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1.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-
UPB4 in spremembe) ter 17. in 109. člena Statuta Občine Radovljica 
(DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 11. seji dne 
27.5.2020 sprejel

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019, 
katerega sestavni deli so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019 sestavljata 
splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz 
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in 
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radovlji-
ca za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov.

3. člen

Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto 
2019 se deli na: bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 
in naložb ter račun financiranja.

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina/Konto Zaključni račun 2019
                                                                                                        v EUR

     I.  SKUPAJ PRIHODKI  
  (70+71+72+73+74+78) 18.161.195,02
  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.370.013,52
 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      13.833.851,34
 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 10.401.014,00
 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.738.809,68
 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 686.280,89
 706 DRUGI DAVKI 7.746,77
 71 NEDAVČNI  PRIHODKI 
  (710+711+712+713+714) 3.536.162,18

 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 
  OD PREMOŽENJA  2.017.671,43
 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 18.181,54
 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  92.131,30
 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 86.197,38
 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.321.980,53
 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 426.679,29
 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 31.090,99
 721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00
 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
  IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 395.588,30
 73 PREJETE DONACIJE (730+731) 10.205,00
 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  10.205,00
 731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00
 74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)    354.297,21
 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
  JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 313.282,19
 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
  PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
  EVROPSKE UNIJE 41.015,02
 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
  (786+787) 0,00
 786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA 
  EVROPSKE UNIJE 0,00
 787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
  EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00
  
     II.  SKUPAJ ODHODKI  (40+41+42+43) 17.576.731,26
 40 TEKOČI ODHODKI  
  (400+401+402+403+409) 3.345.675,56
 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.190.380,58
 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
  SOCIALNO VARNOST 193.283,60
 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.752.833,26
 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 37.735,20
 409 REZERVE 171.442,92
 41 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 8.688.250,08
 410 SUBVENCIJE 183.993,02
 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
  GOSPODINJSTVOM 4.023.603,55
 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
  IN USTANOVAM 990.745,86
 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  3.489.907,65
 414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 4.972.634,57
 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.972.634,57
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 570.171,05
 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN 
  FIZIČNIM OSEBAM 242.000,00
 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
  UPORABNIKOM 328.171,05
    III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
  (I. - II.) 584.463,76
  
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Skupina/Podskupina/Konto Zaključni račun 2019
                                                                                                        v EUR

     IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
  (750+751+752) 35.176,39
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5. PRAVILNIK o postopku izvedbe participativnega proračuna 
 v občini Radovljica
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 za programe vrtcev
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 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
  IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 35.176,39
 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  12,39
 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  35.164,00
 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00
  
     V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
  KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0,00
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
  KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
 440 DANA POSOJILA 0,00
 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN 
  FINANČNIH NALOŽB  0,00
     VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 35.176,39
  
C.   RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina/Konto Zaključni račun 2019
                                                                                                        v EUR

     VII.  ZADOLŽEVANJE  (500) 0,00
 50 ZADOLŽEVANJE 0,00
 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00
    VIII.  ODPLAČILA DOLGA  (550) 843.086,88
 55 ODPLAČILA DOLGA 843.086,88
 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  843.086,88
     IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
  NA RAČUNIH 
  (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) -223.446,73
      X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) -843.086,88
     XI.  NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -584.463,76
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
  NA DAN 31.12.2018 560.897,35
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
  NA DAN 31.12.2019 337.450,62
 	 9009	Splošni	sklad	za	drugo	 -	ali	0	ali	+

4. člen

Presežek prihodkov iz 3. člena tega odloka znaša skupaj 337.450,62 
EUR in se po zaključnem računu prenese v naslednje leto, in sicer za 
naslednje namene:

v proračun naslednjega leta v višini 108.335,40

na režijski obrat v višini 118.446,08

na krajevne skupnosti v višini 110.669,14

5. člen

Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:

1. Prenos iz leta 2018 75.283,13

2. Prihodki iz proračuna 125.000,00 

3. Odhodki iz rezervnega sklada 64.902,26

4. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2019 135.380,87

6. člen

Rezervni sklad za stanovanjske namene izkazuje naslednje vrednosti:

1. Prenos iz leta 2018 84.236,90

2. Prihodki iz proračuna 46.442,92 

3.  Odhodki iz rezervnega sklada za stanovanjske 
namene

40.824,11

4.  Stanje rezervnega sklada za stanovanjske  
namene na dan 31.12.2019

89.855,71

7. člen

V posebni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto 
2019 z obrazložitvami in letnim poročilom Občine Radovljica so vključe-
ne tudi krajevne skupnosti.

