2158 1721 MOŠNJE 655 JAVNO DOBRO POT 
2158 1722 MOŠNJE 655 JAVNO DOBRO POT 
2158 1723 MOŠNJE 2623 JAVNO DOBRO POT 
2158 1725 MOŠNJE 302 JAVNO DOBRO POT 
2158 1726 MOŠNJE 606 JAVNO DOBRO POT 
2153 1000 OTOK 3974 JAVNO DOBRO POT 
2153 1003/1 OTOK 321 JAVNO DOBRO POT 
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2153 1007 OTOK 1431 JAVNO DOBRO POT 
2153 1008 OTOK 370 JAVNO DOBRO POT 
2153 973/1 OTOK 338 JAVNO DOBRO POT 
2153 976 OTOK 780 JAVNO DOBRO POT 
2153 977 OTOK 971 JAVNO DOBRO POT 
2153 978 OTOK 727 JAVNO DOBRO POT 
2153 980 OTOK 345 JAVNO DOBRO POT 
2153 983/1 OTOK 512 JAVNO DOBRO POT 
2153 987/5 OTOK 1997 JAVNO DOBRO POT 
2153 989 OTOK 1184 JAVNO DOBRO POT 
2153 990 OTOK 4302 JAVNO DOBRO POT 
2153 995/1 OTOK 572 JAVNO DOBRO POT 
2153 999 OTOK 1737 JAVNO DOBRO POT 
2648 272 PERAČICA 687 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 273/8 PERAČICA 743 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 274/3 PERAČICA 288 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 275/1 PERAČICA 674 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 278/1 PERAČICA 1231 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 278/39 PERAČICA 190 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 279/4 PERAČICA 119 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 279/9 PERAČICA 2321 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 281/1 PERAČICA 4264 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 282 PERAČICA 921 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 283 PERAČICA 676 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 284/2 PERAČICA 1900 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 285/2 PERAČICA 3575 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2152 640/4 SREDNJA VAS 513 JAVNO DOBRO POT 
2152 644 SREDNJA VAS 1424 JAVNO DOBRO POT 
2152 645 SREDNJA VAS 680 JAVNO DOBRO POT 
2152 647 SREDNJA VAS 264 JAVNO DOBRO POT 
2152 648 SREDNJA VAS 602 JAVNO DOBRO POT 
2152 651 SREDNJA VAS 245 JAVNO DOBRO POT 
2152 653 SREDNJA VAS 500 JAVNO DOBRO POT 
2152 654 SREDNJA VAS 798 JAVNO DOBRO POT 
2152 655 SREDNJA VAS 1996 JAVNO DOBRO POT 
2152 656 SREDNJA VAS 1964 JAVNO DOBRO POT 
2152 657 SREDNJA VAS 3374 JAVNO DOBRO POT 
2152 658 SREDNJA VAS 1550 JAVNO DOBRO POT 
2152 659 SREDNJA VAS 1777 JAVNO DOBRO POT 
2152 661 SREDNJA VAS 867 JAVNO DOBRO POT 
2152 662 SREDNJA VAS 917 JAVNO DOBRO POT 
2161 957 ZALOŠE 953 JAVNO DOBRO POT 
2161 958 ZALOŠE 2430 JAVNO DOBRO POT 
2161 960 ZALOŠE 532 JAVNO DOBRO POT 
2161 961 ZALOŠE 97 JAVNO DOBRO POT 
2161 962/1 ZALOŠE 105 JAVNO DOBRO POT 
2161 963/1 ZALOŠE 429 JAVNO DOBRO POT 
2161 964/1 ZALOŠE 115 JAVNO DOBRO POT 
2161 964/2 ZALOŠE 489 JAVNO DOBRO POT 
2161 965 ZALOŠE 172 JAVNO DOBRO POT 
2161 966/2 ZALOŠE 882 JAVNO DOBRO POT 
2161 966/3 ZALOŠE 817 JAVNO DOBRO POT 
2161 966/4 ZALOŠE 547 JAVNO DOBRO POT 
2161 967/7 ZALOŠE 238 JAVNO DOBRO POT 
2161 968/1 ZALOŠE 1860 JAVNO DOBRO POT 
2161 969 ZALOŠE 1003 JAVNO DOBRO POT 
2161 970/1 ZALOŠE 2207 JAVNO DOBRO POT 
2161 974 ZALOŠE 593 JAVNO DOBRO POT 
2161 976 ZALOŠE 464 JAVNO DOBRO POT 
2161 979/2 ZALOŠE 955 JAVNO DOBRO POT 

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega 
pomena, ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 
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. 

3. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 
Šifra K.O. Parcela Ime K.O. Površina Lastnik Opis 

2162 1053/2 DOBRAVA PRI KROPI 86 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 661/13 KROPA 135 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
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2165 661/4 KROPA 10 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/10 KROPA 82 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/12 KROPA 30 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/13 KROPA 37 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/14 KROPA 266 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/15 KROPA 8 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/18 KROPA 33 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/20 KROPA 207 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/9 KROPA 255 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 672/3 KROPA 41 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2160 1131/2 LJUBNO 336 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2160 838/4 LJUBNO 31 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2158 1719/2 MOŠNJE 66 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2152 640/2 SREDNJA VAS 109 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega 
pomena, ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 
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: 16.11.2020 
 

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 (Uradni vestnik 

Gorenjske, 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 železnice ali naravno javno dobro vode. Na osnovi 
geodetskih podatkov (DOF, kataster GJI), podatkov ARSO in poznavanja stanja v naravi je 
bil opravljen pregled vseh parcel Javno dobro v občini Radovljica (v tem sklopu 10 
katastrskih občin). S seznama smo izločili zemljišča, za katera smo ugotovili, da po svoji 
naravi niso javno dobro lokalnega pomena, to je dele državnih cest, železnic in vodnih 
zemljišč. Preostala zemljišča, ki so navedena v sklepih, so 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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S predlogi sklepov smo seznanili krajevne skupnosti z območij katastrskih občin. 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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IX.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: 3.12.2020  
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA GRAJENO JAVNO DOBRO 

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 RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA GRAJENO JAVNO DOBRO 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
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 – cesta 
ter se odločba objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica - Uradne objave. 
 
ID KO katastrska občina parcela površina (m2) zaznamba opis 
2151 Begunje 257/6 47 cesta javna pot 
2151 Begunje 379/2 435 cesta javna pot 
2151 Begunje 755/7 59 cesta nekategorizirana cesta 
2151 Begunje 755/8 115 cesta nekategorizirana cesta 
2154 Nova vas 206/6 52 cesta nekategorizirana cesta 
2154 Nova vas 206/7 45 cesta nekategorizirana cesta 
2154 Nova vas 206/8 30 cesta nekategorizirana cesta 
2154 Nova vas 207/4 25 cesta nekategorizirana cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 104/5 27 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 104/7 148 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 104/9 169 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 105/4 7 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 105/5 36 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 105/6 8 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 105/9 118 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 114/11 6 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 114/6 6 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 114/7 7 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 114/9 24 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 116/11 14 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 117/4 24 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 117/5 40 cesta javna pot 
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2166 Češnjica pri Kropi 117/7 219 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 1185/2 100 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 1193/9 67 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 147/4 42 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 157/4 68 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 203/5 19 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 203/9 1 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 220/5 36 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 220/7 6 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 267/2 475 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 267/3 22 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 276/2 7 cesta nekategorizirana cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 277/4 378 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 278/2 14 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 426/5 254 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 495/5 35 cesta nekategorizirana cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 497/4 385 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 500/2 155 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 551/9 22 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 75/11 7 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 635/2 9 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 687/1 22 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 687/2 34 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 701/2 18 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 750/11 10 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 754/3 38 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 888/3 7 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 888/4 229 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 888/4 229 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 895/7 119 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 910/7 157 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 968/3 14 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 969/2 1 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 970/2 10 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 971/1 40 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 984/5 2 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 984/6 3 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 984/8 98 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 984/9 41 cesta lokalna  cesta 
2155 Hraše 194/12 33 cesta javna pot 
2160 Ljubno 128/2 61 cesta lokalna  cesta 
2160 Ljubno 264/12 139 cesta lokalna  cesta 
2160 Ljubno 13/7 42 cesta javna pot 
2160 Ljubno 3/2 48 cesta javna pot 
2158 Mošnje 422/2 265 cesta javna pot 
2158 Mošnje 428/4 92 cesta javna pot 
2158 Mošnje 428/5 33 cesta javna pot 
2157 Predtrg 112/9 205 cesta lokalna  cesta 
2157 Predtrg 243/5 577 cesta lokalna  cesta 
2157 Predtrg 340/14 220 cesta lokalna  cesta 
2157 Predtrg 359/41 316 cesta nekategorizirana cesta 
2156 Radovljica 306/47 247 cesta lokalna  cesta 
2161 Zaloše 102/5 23 cesta lokalna  cesta 
2161 Zaloše 906/6 116 cesta lokalna  cesta 
2161 Zaloše 988/27 69 cesta nekategorizirana cesta 

 
 

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: 3.12.2020 
 

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

SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA GRAJENO JAVNO DOBRO 
 
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) 
 
2. Obrazložitev 
 
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. Vsa zemljišča, ki so predmet 
tega sklepa, so v lasti Občine Radovljica in so namenjena javni rabi kot cesta ali obcestna 
prometna infrastruktura. 
 
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 tabele, za katere predlagamo zaznamovanje grajenega 
javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe. 
Zemljišča javno dobro – občinska cesta iz tega sklepa so zemljišča obstoječih cest, kot jih 
določa Zakon o cestah (ZCes-1). Zemljišča iz predlaganega sklepa so bila večinoma 
pridobljena v letu 2020. Zemljišča javnih cest občina pridobiva z nakupi, menjavami, 
uskladitvami zemljiško knjižnega stanja ali zemljiškoknjižnimi prenosi na podlagi zakona. 
 
3. Finančne posledice: 
 
Neposrednih finančnih posledic sprejem sklepa nima. Zemljišč z zaznambo javnega dobra ni 
mogoče odtujiti in jih ni mogoče priposestvovati. 
 
Pripravil:  
Dominik Skumavec, vodja 
Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 
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IX.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: 3.12.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva:  SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 
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 UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 
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 zemljišča s seznama: 
KO  Parcela Kvadratura [m2] Lastništvo 
2152 SREDNJA VAS 376/1 154 Javno dobro 
2155 HRAŠE del 1104/5 177 Občina Radovljica 
2156 RADOVLJICA del 149/4 30 Občina Radovljica 
2158 MOŠNJE 1675/5 626 Javno dobro 
2158 MOŠNJE 1676/3 94 Javno dobro 
2160 LJUBNO 1107/12 23 Občina Radovljica 
2160 LJUBNO 331/4 55 Javno dobro - v lasti Občine Radovljica 
2160 LJUBNO 331/6 10 Javno dobro - v lasti Občine Radovljica 
2161 ZALOŠE 973/4 10 Javno dobro 
2163 KAMNA GORICA 685/2 37 Javno dobro 
2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1706/3 101 Javno dobro 
2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1706/4 77 Javno dobro 
2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1754/2 24 Javno dobro 
2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1766/1 98 Javno dobro 

ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služijo več kot javno dobro. 
2. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 

katero se ta zemljišča izvzame iz javnega dobra.  
 

