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TABELA KS 
 

  PRIHODKI ODHODKI 

KRAJEVNA SKUPNOST Skupaj 
PRIHODKI 

Sredstva za 
delovanje 

KS 

Sredstva za 
komunalne 

ceste in 
objekte 

Urejanje 
pokopališča in 

pogrebna 
dejavnost 

Urejanje 
pokopališča 

Otoče 

Urejanje in 
vzdrževanje 

grobišč v 
Begunjah in 
Dragi (KS 
Begunje) 

Otroško 
igrišče 

Sofinanciranje 
drugih 

programov - 
kulturni 
domovi 

Skupaj 
ODHODKI 

RAZLIKA 
MED 

PRIHODKI 
IN ODHODKI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 3 do 9 11=2-10 

Proračun  33.223,55 6.723,66 23.698,29 0,00  700,40 2.101,20  33.223,55   

Drugi prihodki KS 11.100,00 14.200,00 6.325,99    1.500,00  22.025,99   

Prenos sredstev za investicije iz 
leta 2018 33.913,58  33.913,58      33.913,58   

Prihodki pokopališke dejavnosti 10.500,00   10.500,00     10.500,00   

Skupaj KS Begunje 88.737,13 20.923,66 63.937,86 10.500,00  700,40 3.601,20  99.663,12 -10.925,99 

Proračun 30.233,15 5.888,81 23.906,59 0,00   437,75  30.233,15   

Drugi prihodki KS 9.410,00 9.410,00 7.523,76      16.933,76   

Prenos sredstev za investicije iz 
leta 2018 0,00  0,00      0,00   

Prihodki pokopališke dejavnosti 6.500,00   6.500,00     6.500,00   

Skupaj KS Brezje 46.143,15 15.298,81 31.430,35 6.500,00   437,75  53.666,91 -7.523,76 

Proračun  6.754,52 4.679,58  0,00   700,40 1.374,54 6.754,52   

Koncesijska dajatev 30.000,00  30.000,00      30.000,00   

Drugi prihodki KS 6.510,00 16.196,34     0,00 0,00 16.196,34   

Prenos sredstev za investicije iz 
leta 2018 12.000,00  12.000,00      12.000,00   

Prihodki pokopališke dejavnosti 5.500,00   5.500,00     5.500,00   

Skupaj KS Kamna Gorica 60.764,52 20.875,92 42.000,00

5.500,00
 

 

 

  700,40 1.374,54 70.450,86 -9.686,34 
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  PRIHODKI ODHODKI 

KRAJEVNA SKUPNOST Skupaj 
PRIHODKI 

Sredstva za 
delovanje 

KS 

Sredstva za 
komunalne 

ceste in 
objekte 

Urejanje 
pokopališča in 

pogrebna 
dejavnost 

Urejanje 
pokopališča 

Otoče 

Urejanje in 
vzdrževanje 

grobišč v 
Begunjah in 
Dragi (KS 
Begunje) 

Otroško 
igrišče 

Sofinanciranje 
drugih 

programov - 
kulturni 
domovi 

Skupaj 
ODHODKI 

RAZLIKA 
MED 

PRIHODKI 
IN ODHODKI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 3 do 9 11=2-10 

Proračun 26.779,22 5.518,54 16.384,14 0,00   700,40 4.176,14 26.779,22   

Drugi prihodki KS 1.160,00 2.660,00 396,53    0,00  3.056,53   

Prenos sredstev za investicije iz 
leta 2018 0,00  0,00      0,00   

Prihodki pokopališke dejavnosti 5.000,00   5.000,00     5.000,00   

Skupaj KS Kropa 32.939,22 8.178,54 16.780,67 5.000,00   700,40 4.176,14 34.835,75 -1.896,53 

Prihodki iz proračuna 26.629,01 5.692,75 19.509,19 0,00   437,75 989,32 26.629,01   
Drugi prihodki KS 11.000,00 13.418,57       13.418,57   
Prenos sredstev za investicije iz 
leta 2018 0,00  0,00      0,00   

Prihodki pokopališke dejavnosti 0,00        0,00   

Skupaj KS Lancovo 37.629,01 19.111,32 19.509,19 0,00   437,75 989,32 40.047,58 -2.418,57 

Prihodki iz proračuna 37.350,18 8.938,48 26.310,50 0,00   2.101,20  37.350,18   

Drugi prihodki KS 35.610,00 35.610,00 13.986,66    4.000,00  53.596,66   

Prenos sredstev za investicije iz 
leta 2018 0,00  0,00      0,00   

Prihodki pokopališke dejavnosti 22.000,00   22.000,00     22.000,00   

Skupaj KS Lesce 94.960,18 44.548,48 40.297,16 22.000,00   6.101,20  112.946,84 -17.986,66 

Prihodki iz proračuna 37.101,32 5.165,35 30.535,17 0,00 0,00  1.400,80  37.101,32   

Drugi prihodki KS 0,00 1.400,00 810,82 300,00 300,00    2.810,82    
Prenos sredstev za investicije iz 
leta 2018 0,00  0,00      0,00   

Prihodki pokopališke dejavnosti 8.000,00   6.000,00 2.000,00    8.000,00   

Skupaj KS Ljubno 45.101,32 6.565,35 31.345,99 6.300,00 2.300,00  1.400,80  47.912,14 -2.810,82 
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  PRIHODKI ODHODKI 

KRAJEVNA SKUPNOST Skupaj 
PRIHODKI 

Sredstva za 
delovanje 

KS 

Sredstva za 
komunalne 

ceste in 
objekte 

Urejanje 
pokopališča in 

pogrebna 
dejavnost 

Urejanje 
pokopališča 

Otoče 

Urejanje in 
vzdrževanje 

grobišč v 
Begunjah in 
Dragi (KS 
Begunje) 

Otroško 
igrišče 

Sofinanciranje 
drugih 

programov - 
kulturni 
domovi 

Skupaj 
ODHODKI 

RAZLIKA 
MED 

PRIHODKI 
IN ODHODKI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 3 do 9 11=2-10 

Prihodki iz proračuna 28.616,00 4.867,44 21.366,17 0,00   700,40 1.681,99 28.616,00   

Drugi prihodki KS 10.056,00 7.056,00 2.545,78    1.500,00 1.500,00 12.601,78   

Prenos sredstev za investicije iz 
leta 2018 0,00  0,00      0,00   

Prihodki pokopališke dejavnosti 7.700,00   7.700,00     7.700,00   

Skupaj KS Mošnje 46.372,00 11.923,44 23.911,95 7.700,00   2.200,40 3.181,99 48.917,78 -2.545,78 

Prihodki iz proračuna 11.087,00 3.716,30 7.370,70 0,00     11.087,00   

Drugi prihodki KS 60,00 60,00 4.108,36      4.168,36   

Prenos sredstev za investicije iz 
leta 2018 0,00  0,00      0,00   

Prihodki pokopališke dejavnosti 0,00        0,00   

Skupaj KS Otok 11.147,00 3.776,30 11.479,06 0,00     15.255,36 -4.108,36  

Prihodki iz proračuna 25.132,81 6.240,01 16.327,58 0,00   437,75 2.127,47 25.132,81   

Drugi prihodki KS 1.820,00 6.410,00 2.996,22      9.406,22   

 Prenos sredstev za investicije iz 
leta 2018 0,00  0,00      0,00   

Prihodki pokopališke dejavnosti 6.250,00   6.250,00     6.250,00   

Skupaj KS Podnart 33.202,81 12.650,01 19.323,80 6.250,00   437,75 2.127,47 40.789,03 -7.586,22  

Prihodki iz proračuna 57.999,97 11.230,83 45.280,79 0,00   1.488,35  57.999,97   

Drugi prihodki KS 12.600,00 7.209,57 10.000,00    3.200,00  20.409,57   

ocenjen Prenos sredstev za 
investicije iz leta 2018 0,00  0,00      0,00   

Prihodki pokopališke dejavnosti 0,00        0,00   

Skupaj KS Radovljica 70.599,97 18.440,40 55.280,79 0,00   4.688,35  78.409,54 -7.809,57  
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  PRIHODKI ODHODKI 

KRAJEVNA SKUPNOST Skupaj 
PRIHODKI 

Sredstva za 
delovanje 

KS 

Sredstva za 
komunalne 

ceste in 
objekte 

Urejanje 
pokopališča in 

pogrebna 
dejavnost 

Urejanje 
pokopališča 

Otoče 

Urejanje in 
vzdrževanje 

grobišč v 
Begunjah in 
Dragi (KS 
Begunje) 