8. člen

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019 začne veljati 
naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - 
Uradne objave.

Številka: 4101-0050/2018
Datum: 27.5.2020
 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

2.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-
UPB2 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 
11/11-UPB4 in spremembe) ter 17. in 104. člena Statuta Občine Rado-
vljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 11. seji 
dne 27.5.2020 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine Radovljica 

za leto 2020
Rebalans I

1. člen
(višina splošnega dela proračuna)

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, št. 
254/19; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:

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

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/Podskupina/Konto Predlog rebalansa I
                                                                                                          v EUR

     I.  SKUPAJ  PRIHODKI  
  (70+71+72+73+74+78) 20.107.130,88
  TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 17.086.201,34
 70 DAVČNI PRIHODKI  
  (700+703+704+706)      14.339.636,00
 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 11.248.036,00
 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.711.000,00
 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 380.600,00
 706 DRUGI DAVKI 0,00
 71 NEDAVČNI  PRIHODKI  
  (710+711+712+713+714) 2.746.565,34
 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 
  OD PREMOŽENJA  1.872.041,42
 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 20.500,00
 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  90.200,00
 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 55.023,92
 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 708.800,00
 72 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 1.627.213,60
 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 260.700,00
 721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00
 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
  IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 1.366.513,60
 73 PREJETE DONACIJE  (730+731) 8.221,00
 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  8.221,00
 731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00
 74 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    1.385.494,94
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 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
  JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 760.171,67
 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
  PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
  EVROPSKE UNIJE 625.323,27
 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  
  (786+787) 0,00
 786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA 
  EVROPSKE UNIJE 0,00
 787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
  EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00
  
     II.  SKUPAJ  ODHODKI  (40+41+42+43) 21.495.545,60
 40 TEKOČI ODHODKI  
  (400+401+402+403+409) 4.032.772,09
 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.290.730,00
 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
  SOCIALNO VARNOST 207.916,00
 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  2.286.996,09
 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 32.130,00
 409 REZERVE 215.000,00
 41 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 9.084.713,70
 410 SUBVENCIJE 243.000,00
 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
  GOSPODINJSTVOM 4.319.200,00
 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
  IN USTANOVAM 973.908,65
 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  3.548.605,05
 414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 7.956.821,11
 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 7.956.821,11
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 421.238,70
 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN 
  FIZIČNIM OSEBAM 227.700,00
 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
  UPORABNIKOM 193.538,70

     III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
  (I. - II.) -1.388.414,72
  
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Skupina/Podskupina/Konto Predlog rebalansa I
                                                                                                          v EUR

    IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
  (750+751+752) 200,00
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 200,00
 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  200,00
 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00
 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00
  
     V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
  KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0,00
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
  KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
 440 DANA POSOJILA 0,00
 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN 
  FINANČNIH NALOŽB  0,00
  
    VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 200,00
  
C.   RAČUN FINANCIRANJA 
Skupina/Podskupina/Konto Predlog rebalansa I
                                                                                                             v EUR

    VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 1.906.082,00
 50 ZADOLŽEVANJE 1.906.082,00
 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.906.082,00 

 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 855.317,90
 55 ODPLAČILA  DOLGA 855.317,90
 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  855.317,90
  
    IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
  NA RAČUNIH 
  (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) -337.450,62
     X.  NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 1.050.764,10
    XI.  NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 1.388.414,72
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
  NA DAN 31.12.2018 560.897,35
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
  NA DAN 31.12.2019 337.450,62
  9009	Splošni	sklad	za	drugo	 -	ali	0	ali	+

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

V odloku se spremeni 14. člen tako, da se glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in od-
hodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in 
naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun 
leta 2020 lahko zadolži do višine 1.906.082,00 EUR.

3. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne 
objave in začne veljati naslednji dan po objavi. Posebni del proračuna in 
načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Radovljica.

Številka: 4101-0051/2018
Datum: 27.5.2020

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

3.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – 
UPB2 in spremembe) in 17. člena ter 4. odstavka 70. člena Statuta Ob-
čine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica 
na 11. seji dne 27.5.2020 sprejel

ODLOK 
o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti 

v občini Radovljica

(splošno)

1. člen

(1)   S tem odlokom se določajo kriteriji in merila za financiranje krajevnih 
skupnosti v občini Radovljica iz sredstev, ki so določena v proračunu 
občine, in sicer za naslednje namene:

 - redno delovanje krajevnih skupnosti,
 - sredstva za investicije,
 - sredstva za vzdrževanje kulturnih domov,
 - sredstva za vzdrževanje otroških igrišč.
(2)  Osnova za določitev kriterijev in meril za delitev sredstev za financi-

ranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica je Strokovna podlaga 
za delitev sredstev za delovanje krajevnih skupnosti, ki jo je izdelalo 
podjetje  IPSUM, d.o.o. iz Domžal, št. 144/20 , z datumom februar 
2020 (v nadaljevanju: Elaborat).

(3)  Obseg cestne in druge javne infrastrukture v krajevnih skupnostih 
se določi na osnovi Banke cestnih podatkov, Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v občini Radovljica (DN UO, št. 254/19) in ostalih 
evidenc druge javne infrastrukture v občini Radovljica.
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(4)   Ocena stroškov za vzdrževanje cestne in druge javne infrastrukture 
se izvede na osnovi stroškov in izkustvenih normativov za vzdrževa-
nje cestne in druge komunalne infrastrukture iz Elaborata.

2. člen

(1)   56,5% razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih krajevnim 
skupnostim, za programe iz 1. odstavka 1. člena, se deli po nasle-
dnjem ključu: 

sredstva za redno delovanje 23%

sredstva za investicije 71%

sredstva za vzdrževanje kulturnih domov 2%

sredstva za vzdrževanje otroških igrišč 4%

(2)   3,00% razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih krajevnim 
skupnostim, se dodeli Krajevni skupnosti Radovljica z naseljem Ra-
dovljica kot upravnim središčem občine. 

(sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti)

3. člen 

(1)   Iz sredstev proračuna Občine Radovljica se financira redno delova-
nje krajevnih skupnosti. Ta sredstva se namenjajo za pokrivanje stro-
škov upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov, za opravljanje 
administrativnih nalog krajevnih skupnosti, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, reprezentanco ter druge materialne stroške. 

(2)   Sredstva proračuna za pokrivanje stroškov za redno delovanje se 
krajevnim skupnostim praviloma nakazuje mesečno po 1/12.

4. člen

(1)   Sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti se delijo na fiksni in 
variabilni del, in sicer po naslednjem ključu:

 1. fiksni del  5%,
 2. variabilni del  95%.
(2)  Fiksni del sredstev se razdeli po merilu enakih deležev 1/12.
(3)   Variabilni del sredstev se med krajevne skupnosti razdeli po merilu 

števila prebivalcev v krajevni skupnosti. Za vrednotenje merila števila 
prebivalcev v krajevni skupnosti se upošteva podatke zadnjega zna-
nega števila prebivalcev iz uradnih evidenc. 

(sredstva za investicije)

5. člen 

(1)   Sredstva za investicije se med krajevne skupnosti razdeli po kriteri-
ju vrednosti infrastrukture po posamezni krajevni skupnosti, kriteriju 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in kriteriju velikosti, in 
sicer po naslednjem ključu: 

 1. vrednost infrastrukture  40%,
 2. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  20%,
 3. velikost krajevne skupnosti 40%.
(2)   Sredstva za izvedbo investicij se določi z občinskim proračunom 

in so sestavni del proračuna oddelka, pristojnega za infrastruktu-
ro, okolje, prostor in investicije. Investicije za posamezno krajevno 
skupnost določi svet krajevne skupnosti. Za izvedbo investicij skrbi 
občinska uprava – oddelek, pristojen za infrastrukturo, okolje, pro-
stor in investicije. Predsedniki sveta krajevnih skupnosti sopodpišejo 
sklep o začetku postopka javnega naročila. Sprememba namena in 
obsega investicije brez soglasja krajevne skupnosti ni dopustna.