 
 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: 3.12.2020 
 

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

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 
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) 
  

2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih javnih površin 
lokalnega pomena. Zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo več javni rabi ali 
drugim potrebam občine, občina lahko v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) proda ali 
zamenja za druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javnega rabe. O izvzemu iz 
javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti ugotovitveni sklep, da se zemljišče ne 
uporablja več kot javno dobro. Neuporaba predmetnih zemljišč kot javno dobro je bila 
ugotovljena v ugotovitvenih postopkih, izvedenih ob izvajanju geodetskih meritev na terenu, 
in z letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. V 
ugotovitvenih postopkih sodelujejo strokovne službe občinske uprave in v posameznih 
primerih tudi Direkcija RS za infrastrukturo in krajevne skupnosti. Z izvzemom iz javnega 
dobra bomo omogočili pravni promet, s katerim bomo ustrezno uredili že obstoječa dejanska 
razmerja ali pravno urejanje prometne infrastrukture ali izvajanje sprejetega načrta 
razpolaganja zemljišč.  
 

Parcela Lokacija Opis in namen ureditve 

376/1 
k.o. 2152 Srednja 

vas 

 

Opuščena javna 
površina -  tangira k 

stanovanjski hiši, možna 
prodaja 
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del 1104/5 
k.o. 2155-Hraše 

 

Opuščena javna 
površina -  tangira k 

stanovanjski hiši, možna 
prodaja 

del  149/4 
 k.o. 2156-
Radovljica 

 

 

Opuščena javna 
površina – Zemljišče  
terase  gostinskega 

objekta, prodaja po tržni 
ceni 

1675/5, 1676/3 
k.o. 2158-Mošnje 

 

Opuščena javna 
površina - spremenjena 

trasa  ceste, možna 
menjava ali prodaja 

1107/12 
k.o. 2160-Ljubno 

 

Zemljišče 
transformatorske 

postaje 

331/4, 331/6 
k.o. 2160-Ljubno 

 

Opuščena javna 
površina - manipulativna 
površina  stanovanjske 

hiše, ureditev 
zatečenega  stanja 
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973/4 
k.o. 2161-Zaloše 

 

Opuščena javna 
površina - manipulativna 
površina  stanovanjske 

hiše, ureditev 
zatečenega  stanja 

685/2 
k.o. 2163-Kamna 

Gorica 

 

Opuščena javna 
površina - možna 

menjava ali prodaja 

1706/3, 1706/4 
k.o. 2166-

Češnjica pri 
Kropi 

 

 

Opuščena javna 
površina - spremenjena 

trasa  ceste, možna 
menjava ali prodaja 

1717/2, 1754/2 
k.o. 2166-

Češnjica pri 
Kropi 

 

 

Opuščena javna 
površina - spremenjena 

trasa  ceste, možna 
menjava ali prodaja 

1766/1 k.o. 
2166-Češnjica 

pri Kropi 
 

 

Opuščena javna 
površina - možna 

menjava ali prodaja 
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3. Finančne posledice 
 
Predlagani sklep nima neposrednih finančnih posledic. 
 
Pripravil:            
Dominik Skumavec, vodja           
Referata za gospodarjenje z nepremičninami      
 

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: 2.12.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SKLEP O NAJVIŠJI SKUPNI VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV, KI 

NISO PREDVIDENI V LETNIH NAČRTIH RAVNANJA Z 
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETI 
2021 IN 2022 

 
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 NAJVIŠJI SKUPNI VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV, KI NISO 
PREDVIDENI V LETNIH NAČRTIH RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETI 2021 IN 2022 
 

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih 
poslov, ki niso bili predvideni v letnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Radovljica za leti 2021 in 2022, in sicer: 

a) Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso predvideni v Letnem 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2021, 
lahko znaša največ 120.000 EUR. 

b) Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso predvideni v Letnem 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2022, 
lahko znaša največ 120.000 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: 2.12.2020 
 

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

SKLEP O NAJVIŠJI SKUPNI VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV, KI NISO 
PREDVIDENI V LETNIH NAČRTIH RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE RADOVLJICA ZA LETI 2021 IN 2022 
 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDLS-1) 
 
2. Obrazložitev 
 
Skladno z 2. odstavkom 27. člena ZSPDLS-1 lokalne skupnosti lahko v 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 
iz prvega odstavka 24. člena in prvega odstavka 25. člena tega zakona. Skupno vrednost pravnih 
poslov lahko vsako leto določi svet samoupravne lokalne skupnosti. 
 
Proračun Občine Radovljica za leti 2021 in 2022 predvideva sledeče vrednosti prodaj in nakupov: 

Leto 

44812 - Nakup in 
oprema zemljišč 

(NRP 013010,konto 
420600) 

20% vrednosti  
nakupov Predlog sklepa 

Prihodki od prodaje 
nepremičnin 
(7221 -Prihodki iz 
prodaje stavbnih 
zemljišč) 

20% vrednosti 
prodaj Predlog sklepa 

2021 200.000 € 40.000 € 30.000 € 750.000 € 150.000 € 90.000 € 

2022 200.000 € 40.000 € 30.000 € 500.000 € 100.000 € 90.000 € 

 
Na osnovi podatkov iz zgornje tabele predlagamo mejne vrednosti za sklepanje pravnih poslov, ki 
niso predvideni v letnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica. 
Predlagane vrednosti so manjše od največjih možnih vrednosti, ki jih še dopušča zakon.  
 
3. Finančne posledice: 
 
Sprejem sklepa omogoča sklepanje manjših pravnih poslov ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, 
ki narekujejo hiter odziv. Večjih finančnih posledic ne pričakujemo. 
 
Pripravila:  
Tanja Geltar, višja svetovalka  
za gospodarjenje z nepremičninami  
 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: 3.12.2020 
 

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, ki so jih zastavili na 14. seji, in informacije. 

 
 
 
 
 

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: 1.12.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 11. seji prejela vprašanje svetnika Andreja 
Potočnika, kako daleč je občina pri pridobivanju zemljišč za novo gorenjsko regijsko 
bolnišnico, glede na to da je lokacija že umeščena v prostorskem redu na območju RA 95. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA ANDREJA POTOČNIKA 
 
Zakonska podlaga za začetek pridobivanja zemljišč za izvedbo investicije je lahko le ustrezno 
načrtovana in potrjena investicija z izdelano investicijsko in projektno dokumentacijo. V 
primeru regijske bolnišnice nosilec investicije ni občina, zato bi kot podlago za začetek 
pridobivanja zemljišč morali imeti tudi listino o sodelovanju z investitorjem, ki je za  tovrstni 
objekt Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje. 
 
Pridobivanje nepremičnin v last občine na zalogo oziroma brez zagotovila, da gre za sprejeto 
in ustrezno pripravljeno investicijo, je prepovedano skladno s 43. členom Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). 
Za pridobivanje nepremičnin za izvedbo takšne investicije bi potrebovali velik delež 
proračunskih sredstev, kar bi onemogočalo izvedbo drugih sicer že pripravljenih občinskih 
investicij. Občinska uprava bo izvajala aktivnosti za pripravo vseh ustreznih podlag za izbor 
lokacije, kar je eden od pogojev za začetek odkupovanja zemljišč. 
 
 
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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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: 30.11.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo so 
na 14. seji prejeli vprašanje svetnice Vojke Jesenko, kakšno je stanje covid-19 v občini: v 
vrtcu, šolah, Domu dr. Janka Benedika Radovljica, CUDV Radovljica, ali enote delujejo v 
polni zmogljivosti in imajo zagotovljene zdrave delovne pogoje. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Občinska uprava je za pripravo odgovora pridobila podatke, ki se nanašajo na 30.11.2020. 
 
Pouk v osnovnih in srednjih šolah se izvaja na daljavo. V sodelovanju z osnovnimi šolami v 
občini se zagotavlja topli obrok učencem in dijakom, ki so do njega upravičeni in so se nanj 
prijavili. Osnovne šole zagotavljajo topli obrok za svoje učence, za učence Osnovne šole 
Antona Janše Radovljica in dijake srednjih šol pa obrok zagotavlja osnovna šola, ki je 
najbližja njihovemu stalnemu prebivališču. Trenutno se dnevno razdeli 49 toplih obrokov in 
sicer 39 osnovnošolcem in 10 dijakom. 
 
V občini Radovljica je za predšolske otroke zagotovljeno nujno varstvo v enoti Lesce. 
Trenutno je nujno varstvo zagotovljeno za 40 otrok, ki so razdeljeni v 8 skupin. 
 
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica ima v zavodu 
vzpostavljeno rdečo cono. V njej je trenutno 21 uporabnikov, jutri, 1.12.2020, pa jo bo 
zapustilo 10 uporabnikov. Med zaposlenimi je na današnji dan 8 obolelih. V centru 
ocenjujejo, da z ustreznimi ukrepi situacijo zaenkrat dobro obvladujejo. Pri delu uporabljajo 
vso potrebno zaščitno opremo, zaposleni so bili deležni več usposabljanj, pri izvajanju 
testiranj pa sodelujejo z ZD Radovljica. Imeli so kadrovsko okrepitev s strani študentov 
medicine, trenutno jim pri delu pomaga diplomirana medicinska sestra iz ZD Radovljica. 
 
Iz Doma dr. Janka Benedika smo informacije prejeli v obliki dopisa, ki ga v celoti prilagamo. 
 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo se je seznanil s stanjem covid-19 v občini Radovljica 
na svoji 8. seji dne 5.11.2020.  
 
 
Pripravila: 
Mojca Ahčin 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

                       Tanja Pogačnik l.r. 
                        Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

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: 18.11.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 14. seji prejela pobudo svetnice Vojke Jesenko, 
da se vse občinske svetnike in člane vseh odborov seznani z vsemi nerealiziranimi sklepi, 
aktivnostmi in nastalimi obveznostmi, ki izhajajo iz prejšnjih mandatov, in da se jim omogoči 
elektronski dostop do gradiva vseh sej prejšnjega mandata. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
V 22. členu Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je med drugim določeno, da o 
izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu župan in direktor občinske 
uprave najmanj enkrat letno. Poročilo župana in direktorice občinske uprave za preteklo leto 
občinski svet na svoji seji vsako leto obravnava ob zaključnem računu proračuna občine, 
skupaj z letnim poročilom o delu občinskega sveta, s pregledom pisnih pobud ter vprašanj 
svetnikov, poročili delovnih teles občinskega sveta in poročilom o delu nadzornega odbora. 
Letna poročila s poročili o delu občinskega sveta s pregledom pisnih pobud ter vprašanj 
svetnikov ter poročili delovnih teles občinskega sveta za obdobje od leta 2010 so svetnikom 
in članom delovnih teles kot registriranim uporabnikom dosegljiva na občinskih spletnih 
straneh. Za predhodna leta jih bomo dodajali postopoma. 
 
Poseben pregled vseh nerealiziranih sklepov, aktivnosti in nastalih obveznosti, ki izhajajo iz 
prejšnjih mandatov, ni izdelan. Uvedli pa smo sprotno poročilo o izvrševanju sprejetih 
sklepov na vsaki seji občinskega sveta, ki je v gradivu za sejo občinskega sveta priloženo 
točki Pobude in vprašanja. 
 
