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1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 
94/07 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur. 
l. RS, št. 79/99 in spremembe) in 16. ter 103. člena Statuta Občine 
Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Rado-
vljica na 24. seji dne 12. 6. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Radovljica za leto 2013

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2013 (DN UO, št. 
167/12) (v nadaljevanju:odlok) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v nasle-
dnjih zneskih:

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans I/2013
 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 18.835.848,43
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.420.846,03
 70 DAVČNI PRIHODKI 12.144.427,56
 700 Davki na dohodek in dobiček 9.753.344,00
 703 Davki na premoženje 2.063.883,56
 704 Domači davki na blago in storitve 327.200,00
 706 Drugi davki 0,00
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.276.418,47
 710 Udeležba na dobičku in dohodki 
 od premoženja 1.566.645,00
 711 Takse in pristojbine 8.500,00
 712 Globe in druge denarne kazni 37.700,00
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 68.200,00
 714 Drugi nedavčni prihodki 595.373,47
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 959.139,12
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 337.000,00
 721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
 neopredmetenih dolgoročnih sredstev 622.139,12
 73 PREJETE DONACIJE 1.000,00
 730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000,00
 731 Prejete donacije iz tujine 0,00
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.454.863,28
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
 institucij 425.568,79
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
 iz sredstev proračuna Evropske unije 3.029.294,49

 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00
 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00
 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 20.165.588,48
 40 TEKOČI ODHODKI 3.324.963,51
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 937.219,00
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 155.048,00
 402 Izdatki za blago in storitve 2.047.600,62
 403 Plačila domačih obresti 100.000,00
 409 Rezerve 85.095,89
 41 TEKOČI TRANSFERI 6.835.272,50
 410 Subvencije 97.600,00
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.430.350,00
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 932.178,74
 413 Drugi tekoči domači transferi 2.375.143,76
 414 Tekoči transferi v tujino 0,00
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.527.819,29
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.527.819,29
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 477.533,18
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
 osebam, ki niso proračunski uporabniki 199.231,18
 432 Investicijski transferi proračunskim 
 uporabnikom 278.302,00
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -1.329.740,05
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans I/2013
 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  
 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
 (750+751+752) 7.195,27
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 7.195,27
 750 Prejeta vračila danih posojil 7.195,27
 751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00
 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
 KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 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
 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00
 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 
 in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
 v svoji lasti 0,00
 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 7.195,27

 C. RAČUN FINANCIRANJA 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans I/2013
 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.441.000,00
 50 ZADOLŽEVANJE 1.441.000,00
 500 Domače zadolževanje 1.441.000,00
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 728.000,00
 55 ODPLAČILA DOLGA 728.000,00
 550 Odplačila domačega dolga 728.000,00
 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
 NA RAČUNIH 
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -609.544,78
 X. NETO ZADOLŽEVANJE 713.000,00
  (VII.-VIII.) 
 XI. NETO FINANCIRANJE -1.329.740,05
  (VI.+VII.-VIII.-IX.)  
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
 31. 12. PRETEKLEGA LETA 609.544,78
 9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +
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2. člen

V odloku se spremeni 14. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih 
poroštev občin) tako, da se glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in 
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terja-
tev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za 
proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 1.441.000,00 EUR.

3. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, gla-
silu Občine Radovljica - Uradne objave. Posebni del proračuna se 
objavi na spletni strani Občine Radovljica. 

Številka: 4101-184/2012-2
Datum: 12. 6. 2013
 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

2.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spre-
membe), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in iz-
obraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5 in spremembe) in 16. člena 
Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet 
Občine Radovljica na 24. seji dne 12. 6. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega Vzgoj-

novarstvenega zavoda Radovljica

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica 
(DN UO, št. 113/09 in 121/09) se v 7. odstavku 13. člena doda na 
koncu besedila nov stavek, ki se glasi:
»Pri tem je potrebno zagotoviti enakomerno zastopanost delavcev 
vseh enot zavoda, in sicer tako, da je imenovan:
 – iz enote Radovljica 1 član,
 – iz enote Lesce 1 član,
 – iz enot Begunje in Brezje 1 član,
 – iz enot Kropa, Kamna Gorica in Posavec 1 član in
 – izmed tehnično-administrativnih delavcev 1 član.«

2. člen

Spremeni se 15. člen Odloka, tako da se glasi:
»Postopek volitev predstavnikov delavcev v svet vrtca, razloge za raz-
rešitev, nadomestne volitve, odstop ter ostale potrebne postopke pri 
zagotovitvi predstavnika delavcev v svetu vrtca se določi s posebnim 
aktom, ki ga sprejeme svet vrtca.«

3. člen

16., 17., 18. in 19. člen Odloka se črtajo.

KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, gla-
silu Občine Radovljica – Uradne objave uporablja pa se z dnem kon-
stituiranja novega sveta zavoda.

Številka: 007-0004/2013
Datum: 13. 6. 2013
 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

3.

Na podlagi 3. odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 
100/05-UPB2 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovlji-
ca (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 
svoji 24. seji dne 12. 6. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu novincev 

v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica

1. člen

S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o sprejemu no-
vincev v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica (DN UO, št. 100/09 in 
128/10).