(sredstva za vzdrževanje kulturnih domov)

6. člen 

(1)   Sredstva za vzdrževanje kulturnih domov se med krajevne skupnosti 
razdeli sorazmerno po dveh kriterijih: 

 1. število prebivalcev  50% sredstev,
 2. velikost kulturne dvorane 50% sredstev.

(sredstva za vzdrževanje otroških igrišč)

7. člen 

(1)   Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč se med krajevne skupnosti 
razdeli sorazmerno po dveh kriterijih: 

 1. število igral na otroških igriščih 50% sredstev,
 2. velikost otroškega igrišča v m2 50% sredstev.
(2)   Merilo velikosti igrišč: igriščem velikosti do 500 m2 se dodeli 10 

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

(3)  Merilo število igral: za vsako igralo na igrišču se dodeli po 1 točka. 

(finančna izravnava)

8. člen

(1)   Za krajevne skupnosti, ki štejejo manj kot 2.000 prebivalcev, se 
oblikuje poseben sklad v višini 40,50% razpoložljivih sredstev, na-
menjenih krajevnim skupnostim. Sredstva se nameni razvoju njihove 
infrastrukture. Sredstva se med te krajevne skupnosti razdeli po na-
slednjih kriterijih: 

 -  število prebivalcev krajevne skupnosti na površino posamezne 
krajevne skupnosti v višini 75 %,

 - površina stavbnih zemljišč na površino KS v višini 15 %,
 - dolžina cest v višini 5 %,
 - površina cest v višini 5 %.
(2)   Namen porabe določajo krajevne skupnosti v skladu s svojimi fi-

nančnimi načrti samostojno.  

9. člen

(1)   Ob sprejemanju vsakokratnega proračuna se določi znesek, ki je 
namenjen financiranju krajevnih skupnosti.

(2)   Občinska uprava pripravi podatke iz ustreznih evidenc in jih v tabe-
larični obliki priloži obrazložitvi proračuna. Obrazložitvi proračuna se 
priloži tudi tabelo, ki prikazuje delež sredstev posameznih namenov 
po krajevnih skupnostih.

(3)   V roku 30 dni po uveljavitvi proračuna sta občina in krajevna sku-
pnost dolžni skleniti pogodbo o financiranju letnih programov v kra-
jevni skupnosti.

(končne določbe)

10. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kriterijih za finan-
ciranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica (DN UO, št. 64/06).

11. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica - Uradne objave. 

Številka: 007-0010/2018
Datum: 27.5.2020

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

4.

Na podlagi 124. in 125. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, 
Ur. l. RS, št, 61/17) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 
188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 11. seji dne 27.5.2020 
sprejel

ODLOK prvih spremembah in dopolnitvah
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Leški hrbet
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1. člen
(podlaga za sprejem odloka)

(1)   S tem odlokom se sprejmejo prve spremembe in dopolnitve Ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta Leški hrbet (DN UO, št. 
161/2012, v nadaljevanju 1SD OPPN Leški hrbet), ki jih je izdelal 
Domplan d.d. iz Kranja, pod št. projekta UD/512-108/19; identifika-
cijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1605. 

(2)   1SD OPPN Leški hrbet se nanašajo na tekstualni del ter se skladno 
s 125. členom v povezavi s prvo alinejo prvega odstavka 124. čle-
na ZUreP-2 sprejmejo po kratkem postopku sprememb in dopolni-
tev OPPN zaradi odprave očitne pisne napake v tekstualnem delu 
OPPN. 

(3)  Prostorski akt ima naslednjo prilogo:
 - Obrazložitev in utemeljitev OPPN.

2. člen
(spremembe)

(1)   V prvem odstavku 4. člena se črta parcela št. 353/2 in doda nova 
parcela št. 353/4, obe k.o. 2155-Hraše, ter pred besedo »Hraše« 
doda šifra katastrske občine »2155-«.

(2)   V šestem stavku 12. člena se črta besedilo »Alpska c. 11« in se 
namesto tega zapiše »Alpska c. 11a«.