Na podlagi pobude svetnice smo vzpostavili tudi elektronski dostop do gradiva vseh sej 
prejšnjega mandata. Dostop je vzpostavljen za člane občinskega sveta, omogočili pa ga bomo 
tudi članom delovnih teles občinskega sveta, ki bodo občinsko upravo obvestili, da to želijo. 
 
 
Pripravila: 
Manca Šetina Miklič, vodja 
Kabineta župana 
 

Ciril Globočnik l.r. 
Župan 
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www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum:  1.12.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja so na 14. seji prejeli pobudo svetnice Vojke Jesenko za poročilo glede izvedbe del ob 
sanaciji knjižnice – na kakšen način se že zdaj pristopa k reševanju del, če sanacija ne bo 
izvedena v garancijskem roku zaradi razglasitve epidemije, ali je pripravljen aneks k pogodbi 
glede podaljšanja garancije Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena 
Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Poročilo oz. informacija o odpravi gradbenih napak v novi knjižnici v Radovljici je tudi v 
gradivo za 15. sejo občinskega sveta priložena točki Pobude in vprašanja in zajema tudi 
odgovore na vprašanja svetnice. 
 
 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
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Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
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Datum: 1.12.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja so na 14. seji prejeli vprašanji svetnice Vojke Jesenko, če in kdaj se glede na 
problematiko Sotočja planira razširitev obstoječe ceste, ki bo vodila do morebitnega novega 
kampa, in kakšna bo zmogljivost kanalizacijske infrastrukture na območju KS Lancovo. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Razširitev ceste do morebitnega kampa na Lancovem ni vključena v veljavni Štiriletni 
program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020 – 2023, zato razširitve ceste v tem 
obdobju ne načrtujemo. Razširitev ceste tudi ni predvidena v načrtu razvojnih programov za 
obdobje 2021 do 2025, ki je sestavni del proračuna za leto 2022, ki ga obravnava občinski 
svet. 
 
Projekta izgradnje kanalizacije in vodovoda Lancovo predvidevata obnovo cest po izgradnji 
vodovoda in kanalizacije v sedanjih gabaritih.     
 
Glede vprašanja o »zmogljivosti kanalizacijske infrastrukture« pojasnjujemo, da se v osnovi 
dimenzioniranje kanalizacije izvaja na podlagi matematičnih modelov, ki izhajajo iz površine 
območja, trenutnega števila prebivalcev na tem območju ter razvojnih možnosti danega 
območja. V končni fazi se izračunani profili cevi zaokrožijo na standardne premere, ki so 
vedno večji od matematičnih. To pomeni, da so praktično vse kanalizacije zgrajene z 
določeno rezervo. To potrjuje tudi dejstvo, da kanalizacijski sistemi relativno dobro prenašajo 
vnos tujih voda (hišni priključki meteornih voda, vdor podtalnice, vdori meteornih in 
površinskih voda). Vdori teh voda se kot problem bolj odražajo na morebitnih črpališčih in v 
končni fazi na čistilnih napravah.  
 
Po izdelani projektni dokumentaciji zagotavljamo priklop na kanalizacijo praktično vsega 
naselja Spodnje Lancovo. Kanalizacija bo zgrajena do konca leta 2022. Dimenzije 
kanalizacije zagotavljajo tudi nemoten dolgoročni razvoj naselja Lancovo.  
 
Kar se tiče načrtovanega kampa na Sotočju, mora investitor zagotoviti čiščenje odpadnih voda 
znotraj območja kampa. Viške v konici turistične sezone bo lahko odvedel tudi v naše 
omrežje, a le pod predhodno dogovorjenimi pogoji.  
 
 
 

 
Rado Pintar l.r. 

Vodja Referata za infrastrukturo 

http://www.radovljica.si/
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Datum: 1.12.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednica Odbor za zdravstvo in socialno varstvo so 
na 14. seji prejeli vprašanje svetnice Vojke Jesenko, kateri ukrepi in katere aktivnosti se že 
izvajajo za sanacijo stanja in v kateri fazi je revizija poslovanja Doma dr. Janka Benedika 
Radovljica, ki jo izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Občinska uprava Občine Radovljica je dne 4.11.2020 za odgovor na zastavljena vprašanja 
svetnice pisno zaprosila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Odgovora do priprave gradiva za sejo nismo prejeli. 
 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je na svoji 8. seji dne 5.11.2020 sprejel sklep, da bo 
informacije v zvezi z vprašanjem svetnice obravnaval po pridobitvi uradnih informacij 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  
 
 
Pripravila: 
Mojca Ahčin 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
 

                       Tanja Pogačnik l.r. 
                        Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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Datum: 25.11.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Statutarno pravne komisije so na 14. seji 
prejeli pobudo občinske svetnice Vojke Jesenko za takojšnjo zagotovitev izvajanja sej 
občinskega sveta na daljavo. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena 
Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO  
 
Občinska uprava je glede na razmere v zvezi z epidemijo covida-19 aktivno pristopila k 
možnostim izvedbe seje občinskega sveta na daljavo. Izveden je bil nakup licence za 
programsko opremo Zoom, s pomočjo katere smo v mesecu novembru uspešno izvedli vse 
seje odborov in komisij, z vnaprej določenim protokolom poteka seje na daljavo in ob 
upoštevanju določil 4. odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi glede glasovanja. Ta 
določa, da člani občinskega sveta glasujejo z osebnim izrekanjem, torej možnosti tajnega 
glasovanja kljub izpolnjenim tehničnim pogojem zakon ne omogoča. 
 
 
Pripravil: 
Klemen Štefelin, 
sistemski administrator 
 

Manca Tomažin l.r. 
Vodja Oddelka za splošne zadeve 
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Datum: 26.10.2020 
 
Župan je na 14. seji prejel vprašanje svetnika Aljoša Škufce, kakšni so rezultati ankete o 
branosti časopisa Deželne novice med občani. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA ALJOŠA ŠKUFCE 
 
Podatke o branosti Deželnih novic je Časopisnemu svetu in županu posredovala direktorica 
Gorenjskega glasa, ki je izbrani izvajalec izdajateljski opravil za Deželne novice, po 4. seji 
Časopisnega sveta 16.1.2020, in sicer na podlagi raziskave branosti in bralcev (RBB). Projekt 
RBB je predstavljen na spletni strani https://rbb.si/  
 
Vprašanje svetnika smo direktorici Gorenjskega glasa posredovali 22.10.2020 in prejeli 
odgovor, ki ga prilagamo. 
 
 
 
 

Manca Šetina Miklič l.r. 
Vodja Kabineta župana 
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Direktorica občinske uprave je na 14. seji prejela pobudo svetnika Darka Marolta, naj bo 
občinska redarska služba pozorna na dogajanje na Linhartovem trgu, z opozorilom na 
plezanje otrok na spomenik Josipini Hočevar  
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA DARKA MAROLTA 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo pri rednih obhodih in 
nadzorih Linhartovega trga ni zaznal kršitev, ki jih v pobudi navaja svetnik. Nadzor bomo 
opravljali tudi v bodoče. V primeru zaznanih kršitev plezanja na spomenik bomo izvedli 
potrebne postopke na podlagi Zakona o javnem redu in miru in Zakona o prekrških. 
 
 
 
 

Tomaž Dolar l.r. 
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

občin Radovljica in Naklo 
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Datum: 22.10.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 14. seji prejela pobudo svetnice Barbare Sitar, da 
se sredstva iz naslova nerealiziranega letnega programa športa razporedi nazaj med športne 
klube in društva in se jim s tem pomaga zagotoviti preživetje. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE BARBARE SITAR 
 
Glede na to, da zaradi epidemije covid-19 številnih prireditev, ki so jih izvajalci letnega 
programa športa prijavili na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2020, 
ni bilo mogoče izvesti, so bili izvajalci, ki niso uspeli realizirati prijavljenega programa, pozvani 
k podpisu aneksov k pogodbam. Na podlagi teh aneksov so bila izvajalcem na razpisu dodeljena 
sredstva ustrezno zmanjšana, skladno s tem so bila izvedena (zmanjšana) tudi nakazila. Sredstev 
iz naslova nerealiziranega programa izvajalci (z eno izjemo) v proračun tako niso vračali, pač pa 
jim s strani občine ta sredstva niso bila nakazana. 
 
Kljub razumevanju težav izvajalcev letnega programa športa (izpad vadnin/prihodkov, stroški z 
izvedbo drugih, epidemiji prilagojenih programov…) prenos ostanka sredstev iz proračuna 
2020, ki je nastal iz naslova nerealiziranega programa, v proračun za naslednje leto ni mogoč. 
Izvajalcem izvajanja letnega programa športa tudi ni mogoče sofinancirati na drugi podlagi kot 
z javnim razpisom. Objava naslednjega javnega razpisa za leto 2021 je predvidena konec tega 
leta, predvidena sredstva za ta namen pa kljub epidemiji COVID 19 in težavah pri realizaciji 
programa za zdaj ostajajo na enaki ravni kot v minulih letih.  
 
 
Pripravila: 
Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka 
za družbene dejavnosti 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 14. seji prejela pobudo svetnice Barbare Sitar za 
za individualno obravnavo primera sofinanciranja prevoza v šolo. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica zadolžil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE BARBARE SITAR 
 
O pravici do brezplačnega prevoza odloča občinska uprava v skladu s 56. členom Zakona o 
osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB in spremembe; v nadaljevanju: ZOŠ).  
 
V prvem odstavku 56. člena ZOŠ je določeno, da ima učenec pravico do brezplačnega 
prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Nadalje 
isti zakon v tretjem odstavku 56. člena določa, da ima učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj 
šolskega okoliša, v katerem prebiva, pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu 
pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. V skladu z 
devetim odstavkom 56. člena ZOŠ pa je učenec, ki se prešola v skladu s 54. členom citiranega 
zakona (učni ali vzgojni razlogi) pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče 
oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan. 
 
V navedenem primeru pa gre za preselitev v drug šolski okoliš. Učenec ima v takem primeru 
pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan. Vendar tudi za te učence, po tolmačenju 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, velja, da se učenca obravnava v skladu s tretjim 
odstavkom 56. člena ZOŠ. Pri tem ministrstvo poudarja, da ZOŠ kot temeljni pogoj za 
pridobitev pravice do brezplačnega prevoza predpisuje, da je učenčevo prebivališče oddaljeno 
od šole (v šolskem okolišu) več kot 4 kilometre, iz te pravice pa je izvedena pravica do 
povračila stroškov prevoza po 3. odstavku 56. člena ZOŠ. 
 