Otroško 
igrišče 

Sofinanciranje 
drugih 

programov - 
kulturni 
domovi 

Skupaj 
ODHODKI 

RAZLIKA 
MED 

PRIHODKI 
IN ODHODKI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 3 do 9 11=2-10 

Prihodki iz proračuna 20.126,40 4.945,66 14.742,99 0,00   437,75  20.126,40   

Drugi prihodki KS 3.570,00 3.570,00 6.086,46      9.656,46   

Prenos sredstev za investicije iz 
leta 2018 0,00  0,00      0,00   

Prihodki pokopališke dejavnosti 3.700,00   3.700,00     3.700,00   

Skupaj KS Srednja Dobrava 27.396,40 8.515,66 20.829,45 3.700,00   437,75  33.482,86 -6.086,46  

SKUPAJ PRIHODKI IZ 
PRORAČUNA 341.033,13 73.607,41 245.432,11 0,00 0,00 700,40 10.943,75 10.349,46 341.033,13 -81.385,06 

SKUPAJ KS 178.046,00 117.200,48 54.780,58 73.450,00 2.300,00 0,00 10.200,00 1.500,00 259.431,06 0,00 

Prenos sredstev za investicije iz 
leta 2018 45.913,58 0,00 45.913,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.913,58 0,00 

SKUPAJ 564.992,71 190.807,89 346.126,27 73.450,00 2.300,00 700,40 21.143,75 11.849,46 646.377,77 -81.385,06 
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REZERVNI IN STANOVANJSKI SKLAD 
 

PU PK PP Konto Opis Realizacija 
2018 

Osnutek 
proračuna 

2019 

Predlog 
proračuna 

2019 

Indeks 
8:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
90       PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE 63.898,56 110.000,00 125.000,00 195,62 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 63.898,56 110.000,00 125.000,00 195,62 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 63.898,56 110.000,00 125.000,00 195,62 
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 63.898,56 110.000,00 125.000,00 195,62 

44818 Proračunska rezerva za finan. izdatkov za odpravo posl. narav. nesreč 63.898,56 110.000,00 125.000,00 195,62 
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.688,77 40.000,00 45.000,00 672,77 
420500 Investicijsko  vzdrževanje in izboljšave 54.771,27 57.000,00 67.000,00 122,33 
420801 Investicijski nadzor 0,00 3.000,00 3.000,00 - 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.438,52 10.000,00 10.000,00 410,08 

91       REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE 45.949,54 45.000,00 45.000,00 97,93 

16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 45.949,54 45.000,00 45.000,00 97,93 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 45.949,54 45.000,00 45.000,00 97,93 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 45.949,54 45.000,00 45.000,00 97,93 

41110 Rezervni sklad za stanovanjske namene 45.949,54 45.000,00 45.000,00 97,93 
420500 Investicijsko  vzdrževanje in izboljšave 45.949,54 45.000,00 45.000,00 97,93 

          109.848,10 155.000,00 170.000,00 154,76 
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I. SPLOŠNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 21.679.492 € 

40 Tekoči odhodki 3.740.319 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.255.846 € 

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 trenutno veljavno zakonodajo, ki določa 
povečanje plač glede na leto 2018, in sicer od 1.1.2019 dalje. Pri načrtovanju regresa za letni dopust pa smo v 
izračunih uporabili višino, ki je določena za regres za leto 2018. Prav tako so izdatki za prevoz in prehrano planirani 
v skladu z veljavno zakonodajo. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 201.944 € 

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 2.028.377 € 

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 42.030 € 

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). 

409 Rezerve 185.000 € 

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. 

41 Tekoči transferi 8.852.237 € 

410 Subvencije 235.000 € 

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. 
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411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.027.887 € 

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 neprofitnim organizacijam in ustanovam 974.036 € 

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 3.615.314 € 

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 8.746.313 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.746.313 € 

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. 

43 Investicijski transferi 481.600 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso p 248.600 € 

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 233.000 € 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za vzdrževanje in obnovo objektov in poslovnih 
prostorov s katerimi upravljajo javni zavodi. 
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 19.876.520 € 

70 Davčni prihodki 13.660.331 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 10.401.014 € 

Med davke na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v 
višini 10.401.014,00 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 2019 in 2020 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 15.11.2018 podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2019, ki ga 
predvideva 11. člen ZFO-1 (Dogovor). Tako nam je Ministrstvo za finance dne 26.11.2018 posredovalo predhodne 
podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2019. Pri pripravi proračuna za leti 2019 in 
2020 smo upoštevali predlagano povprečnino v višini 573,50 EUR, to je višina, ki je predlagana za leto 2019. 
Povprečnina se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih 
nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih 
stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Tako izračunana povprečnina predstavlja obveznost 
države do občin. 

Dne 25.12.2018 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A). V pripravi je tudi Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2019 in 2020. 

703 Davki na premoženje 2.696.117 € 

Davki na premoženje predstavljajo: 
- davek na nepremičnine (konto 7030), in sicer davek na nepremičnine (davek od premoženja), nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in fizičnih oseb ter prihodki iz naslova zamudnih obresti v višini 
2.167.716,78 EUR, 

- davki na premičnine (konto 7031), in sicer davek od premoženja na posest plovnih v višini 2.400,00 EUR, 
- davki na dediščine in darila skupaj z zamudnimi obrestmi (konto 7032) v višini 71.000,00 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 455.000,00 EUR. 

Prihodki so ocenjeni glede na realizacijo I.-XII.2018. 

704 Domači davki na blago in storitve 563.200 € 

Domači davki na blago in storitve so: 
- davki na posebne storitve (konto 7044) kamor spada davek na dobitke od iger na srečo v višini 4.000,00 EUR, 
- drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), kamor so uvrščene: 

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, za plačevanje te pristojbine so zavezanci lastniki gozdov 
(9.000,00 EUR), 

- občinske takse za taksam zavezane predmete od pravnih oseb (100,00 EUR), 
- občinske takse za taksam zavezane predmete od fizičnih oseb in zasebnikov (100,00 EUR), 
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- 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 4.389.173 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja 2.039.020 € 

Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja sestavljajo: 
- 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 151.500,00 EUR, 
- prihodki od obresti (konto 7102) v višini 1.100,00 EUR, 
- prihodki od premoženja (konto 7103) v višini 1.886.419,55 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 265.500,00 EUR, 

 prihodki za kmetijska zemljišča v višini 10.000,00 EUR, 
 prihodki za poslovne prostore v višini 57.000,00 EUR, 
 prihodki za stanovanja in garaže v višini 240.000,00 EUR, 
 prihodki iz drugih najemnin v višini 22.000,00 EUR, 
 prihodki od najemnin za CČN Radovljica v višini 327.009,00 EUR, 
 prihodki od najemnin komunalne infrastrukture (vodovodno in kanalizacijsko omrežje, druge najemnine 

od ravnanja z odpadki in obnovljivih virov energije) v skupni višini 681.185,55 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 Mrakova hiša, ki so planirani so v višini 60.000,00 EUR, 

 sredstva krajevnih skupnosti v višini 171.725,00 EUR in 
 režijskega obrata ALC v višini 52.000,00 EUR.  

Planirani prihodki se ocenjeni glede na realizacijo I.-XII.2018. 

711 Takse in pristojbine 20.000 € 

Prihodki od upravnih taks in pristojbin sestavljajo vplačane upravne takse od pravnih in fizičnih oseb v skupni višini 
20.000,00 EUR. 

Prihodki so ocenjeni glede na realizacijo I.-XII.2018. 

712 Globe in druge denarne kazni 87.200 € 

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 4.000,00 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 83.200,00 EUR. 

Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije I.-XII.2018. 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.470 € 

Prihodki od prodaje blaga in storitev vključujejo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja režijski 
obrat ALC v višini 77.470,00 EUR. 
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Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije I.-XII.2018. 