(3)   V prvem odstavku 39. člena se pri številčenju odstavka črta št. 8 in 
namesto nje zapiše »(«.

3. člen

(1)  1SD OPPN so na vpogled na Občini Radovljica in na Upravni enoti 
Radovljica.

4. člen

(1)  Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske 
službe.

5. člen

(1)  Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 3503-0001/2020     
Datum: 27.5.2020 

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

5.

Na. podlagi 33. in 48.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 
št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
- ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 17. člena 
Statuta občine Radovljica (DN UO št. 188/14) je Občinski svet Občine 
Radovljica na 11. seji dne 27.5.2020 sprejel 

PRAVILNIK
o postopku izvedbe participativnega proračuna 

v občini Radovljica

1. člen
(Predmet urejanja)

(1)  Ta pravilnik določa postopek izvedbe participativnega proračuna v 
občini Radovljica.

(2)  Participativni proračun v občini Radovljica se imenuje »PROJEKT ZA 
MOJ KRAJ«.

(3)  Namen participativnega proračuna v občini Radovljica je spodbuja-
nje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti biva-
nja v lokalnem okolju in krepitev skupnosti.

2. člen
(Začetek postopka)

(1)  Postopek izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica se 
začne z vsakokratnim sklepom, ki določa način priprave participativ-
nega proračuna v občini Radovljica in ga za posamezno leto sprejme 
občinski svet. 

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka določa:
 -  višino sredstev za izvedbo participativnega proračuna v občini Ra-

dovljica za posamezno leto, 
 -  število in obseg območij občine Radovljica za potrebe izvedbe 

participativnega proračuna ter
 - obseg sredstev ločeno za posamezno območje.

3. člen
(Strokovna komisija)

(1)  Postopek za dodelitev sredstev po tem pravilniku vodi strokovna ko-
misija, ki jo s pisnim sklepom imenuje župan.

(2) Komisijo sestavlja 5 članov, in sicer:
- predsednik odbora za finance kot predsednik komisije,
- predsednik odbora krajevnih skupnosti kot član komisije,
-  vodja oddelka občinske uprave za infrastrukturo, okolje, prostor in 

investicije kot član komisije,
-  vodja oddelka občinske uprave za družbene dejavnosti kot član ko-

misije in
- vodja referata za finance in proračun kot član in tajnik komisije.
(3) Strokovno podporo komisiji nudi občinska uprava.
(4)  Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s prejemniki 

sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorod-
stvenega razmerja, v zakonski zvezi ali svaštvu ali v izvenzakonski 
skupnosti. V primeru nastopa elementov interesne povezanosti se je 
predsednik ali član strokovne komisije dolžan iz tistega dela postop-
ka ustrezno izločiti.

4. člen
(Javni poziv)

(1)  Javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov pripravi občin-
ska uprava, potrdi strokovna komisija, objavi pa župan. 

(2) Javni poziv vsebuje:
- ime in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva,
- pravno podlago za izvedbo javnega poziva,
- namen in cilje javnega poziva,
- razdelitev občine Radovljica na območja za potrebe javnega poziva,
- okvirno višino razpoložljivih sredstev po območjih,
- navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem pozivu,  
- način izvedbe izbora predlaganih projektov,
- postopek izvedbe javnega poziva,
-  kraj in čas, kjer lahko zainteresirani pridobijo obrazec za oddajo pro-

jektnega predloga, in način oddaje projektnega predloga,
- rok, do katerega morajo biti predloženi projektni predlogi,
- rok odpiranja in pregleda projektnih predlogov,
- način glasovanja o primernih projektnih predlogih,
- datum glasovanja,
- rok in način seznanitve vlagateljev o izidu glasovanja in
- druge potrebne informacije za izvedbo postopka.
(3)  Obvestilo o javnem pozivu se objavi v Deželnih novicah, javni poziv 

pa na spletni strani občine.

5. člen
(Oddaja projektnih predlogov)

(1)  Občani projektne predloge oddajo v spletno aplikacijo na spletni 
strani Občine Radovljica, po pošti ali osebno v glavni pisarni Občine 
Radovljica v roku, določenem z javnim pozivom. 