V navedenem primeru je bilo glede vloge za subvencioniranje šolskega prevoza odločeno v 
skladu z  veljavno zakonodajo, ki občini žal ne dopušča, da bi subvencionirala šolski prevoz. 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti 
 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 14. seji prejela vprašanja svetnika Nejca Klička, v 
kateri fazi je postopek odprave slepe ulice na Gradnikovi cesti, v čem je smisel vzpostavitve 
slepe ulice in kaj pozitivnega prinaša občini in tamkajšnjim krajanom. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Slepa ulica na delu Gradnikove ceste v Radovljici je bila vzpostavljena z namenom omejitve 
tranzitnega prometa in večje prometne varnosti. Na osnovi izdane odločbe občinske uprave z 
dne 1.9.2020 in skladno s sklepom občinskega sveta, sprejetim na 14. seji 21.10.2020, je bila 
slepa ulica odpravljena 3.11.2020. Pred tem je bil vzdolž vozišča na cestnem odseku od Spara 
do objekta Gradnikova c. 6 začrtan nivojski koridor za pešce z namenom večje prometne 
varnosti zlasti najšibkejših udeležencev v prometu.  
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 14. seji prejela pobudi svetnika Nejca Klička za 
postavitev košev za odpadke na lokacijah ob brvi pri osnovni šoli Lipnica in na cesti v Kropi 
med »Stočjem« in križiščem za Novi Plamen namesti (Stočje). Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDI SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Vsi koši za odpadke, ki so bili nabavljeni v letošnjem letu, so že postavljeni na dogovorjene 
lokacije. Pobuda za postavitev košev za odpadke na lokacijah ob brvi pri OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica in na cesti v Kropi (Stočje) bo uvrščena na seznam pobud za leto 2021. Glede na 
zbrane pobude za postavitev urbane opreme in predvidena razpoložljiva sredstva za leto 2021, 
bo po sprejemu proračuna izvedeno javno naročilo in določena mesta, kamor bo postavljena 
dodatna urbana oprema. 
 
 
Pripravila: 
Urša 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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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: 1.12.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 14. seji prejela vprašanje svetnice Maruše Šolar 
Čuden glede planov podružnične šole v Mošnjah – kakšni so načrti, se bo šola podrla in na 
istem mestu na novo zgradila, samo obnovila ali pa se bo lokacija šole prestavila na parkirišče 
in igrišče ter združila s kulturnim domom, kaj bo z igriščem, kakšen naj bi bil prometni režim. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO MARUŠE ŠOLAR ČUDEN 
 
Investicijo v podružnično šolo Mošnje narekuje zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet, 
tako prostorov za pouk in ostalih prostorov kot tudi prostorov za športno vzgojo in potrebnih 
zunanjih športnih in igralnih površin, upoštevajoč normativni prostorski program za 
predvideno 5 oddelčno šolo. Specifičnost obstoječe lokacije in organizacije širšega šolskega 
območja, kjer se nahajajo obstoječi objekti in prostori, namenjeni za izvajanje pouka, 
zahtevajo globlji razmislek in odločitev o nadomestni gradnji podružnične šole Mošnje. 
 
Osnovna izhodišča predstavljajo zagotavljanje neprekinjenega pouka na isti lokaciji tudi v 
času poteka gradnje objekta, zagotoviti varno in suho povezavo šolskih prostorov s prostori, 
namenjenimi športni vzgoji in igri, zagotoviti optimalno orientacijo šolske stavbe in 
organizacijo šolskih prostorov, skladno z zahtevami veljavne regulative (Navodila za graditev 
osnovnih šol v RS) in načeli trajnostne gradnje.  
 
Da je mogoče zadostiti vsem omenjenim izhodiščem, je treba predhodno pridobiti soglasje 
Ministrstva za kulturo k izbrisu obstoječe šolske stavbe iz Registra kulturne dediščine, ki pa 
trenutno tej nameri nasprotuje. Slednje pomeni, da ni dovoljeno spreminjanje zunanjega 
izgleda obstoječega objekta, kar pa ne omogoča načrtovanja novega objekta, ki naj sledi 
navedenim izhodiščem. Občina trenutno izvaja vse možne aktivnosti za pridobitev soglasja 
ministrstva. Za potrebe razreševanja te problematike bo naročila potrebne ekspertize. Hkrati 
pa je za pridobitev končne rešitve umestitve in gradnje podružnične šole naročila projekt 
idejne rešitve nove prometne ureditve, ki naj zagotavlja prometno varnost na širšem šolskem 
območju in zagotavlja dostop in obračališče za šolski avtobus ter idejno zasnovo nove 
podružnične šole, ki sledi navedenim izhodiščem. Ker pravilnik v primeru novogradnje šole 
narekuje tudi obvezno izgradnjo male vadbene enote predpisanih dimenzij, bo v naročeni 
idejni rešitvi podana tudi rešitev razširitve obstoječe večnamenske dvorane v Kulturnem 
domu Mošnje, kjer že poteka pouk športne vzgoje.  
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Po pridobitvi soglasja Ministrstva za kulturo o izbrisu obstoječe šolske stavbe iz Registra 
kulturne dediščine in po predstavitvi idejne rešitve nove podružnične šole zainteresirani 
javnosti, namerava občina naročiti vso preostalo projektno dokumentacijo, potrebno za 
izvedbo investicije.  
 
 
Pripravila: 
Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo,  
okolje, prostor in investicije 
Karmen Korošec, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske 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: 3.12.2020 
 

ODGOVORI NA USTNO POBUDO IN VPRAŠANJE 
 
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovora na 
vprašanje in pobudo, zastavljeni ustno na 14. seji, zadolžil občinsko upravo. 
 
Maksimiljan Kalan:   

- ustna pobuda, da izvedba sej na daljavo velja tudi za delovna telesa in komisije 
občinskega sveta, ne samo za seje občinskega sveta, kot je to sklenila Statutarno pravna 
komisija.  

Odgovor občinske uprave: Seje delovnih teles občinskega sveta za obravnavno osnutkov 
proračunov za leti 2021 in 2022 so bile 4. in 5.11.2020 izvedene na daljavo. 
 
Branko Fajfar: 

- ustno vprašanje, kdo bo plačal oz. koliko bo plačala občina za odpravo gradbenih napak 
na radovljiški knjižnici. Prosil je, da se v detajle napiše, kaj in kako je s sanacijo ter kdo 
oz. koliko bo občina plačala za to. 

Odgovor občinske uprave: Odgovori na vprašanja so zajeti v priloženi Informaciji o odpravi 
gradbenih napak v novi knjižnici v Radovljici. 
 
 
 
 
 

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 
 
Številka: 35200-0113/2020-9 
Datum: 30.10.2020 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Informacija: OBVESTILO O IZJEMNI DODELITVI NEPROFITNEGA 

STANOVANJA OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Občanka Občine Radovljica je podala vlogo za izjemno dodelitev neprofitnega stanovanja. 
Opisala je stanovanjske, socialne in zdravstvene razmere svoje tričlanske družine. 
Vlagateljica trenutno s svojim 7,5 mesečnim sinom živi v materinskem domu, od koder se 
mora izseliti do 10.11.2020, ko ji poteče pravica do bivanja. Trenutno vlagateljica prejema 
starševsko nadomestilo, po izteku le tega pa bo brezposelna oseba. Partner je edini zaposlen, 
živi v Ljubljani v sobici, s souporabo skupnih prostorov. Ker obiski v materinskemu domu 
niso dovoljeni, vlagateljica za sina skrbi sama, partnerju so omogočeni stiki z otrokom tako, 
da se vsi skupaj dobijo zunaj doma. Otrok je nedonošenček in obiskuje razvojno ambulanto. 
Želeli so pridobiti najemniško stanovanje, vendar so bili zavrnjeni z argumentom, da ne 
sprejemajo družin, ponekod pa stanovanja niso bila primerna za dojenčka (plesen, vlaga). 
Dvakrat letos so sodelovali tudi na razpisu Stanovanjskega sklada RS, vendar niso imeli sreče 
pri izboru. Možnosti bivanja pri kom od sorodnikov nimajo. Družina se nahaja v težkem 
socialnem položaju in hudi stanovanjski stiski.  
 
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04, s spremembami 
in dopolnitvami) (v nadaljevanju Pravilnik) v 2. odstavku 29. člena določa, da se na podlagi 
odločitve župana lahko po poprejšnjem mnenju Centra za socialno delo dodeli neprofitno 
stanovanje za določen čas tudi družini, kjer je začasna preselitev potrebna zaradi varstva 
interesov otrok. Nadalje Pravilnik v 3. odstavku tega člena določa, da se o odločitvi o izjemni 
dodelitvi neprofitnega stanovanja po drugem odstavku tega člena obvesti občinski svet.  
 
Materinski dom je v dopisu z dne 22.6.2020 obvestil Občino Radovljica o nastali situaciji, v 
kateri sta se znašli vlagateljica in njena družina, s prošnjo po pristopu k rešitvi nastale 
situacije. 
 
Center za socialno delo Gorenjske, Enota Radovljica je z dopisom številka 1224/1980/2020-
31887, z dne 17.9.2020, občini izdal mnenje o socialnih razmerah za dodelitev neprofitnega 
stanovanja v najem, z zaprosilom za reševanje nastale situacije vlagateljice. 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Iz zgoraj navedenega nedvoumno izhaja, da je začasna preselitev potrebna zaradi varstva 
interesa mladoletnega otroka. Občanki je bilo stanovanje dodeljeno na podlagi odločbe 
številka 35200-0113/2020-4 z dne 14.10.2020, za določen čas, za dobo dveh let, in sicer od 
1.11.2020 do 31.10.2022. 
 
 
Pripravila: 
Petra Koblar, višja svetovalka 
za stanovanjske 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: 7.10.2010 
 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Informacija: POREVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA 
 
 
Računsko sodišče RS je 16.11.2020 izdalo Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi Občine 
Radovljica. Na podlagi predloženega odzivnega poročila občine Računsko sodišče v 
porevizijskem poročilu ocenjuje, da je izkazani popravljalni ukrep za odpravo ugotovljene 
nepravilnosti, to je zahteva za vračilo preveč izplačanih sejnin dvema članoma občinskega 
sveta, zadovoljiv. 
 
Porevizijsko poročilo je objavljeno na spletnih straneh Računskega sodišča in dostopno tudi 
preko povezave na občinskih spletnih straneh www.radovljica.si v zavihku Občinska uprava – 
Strategije, poročila, dokumenti.  

 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
Župan 

 

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:  1.12.2020 
Številka:  4111-0007/2018 
 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:   INFORMACIJA O ODPRAVI GRADBENIH NAPAK V NOVI 

KNJIŽNICI V RADOVLJICI 
 
 
O odpravi gradbenih napak v novi knjižnici Radovljica smo že poročali maja in oktobra 2020. 
Sanacijska dela so se nadaljevala tudi v novembru. 
 
Izvajalec je v skladu z dogovorom predložil predlog sanacije zamakanja ob požarnem 
stopnišču nad kletno etažo. Izvajalec sanacije Kern d.o.o. je zaradi vremenskih razmer in 
zaradi optimizacije stroškov predlagal spremenjeno lokacijo izreza tlaka bližje stopnišču. 
   
Naročnik, projektant in nadzornik so se strinjali, da se takoj izvede tudi novo predlagani 
poseg, zaradi dvoma, da bo tak poseg pomenil dokončno rešitev, ker ne predvideva 
kontroliranega odvoda zaustavljene vode pod hidroizolacijo, se naknadno izvede prvotno 
potrjeni poseg v celotni dolžini objekta, tako da bo možno vodo, ki predvidoma priteka z 
Vurnikovega trga pod hidroizolacijo, nadzorovano odvesti. Poseg se izvede, če se bo izkazalo, 
da izvajalčeva sanacija ni v celoti preprečila zamakanja v kletno etažo. 
 
Dne 9.11.2020 je izvajalec sanacije Kern d.o.o. posredoval poročilo o izvedenih delih na 
ploščadi, in sicer je izvedel bariero med obstoječo hidroizolacijo in armiranobetonsko ploščo 
po sistemu servidek+servipak.  
 