714 Drugi nedavčni prihodki 2.165.483 € 

Med drugimi nedavčnimi prihodki so ocenjeni : 

1. prihodki komunalnega prispevka, in sicer tistega, ki ga vplačujejo zavezanci po odločbah v višini 
350.000,00 EUR, 

2. prihodki komunalnega prispevka, ki ga plačujejo zavezanci na podlagi pogodb o opremljanju stavbnih zemljišč: 
- komunalni prispevek - Langusova ulica v višini 28.000,00 EUR, 
- komunalni prispevek - Dolina v višini 32.000,00 EUR, 
- komunalni prispevek - OLN Brezje v višini 75.000,00 EUR, 
- komunalni prispevek kjer je prihodkovna stran plačila komunalnih prispevkov  ključno povezana z odhodki, tu 

gre za ureditev končnega prenosa komunalne opreme, kjer se prihodki in odhodki medsebojno izravnajo; na 
podlagi dogovora z investitorji se izvedba investicije planira v letu 2019: 
 komunalni prispevek - OPPN Stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica v višini 467.247,17 EUR  
 komunalni prispevek - OPPN Dvorska vas v višini 103.050,00 EUR, 
 komunalni prispevek - Varovana stanovanja v višini 106.094,07 EUR, 

3. prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v višini 50.000,00 EUR, med 
katere spadajo prihodki iz naslova socialnega varstva; na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu predvidevamo 
prihodke upravičencev do družinskega pomočnika, 

4. v to skupino spadajo tudi drugi nepredvideni prihodki v višini 262.500,00 EUR, 

5. sofinanciranje Zdravstvenega doma Radovljica s strani OZG v višini 691.492,03 EUR (povezano z odhodkovno 
stranjo), 

6. planirani zneski vključujejo tudi sredstva krajevnih skupnosti v višini 100,00 EUR. 

72 Kapitalski prihodki 1.225.530 € 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.225.530 € 

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so planirane prodaje zemljišč, v skladu z letnim 
načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Planiramo prodajo kmetijskih zemljišč v višini 5.000,00 EUR in 
stavbnih zemljišč v višini 1.116.000,00 EUR v skladu z Letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem 
občine Radovljica za leto 2019. Glavnina prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč je načrtovana iz naslova 
prodaje zemljišč na območju gramoznice Graben. Postavka vključuje tudi prihodke režijskega obrata ALC v višini 
104.530,00 EUR iz naslova obstoječe in nove stavbne pravice za gradnjo novega hangerja. 

Dokument Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radovljica za leto 2019 je sestavljen v 
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

73 Prejete donacije 8.221 € 

730 Prejete donacije iz domačih virov 8.221 € 

Med prejete donacije planirano donacije pri krajevnih skupnostih v višini 6.221,00 EUR in proračun v višini 
2.000,00 EUR. 

74 Transferni prihodki 593.265 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 431.523 € 

V to skupino spadajo prihodki iz: 

1. državnega proračuna, med katere načrtujemo prihodke iz naslednjih virov: 
- Ministrstvo za kmetijstvo - gozdne ceste v višini 17.400,00 EUR, 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 23. člen ZFO v višini 172.380,00 EUR; prihodek je določen 

skladno z zakonom, namen porabe na odhodkovni strani bo določen, ko bo objavljen poziv za predložitev 
porabe sredstev, 
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- Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti - sofinanciranje vojnih grobišč v višini 
12.000,00 EUR, 

- Ministrstvo za infrastrukturo - sofinanciranje energetske sanacije Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica v višini 
28.542,79 EUR, 

- Fundacija za šport za Kopališče Radovljica v višini 46.000,00 EUR, 
- Ministrstvo za obrambo - požarna taksa v višini 33.000,00 EUR, 
- Ministrstvo za infrastrukturo sofinancira subvencije najemnin za stanovanja v višini 12.000,00 EUR, 

Ministrstvo vsako leto s sklepom določi višino sofinanciranja subvencij tržnih najemnin, zato je ta prihodek 
ocenjen glede na leto 2018, 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - ocenjen prihodek iz naslova sofinanciranja 
družinskega pomočnika v višini 25.000,00 EUR, 

- sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva s strani Ministrstva za javno upravo v višini 
55.200,00 EUR na podlagi 26. člena ZFO. 

2. občinskih proračunov, kjer načrtujemo prejeta sredstva s strani Občine Naklo za sofinanciranje Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva v višini 30.000,00 EUR. 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 161.742 € 

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada načrtujemo sredstva iz 
sofinanciranja energetske sanacije Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica v višini 161.742,49 EUR. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB 2 0 0  €  

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. 

 

750 Prodaja kapitalskih deležev 30.000 € 

Načrtovana sredstva predstavljajo kupnino iz naslova prodaje 118 delnic Gorenjske banke d.d.. 

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 1 . 3 2 5 . 7 2 8  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA 3.012.474 € 

 

50 Zadolževanje 2.169.101 € 

500 Domače zadolževanje 2.169.101 € 

V letu 2019 planiramo zadolžitev občine v višini 2.000.000,00 EUR. Sredstva kredita bodo namenska, in sicer za 
izvajanje investicij v proračunu. Znesek 169.101,00 EUR pa je v proračun vključen kot povratna sredstva za eno od 
planiranih investicij na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. 

55 Odplačila dolga 843.373 € 

550 Odplačila domačega dolga 843.373 € 

Sredstva so planirana za odplačilo glavnic po obstoječih dolgoročnih kreditnih pogodbah sklenjenih pri poslovnih 
bankah in pri državnem proračunu. 
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II. POSEBNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

10 OBČINSKI SVET 2 0 4 . 5 4 3  €  

01 POLITIČNI SISTEM 143.491 € 

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 143.491 € 

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 
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 139.991 € 

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 77.600 € 
Sredstva so namenjena za izplačilo plačil za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, članov delovnih teles 
občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, izplačilo sejnin članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih 
ustanovi ali imenuje občinski svet, nadzorni odbor 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 in nagrade za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, delovnih teles, drugih odborov in komisij so 
planirana sredstva ob predpostavki, da bo njihova višina zadoščala za kritje predvidenih sej občinskega sveta in 
delovnih teles glede na predviden plan dela občinskega sveta. 

40106 Materialni stroški sveta 24.500 € 
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 državnih in 
občinskih praznikih, katerih (so)organizatorka je Občina Radovljica (kulturni program, tehnična izvedba, stroški 
reprezentance in protokola) ter priložnostnih protokolarnih 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 za zagotovitev gradiv za seje občinskega sveta 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 1 € 
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. V obdobju 
začasnega financiranja bodo sredstva v ta namen zagotovljena na skupni postavki, po sprejemu proračuna za leto 
2019 pa bo poraba ustrezno prerazporejena na postavke posameznih svetniških skupin in samostojne svetnice. 

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 
Postavka je v proračun uvrščena zaradi začasnega financiranja, sredstva, do katerih so svetniki upravičeni na podlagi 
pravilnika, pa so razporejena na postavkah posameznih svetniških skupin in samostojne svetnice. 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 

40149 Sredstva za delo članov OS - LKS 2.520 € 
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 - 010004 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 

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. 
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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. 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 3.500 € 

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. 

40127 Stroški volilne kampanje 3.361 € 
Sredstva so planirana za povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev v Občini 
Radovljica za volilno leto 2018 in se glede na osnutek proračuna malenkostno zmanjšujejo. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Podlaga za izplačilo teh stroškov je na 29. seji Občinskega sveta Občine Radovljica, dne 19.9.2018 sprejeti Sklep o 
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radovljica. 

40128 Stroški volitev - izvedba referenduma 139 € 
Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah so bile v letu 2018 izvedene volitve za člane občinskega sveta, župana in 
člane svetov krajevnih skupnosti. Sredstva se zagotovijo za pokritje morebitnih dodatnih stroškov volitev in se glede 
na osnutek proračuna malenkostno povečujejo. 

 

 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ7.000 € 

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 
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0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 7.000 € 

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 7.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema 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. 

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 7.000 € 
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 12.400 € 

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. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0403 - Druge skupne administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 12.400 € 

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 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 12.400 € 

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. 

40130 Priznanja in simboli občine Radovljica 3.200 € 
Sredstva so namenjena za nakup priznanj ob občinskih praznikih (Odlok o priznanjih Občine Radovljica, DN UO, 
št. 3/2000 in 99/2008), nakup občinskih, državnih in drugih zastav za potrebe občine, stroške njihove namestitve ter 
oblikovanje in nakup občinskih simbolov za protokolarne in promocijske namene. 

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. 

40137 Uradne objave 9.200 € 
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. 

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 izračun stroškov je ocena glede na porabo v preteklih letih ob upoštevanju pogodbene cene izvajalca 
izdajateljskih opravil Gorenjskega glasa, izbranega na javnem razpisu. 

 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 41.652 € 

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 41.652 € 

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. 
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 
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 41.652 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje izdajanje občinskega časopisa Deželne novice, pripravo, tehnično izvedbo in distribucijo 
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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: vsako leto je načrtovan 
izid 16 številk Deželnih novic, vsebinsko skladnih z odlokom o časopisu in sprejeto programsko zasnovo. 