(2)  Če projektni predlogi niso vloženi v spletni aplikaciji, se oddajo na 
posebnem obrazcu, ki bo skupaj z javnim pozivom objavljen na sple-
tni strani Občine Radovljica.

(3)  Projektne predloge, oddane skladno z določili druge točke tega čle-
na, občinska uprava vnese v spletno aplikacijo.
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6. člen
(Zbiranje projektnih predlogov)

(1)  Po poteku roka za oddajo projektnih predlogov vse oddane projek-
tne predloge zbere občinska uprava Občine Radovljica.

(2)  Vsak posamezen projektni predlog se skladno z določili, ki urejajo 
upravno poslovanje, evidentira kot samostojna zadeva. 

7. člen
(Preverjanje skladnosti projektnih predlogov)

(1)  Vse prejete projektne predloge občinska uprava v roku, ki je dolo-
čen v javnem pozivu, najprej pregleda v skladu s pogoji, ki so dolo-
čeni v drugi točki tega člena in navedeni v javnem pozivu.

(2)  Občinska uprava presodi, ali projektni predlog zadostuje naslednjim 
pogojem:

 -  prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Ra-
dovljica,

 - je takšne narave, da bo nosilec projekta lahko Občina Radovljica 
 -  je skladen z razvojnimi usmeritvami občine, opredeljenimi z ve-

ljavnimi razvojnimi programi, s strategijami in programi razvoja 
posameznih področij,

 - izveden bo na območju občine,
 -  ni uvrščen v proračun občine in ne ustreza pogojem za nepovra-

tna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na razpi-
sih Občine Radovljica,

 -  ne predlaga izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane 
redne dejavnosti,

 -  v zadnjih petih (5) letih še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine 
Radovljica,

 - je finančno ovrednoten med 2.000 in 15.000 EUR z DDV.
(3)  Če projektni predlog izpolnjuje pogoje, določene v prejšnjem od-

stavku tega člena, se uvrsti v postopek preverjanja izvedljivosti pro-
jektnega predloga.

(4)  Za projektne predloge, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v dru-
gem odstavku tega člena, občinska uprava pripravi kratko obrazloži-
tev, zakaj se ne uvrstijo v nadaljnje preverjanje. 

(5)  Celotna dokumentacija s skladnimi in neskladnimi projektnimi pre-
dlogi in obrazložitvijo se pripravi za nadaljnji vsebinski pregled in 
pregled izvedljivosti občinske uprave ter za odločanje strokovne ko-
misije. 

(6)  V primeru nejasnosti projektnega predloga je občinska uprava dol-
žna preveriti potrebne podatke in vsebine pri vlagatelju projektnega 
predloga ter o pridobljeni informaciji narediti uradni zaznamek v 
zadevi.

8. člen
(Preverjanje izvedljivosti projektnih predlogov)

(1)  Vse projektne predloge, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 
7. člena, občinska uprava vsebinsko pregleda z vidika izvedljivosti. 
Pri tem občinska uprava še posebej preveri časovni, ekonomski oz. 
finančni, zakonodajni, zemljiško-knjižni vidik, kakor tudi vidik vzdr-
žnosti izvedenega projekta. 

(2)  Po preveritvi izvedljivosti občinska uprava pripravi obrazložitev in 
ustrezna pojasnila za strokovno komisijo.

9. člen
(Dokončna presoja in potrditev projektnih predlogov)

(1)  Za končno presojo in potrditev projektnih predlogov, primernih za 
glasovanje, je pristojna strokovna komisija.

(2)  Na podlagi obrazložitev občinske uprave strokovna komisija pripravi 
končni seznam skladnih in izvedljivih projektov po posameznih ob-
močjih občine za glasovanje.

(3)  Na glasovanje se uvrstijo vsi projektni predlogi, za katere je v pred-
hodnih postopkih ugotovljena skladnost, kot je določena v 7. členu 
tega pravilnika, in izvedljivost, kot je določena v 8. členu tega pravil-
nika.

(4)  Strokovna komisija lahko predlaga, da se zaradi možnosti izvedbe in 
finančnega okvirja posamezni projektni predlog delno prilagodi ozi-

roma spremeni oziroma se dva ali več enakih projektnih predlogov 
združi v en projektni predlog, o čemer mora obvestiti predlagatelje 
projektov.