Dne 12.11.2020 je bil zaključen nalivalni poskus, ki ga je izvajalec izvedel z namenom 
preveriti tesnost ravne strehe pod teraso nad 2. nadstropjem, kjer se občasno pojavlja 
zamakanje. Nalivalni poskus je pokazal, da je streha vodotesna. Vzrok zamakanja mora 
izvajalec poiskati na fasadi ali na stikih fasade in strehe. 
 
Na strehi nad mansardo se je pokazalo, da je treba izvesti nove vertikalne zaključke pri še 
dveh instalacijskih jaških. Dela je izvajalec sanacije Kern d.o.o. zaključil 1.12.2020. 
 
Vsa sanacijska dela so strošek izvajalca, Javne razsvetljave d.d., saj za fasado, hidroizolacije 
in streho, komunalne naprave in napeljave ter konstrukcijsko trdnost in varnost odgovarja 10 
let, to je do 10.6.2028.  
 
Dodatno je njegova obveznost zavarovana z bančno garancijo, ki jo lahko unovčimo, če 
izvajalec ne bi odpravil napak. Višina bančne garancije za fasado, hidroizolacijo in streho, 
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komunalne naprave in napeljave ter konstrukcijsko trdnost in varnost, ki poteče 10.5.2023 in 
jo je izvajalec dolžan podaljšati do 10.6.2028, je 49.359,32 EUR. Bančna garancija za ostala 
dela v višini 82.021,25 EUR poteče 10.6.2021. 
 
Sanacijska dela brez prekinitev potekajo tudi v času epidemije, tako da ocenjujemo, da iz tega 
naslova sklenitev aneksa k pogodbi za podaljšanje garancij ni potrebna. 
 
 
 
Pripravila: 
Eva Tomaževič, višja svetovalka 
za gradbene zadeve 

 
Ciril Globočnik l.r. 

Župan 
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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: 1.12.2020 
 
 

POROČILO  
O POTEKU ODZIVA OB DRUGEM VALU EPIDEMIJE COVID-19 

 
 
Ob ponovnem širjenju okužb in razglasitvi epidemije zaradi COVID-19 je bil aktiviran 
državni načrt 19.10.2020. Na občini in štabu CZ smo razmere spremljali že ves čas priprav in 
tudi preverili našo pripravljenost in pripravljenost ključnih ustanov v občini.  
 
Že pred razglašeno epidemijo smo ponovno naročili dodatne količine razkužil in ob tem 
pomagali tudi šolam in vrtcem, kjer so porabe teh sredstev res velike. 
 
Dogovorili smo se, da vse usklajevanje teče telefonsko ali preko elektronske pošte, sestanki 
so zgolj izjemoma, če se da preko video konference. 
 
Z dnem 20.10.2020 je župan podpisal odredbo o aktiviranju štaba CZ in odredil, da se za 
potrebe izvajanja nalog ob epidemiji lahko aktivira enote v občini. 
 
Po dogovoru z vodstvom Doma dr. Janka Benedika Radovljica (DSO) smo za izvajanje 
pomoči na domu zagotovili lokacijo, da ne prihaja do stikov med osebjem v domu in osebjem, 
ki izvaja pomoč na domu. Ta lokacija je pisarna TD Mošnje v gasilskem domu v Mošnjah, 
kjer ima osebje na voljo pisarno in sanitarije ter prostor za razdeljevanje termo posod. Poleg 
tega smo zagotovili tudi redne dnevne prevoze hrane na relaciji DSO – pisarna TD Mošnje. 
Prevoze med tednom zagotovijo osnovne šole s hišniki ali drugim osebjem, preko vikendov 
pa gasilske enote. 
 
Pri sanitarnem kontejnerju ob DSO smo uredili nadstrešnico in jo zaprli s ceradami, saj je v 
tem delu filter iz rdeče cone v čisti del. Pomagali smo tudi pri predlaganju primerne lokacije 
za morebitno zunanjo rdečo cono ob povečanem številu okužb v DSO. Ker je selitev in 
vzpostavitev takšne zunanje cone ter dnevno delovanje te cone velik logistični zalogaj in ob 
dejstvu, da se število okuženih ni povečevalo, vzpostavitev te cone trenutno še ni bila 
potrebna. 
 
Z 22.10.2020 je bila zaprta tudi pešpot mimo CUDV Radovljica zaradi lažjega delovanja v 
CUDV. V centru so zagotovili tudi dodatne objekte za izvajanje dela v rdeči in sivi coni. V 
vmesnem obdobju smo za CUDV zagotovili tudi nekaj zaščitne opreme, saj je zaradi narave 
dela pri njih poraba osebne zaščitne opreme velika in je bilo nekaj težav zaradi zamika z 
dobavami opreme. Za izvajanje dnevnega programa v CUDV je občina zagotovila začasno 
lokacijo izvajanja programa v stari knjižnici ter s tem omogočila, da so v CUDV pridobili 
potrebne prostore za vzpostavitev rdeče cone ter zmanjšali možnosti za vnose okužb. 
 
Ob pojavu okužb v dislociranih enotah CUDV se je pojavila potreba po skupni rdeči coni, ki 
so jo vzpostavili v VDC v Radovljici. Pomoč smo ponudili pri vzpostavitvi te rdeče cone in 
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čiščenju in prenosu opreme, veliko so pri tem opravili tudi sami, pomagala pa je tudi regijska 
CZ s transportom postelj.  
 
Glede na pogovore, ki smo jih opravili z vodstvi DSO in CUDV, in ob oceni možnih nalog 
smo preverili stanje opreme in še dodatno zagotovili nekaj zaščitne opreme v skladišču CZ, 
saj je skladno z načrtom potrebno zagotavljati zaščitno opremo in sredstva vsaj za en mesec 
delovanja, ob upoštevanju, da so na našem območju ustanove, kjer se lahko pojavijo težave in 
je potrebna naša pomoč, pa je zaloga opreme še toliko bolj pomembna. 
 
Z odredbo župana je varstvo za starše predšolskih otrok, ki nimajo zagotovljenega varstva, 
organizirano v Vrtcu Radovljica, enota Lesce. V času priprave poročila vrtec obiskuje 40 
otrok v 8 skupinah. Za učence osnovnih šol in dijake pa je občina v času izobraževanja na 
daljavo organizirala možnost brezplačnega toplega obroka. Zaradi lažje logistike za prevzem 
hrane delujejo kuhinje v osnovnih šolah v Radovljici, Lescah in Lipnici (trenutno dnevno 
pripravijo 49 toplih obrokov: 39 za osnovnošolce in 10 za dijake. 
 
Z odredbama župana so bila zaprla vsa javna igrišča, medobčinski inšpektorat in redarstvo pa  
nadzira upoštevanje ukrepov.  
 
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, prepovedi zbiranja ljudi na javnih 
krajih in površinah ter obveznega nošenja in uporabe mask na javnih površinah. V obdobju 
prepovedi gibanja ljudi izven občine stalnega ali začasnega prebivališča se redno nadzira 
upoštevanje te določbe. V dogovoru in sodelovanju s Policijsko postajo Radovljica se v tem 
času poostreno izvaja nadzor gibanja ljudi izven njihovih občin.  
 
Občina je 20.10.2010 odprla informacijsko telefonsko številko 04 537 23 39, na katero se v 
času epidemije v delovnem času občinske uprave lahko obračajo občani. Ta številka je 
namenjena tudi klicem oseb, ki zaradi karantene potrebujejo pomoč pri oskrbi z življenjskimi 
potrebščinami ali drugo pomoč, ki jo s prostovoljci organizira OZRK Radovljica. Tako na 
občini spremljajo morebitne potrebe občanov in so v kontaktu z OZRK Radovljica, ki pa tudi 
ne zaznava večjih potreb pri prebivalcih.  
 
OZRK Radovljica je sicer že pred razglašeno epidemijo prejelo donacijo zaposlenih Sportine 
Bled, ki jo je namenilo družinam, ki so se zaradi epidemije znašle v stiski. Po telefonu nudijo 
ljudem tudi laično psihosocialno podporo in informacije, kam se lahko obrnejo, če potrebujejo 
dodatno pomoč. Predvsem so zaznali stisko samostojnih podjetnikov. 
 
Prostovoljci OZRK Radovljica sodelujejo tudi z Domom dr. Janka Benedika Radovljica, vsak 
teden za oskrbovance opravijo nakupe v trgovini, lekarni in za njih postorijo vse tisto, kar bi 
sicer sami, zaradi trenutne situacije pa doma ne morejo zapuščati. Za vse oskrbovance so 
pripravili tudi darila z domačimi piškoti in kavo. Bolničarji, prostovoljci, člani ekip za prvo 
pomoč OZRK Radovljica, pa pomagajo tudi medicinskemu osebju Univerzitetne klinike 
Golnik. 
 
Vse ključne informacije se objavljajo na spletni strani občine, kjer je bil v ta namen ponovno 
vzpostavljen poseben zavihek. 
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Da kljub sorazmerno velikemu številu okužb v naši občini in v ključnih ustanovah stanje 
obvladujemo brez večjih pretresov, gre v veliki meri zasluga tudi vodstvom in vsem 
zaposlenim v teh ustanovah, saj so svoje kapacitete, opremljenost in pripravljenost na odziv 
močno izboljšali v vmesnem obdobju. Vsekakor gre pohvala vsem, ki se dnevno trudijo, da te 
razmere vzdržujejo tudi ob izpadu zaposlenih in ob dejstvu, da je delo v teh razmerah za njih 
bistveno bolj naporno. 
 
 
Pripravili: 
Janez Koselj, poveljnik CZ Občine Radovljica 
Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve 
Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Radovljica in Naklo 
Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana 
 
 
 

Janez Koselj 
Poveljnik CZ Občine Radovljica 
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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: 3.12.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Informacija:  POROČILO O IZVRŠEVANJU SPREJETIH SKLEPOV 
 
 
Izvrševanje sklepov, sprejetih na 14. seji občinskega sveta 21.10.2020: 
 
II. Volitve in imenovanja 
a) Imenovanim članom Občinske volilne komisije so vročeni sklepi o imenovanju.  
b) SGTŠ Radovljica je vročen sklep s pozitivnim mnenjem h kandidatoma za ravnatelja 
Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. 
 
III. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju občine Radovljica 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Radovljica je objavljen v DN UO, št. 272/2020. 
 
IV. Osnutka Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2021 in 2022 
Odgovori na seji podane pripombe, predloge in vprašanja so v gradivu predlogov Odlokov o 
proračunih Občine Radovljica za leti 2021 in 2022, ki sta na dnevnem redu 15. seje 
občinskega sveta.  
Opravljena je bila javna razprava, ki je trajala od 22.10.2020 od 8. ure do 6.11.2020 do 13. 
ure.  
 
V. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih 
površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center) 
V pripravi je predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center), vključno s 
pripravo stališč do pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz 
razprave na občinskem svetu. 
 