40107 Občinski časopis 41.652 € 
Občina Radovljica izdaja informativen časopis Deželne novice na podlagi Odloka o časopisu Občine Radovljica 
(DN UO, št. 76/2007). Časopis na podlagi sklepa občinskega sveta (DN UO, št. 110/2009) izhaja mesečno, v 
mesecih marec, junij, september in december pa dvakrat mesečno, upoštevajoč predlog Časopisnega 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 
Predlagani znesek zajema izid in distribucijo 16-ih številk časopisa, ob upoštevanju pogodbene cene izvajalca 
izdajateljskih opravil Gorenjskega glasa, izbranega na javnem razpisu. 

 

 

20 NADZORNI ODBOR 1 0 . 0 0 0  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 10.000 € 

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 
0203 - Fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor 10.000 € 

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 
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02039001 Dejavnost nadzornega odbora 10.000 € 

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 10.000 € 
Sredstva so planirana za izplačilo sej nadzornega odbora in planiranih nadzorov na podlagi letnega programa 
nadzorov. V letu 2019 je planiranih 6 sej nadzornega odbora in 7 nadzorov. 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 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). 

 

 

30 ŽUPAN 1 0 0 . 0 9 0  €  

01 POLITIČNI SISTEM 100.090 € 

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 100.090 € 

Opis glavnega programa 
Področje proračunske porabe zajema dejavnost institucij političnega sistema na območju lokalne skupnosti: 
občinskega sveta, župana, podžupana. 
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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 100.090 € 

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. 

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. 

40100 Plača poklicnega funkcionarja 46.740 € 
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 8.050 € 
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. 
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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 planirana v primerljivi višini kot v preteklih letih. 

40103 Stroški reprezentance 14.200 € 
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. 

 

 

 

5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
SPLOŠNE ZADEVE 1 . 9 4 3 . 9 1 0  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 22.730 € 

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 22.730 € 

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. 
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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 22.730 € 

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 6.730 € 
Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja plačilni promet za občine. 

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 109/10), ki določa, da UJP zaračunava storitev 
razporejanja dajatev, kar pomeni za občine 0,05% od zneska razporejenih dajatev, to je prihodkov. Stroški provizije 
predstavljajo tudi plačila v breme podračuna, ki se zaračunavajo od števila obdelanih nalogov. V tem sklopu 
načrtujemo tudi plačila provizije poslovni banki za vezavo sredstev čez noč v skladu s podpisano pogodbo. 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije I.-XII.2018. Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 
proračuna ne spreminja. 

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. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.545.380 € 

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 
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0603 Dejavnost občinske uprave 1.545.380 € 

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 1.516.380 € 

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. 

40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 1.058.600 € 
Za delovanje občinske uprave se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi. Sredstva se povišujejo 
na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, 
dne 7.12.2018. 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 nag., odpravnine) 39.580 € 
Sredstva so namenjena za izplačilo regresa delavcem, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ter odpravnine v 
skladu z veljavno zakonodajo. Sredstva se povišujejo na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem 
sektorju, objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, dne 7.12.2018. 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 158.100 € 
S te postavke se plačujejo zakonsko opredeljeni prispevki na izplačane plače. Sredstva se povišujejo na podlagi 
Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, dne 
7.12.2018. 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. 
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40124 Materialni stroški občinske uprave 247.000 € 
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. Glede na osnutek proračuna se sredstva na postavki nekoliko 
znižujejo in prerazporejajo znotraj postavke. 

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. 

40134 Stroški varstva pri delu 5.000 € 
S temi sredstvi bomo zagotovili zakonsko določene obveznosti delodajalca glede zdravstvenih pregledov za 
zaposlene ter varstva pri delu, nakup osebne varovalne opreme in izvajanje programa promocije zdravja na 
delovnem mestu. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 29.000 € 

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. 
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40126 Plan nabave opreme 29.000 € 
V letu 2019 načrtujemo posodobitev strojne in licenčne programske računalniške opreme ter dopolnitev pisarniške 
opreme, ki je potrebna za delo strokovnih služb občinske uprave. Glede na osnutek proračuna se sredstva ustrezno 
prerazporejajo znotraj postavke. 

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. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 375.800 € 

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 375.800 € 

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 
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07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih9.600 € 

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. 

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 3.100 € 
Zagotavljanje sredstev za redno delovanje enot in štaba civilne zaščite. Sredstva glede na osnutek proračuna ostajajo 
nespremenjena in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

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 6.500 € 
Zagotavljanje sredstev za nakup opreme za enote zaščite in reševanja ter opreme za preprečevanje škode in 
ukrepanje ob nesrečah. Sredstva glede na osnutek proračuna ostajajo nespremenjena in so usklajena z Gasilsko 
zvezo Radovljica. 

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 366.200 € 

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. 
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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 69.000 € 
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. Sredstva se glede na osnutek 
proračuna malenkostno znižujejo in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

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. 

40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 77.000 € 
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. Sredstva se 
glede na osnutek proračuna povečujejo in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

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 35.500 € 
Zagotavljajo se sredstva za nujna vzdrževanja gasilskih objektov. Sredstva se glede na osnutek proračuna nekoliko 
znižujejo in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 032002 - Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Višina sredstev je predvidena skladno s sprejetim planom Gasilske zveze in glede na razpoložljiva proračunska 
sredstva. 

40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme 30.000 € 
Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje vseh vozil in opreme gasilskih enot. Sredstva glede na osnutek 
proračuna ostajajo nespremenjena in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

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 sprejetim planom Gasilske zveze in glede na razpoložljiva proračunska 
sredstva. 

40305 Nakup gasilske opreme 30.000 € 
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. Sredstva se glede na 
osnutek proračuna povečujejo in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

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 sprejetim planom Gasilske zveze in glede na razpoložljiva proračunska 
sredstva. 

40306 Nakup gasilskih vozil 110.000 € 
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. 
Sredstva se glede na osnutek proračuna znižujejo in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 
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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 sprejetim 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.Sredstva glede na osnutek proračuna ostajajo nespremenjena in so usklajena 
z Gasilsko zvezo Radovljica. 

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. 

40315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 6.700 € 
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 glede na osnutek proračuna povečujejo in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 032010 - Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 

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. 

 

 

5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1 0 . 0 6 9 . 9 1 8  €  

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 75.000 € 

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 75.000 € 

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. 
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Kazalec: delež brezposelnosti v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
10039001 - Povečanje zaposljivosti 

10039001 Povečanje zaposljivosti 75.000 € 

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 75.000 € 
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. 

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 603.775 € 

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 603.775 € 

Opis glavnega programa 
Občina v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer z 
namenom doseči: 
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- 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,  
- 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 25.500 € 

Opis podprograma 
V tem podprogramu namenjamo sredstva za promocijo in povezovanje 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,  
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- 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 25.500 € 
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 578.275 € 

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. 

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. 
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44708 Festival stare glasbe 36.000 € 
Sredstva se namenijo za organizacijo in izvedbo 37. Festivala Radovljica, ki bo potekal v avgustu 2019 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 25.000 € 
Sredstva so predvidena za sofinanciranje programov turističnih društev in bodo na javnem razpisu za leto 2019 
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 495.275 € 

Sredstva se namenijo za delovanje Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica v letu 2019, in sicer za: 
- izplačilo plač, prispevkov in premij za zaposlene - 196.900 EUR,  
- neprogramske materialne stroške (stroški študentskega dela, telefona, interneta, elektrike, ogrevanja, čiščenja, 

varovanja, pisarniškega materiala, vzdrževanja Mrakove hiše, stroški računovodskih storitev, stroški članarin, 
kotizacij, bančnih storitev, poštnih storitev, reprezentance, stroški zavarovalnih premij...); za stroške izvajanja 
programov na področju turizma: to so vsi stroški, povezani s sejemskimi nastopi (npr. najemi stojnic, animacije, 
dnevnice, nastanitve); nadaljevanje in razvoj projekta turističnega avtobusa Hop on Hop off; stroški oglaševanja 
v specializiranih tujih revijah in katalogih; stroški tiskanega promocijsko informativnega gradiva; stroški 
uvedbe sodobnih elektronskih poti promocije; sofinanciranje tradicionalnih prireditev (Venerina pot na Gradu 
Kamen, Venerina pot na Pustem gradu, Langusovi dnevi, Dnevi večno mladih fantov, Srečanje pihalnih 
orkestrov, stroški organizacije, koordinacije in izvedbe ostalih prireditev v okviru Turizma in kulture Radovljica 
(Festival čokolade, Glasbeni četrtki na Linhartovem trgu, božično-novoletne prireditve, bolšjak, Okusi 
Radol'ce...), stroški lastne udeležbe pri pridobivanju nepovratnih sredstev in za stroške izvajanja programov na 
področju kulture: npr. spodbude za pridobivanje nove publike in novih uporabnikov, stroški kakovostnega 
umetniškega programa v povezavi s turizmom, sredstva za neprofitne najemnine in drugo - v skupni višini 
288.100 EUR. 

