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ŽUPAN  
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Datum: 10.9.2018 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE 

RADOVLJICA ZA LETO 2018 IN POROČILO O PRERAZPOREDITVI 
PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 
30.6.2018 

 
V skladu s 17., 31. in 103. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 7. 
členom Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 (DN UO, št. 220/16, 235/17 in 
243/18) vam pošiljam v obravnavo 
 
POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA 

ZA LETO 2018 IN POROČILO O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 30.6.2018 

a. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za obdobje od 1.1.2018 do 30. 
6.2018 
b. Poročilo o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana za obdobje od 1.1.2018 do 30. 
6.2018 
 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 
− Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica, 
− Alenka Langus, direktorica občinske uprave,  
− Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, 
− Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
− Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, 
− Manica Šetina Miklič, vodja Kabineta župana, 
− Maja Stanojević, vodja Referata za finance in proračun, 
− Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, 
− Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami, 
− Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor. 
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PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročilom o izvrševanju proračuna 
Občine Radovljica v obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018.  
2. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročilom o prerazporeditvi sredstev v 
obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018. 
 
 
 
 
 

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: 10.9.2018 
 

O  B  R  A  Z L  O  Ž I  T  E  V  
 
1. Zakonska podlaga 
 
Na podlagi določb 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 ZJF-UPB4), 17., 
31. in 103. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 7. Člena Odloka o 
proračunu Občine Radovljica za leto 2018 (DN UO, št. 220/16, 235/17 in 243/18) župan 
poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna in o prerazporeditvi proračunskih sredstev 
v prvem polletju leta 2018. 
 
2. Obrazložitev 
 
Gradivo za polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2018 vsebuje 
poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno 
realizacije do konca leta, podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu 
namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih 
let, prerazporejanju proračunskih sredstev, uporabi sredstev proračunske rezerve, razlago 
glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in predlog potrebnih ukrepov. Po 
vsebini je gradivo enako kot pretekla leta. 
 
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2018 je v priloženem 
zvezku. 
 
Polletnemu poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2018 prilagamo Poročilo o 
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana za obdobje od 1.1. do 30.6.2018 med 
proračunskimi postavkami in Poročilo o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana za obdobje 
od 1.1. do 30.6.2018 znotraj proračunskih postavk. 
 
V obdobju od 1.1. do 30.6.2018 so se sredstva proračuna 2018 prerazporejala v skladu z 
veljavno zakonodajo in 7. členom Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 do 
dovoljene višine 7% posebnega dela proračuna. Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje 
odhodkov, temveč pomenijo le spremembo strukture odhodkov. 
 
V pregledu so zajete vse prerazporeditve neposrednih proračunskih uporabnikov, torej tudi 
krajevnih skupnosti, kar omogoča predsednikom krajevnih skupnosti drugi odstavek 7. člena 
Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018. 
 
Kumulativni podatki so prikazani v spodnji tabeli, podrobna obrazložitev pa je v priloženem 
gradivu. 
 



XV/4 
 

Odhodki Posebni del 
proračuna 

Največji možni znesek 
prerazporejenih sredstev 

(7%) od 1.1. 
do 30.6.2018 

Znesek prerazporejenih 
sredstev v EUR na dan 

30.6.2018 

Odstotek 
prerazporejenih 

sredstev 

Proračun 2018 22.574.118,84 1.580.188,32 300.269,50 1,33% 
 
Delež prerazporejenih sredstev je izračunan glede na sprejeti proračun 2018 za vse 
proračunske uporabnike. 
 
V priloženih tabelah so prikazane vse prerazporeditve na nivoju štirimestnega konta na način, 
da je prikazana proračunska postavka, ki se znižuje, in proračunska postavka, ki se s 
prerazporeditvijo povečuje. 
 
 
Pripravila: 
Maja Stanojević 
Vodja Referata za finance in proračun 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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