(5)  Strokovna komisija, skladno z javnim pozivom, pripravi končni se-
znam projektnih predlogov za glasovanje.

(6)  Strokovna komisija potrdi tudi seznam neskladnih in neizvedljivih 
projektnih predlogov, ki se skupaj s pojasnilom zavrnitve objavi na 
spletni strani Občine Radovljica.

(7)  Na podlagi odločitve strokovne komisije sklepe o zavrnitvi izda ob-
činska uprava.

10. člen
(Objava projektnih predlogov za glasovanje)

(1)  Po potrditvi seznama projektnih predlogov, ki se uvrstijo na glaso-
vanje, občinska uprava pripravi vabilo občanom na glasovanje po 
posameznih območjih, ki ga objavi župan.

(2)  Vabilo s seznamom projektnih predlogov za glasovanje se objavi na 
spletni strani Občine Radovljica, obvestilo o objavi vabila pa v Dežel-
nih novicah.

(3) Vabilo vsebuje:
-  seznam projektnih predlogov, ki so uvrščeni v glasovanje na posa-

meznem območju, skupaj s povzetkom projektnega predloga ter 
oceno vrednosti, preverjeno oziroma dopolnjeno s strani občinske 
uprave,

- navodilo o načinu glasovanja,
- datum in čas glasovanja,
- upravičence do glasovanja ter 
- vse druge potrebne informacije za izvedbo glasovanja.

11. člen
(Glasovanje)

(1) Glasovanje poteka na spletni strani Občine Radovljica, v roku, dolo-
čenem v vabilu za glasovanje.
(2) Glasovanje poteka tudi na sedežih krajevnih skupnosti znotraj obmo-
čij in na sedežu Občine Radovljica, in sicer na datum, določen v vabilu za 
glasovanje. Glasovnico za glasovanje pripravi občinska uprava, ki zago-
tovi tudi prisotnost strokovnih sodelavcev za izvedbo glasovanja.
(3) Navodila za glasovanje in upravičenci do glasovanja so natančno do-
ločeni v vabilu za glasovanje.
(4) Vsak občan ima pri glasovanju en glas za projektne predloge iz svo-
jega območja, ki ga lahko odda preko spletne aplikacije ali osebno na 
sedežu občine ali na sedežih krajevnih skupnosti.

12. člen
(Uradni rezultati glasovanja)

(1)  Uradne rezultate glasovanja objavi občinska uprava Občine Radovlji-
ca na spletni strani Občine Radovljica.

13. člen
(Izglasovani in potrjeni projektni predlogi)

(1)  Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja 
strokovna komisija razvrsti izglasovane projektne predloge glede na 
število prejetih glasov ter jih potrdi kot izbrane glede na razpoložljiva 
sredstva za posamezno območje.

(2)  Za posamezno območje se glede na izid glasovanja po vrstnem redu 
potrdi toliko projektnih predlogov, kolikor je razpoložljivih sredstev za 
določeno območje, in sicer tako, da se projektni predlogi razvrstijo 
po vrsti tako, da si sledijo od tistega z največ prejetimi glasovi do 
tistega z najmanj prejetimi glasovi. Če imata dva ali več projektnih 
predlogov enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče po-
trditi za izvedbo, o tem, kateri projektni predlog bo izveden, odloči 
strokovna komisija.

(3)  Projektnih predlogov komisija med seboj ne sme kombinirati na na-
čin, da bi spremenila vrstni red izglasovanih projektnih predlogov z 
namenom, da bi se lahko izvedlo večje število projektnih predlogov 
oziroma da bi zagotovila izvedbo projektnega predloga, ki ni dobil 
zadostnega števila glasov glede na druge projektne predloge.
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(4)  Razdelitev preostanka sredstev je v pristojnosti strokovne komisije, ki 
mora pri tem upoštevati vrstni red izglasovanih projektnih predlogov.

(5)  Strokovna komisija pripravi predlog projektov za uvrstitev v proračun 
Občine Radovljica za naslednje leto najkasneje v 30-tih dneh po 
preteku glasovanja. Predlog projektov za uvrstitev v proračun stro-
kovna komisija posreduje občinski upravi, ki izvede ustrezen upravni 
postopek.