2. člen

2. odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komisija obravnava vse vloge na svoji seji v skladu z določbami 
Zakona o vrtcih ter odloča ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splo-
šni upravni postopek.«

3. člen

V 3. odstavku 5. člena Pravilnika se doda nova kriterija:

Kriterij Število 
točk

8. Otrok, ki ima zaradi razvojne motnje priporočilo ra-
zvojne ambulante (razvojnega pediatra), z navedbo 
razlogov za nujnost vključitve v vrtec

10

9. Drugi socialni ali zdravstveni razlogi, po presoji ko-
misije, in sicer invalidnosti I. ali II. kategorije v družini 
(starši, bratje ali sester, ki niso vključeni v vrtec, po-
svojitelji, posvojenci) ter posebne socialne razmere 
ožje družine (starši, posvojitelji in otroci, ki se vklju-
čujejo v vrtec). Starši dokazujejo razloge s potrdili 
pristojnih javnih institucij.

10

4. člen

4. odstavek 6. člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zoper to odločbo lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vlo-
žijo pritožbo na svet zavoda. Svet zavoda mora o pritožbi odločati v 
petnajstih dneh po prejemu pritožbe v skladu z Zakonom o vrtcih in s 
smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«

5. člen

V naslovu in 1. odstavku 7. člena Pravilnika se besedi »čakalna vrsta« 
nadomesti z besedama »čakalni seznam« v ustreznem sklonu ter be-
sedi »čakalno listo« z besedama »čakalni seznam«.

Na koncu 1. odstavka se doda nov 2. stavek, ki se glasi:
»Komisija za sprejem otrok oblikuje tri čakalne sezname, in sicer:
–  čakalni seznam otrok drugega starostnega obdobja,
–  čakalni seznam otrok prvega starostnega obdobja in
–   čakalni seznam otrok s kasnejšim vstopom v vrtec glede na datum 

vstopa oz. izpolnitev zakonskega pogoja za vstop v vrtec.«

6. člen

8. člen Pravilnika se črta.

KONČNA DOLOČBA

7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, 
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave, uporabljati pa se začne 



URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 175, 28. junija 2013 UO, stran 3 

z rednim vpisom v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica za šolsko leto 
2014/2015.

Številka: 007-0005/2013
Datum: 13. 6. 2013    
 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

4.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 
19/00) in 22. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilni-
ka o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca (Ur. l. RS, št. 47/13) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. 
seji dne 12. 6. 2013 sprejel 

SKLEP
o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka 

v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica 
v šolskem letu 2013/2014

1. člen

Ker dosledno zagotavljanje notranje igralne površine (najmanj 3 m2 
na otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehnič-
nih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi omogočilo sprejema 
vseh vpisanih otrok v vrtce, Občinski svet Občine Radovljica soglaša 
z manjšo notranjo igralno površino od 3 m2 na otroka v enotah Vzgoj-
novarstvenega zavoda Radovljica v šolskem letu 2013/2014, vendar 
ne manjšo od:
 –  3 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke do drugega 

leta starosti,
 –  2,6 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke od druge-

ga do tretjega leta starosti in
 –  1,75 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke od tretje-

ga leta starosti do vstopa v šolo.

2. člen

Sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica – Ura-
dne objave, veljati pa začne po pridobitvi soglasja ministra, pristojne-
ga za področje predšolske vzgoje.

Številka: 007-0007/2013
Datum: 13. 6. 2013
 Ciril Globočnik, l. r. 
 ŽUPAN

5.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2 in 
spremembe), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03 in 
spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 
in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. seji dne 12. 6. 
2013 sprejel naslednji

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev 

Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih 
plačil staršev za programe vrtca

1. člen 

Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda 
Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca (DN 
UO, št. 160/12) se spremeni tako, da se glasi:

»Cena programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica od 1. 
9. 2013 dalje znaša na mesec:

oddelek I. starostnega obdobja 429,50 EUR

oddelek II. starostnega obdobja 312,17 EUR

oddelek 3-4 letnih otrok 350,22 EUR

kombinirani oddelek 350,22 EUR

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasi-
lu občine Radovljica – Uradne objave, uporablja pa se od 1. 9. 2013.

Številka: 007-0006/2013
Datum: 13. 6. 2013

 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

6.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno preči-
ščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 
79/09, 51/10), 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 
23/99, 19/00), na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09), 39. 
člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/2010) in sklepa 
Občinskega sveta Občine Radovljica s 24. redne seje, z dne 12. 6. 
2013, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja 

ODLOČBO
o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

Na zemljišču s parc. št. 61/1 (ID 2157-61/1-0) k. o. 2157 - Predtrg, 
v izmeri 30 m2, se v zemljiški knjigi vpiše zaznamba grajenega javnega 
dobra - občinska cesta.

O b r a z l o ž i t e v:

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišča javnih cest in drugih jav-
nih površin, ki jih upravlja Občina Radovljica, predstavljajo grajeno 
Javno dobro lokalnega pomena. Iz tega razloga se zemljišče s parc. 
št. 61/1 k. o. 2157 - Predtrg, ki predstavlja cestno telo odseka javne 
občinske ceste 349031, razglasi za grajeno javno dobro občinska 
cesta. S sprejemom predlagane odločbe se navedeno zemljišče 
ureja v skladu z 39. členom Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 
109/2010).

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pri-
tožba županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Rado-
vljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih 
novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposre-
dno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi 
Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v 
znesku 15,49 EUR po tar. št. 2 ZUT.

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec II

Številka: 7113-003/2013-9
Datum: 14. 6. 2013
 Matjaž Erjavec, l. r. 
 Direktor občinske uprave
 