Sredstva na NRP v višini 2.000 EUR se bodo namenila za nakup tehnične opreme in za investicijsko-vzdrževalna 
dela na Mrakovi hiši. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje za dobrih 8.000 EUR in sicer zaradi 
predvidenih večjih stroškov za plače kot posledice uskladitve plač v javnem sektorju. 

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 2019. 

44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 2.000 € 
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 
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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 se namenijo za sofinanciranje izvedbe Festivala Avsenik, ki bo potekal od 23. do 25. avgusta 2019. 

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. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.770.900 € 

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 
1702 - Primarno zdravstvo 
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

1702 Primarno zdravstvo 1.575.000 € 

Opis glavnega programa 
Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva 
(zdravstveni domovi) ter sofinanciranje zdravstvenih dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj občine je omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene 
službe na primarni ravni 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj: redno in nemoteno delovanje Zdravstvenega doma Radovljica. 

Kazalec: prostorska ustreznost in kakovost stavbe Zdravstvenega doma Radovljica. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 1.575.000 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma se nanaša na gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov ter nakup opreme za 
zdravstvene domove. 

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 
Dolgoročni cilj: ustrezno stanje Zdravstvenega doma Radovljica. 

Kazalec: prostorska ustreznost in kakovost stavbe Zdravstvenega doma Radovljica. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj: ustrezno stanje Zdravstvenega doma Radovljica.Kazalec: prostorska ustreznost in kakovost 
stavbe Zdravstvenega doma Radovljica 

40714 Zdravstveni dom Radovljica 1.575.000 € 
V teku je izgradnja prizidka k Zdravstvenem domu Radovljica. Investicija, katero sofinancirata Občina Radovljica 
in Osnovno zdravstvo Gorenjske, bo zaključena v letu 2019. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 072003 - Obnova ZD Radovljica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 40.900 € 

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 zdravja 40.900 € 

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, 
- čim večje vključevanje posameznikov v preventivne programe. 
Kazalec: izvedeni preventivni programi. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj: izvajanje preventivnih programov s področij primarnega zdravstva. 

Kazalca: 
- izvedeni preventivni programi, 
- število udeležencev preventivnih programov. 

40715 Zdravstvena preventiva 25.900 € 
Sredstva so namenjena sofinanciranju preventivnih programov, ki jih izvaja ZD Radovljica, in sicer zdravstveno 
vzgojno delo, ki ga izvajajo patronažne medicinske sestre po krajevnih skupnostih, ter delo kineziologa. Patronažne 
medicinske sestre po krajevnih skupnostih izvajajo predavanja s področja zdravstvene preventive oz. promocije 
zdravja, poleg tega pa izvajajo tudi meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola. Delo kineziologa 
vključuje testiranje zaposlenih in usmerjeno vadbo glede na sposobnosti delavca in obremenitve pri delu, kar 
pripomore k celostni obravnavi delavcev. 

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 načrtovana skladno s predlogom ZD Radovljica. 

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, so se pa glede na potrebe delno 
prerazporedila sredstva med konti. 

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 155.000 € 

Opis glavnega programa 
Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročna cilja: 
- ohranjati pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva, 
- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne 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 ogledne službe. 
Kazalca: 
- število zavarovanih oseb, 
- število mrliških ogledov in obdukcij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 - Mrliško ogledna služba 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 105.000 € 

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 105.000 € 
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 
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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 2019 so sredstva za osnovno zdravstveno zavarovanje planirana glede na predvidene potrebe. V novembru 
2018 je občina zagotovila plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja 257 občanom. 

17079002 Mrliško ogledna služba 50.000 € 

Opis podprograma 
Podprogram obsega sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega 
oglednika, 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 50.000 € 
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 na osnutek proračuna ne spreminja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sredstva so planirana na ravni preteklega leta. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 2.325.422 € 

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 
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1802 Ohranjanje kulturne dediščine 313.620 € 

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 146.437 € 

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 46.750 € 
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 33.000 € 
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 
2019 je predvidena ureditev samodejnega odpiranja glavnih vhodnih vrat, zamenjava tabel ob vhodu v objekt ter 
izdelava načrta elektroinštalacij za izvedbo ukrepov požarne varnosti v objektu. 

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. 
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48252 Kropa - Kovaški muzej 1.186 € 
V Klinarjevi hiši v Kropi se nahaja Kovaški muzej. Namen investicije je celovita obnova objekta, ki v prvi fazi 
vključuje obnovo strehe in ostrešja, obnovo severnega dela prve in druge etaže ter ureditev sistema ogrevanja. 
Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev se izvedba investicije zamika v naslednje proračunsko obdobje. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje za ureditev elektro priključka za vigenjc. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082011 - Kropa - Kovaški muzej 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1 € 
Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah je bilo razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Za pokritje 
arheološkega najdišča je pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 080033 - Arheološko najdišče villarustica v Mošnjah 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Projekt se glede na proračunske zmožnosti ohranja evidenčno. 

48274 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 1 € 
Namen je postopna celovita ureditev vaškega jedra Kamne Gorice. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 080035 - Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Postavka se do zaključka ureditve kanalizacijskega sistema ohranja evidenčno. 

48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 45.000 € 
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov kulturne dediščine ter izdelavi strokovnih podlag za 
zaščito kulturnih spomenikov. V letu 2019 je predviden javni razpis za sofinanciranje obnove cerkva 
(30.000,00 EUR) ter znamenj oz. kapelic (5.000,00 EUR). Predvidena je tudi obnova fresk na objektu ob vhodu v 
staro mestno jedro. 

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 20.499 € 
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 (2.000 EUR), 
- za tekoče vzdrževanje vojnih grobišč državnega pomena (6.500 EUR), pri čemer pristojno ministrstvo celotni 

znesek povrne in je zato vključen tudi na prihodkovni strani proračuna, 
- za vzdrževanje drugih grobišč in spomenikov (spomenik v Ljubnem približno 6.000 EUR). 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje za namen pridobitve projektne 
dokumentacije za obnovo vojnih grobišč v Begunjah in v Dragi. Projektno dokumentacijo financira Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato se za enak znesek povečuje tudi ustrezna postavka na 
prihodkovni strani proračuna. 

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. 
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18029002 Premična kulturna dediščina 167.183 € 

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. 

Kazalca: 
- dodatno urejene površine za izvajanje dejavnosti muzejev in galerij, 
- 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 167.183 € 
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 zagotavljajo sredstva za: 
- splošne stroške delovanja: 20.000,00 EUR, 
- stroške dela (plače): 86.883,00 EUR, 
- programske stroške: 45.200,00 (vključeni redni programski stroški ter stroški projekta LAS in projekta 

praznovanja 60. let Čebelarskega muzeja) ter  
- nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela (11.600,00 EUR), odkup muzejskih predmetov 

(3.500,00 EUR). 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje zaradi višjih stroškov plač v javnem 
sektorju. 

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 rednih potreb, posredovanih s strani javnega zavoda, in v 
skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

1803 Programi v kulturi 915.301 € 

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, 
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- 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 612.100 € 

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 o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. 

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 609.100 € 
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: 138.000 EUR, 
- stroški dela (plače): 426.100 EUR,  
- torkovi večeri: 2.000 EUR,  
- nakup knjig: 41.000 EUR in 
- zamenjava dotrajane računalniške opreme: 2.000 EUR. 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje zaradi višjih stroškov plač v javnem 
sektorju. 

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. 
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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 
Letni izvedbeni cilj: ohranitev pogojev za izvajanje 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. 

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 - območna izpostava Radovljica, 
- 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 - območna izpostava Radovljica, 
- 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. 
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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 2019 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, ter izvajanju 
galerijske dejavnosti občine (galerija AVLA). 

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 na podlagi dosedanje realizacije, predvidenih potreb in glede na proračunske 
zmožnosti. Število kulturnih programov in projektov v občini se povečuje, posledično naraščajo tudi potrebe po 
dodatnih sredstvih. 