VI. Poročila nadzornega odbora 
Nadzornemu odboru je vročen sklep o seznanitvi občinskega sveta s poročili nadzornega 
odbora:   

1. o opravljenem nadzoru v Vrtcu Radovljica, 
2. o opravljenem nadzoru na Komunali Radovljica za leto 2019, 
3. o opravljenem nadzoru – Zaključni račun Občine Radovljica za leto 2019, 
4. o opravljenem nadzoru v OŠ Staneta Žagarja Lipnica, 

 

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


X/45 
 

VII. Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (dveh prodajnih pogodb) za prodajo zemljišč 
na območju gramoznice Graben 
22.10.2020 je bilo objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine 
Radovljica - Gramoznica Graben. Javno odpiranje prispelih ponudb je bilo 26.11.2020. 
Občina Radovljica je pravočasno prejela dve ponudbi za nakup celotnega kompleksa zemljišč. 
Ugotovljeno je bilo, da sta ponudbi popolni in da je najugodnejši ponudnik AŽMAN d.o.o., ki 
je za nakup celotnega kompleksa zemljišč ponudil 1.206.000,00 EUR. Trenutno potekajo 
aktivnosti za sklenitev in realizacijo pravnega posla. 
 
VIII. Pobude in vprašanja 
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov so v gradivu za 15. sejo občinskega sveta. 
 
IX. Problematika na Gradnikovi cesti ob postavitvi zapore in njena medijska odmevnost 
2. Župan je 4.11.2020 poslal zaprosilo za mnenje Ministrstvu za infrastrukturo in Zakonodajno-
pravni službi Državnega zbora Republike Slovenije glede obveznosti izdelave elaborata prometne 
ureditve, vezano na 2. odstavek 100. člena Zakona o cestah. V zaprosilu je izrecno poudarjeno, da 
spremenjeni prometni režim vpliva na več kot tisoč ljudi ter da se z odločbo o postavitvi prometne 
signalizacije spreminja prometni režim tako, da je bila na delu dvosmerne mestne zbirne ceste, 
označene z LZ, uvedena slepa ulica. Odgovorov do današnjega dne še nismo prejeli. 
3. Predsednik Statutarno pravne komisije bo obvezni razlagi Odloka o občinskih cestah in Odloka 
o prekategorizaciji občinskih cest, predvsem s stališča ali bi moral o tovrstnih trajnih spremembah 
prometnega režima (sem ne štejemo zapore cest zaradi popravil ali prireditev) in vpliva na več kot 
100 ljudi oz. na več kot 35% prebivalcev naselja ali posamičnega dela naselja, predhodno že sedaj 
odločati občinski svet, brez predlogov sprememb v naslednjem 4. sklepu (tolmačenje 11. člen 
Odloka o občinskih cestah, itd.), uvrstil na dnevni red naslednje redne Statutarno pravne komisije, 
ki bo predvidoma 10.12.2020. 
4. Župan bo z občinsko upravo pristopil k spremembi Odloka o občinskih cestah takoj, ko bo 
prejel odgovora iz 2. sklepa in obvezno razlago iz 3. sklepa, kar bo določilo vsebino sprememb. 
Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah je uvrščen v predlog plana dela občinskega sveta 
za leto 2021, ki je na dnevnem redu 15. seje občinskega sveta. 
5. Na obravnavanem odseku je bil prometni režim povrnjen v prvotno stanje 3.11.2020, prav tako 
so bili odstranjeni stebrički. 
6. Župan je 20.11.2020 vsem občinskim svetnikom preko elektronske pošte poročal o dokončni 
oz. delni izvedbi (in vzrokih za nedokončanje) nalog. 
 
 
Pripravila: 
Metka Gaber 
 
 
 
 
          Alenka Langus l.r.      Ciril Globočnik l.r. 
Direktorica občinske uprave                         Župan 
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	48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 39.000 €
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	48126 Sofinanciranje programov športa 420.000 €
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	19 IZOBRAŽEVANJE 4.279.743 €
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	49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 46.745 €
	49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600 €
	49271 Tekmovanja in srečanja 2.000 €
	49275 Sofinanciranje zasebnih in drugih OŠ z javno veljavnim programom 6.000 €
	49282 Investicije in obnova OŠ 45.000 €

	19039002 Glasbeno šolstvo 100.000 €
	49258 Glasbena šola Radovljica 97.000 €
	49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 3.000 €


	1905 Drugi izobraževalni programi 84.040 €
	19059001 Izobraževanje odraslih 84.040 €
	49270 Ljudska univerza Radovljica 84.040 €


	1906 Pomoči šolajočim 410.000 €
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 397.900 €
	49272 Šolski prevozi 397.900 €

	19069003 Štipendije 12.100 €
	49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 8.600 €
	49273 Štipendiranje študentov 3.500 €



	20 SOCIALNO VARSTVO 1.049.072 €
	2002 Varstvo otrok in družine 37.556 €
	20029001 Drugi programi v pomoč družini 37.556 €
	41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 6.299 €
	41020 Sofinanciranje materinskega doma 2.047 €
	49106 Darilo novorojenčkom občine 29.210 €


	2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.011.516 €
	20049002 Socialno varstvo invalidov 45.000 €
	41007 Družinski pomočnik 43.000 €
	41023 Odpravljanje ovir za invalide 2.000 €

	20049003 Socialno varstvo starih 878.840 €
	41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 530.000 €
	41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 255.000 €
	41024 Medgeneracijski center Radovljica 84.900 €
	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 17.537 €
	41015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK" 14.521 €
	41026 Reintegracijski center 3.016 €

	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 39.639 €
	41018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500 €
	41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij 28.900 €
	41028 Sofinanciranje paliativne mreže 3.239 €




	5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1.645.099 €
	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 358.590 €
	0403 Druge skupne administrativne službe 358.590 €
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 358.590 €
	40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 59.000 €
	44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 243.690 €
	44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 9.900 €
	44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 46.000 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 91.329 €
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 38.079 €
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 38.079 €
	44520 CLLD 28.579 €
	44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 9.500 €


	0603 Dejavnost občinske uprave 53.250 €
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 53.250 €
	44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 53.250 €



	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 203.280 €
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 188.280 €
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 188.280 €
	44516 Projekti LEADER programa 41.000 €
	44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 60.000 €
	44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 20.000 €
	44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 67.280 €


	1103 Splošne storitve v kmetijstvu 15.000 €
	11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 15.000 €
	44514 Stroški azila za zapuščene živali 15.000 €



	14 GOSPODARSTVO 167.000 €
	1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 167.000 €
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 167.000 €
	44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 76.000 €
	44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 55.000 €
	44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 36.000 €



	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 623.900 €
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 376.900 €
	16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 85.000 €
	46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 85.000 €

	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 185.000 €
	46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 185.000 €

	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 106.900 €
	46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 46.500 €
	46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 60.400 €


	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 247.000 €
	16069002 Nakup zemljišč 247.000 €
	44812 Nakup in oprema zemljišč 247.000 €



	20 SOCIALNO VARSTVO 125.000 €
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva 125.000 €
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 125.000 €
	41001 Subvencije najemnin za stanovanja 125.000 €



	22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 26.000 €
	2201 Servisiranje javnega dolga 26.000 €
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 26.000 €
	40129 Plačila obresti od najetega dolga 26.000 €



	23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50.000 €
	2303 Splošna proračunska rezervacija 50.000 €
	23039001 Splošna proračunska rezervacija 50.000 €
	44807 Splošna proračunska rezervacija 50.000 €




	5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE 10.043.740 €
	02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 90.000 €
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike 90.000 €
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 90.000 €
	44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 90.000 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 150.000 €
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 150.000 €
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 150.000 €
	41012 Participativni proračun "Za moj kraj" 150.000 €



	08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.120 €
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.120 €
	08029001 Prometna varnost 3.120 €
	44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 3.120 €



	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 65.000 €
	1104 Gozdarstvo 65.000 €
	1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 47.100 €
	12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 47.100 €
	44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 47.100 €



	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.038.761 €
	1302 Cestni promet in infrastruktura 6.038.761 €
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.137.000 €
	44698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 722.000 €
	44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini 415.000 €

	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.480.165 €
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.498.835 €
	44690 Pločniki in hodniki za pešce 45.000 €
	44691 Kolesarske steze 936.330 €

	13029003 Urejanje cestnega prometa 244.096 €
	44303 Cestna oprema 60.000 €
	44314 Obeležba uličnih sistemov 6.000 €
	44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 56.000 €
	44693 Urejanje mirujočega prometa 119.096 €
	44695 Vodenje banke cestnih podatkov 3.000 €

	13029004 Cestna razsvetljava 177.500 €
	44302 Cestna razsvetljava 100.000 €
	44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 77.500 €



	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.169.940 €
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.169.940 €
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 8.760 €
	44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100 €
	44200 Zbirni center Radovljica 3.660 €

	15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.161.180 €
	44227 Ravnanje z odpadno vodo 2.161.180 €



	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.359.819 €
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 209.890 €
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 46.550 €
	44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS 11.000 €
	44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS 15.750 €
	44907 Vodenje katastra komunalnih naprav 19.800 €

	16029003 Prostorsko načrtovanje 163.340 €
	44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte 75.300 €
	44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti 60.000 €
	44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 28.040 €


	1603 Komunalna dejavnost 710.528 €
	16039001 Oskrba z vodo 573.105 €
	44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 573.105 €

	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 34.923 €
	44328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 17.000 €
	44667 Pokopališče Begunje 17.923 €

	16039003 Objekti za rekreacijo 75.000 €
	44909 Parkovne in hortikulturne ureditve 75.000 €

	16039004 Praznično urejanje naselij 27.500 €
	44910 Praznična okrasitev naselij 27.500 €


	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 439.401 €
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč 439.401 €
	44228 Urejanje občinskih zemljišč 439.401 €



	23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 120.000 €
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 120.000 €
	23029001 Rezerva občine 120.000 €
	41011 Proračunska rezerva občine 120.000 €




	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 146.000 €
	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 120.869 €
	0403 Druge skupne administrativne službe 120.869 €
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 120.869 €
	76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 41.288 €
	76002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.981 €
	76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 66.600 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.131 €
	0603 Dejavnost občinske uprave 25.131 €
	06039001 Administracija občinske uprave 25.131 €
	75001 Materialni stroški - javna služba 12.150 €
	75002 Strošek dela - javna služba 12.981 €




	83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 211.420 €
	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 211.420 €
	0603 Dejavnost občinske uprave 211.420 €
	06039001 Administracija občinske uprave 192.420 €
	83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 138.300 €
	83200 Materialni stroški 54.120 €

	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 19.000 €
	83300 Nabava vozil in opreme za redarje 19.000 €





	C. RAČUN FINANCIRANJA -889.318 €
	5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 889.318 €
	22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 889.318 €
	2201 Servisiranje javnega dolga 889.318 €
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 889.318 €
	44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 889.318 €






	III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
	01 POLITIČNI SISTEM 6.300 €
	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 252.500 €
	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 250.441 €
	07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 263.000 €
	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 248.280 €
	12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 47.100 €
	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.998.565 €
	14 GOSPODARSTVO 95.500 €
	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.169.940 €
	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.627.133 €
	17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.000 €
	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.371.819 €
	19 IZOBRAŽEVANJE 221.000 €
	20 SOCIALNO VARSTVO 24.400 €

	PROGRAM ŠPORTA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021
	PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021
	PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021
	LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021
	LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021
	LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO ZA LETO 2021
	STANOVANJSKI PROGRAM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021
	KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2021
	KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO ZA LETO 2021
	LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2021

	Predlog proračuna Občine Radovljica za leto 2022
	ODLOK
	TABELA KS
	REZERVNI IN STANOVANJSKI SKLAD
	I. SPLOŠNI DEL
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
	4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 20.761.847 €
	40 TEKOČI ODHODKI 4.000.963 €
	400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH 1.351.068 €
	401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 217.564 €
	402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.186.631 €
	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 29.200 €
	409 REZERVE 216.500 €