(6)  Župan na spletni strani in v Deželnih novicah objavi končni izbor pro-
jektov, ki se bodo izvedli.

14. člen
(Izvedba projektov)

(1) Potrjeni projekti se uvrstijo v proračun Občine Radovljica.
(2)  Potrjene projekte občinska uprava izvede skladno s sprejetim pro-

računom Občine Radovljica in v skladu s predpisi, ki določajo način 
izvrševanja proračuna.

15. člen
(Končno poročilo strokovne komisije)

(1)  Strokovna komisija po zaključku proračunskega leta pripravi končno 
poročilo o izvedenih projektih, ki ga posreduje županu, ki ga objavi 
na spletni strani.

16. člen
(Prehodne določbe)

(1)  Ne glede na določbe 2. člena tega pravilnika se za leti 2021 in 2022 
začne postopek priprave participativnega proračuna brez sklepa ob-
činskega sveta, pri čemer se v proračunih občine Radovljica za leti 
2021 in 2022 za ta namen zagotovi 150.000,00 EUR za vsako leto.

(2)  Za potrebe izvedbe postopka priprave participativnega proračuna in 
dodelitve sredstev se za leti 2021 in 2022 v občini Radovljica obli-
kuje 5 območij, in sicer:

 - Območje 1: KS Radovljica,
 - Območje 2: KS Lesce,
 -  Območje 3: KS Kamna Gorica, KS Kropa, KS Lancovo, 
  KS Srednja Dobrava,
 - Območje 4: KS Podnart, KS Ljubno, KS Brezje,
 - Območje 5: KS Begunje, KS Mošnje, KS Otok.
  Vsakemu izmed območij iz tega člena se letno dodeli 30.000,00 

EUR.

17. člen
(Veljavnost)

(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, 
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 009-0002/2020-1
Datum: 28.5.2020
   Ciril Globočnik l.r.
   ŽUPAN

6.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 UPB2 in spre-
membe), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 
17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski 
svet Občine Radovljica na 11. seji dne 27.5.2020 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu

1. člen

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Domu dr. Janka Benedika 
Radovljica k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.

2. člen

Od 1. junija 2020 dalje znaša:
 -  skupna cena storitve pomoč družini na domu 19,33 EUR na uro 

na delavnik,
 -  skupna cena storitve pomoč družini na domu 26,11 EUR na uro v 

nedeljo,
 -  skupna cena storitve pomoč družini na domu 28,37 EUR na uro 

na dan državnih praznikov.

3. člen

Od 1. junija 2020 dalje znaša cena za storitev pomoč družini na domu, 
ki jo plača uporabnik:
 - 3,70 EUR na uro na delavnik,
 - 5,18 EUR na uro v nedeljo,
 - 5,56 EUR na uro na dan državnih praznikov.

4. člen

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni 
socialno varstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu 
(DN UO, št. 234/2017).

5. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne 
objave in začne veljati 1.6.2020.
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7.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2 in 
spremembe), 19. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen pro-
gramov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03 in spre-
membe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je 
Občinski svet Občine Radovljica na 11. seji dne 27.5.2020 sprejel 

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica 

in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev

1. člen

V Sklepu o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih 
plačil staršev za programe vrtcev (DN UO, št. 214/16, 233/17, GG, št. 
60/18 in DN UO, št. 254/19 in 265/19) se spremeni 2. člen, tako da 
se glasi:
»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša 2,10 EUR. Za 
čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za 
stroške neporabljenih živil. V ceni programa se znesek neporabljenih živil 
obračuna v višini dnevnega stroška živil za odsotnost otroka še isti dan, 
če se otroka odjavi v aplikaciji, ki se v vrtcu uporablja za odjavo otrok iz 
vrtca, do 8. ure zjutraj. Če starši ne javijo odsotnosti, se, kljub odsotnosti 
otroka, v ceni programa zaračuna tudi strošek živil glede na število dni 
nejavljene odsotnosti.«

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica – Uradne objave, uporablja pa se od 1.6.2020.
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