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 188.001 € 

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 36.000 € 
Postavka je namenjena vzdrževanju kulturnih domov. V letu 2019 so sredstva namenjena: 

- za obnovo sanitarij v Kulturnem doma Lancovo,  
- za izdelavo posnetka obstoječega stanja, preveritev in pripravo predlogov potrebnih ukrepov za sanacijo objekta 

in zagotovitev požarne varnosti na objektu Kulturni dom Kropa in 
- za namestitev grelnih panelov in obnovo parketa v Kulturnem domu Mošnje. 
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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 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

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 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 150.000 € 
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 povečuje zaradi poplačila spornih terjatev na podlagi 
sodbe sodišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082015 - Knjižnica A.T. Linharta - zgradba 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

48279 Večnamenski objekt Begunje 1 € 
Postavka je namenjena ureditvi večnamenskega objekta v Begunjah. V proračunu za leto 2019 se postavka vodi 
evidenčno. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 082034 - Večnamenski objekt Begunje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

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. 
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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: spodbujanje programov društev upokojencev. 

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 1.080.001 € 

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. 
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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 1.019.301 € 

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 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 kvadratnih metrih za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti,  
- obnovljene površine v kvadratnih metrih za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti. 



 

181 

46203 Športni park Radovljica 96.000 € 
Sredstva v višini 79.000 EUR 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 v višini 17.000 EUR se predvidijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela (ograje, mreže, urbana 
in športna oprema...), za nakup nove opreme in za nujne investicijsko-vzdrževalne storitve in material. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja, se pa glede na predvidene stroške delno 
prerazporedijo sredstva med konti. 

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 povišanje cen energentov. 

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 297.000 € 
Sredstva v višini 97.000 EUR se namenijo za pokrivanje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja Kopališča 
Radovljica (energenti, voda, storitve).  

Sredstva na NRP v višini 192.000 EUR se namenijo za izvedbo prvega dela 1. faze celovite rekonstrukcije 
Kopališča Radovljica (strojnica), pri čemer občina kandidira za nepovratna sredstva na Javnem razpisu Fundacije za 
šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021, in za 
strokovni nadzor. Sredstva v višini 8.000 EUR se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela na kopališču in v 
kampu (obnova keramike, napeljav...).  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja, se pa glede na predvidene stroške delno 
prerazporedijo sredstva med konti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081034 - Kopališče Radovljica 

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 in povišanje cen 
energentov. 

46216 Smučišče Kamna Gorica 26.200 € 
Sredstva v višini 8.200 EUR 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). 

Sredstva na NRP v višini 18.000 EUR se namenijo za najbolj nujna investicijsko-vzdrževalna dela, ki so tudi pogoj 
za pridobitev obratovalnega dovoljenja in delovanje smučišča (ustrezen električni priključek, oprema za 
zasneževanje). 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081015 - Smučišče Kamna Gorica 
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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 povišanje cen energentov. 

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.  

Sredstva na NRP se namenijo za nakup športne in urbane opreme in za investicijsko vzdrževanje športnih površin. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081011 - Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 

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 5.500 € 
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). 

NRP se v letu 2019 ohranja evidenčno, pri čemer sta skladno z razpoložljivimi sredstvi v prihodnjih letih predvidena 
nakup manjkajoče opreme stadiona in ureditev servisnega objekta. 

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 32.500 € 
Sredstva v višini 22.500 EUR 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 v višini 10.000 EUR so predvidena za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije za ureditev 
novega servisnega objekta kopališča s sanitarijami.   

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja, se pa glede na predvidene stroške delno 
prerazporedijo sredstva med konti. 

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 povišanje cen 
energentov. 

46243 Športni park Vrbnje 40.450 € 
Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje športnega parka Vrbnje-Gorica (najem sanitarne kabine). 

Sredstva na NRP v višini 40.000 EUR se namenijo za ureditev večnamenskega prostora.  

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. 
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46244 Dom Ljubno 6.500 € 
Sredstva se namenijo za obratovanje in tekoče vzdrževanje Doma Ljubno (stroški energentov).  

Sredstva na NRP se namenijo za dokončanje nujnih investicijsko-vzdrževalnih del (obnova male dvorane in 
kurilnica), na podlagi dolgoročne neodplačne pogodbe, sklenjene z lastnikom, Športno unijo Slovenije in 
pridobljene stavbne pravice. 

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 24.000 € 
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 in pripadajočih 
objektov.  

Sredstva na NRP se namenijo za ureditev starih garderobnih prostorov. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja, se pa glede na predvidene stroške delno 
prerazporedijo sredstva med konti. 

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 6.500 € 
Sredstva na NRP se namenijo za pripravo dokumentacije za opremo športne dvorane v OŠ Staneta Žagarja Lipnica 
po dokončani prenovi, za katero so pridobljena nepovratna sredstva.  

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 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

46250 Športne površine Kamna Gorica 14.500 € 
Sredstva se namenijo za odkup zemljišča v lasti Športne unije Slovenije za potrebe ureditve športnih površin v 
Kamni Gorici. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje za 14.500 EUR in sicer na podlagi 
posredovane ponudbe Športne unije Slovenije za odkup. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP 081038 - Športne površine Kamna Gorica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

46251 Otroška igrišča 12.500 € 
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 znižuje skladno s predvidenimi stroški. 

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).  

NRP se v letu 2019 ohrani evidenčno. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 081040 - Športne površine Ljubno 

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 1 € 
Postavka se v proračunu za leto 2019 ohrani evidenčno. 

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 
Postavka se ohrani evidenčno. 

48126 Sofinanciranje programov športa 235.000 € 
Sredstva se namenjajo 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, v skladu 
s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 108/2009 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. 

48127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 185.000 € 
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu, ki jih izvajajo športna društva, ki so 
nosilci javnih programov na področju športa in za zagotavljanje pogojev za izvedbo programov. Sredstva se dodelijo 
na osnovi javnega razpisa, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN 
UO, št. 108/2009 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 500 € 
Sredstva se namenijo za večkratno ureditev tekaških prog na različnih lokacijah v občini Radovljica. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje skladno s predvidenimi stroški. 

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. 
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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 
indikacijo, ki jih organizirajo izvajalci, izbrani pri ZZZS (v 2018 je bilo izbrano Društvo prijateljev mladine Škofja 
Loka) in v oblike letovanj, ki jih organizira CSD. Pri določitvi prispevka staršev za letovanje sodeluje Center za 
socialno delo Gorenjska, enota Radovljica, ki oblikuje prispevek glede na dohodkovno lestvico, razliko do polne 
cene pa pokriva občina. 

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, ki je zadoščala glede na dejanske potrebe. 

49274 Mladinski in študentski programi 15.600 € 
Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju dejavnosti društev in organizacij, ki delajo z mladimi (klubi 
študentov, organizacije mladih idr.), sofinanciranju programov preživljanja prostega časa mladih med počitnicami, 
sofinanciranju prireditev in drugih programov za mlade. Namen je zagotoviti del sredstev izvajalcem programov in 
projektov za mlade in s tem omogočiti možnosti za koristen način preživljanja prostega časa. Sredstva se dodelijo na 
podlagi javnega razpisa. Del sredstev na tej postavki se nameni za druge operativne stroške (stroški prevozov na 
aktivnosti za mlade, promocijski stroški in stroški obveščanja...). 

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. 
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19 IZOBRAŽEVANJE 4.317.011 € 

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 in izobraževanja odraslih, ureja Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. 
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 2.877.356 € 

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 2.877.356 € 

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 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. 
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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 85.000 € 
Na postavki so načrtovana sredstva za ureditev prostora dodatnega oddelka v Radovljici, izboljšanje prostorskih 
pogojev za predšolsko vzgojo in zamenjavo dotrajane opreme po enotah vrtca glede na potrebe. 

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 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

49116 Vrtec Radovljica 2.447.356 € 

Iz proračuna občine se vrtcu zagotavljajo sredstva: 
- v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev v višini 2,340.336 EUR, 
- za pokrivanje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca (zaradi 

oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok v višini 29.100 EUR, spremljevalec gibalno oviranega otroka, 
vključno z zagotavljanjem sredstev za nadomeščanje bolniške odsotnosti, v višini 32.900 EUR, dodatna 
strokovna pomoč v višini 25.760 EUR), 

- za pokrivanje stroškov sodnih postopkov v višini 5.000 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, 
- stroške porabe kuriv in stroškov ogrevanja po letnem obračunu upravljavca kogeneracije v Vrtcu Lesce v višini 

1.060 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, ob upoštevanju predvidenega števila oddelkov, cen 
programov ter dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca. Sredstva se 
glede na leto 2018 povišujejo predvsem zaradi višjih cen programov od 1.7.2018 ter predvidene uskladitve, 
predvsem zaradi sprejetih ukrepov na področju plač. Glede na leto 2018 je predviden tudi dodatni spremljevalec 
otroka s posebnimi potrebami ter večje število otrok z odločbo za izvajanje dodatne strokovne pomoči. 