	41 TEKOČI TRANSFERI 9.417.678 €
	410 SUBVENCIJE 261.000 €
	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 4.329.630 €
	412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 993.562 €
	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 3.833.486 €

	42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.925.607 €
	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 6.925.607 €

	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 417.600 €
	431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 238.500 €
	432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 179.100 €


	7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 19.972.610 €
	70 DAVČNI PRIHODKI 14.707.164 €
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 11.324.500 €
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.808.914 €
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 573.750 €

	71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.766.865 €
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA 1.905.895 €
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE 24.500 €
	712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 110.200 €
	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 38.470 €
	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 687.800 €

	72 KAPITALSKI PRIHODKI 504.530 €
	722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 504.530 €

	73 PREJETE DONACIJE 7.221 €
	730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 7.221 €

	74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.986.829 €
	740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.231.156 €
	741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 755.673 €



	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
	7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 200 €
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 200 €
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 200 €



	C. RAČUN FINANCIRANJA
	5 RAČUN FINANCIRANJA 2.673.247 €
	50 ZADOLŽEVANJE 1.731.142 €
	500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.731.142 €

	55 ODPLAČILA DOLGA 942.105 €
	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 942.105 €




	II. POSEBNI DEL
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
	10 OBČINSKI SVET 201.300 €
	01 POLITIČNI SISTEM 195.300 €
	0101 Politični sistem 195.300 €
	01019001 Dejavnost občinskega sveta 127.760 €
	40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov 75.670 €
	40106 Materialni stroški sveta 14.200 €
	40108 Financiranje političnih strank 9.700 €
	40138 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 3.640 €
	40139 Nagrade predsednikom sveta KS 6.350 €
	40141 Sredstva za delo članov OS - SDS 2.800 €
	40143 Sredstva za delo članov OS - SD 1.400 €
	40144 Sredstva za delo članov OS - NSi 1.400 €
	40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 5.600 €
	40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.400 €
	40149 Sredstva za delo članov OS - LKS 700 €
	40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 1.400 €
	40157 Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 1.400 €
	40158 Sredstva za delo članov OS - Levica 700 €
	40159 Sredstva za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 700 €
	40160 Sredstva za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar 700 €

	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 67.540 €
	40128 Stroški volitev - izvedba referenduma 67.540 €



	03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 6.000 €
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 6.000 €
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin 6.000 €
	48226 Mednarodno sodelovanje 6.000 €



	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 €
	0403 Druge skupne administrativne službe 0 €
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0 €
	40137 Uradne objave 0 €




	20 NADZORNI ODBOR 12.800 €
	02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.800 €
	0203 Fiskalni nadzor 12.800 €
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora 12.800 €
	40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 12.800 €




	30 ŽUPAN 101.490 €
	01 POLITIČNI SISTEM 101.490 €
	0101 Politični sistem 101.490 €
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov 101.490 €
	40100 Plača poklicnega funkcionarja 48.230 €
	40101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 8.060 €
	40102 Stroški za pokroviteljstva občine 17.200 €
	40103 Stroški reprezentance 14.100 €
	40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan 13.900 €




	5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 2.363.977 €
	02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25.500 €
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike 25.500 €
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 25.500 €
	40131 Stroški plačilnega prometa 9.500 €
	40153 Stroški delovanja javne blagajne 16.000 €



	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.800 €
	0403 Druge skupne administrativne službe 13.800 €
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.200 €
	40161 Priznanja in simboli občine Radovljica 3.200 €
	40164 Uradne objave 6.000 €

	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.600 €
	40162 Prireditve ob državnih praznikih 4.600 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.650.430 €
	0603 Dejavnost občinske uprave 1.650.430 €
	06039001 Administracija občinske uprave 1.635.930 €
	40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 1.141.200 €
	40122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine) 44.880 €
	40123 Prispevki delodajalca 170.200 €
	40124 Materialni stroški občinske uprave 266.550 €
	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 14.500 €
	40126 Plan nabave opreme 14.500 €



	07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 631.500 €
	0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 631.500 €
	07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 11.000 €
	40201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 3.500 €
	40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 7.500 €

	07039002 Protipožarna varnost 620.500 €
	40301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ 71.000 €
	40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 80.000 €
	40303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 19.000 €
	40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme 32.000 €
	40305 Nakup gasilske opreme 40.000 €
	40306 Nakup gasilskih vozil 115.000 €
	40307 Gasilska enota Občine Radovljica 8.000 €
	40315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 5.500 €
	40317 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 250.000 €



	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 42.747 €
	1803 Programi v kulturi 42.747 €
	18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 42.747 €
	40163 Občinski časopis 42.747 €




	5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 10.188.530 €
	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 593.150 €
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 593.150 €
	14039001 Promocija občine 30.700 €
	44707 Promocijske naloge 30.700 €

	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 562.450 €
	44708 Festival stare glasbe 36.000 €
	44717 Sredstva za delovanje turističnih društev 30.000 €
	44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 474.950 €
	44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 21.500 €



	17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 219.400 €
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 47.400 €
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 47.400 €
	40715 Zdravstvena preventiva 32.400 €
	40716 Projekt Oživimo srce 15.000 €


	1707 Drugi programi na področju zdravstva 172.000 €
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo 120.000 €
	40701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage 120.000 €

	17079002 Mrliško ogledna služba 52.000 €
	40704 Mrliško ogledna služba 52.000 €



	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.827.685 €
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine 612.465 €
	18029001 Nepremična kulturna dediščina 402.750 €
	48233 Grad Kamen 49.250 €
	48236 Graščina - Grad Radovljica 37.500 €
	48252 Kropa - Kovaški muzej 200.000 €
	48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 2.000 €
	48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 91.500 €
	48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 22.500 €

	18029002 Premična kulturna dediščina 209.715 €
	48295 Muzeji radovljiške občine 209.715 €


	1803 Programi v kulturi 978.800 €
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo 677.600 €
	48230 Zborniki in jubilejne edicije 3.000 €
	48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 674.600 €

	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 186.000 €
	48232 Vzdrževanje kulturnih domov 34.000 €
	48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2.000 €
	48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 130.000 €
	48279 Večnamenski objekt Begunje 20.000 €


	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 2.219.920 €
	18059001 Programi športa 2.159.220 €
	46203 Športni park Radovljica 92.500 €
	46207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 3.400 €
	46213 Kopališče Radovljica 1.422.920 €
	46216 Smučišče Kamna Gorica 33.200 €
	46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 3.300 €
	46221 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 25.500 €
	46227 Kopališče Kropa 30.000 €
	46243 Športni park Vrbnje 41.450 €
	46244 Dom Ljubno 2.500 €
	46245 Ostali športni objekti in nakup opreme 30.000 €
	46246 Nogometni center Lesce 28.000 €
	46247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 2.000 €
	46251 Otroška igrišča 22.000 €
	46252 Športne površine Ljubno 450 €
	48126 Sofinanciranje programov športa 420.000 €
	48129 Urejanje tekaških prog 2.000 €

	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 4.433.873 €
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.128.970 €
	19029001 Vrtci 3.128.970 €
	49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 90.000 €
	49116 Vrtec Radovljica 2.648.970 €
	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 810.863 €
	19039001 Osnovno šolstvo 710.863 €
	49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 200.143 €
	49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 120.620 €
	49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 280.700 €
	49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 47.300 €
	49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600 €
	49271 Tekmovanja in srečanja 2.000 €
	49275 Sofinanciranje zasebnih in drugih OŠ z javno veljavnim programom 7.500 €
	49282 Investicije in obnova OŠ 45.000 €

	19039002 Glasbeno šolstvo 100.000 €
	49258 Glasbena šola Radovljica 97.000 €
	49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 3.000 €


	1905 Drugi izobraževalni programi 84.040 €
	19059001 Izobraževanje odraslih 84.040 €
	49270 Ljudska univerza Radovljica 84.040 €


	1906 Pomoči šolajočim 410.000 €
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 397.900 €
	49272 Šolski prevozi 397.900 €

	19069003 Štipendije 12.100 €
	49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 8.600 €
	49273 Štipendiranje študentov 3.500 €



	20 SOCIALNO VARSTVO 1.035.422 €
	2002 Varstvo otrok in družine 37.739 €
	20029001 Drugi programi v pomoč družini 37.739 €
	41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 6.437 €
	41020 Sofinanciranje materinskega doma 2.092 €
	49106 Darilo novorojenčkom občine 29.210 €


	2004 Izvajanje programov socialnega varstva 997.683 €
	20049002 Socialno varstvo invalidov 45.000 €
	41007 Družinski pomočnik 43.000 €
	41023 Odpravljanje ovir za invalide 2.000 €

	20049003 Socialno varstvo starih 864.940 €
	41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 530.000 €
	41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 255.000 €
	41024 Medgeneracijski center Radovljica 71.000 €
	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 17.604 €
	41015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK" 14.521 €
	41026 Reintegracijski center 3.083 €

	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 39.639 €
	41018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500 €
	41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij 28.900 €
	41028 Sofinanciranje paliativne mreže 3.239 €




	5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1.655.840 €
	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 252.590 €
	0403 Druge skupne administrativne službe 252.590 €
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 252.590 €
	40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 59.000 €
	44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 143.690 €
	44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 3.900 €
	44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 46.000 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 232.750 €
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 159.500 €
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 159.500 €
	44520 CLLD 150.000 €
	44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 9.500 €


	0603 Dejavnost občinske uprave 73.250 €
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 73.250 €
	44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 73.250 €



	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 195.600 €
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 180.600 €
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 180.600 €
	44516 Projekti LEADER programa 41.000 €
	44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 60.000 €
	44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 20.000 €
	44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 59.600 €


	1103 Splošne storitve v kmetijstvu 15.000 €
	11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 15.000 €
	44514 Stroški azila za zapuščene živali 15.000 €



	14 GOSPODARSTVO 147.000 €
	1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 147.000 €
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 147.000 €
	44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 76.000 €
	44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 35.000 €
	44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 36.000 €



	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 623.900 €
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 376.900 €
	16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 85.000 €
	46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 85.000 €

	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 185.000 €
	46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 185.000 €

	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 106.900 €
	46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 46.500 €
	46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 60.400 €


	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 247.000 €
	16069002 Nakup zemljišč 247.000 €
	44812 Nakup in oprema zemljišč 247.000 €



	20 SOCIALNO VARSTVO 125.000 €
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva 125.000 €
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 125.000 €
	41001 Subvencije najemnin za stanovanja 125.000 €



	22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 29.000 €
	2201 Servisiranje javnega dolga 29.000 €
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 29.000 €
	40129 Plačila obresti od najetega dolga 29.000 €



	23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50.000 €
	2303 Splošna proračunska rezervacija 50.000 €
	23039001 Splošna proračunska rezervacija 50.000 €
	44807 Splošna proračunska rezervacija 50.000 €




	5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE 5.497.077 €
	02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 90.000 €
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike 90.000 €
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 90.000 €
	44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 90.000 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 150.000 €
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 150.000 €
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 150.000 €
	41012 Participativni proračun "Za moj kraj" 150.000 €



	08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.120 €
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.120 €
	08029001 Prometna varnost 3.120 €
	44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 3.120 €



	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 45.000 €
	1104 Gozdarstvo 45.000 €
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 45.000 €
	44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 45.000 €



	12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 43.100 €
	1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 43.100 €
	12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 43.100 €
	44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 43.100 €



	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.364.638 €
	1302 Cestni promet in infrastruktura 3.364.638 €
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.137.000 €
	44698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 722.000 €
	44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini 415.000 €

	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.618.378 €
	44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 742.998 €
	44690 Pločniki in hodniki za pešce 38.500 €
	44691 Kolesarske steze 836.880 €

	13029003 Urejanje cestnega prometa 431.360 €
	44303 Cestna oprema 60.000 €
	44314 Obeležba uličnih sistemov 6.000 €
	44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 16.000 €
	44693 Urejanje mirujočega prometa 340.360 €
	44695 Vodenje banke cestnih podatkov 9.000 €

	13029004 Cestna razsvetljava 177.900 €
	44302 Cestna razsvetljava 100.000 €
	44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 77.900 €



	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 944.057 €
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 944.057 €
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 33.600 €
	44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100 €
	44200 Zbirni center Radovljica 15.000 €
	44235 Sanacija ekoloških otokov 13.500 €

	15029002 Ravnanje z odpadno vodo 910.457 €
	44227 Ravnanje z odpadno vodo 910.457 €



	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 737.163 €
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 209.890 €
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 46.550 €
	44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS 11.000 €
	44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS 15.750 €
	44907 Vodenje katastra komunalnih naprav 19.800 €

	16029003 Prostorsko načrtovanje 163.340 €
	44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte 75.300 €
	44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti 60.000 €
	44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 28.040 €


	1603 Komunalna dejavnost 527.273 €
	16039001 Oskrba z vodo 427.320 €
	44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 427.320 €

	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 453 €
	44328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 453 €

	16039003 Objekti za rekreacijo 75.000 €
	44909 Parkovne in hortikulturne ureditve 75.000 €

	16039004 Praznično urejanje naselij 24.500 €
	44910 Praznična okrasitev naselij 24.500 €



	23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 120.000 €
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 120.000 €
	23029001 Rezerva občine 120.000 €
	41011 Proračunska rezerva občine 120.000 €




	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 96.000 €
	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 70.869 €
	0403 Druge skupne administrativne službe 70.869 €
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 70.869 €
	76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 38.288 €
	76002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.981 €
	76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 19.600 €



	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.131 €
	0603 Dejavnost občinske uprave 25.131 €
	06039001 Administracija občinske uprave 25.131 €
	75001 Materialni stroški - javna služba 12.150 €
	75002 Strošek dela - javna služba 12.981 €




	83 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO 199.420 €
	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 199.420 €
	0603 Dejavnost občinske uprave 199.420 €
	06039001 Administracija občinske uprave 193.920 €
	83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 138.500 €
	83200 Materialni stroški 55.420 €

	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 -942.105 €
	5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 942.105 €
	22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 942.105 €
	2201 Servisiranje javnega dolga 942.105 €
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 942.105 €
	44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 942.105 €






	III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
	01 POLITIČNI SISTEM 6.370 €
	010001 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 1.820 €
	010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 640 €
	010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 0 €
	010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD 460 €
	010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 920 €
	010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 460 €
	010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 460 €
	010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 460 €
	010017 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca 460 €
	010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica 230 €
	010019 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojni član Izidor Arih 230 €
	010020 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar 230 €

	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 99.500 €
	013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13 3.900 €
	013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin 46.000 €
	013015 Upravljanje občinskega premoženja 30.000 €
	040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 18.000 €
	040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 1.600 €

	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 373.200 €
	042027 Vadbeni park Lesce 50.000 €
	042028 Projekti CLLD 50.000 €
	042030 Hitro s kolesom - 2. del 50.000 €
	042031 Lokalna samooskrba 0 €
	999901 PP - Območje 1 - Radovljica 30.000 €
	999902 PP - Območje 2 - Lesce 30.000 €
	999903 PP - Območje 3 - Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava 30.000 €
	999904 PP - Območje 4 - Brezje, Ljubno, Podnart 30.000 €
	999905 PP - Območje 5 - Begunje, Mošnje, Otok 30.000 €
	060007 Oprema za redno delovanje - KS Brezje 200 €
	060010 Oprema za redno delovanje - KS Ljubno 500 €
	013001 Plan nabave opreme - občinska uprava 14.500 €
	013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 32.500 €
	013018 Nabava vozil in opreme za redarje 5.500 €
	013019 Ureditev pisarn na OU 20.000 €

	07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 463.500 €
	022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 7.500 €
	07039002 Protipožarna varnost 456.000 €
	032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 19.000 €
	032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme 32.000 €
	032004 Nakup gasilske opreme 40.000 €
	032005 Nakup gasilskih vozil 115.000 €
	032013 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra 250.000 €


	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 220.600 €
	042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 59.600 €
	042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 60.000 €
	042131 Narava nas uči 41.000 €
	042008 Stroški azila za zapuščene živali 15.000 €
	042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 45.000 €

	12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 43.100 €
	065004 Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica 11.000 €
	065009 Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica 13.500 €
	065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 18.600 €

	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.262.175 €
	045015 Ureditev hodnikov za pešce 38.500 €
	045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 36.426 €
	045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 15.645 €
	045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 11.687 €
	045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 19.855 €
	045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 5.153 €
	045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 34.600 €
	045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 20.171 €
	045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 186.295 €
	045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 58.500 €
	045167 Sanacija mostov in rak 30.800 €
	045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici 30.000 €
	045186 Cesta Lesce - Hlebce - Begunje 30.000 €
	045192 Cesta - Alpska cesta v Lescah 20.000 €
	045213 Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji 778.380 €
	045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 10.000 €
	045314 Investicije - KS Begunje 29.062 €
	045315 Investicije - KS Brezje 22.824 €
	045318 Investicije - KS Lancovo 9.900 €
	045319 Investicije - KS Lesce 14.000 €
	045320 Investicije - KS Ljubno 19.578 €
	045321 Investicije - KS Mošnje 22.074 €
	045322 Investicije - KS Otok 11.984 €
	045323 Investicije - KS Podnart 15.000 €
	045324 Investicije - KS Radovljica 12.482 €
	055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture 254.000 €
	065013 Rekonstrukcija Savske ceste 10.000 €
	082009 Kropa - Trško jedro 5.000 €
	082054 Kamna Gorica - trško jedro 10.000 €
	045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 326.360 €
	045012 Odstranitev ovir za invalide 4.000 €
	045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija 6.000 €
	045074 Cestna oprema 30.000 €
	045159 Urbana oprema 30.000 €
	045309 Parkirna hiša Grajski park 10.000 €
	045312 Ulična oprema Linhartovega trga 16.000 €
	064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 77.900 €

	14 GOSPODARSTVO 92.500 €
	041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 35.000 €
	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 19.500 €

	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 944.057 €
	053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100 €
	053003 Sanacija ekoloških otokov 13.500 €
	053004 Zbirni center Radovljica 15.000 €
	052001 ČN Radovljica 45.496 €
	052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 97.580 €
	052024 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Radovljica 583.181 €
	052030 Primarna in sekundarna kanalizacija Kamna Gorica 102.200 €
	052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte 20.000 €
	052067 Vzdrževanje lokalnih ČN v občini Radovljica 5.000 €
	052080 Izgradnja meteorne kanalizacije 57.000 €

	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 985.723 €
	063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih 80.000 €
	063011 Vodovod v KS Lancovo 142.920 €
	063041 Sanacija vodnih zajetij 12.500 €
	063043 Primarni vodovod Kamna Gorica 119.500 €
	063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica 67.400 €
	063053 Vodovod v naselju Dobravica 5.000 €
	049001 Investicije v pokopališča - KS Begunje 10.500 €
	049002 Investicije v pokopališča - KS Brezje 0 €
	049003 Investicije v pokopališča - KS Kamna Gorica 0 €
	049004 Investicije v pokopališča - KS Kropa 500 €
	049005 Investicije v pokopališča - KS Lesce 10.550 €
	049006 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Ljubno 4.359 €
	049007 Investicije v pokopališča - KS Ljubno - Otoče 3.641 €
	049008 Investicije v pokopališča - KS Mošnje 7.700 €
	049009 Investicije v pokopališča - KS Podnart 0 €
	049010 Investicije v pokopališča - KS Srednja Dobrava 3.700 €
	049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 453 €
	061012 Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 85.000 €
	061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 185.000 €
	013003 Nakup in oprema zemljišč 247.000 €

	17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.000 €
	072005 Projekt Oživimo srce 7.000 €

	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.110.102 €
	080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 2.000 €
	082007 Graščina - Grad Radovljica 10.000 €
	082011 Kropa - Kovaški muzej 200.000 €
	082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen 49.000 €
	082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 85.000 €
	082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 5.000 €
	082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme 25.100 €
	082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme 43.000 €
	082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 2.000 €
	082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo 14.000 €
	082015 Knjižnica A. T. L. Radovljica - zgradba 130.000 €
	082031 Investicije v kulturne domove - KS Mošnje 0 €
	082034 Večnamenski objekt Begunje 20.000 €
	082043 Investicije v kulturne domove - KS Kropa 5.000 €
	082055 Ureditev kulturnega doma Kropa 15.000 €
	082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje 5.000 €
	082057 Investicije v kulturne domove - KS Podnart 4.000 €
	082059 Investicije v kulturne domove - KS Kamna Gorica 0 €
	082060 Investicije v kulturne domove - KS Lancovo 982 €
	081003 Športni park Radovljica 10.000 €
	081004 Nogometni center Lesce 8.000 €
	081005 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce 1.500 €
	081008 Smučišče Kamna Gorica 25.000 €
	081010 Investicije v otroška igrišča - KS Kropa 500 €
	081012 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 20.000 €
	081015 Kopališče Kropa 12.000 €
	081016 Investicije v otroška igrišča - KS Lancovo 0 €
	081020 Investicije v otroška igrišča - KS Srednja Dobrava 0 €
	081025 Investicije v otroška igrišča - KS Lesce 0 €
	081031 Športni park Vrbnje 39.000 €
	081033 Ostali športni objekti in nakup opreme 24.500 €
	081034 Kopališče Radovljica 8.000 €
	081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 2.000 €
	081039 Otroška igrišča 20.000 €
	081041 Investicije v otroška igrišča - KS Radovljica 0 €
	081042 Kopališče Radovljica - 1. faza 1.317.420 €
	081050 Investicije v otroška igrišča - KS Begunje 0 €
	081051 Investicije v otroška igrišča - KS Brezje 0 €
	081052 Investicije v otroška igrišča - KS Kamna Gorica 2.000 €
	081053 Investicije v otroška igrišča - KS Ljubno 4.100 €
	081054 Investicije v otroška igrišča - KS Mošnje 1.000 €
	081056 Investicije v otroška igrišča - KS Podnart 0 €

	19 IZOBRAŽEVANJE 314.500 €
	091001 Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 10.000 €
	091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 60.000 €
	091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica 30.000 €
	091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 84.500 €
	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 45.000 €
	091023 Podružnična šola Mošnje 48.000 €
	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 10.000 €
	107004 Medgeneracijski center Radovljica 10.000 €
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