49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 300.000 € 
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 se glede na leto 2018 povečujejo zaradi višjih cen programov. 
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49118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev 45.000 € 
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, 233/2017 in GG 60/18), 
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 ne spreminja. 

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 2018. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 972.755 € 

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 873.755 € 

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. 
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49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 320.210 € 
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 123.200 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 (7.210 EUR), 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (10.000 EUR) ter 
- za izdelavo projektne dokumentacije ter izvedbo ureditve prostorov na Podružnični šoli Begunje zaradi večjega 

števila oddelkov (170.000 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. Glede na leto 
2018 se sredstva povečujejo predvsem za pokrivanje materialnih stroškov zaradi povišanja cen energentov.  

Šoli se iz proračuna v skladu s soglasjem občinskega sveta za šolsko leto 2018/2019 zagotavljajo sredstva za 
nadstandardno zaposlitev hišnika (0,50 delovnega mesta). 

49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 177.820 € 
V proračunu se za Osnovno šolo Staneta Žagarja Lipnica namenjajo sredstva za: 
- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v 

višini 111.480 EUR, 
- programe učencev (2.700 EUR) in sofinanciranje obogatenega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku 

angleščine v zadnji triadi (1.320 EUR), 
- nadstandardno zaposlitev (44.320 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (18.000 EUR). 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje za 10.000 EUR zaradi nakupa 
zobozdravstvenega stola, skupaj s šolo. 

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, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti. Glede na leto 
2018 se sredstva povečujejo predvsem za pokrivanje materialnih stroškov zaradi povišanja cen energentov. Na 
predlog šole se na novo zagotavljajo sredstva za vključitev učencev zadnje triade v projekt obogatenega učenja tujih 
jezikov s šolskim letom 2019/20, v katerega sta že nekaj let uspešno vključeni radovljiška in leška šola. 

Šoli se iz proračuna v skladu s soglasjem občinskega sveta za šolsko leto 2018/2019 zagotavljajo sredstva za 
nadstandardno zaposlitev učitelja razrednega pouka - PŠ Ovsiše - 2. in 3. raz. (0,59 delovnega mesta), učitelja 
razrednega pouka - PŠ Ovsiše - 4. in 5. raz. (0,63 delovnega mesta) in hišnika IV (0,25 delovnega mesta). 

49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 248.700 € 
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 166.525 EUR, 
- programe učencev (6.075 EUR) in sofinanciranje obogatenega učenja tujega jezika - tuji učitelj pri pouku 

angleščine v zadnji triadi (10.600 EUR), 
- nadstandardno zaposlitev (18.500 EUR),  
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (12.000 EUR) ter načrte in drugo projektno dokumentacijo, 

vezano na zagotovitev potrebnih dodatnih prostorov na podružnični šoli v Mošnjah (35.000 EUR). 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna povečuje za 12.000 EUR za pokrivanje materialnih 
stroškov na podlagi poračuna stroškov ogrevanja za leto 2018, ki ga je opravil upravljavec kogeneracije na šoli. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 091006 - OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje 
NRP - 091023 - Podružnična šola Mošnje 
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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 glede na predlog šole, ob upoštevanju proračunskih možnosti. Glede na leto 
2018 se sredstva povečujejo predvsem za pokrivanje materialnih stroškov zaradi povišanja cen energentov.  

Šoli se iz proračuna v skladu s soglasjem občinskega sveta za šolsko leto 2018/2019 zagotavljajo sredstva za 
nadstandardno zaposlitev učitelja razrednega pouka - PŠ Ljubno - 4. in 5. razred (0,69 delovnega mesta). 

49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 63.425 € 
V proračunu se za Osnovno šolo Antona Janše namenjajo sredstva za: 
- pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe, zavarovanje...) v 

višini 22.025 EUR, 
- programe učencev (1.000 EUR), 
- nadstandardno zaposlitev (15.800 EUR) ter 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme (5.000 EUR) ter za sofinanciranje nakupa šolskega kombija 

(19.600 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. Glede na leto 
2018 se sredstva povečujejo predvsem za pokrivanje materialnih stroškov zaradi povišanja cen energentov.  

Šoli se iz proračuna v skladu s soglasjem občinskega sveta za šolsko leto 2018/2019 zagotavljajo sredstva za 
nadstandardno zaposlitev voznika (0,2661 delovnega mesta), logopeda / specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
(0,2253 delovnega mesta) in fizioterapevta (0,2424 delovnega mesta). 

V letu 2019 se zagotavljajo še sredstva za nakupa šolskega kombija skupaj z občinami Bled, Bohinj, Gorje. 

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 letu 2018. 

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 letu 2018. 

49275 Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom 6.000 € 
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. 

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. 
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49282 Investicije in obnova OŠ 48.000 € 
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. Zaradi 
starosti šol so potrebna vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. Delovanje na tem področju bo še naprej 
usmerjeno v obnavljanje in posodabljanje šol.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje za 10.000 EUR zaradi prerazporeditve 
sredstev za proračunsko postavko 49226 - Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica za nakup zobozdravstvenega stola. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 091010 - Investicije v obnovo OŠ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

19039002 Glasbeno šolstvo 99.000 € 

Opis podprograma 
Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v javnih in zasebnih glasbenih šolah. Občani občine Radovljica v 
šolskem letu 2018/2019 tako obiskujejo Glasbeno šolo Radovljica in 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 
uskladitvi akta 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, ob upoštevanju proračunskih možnosti. Glede na leto 
2018 se sredstva povečujejo predvsem za pokrivanje materialnih stroškov zaradi povišanja cen energentov. 

49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 2.000 € 
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. 
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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 71.500 € 

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 71.500 € 

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 71.500 € 
V proračunu se za Ljudsko univerzo Radovljica (LUR) namenjajo sredstva za: 
- kritje neprogramskih stalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, čiščenje, komunalne storitve...) v višini 

22.000 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) ter 

- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (7.000 EUR) ter dodatno 10.000 EUR za nujno sanacijo sanitarij. 
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 
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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. Glede na leto 
2018 se sredstva povečujejo za pokrivanje materialnih stroškov predvsem zaradi višjih cen energentov. 

1906 Pomoči šolajočim 395.400 € 

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 383.300 € 

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 vzgojnoizobraževalnega 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 vzgojnoizobraževalnega zavoda 
v skladu z veljavno zakonodajo. 

Kazalec: število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega šolskega prevoza. 

49272 Šolski prevozi 383.300 € 
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 
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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 se glede na leto 2018 nekoliko povečujejo, ker bo v letu 2019 izvedeno javno naročilo za 
izvajalca šolskih prevozov za novo obdobje. 

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 v obliki sofinanciranja študija. 

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 v obliki sofinanciranja študija. 

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 z denarno nagrado, namenjeno nadaljnjemu izobraževanju. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 977.810 € 

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 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
2002 - Varstvo otrok in družine 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 Varstvo otrok in družine 36.014 € 

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 36.014 € 

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. 
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41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 6.048 € 
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 1.966 € 
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 28.000 € 
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, staršem pa se izroči tudi knjiga s čestitko. 

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 letu 2018. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 941.796 € 

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. 
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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 70.000 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega 
pomočnika. 

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. 

41007 Družinski pomočnik 68.000 € 
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 ne spreminja. 

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. V letu 2019 planiramo 
enako število družinskih pomočnikov kot v letu 2018; 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. Občina Radovljica je 
v novembru 2018 financirala 6 družinskih pomočnikov. 

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. 
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20049003 Socialno varstvo starih 795.000 € 

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, 
Zakon o nevladnih organizacijah, Zakon o društvih. 

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. 

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 500.000 € 
Naloga se financira v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Postavka zajema financiranje dela oskrbnih stroškov 
občanov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, 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 70 občanov. 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 215.000 € 
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 - socialna oskrba 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 
Zaradi povečevanja stroškov izvajanja storitve pomoči na domu,so planirana sredstva za leto 2019 višja kot v 
preteklem letu. Občina skladno z sklepom občinskega sveta zagotavlja 80% subvencijo cene programov pomoči na 
domu - socialna oskrba; storitev je v letu 2018 v povprečju mesečno koristilo več kot 80 uporabnikov iz naše občine. 

41024 Medgeneracijski center Radovljica 80.000 € 
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. 
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Sredstva na NRP se bodo namenila za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo stare knjižnice, v kateri je 
predvidena ureditev medgeneracijskega centra. 

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. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 28.500 € 

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 naročnik pokopa občina. 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, 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: 
- na podlagi izdanih odločb dodeljevanje sredstev socialno ogroženim osebam, 
- 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 
Glede na predvidene potrebe, višino sredstev ohranjamo na ravni preteklih let. 

41022 Pogrebni stroški 3.000 € 
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 osnovi realizacije v letu 2018. 
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20049005 Socialno varstvo zasvojenih 12.896 € 

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 
Zakon o socialni varnosti. 

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" 10.000 € 
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 v skladu s proračunskimi zmožnostmi in so 
nižja od pričakovanega sorazmernega deleža, ki pripade na občino Radovljica glede na delež prebivalstva. 

41026 Reintegracijski center 2.896 € 
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 in za leto 2019 znaša 9,25%, oz. 
2.896,00 EUR. 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 35.400 € 

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 27.900 € 

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 2019 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: 

14.000 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 ohranja na nivoju preteklih let. 
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5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO 1 . 9 0 0 . 2 0 9  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 362.446 € 

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 362.446 € 

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 362.446 € 

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. 
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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. 
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 89.750 € 
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 2018 in na oceni potreb. 

44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 215.800 € 
Na tej postavki planiramo stroške, povezane z upravljanjem občinskega premoženja. Med te stroške spadajo splošni 
stroški, povezani z upravljanjem premoženja, kot so stroški raznih 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 
tudi za nadaljevanje obnove letališke infrastrukture na Letališču Lesce in za investicijsko vzdrževanje občinskega 
premoženja.  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 

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 2018 in na oceni investicijskih vlaganj, 
potrebnih za izvedbo načrtovanih aktivnosti. 

44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 10.000 € 
Sredstva na postavki so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov na Kranjski 13. 
Načrtovano je investiranje v skupne dele stavbe, in sicer menjava vhodnih vrat in oken na skupnem hodniku.  
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 46.896 € 
Sredstva so namenjena za zemljiško knjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica in bodo porabljena za 
odmere cestnega sveta, izdelavo elaboratov ureditve etažne lastnine in sklepanje nepremičninskih poslov za večjo 
urejenost nepremičnin v lasti Občine Radovljica. Kjer občina ni lastnik v celoti, bo ureditev etažne lastnine 
sofinancirana s strani solastnikov objekta. Del sredstev na postavki je namenjenih tudi odmeri in prenosu 
funkcionalnih zemljišč pri večstanovanjskih objektih na etažne lastnike objektov. 

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna znižuje. Sredstva so bila prerazporejena za civilno 
zaščito in protipožarno varnost. 

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 340.663 € 

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 ravni 309.863 € 

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 309.863 € 

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. 
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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. 

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 303.763 € 

Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje programa razvoja podeželja (po novem CLLD, nekdanji LEADER), 
in sicer projektov CLLD, ki smo jih skupaj z gorenjskimi občinami prijavili na poziv LAS Gorenjska košarica in za 
katere pričakujemo tudi nepovratna sredstva: 
- Semenjalnica, 
- Hitro s kolesom, 
- Počakaj na bus, 
- Temno nebo in 
- Arhitektura gorenjskih vasi. 
Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 042020 - Semenjalnica 
NPR - 042023 - Hitro s kolesom 

NRP - 042024 - Počakaj na bus  
NRP - 042025 - Temno nebo 
NRP - 042064 - Arhitektura gorenjskih vasi 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča temeljijo na podlagi oddanih vlog Ministrstvu za kmetijstvo - Agenciji Republike Slovenija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja in na podlagi izdanih Odločb o pravici do sredstev istega ministrstva. 

44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 6.100 € 
Sredstva so namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, ki jo za članice LAS izvaja 
Razvojna agencija BSC iz Kranja. Ker se je LAS Gorenjska košarica odpovedala določenemu delu sredstev za 
upravljanje v korist izvedbe projektov, se je vrednost proračunske postavke glede na osnutek proračuna zmanjšala. 

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 30.800 € 

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. 
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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 30.800 € 

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. 

44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 30.800 € 
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 tudi 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 2018 in na oceni potreb. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 253.100 € 

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. 
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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 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 245.100 € 

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 245.100 € 

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 35.000 € 
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 2018 in na podlagi potreb. 
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44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 40.000 € 
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 javnega razpisa. 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. Razpis bo objavljen po sprejetju proračuna. Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek 
proračuna ne spreminja. 

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 2018. 

44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 18.000 € 
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 152.100 € 
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 odpravo napak na objektu, ki jih bomo morali sanirati zaradi stečaja izvajalca iz naslova garancije, kar je 
povezano tudi s prihodkovno stranjo proračuna. Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne 
spreminja, glede na prevzete obveznosti se prerazporejajo le sredstva znotraj postavke. 

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 2018 in na osnovi potreb. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 8.000 € 

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. 

Kazalca: 
- najem dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali,  
- število oskrbljenih zapuščenih živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in žival 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 8.000 € 

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. Na vsakih 800 registriranih psov v občini 
mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje 
zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali. 
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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 dve mesti v zavetišču za zapuščene živali, 
- zagotoviti oskrbo vseh evidentiranih zapuščenih živali iz območja občine. 

Kazalca: 
- zagotovljeni dve mesti v zavetišču, 
- število oskrbljenih živali. 

44514 Stroški azila za zapuščene živali 8.000 € 
Proračunska postavka zajema sredstva za rezervacijo dveh boksov za pse, za mesečno oskrbo najdenih živali in 
sredstva za sterilizacijo zapuščenih mačk. Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne 
spreminja. 

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 temeljijo na podlagi vrednosti podpisane pogodbe o najemu dveh boksov z imetnikom zavetišča in na 
podlagi vrednostne ocene planiranih aktivnosti, ki jih nameravamo izvesti tekom leta. 

 

14 GOSPODARSTVO 136.000 € 

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 136.000 € 

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. 
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Kazalec: 
- število izvedenih podjetniških investicij in programov, 
- število prejemnikov državnih pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 136.000 € 

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 podjetniških investicij in programov, 
- število prejemnikov državnih 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 60.000 € 

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, 
- izvajanje podjetniškega krožka v osnovni šoli, ki ga izvaja RAGOR, 
- izvedbo projekta Podjetniška kavica, ki ga izvaja RAGOR, 
- izvajanje projekta Uporabna zelišča in Domače jedi Dežele, ki ju izvaja RAGOR, 
- vzpostavitev preventivnih programov na področju krepitve duševnega zdravja (projekt ANIMA SANA), projekt 

koordinira RAGOR, 
- vzdrževanje baze podatkov hišnih imen,  
- izvedbo projekta StartUPS - coworking center in 
- izvedbo projektov Social SEEDS in Alpe adria Karavanke v katere je občina Radovljica vključena preko 

razvojne agencije BSC iz Kranja. 
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. BSC izvaja mednarodni projekt Social SEEDS, 
katerega rezultat bo analiza stanja na področju socialnega podjetništva in na podlagi tega razvoj konkretnih akcijskih 
načrtov in planov za področja socialnega podjetništva, priprava regijskih akcijskih načrtov in regijskih strategij 
vključenih partnerjev. BSC izvaja tudi projekt Alpe adria Karavanke, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V - A Slovenija - Avstrija. Glavni namen 
projekta je razvoj turistične ponudbe na čezmejnem območju Karavank. V občini Radovljica se bodo v okviru 
projekta označile pohodne in kolesarske poti. 

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. RAGOR je izvajalec podjetniškega krožka v Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica. Prav 
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tako RAGOR, kot nadgradnjo učnega biodinamičnega vrta, izvaja izobraževanja za odrasle na temo uporabnih zelišč 
in priprave jedi iz lokalno pridelane hrane ter 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 znižuje in je 
usklajena s finančnim programom razvojnih agencij. 

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 leti 2019 in 2020 s strani Razvojne agencije BSC iz 
Kranja in Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 

44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 40.000 € 
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 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 na osnovi ocene potreb. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  
 661.000 € 

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 2014 - 2020 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) 
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 339.000 € 

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 

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 in poslovno stanovanjskih 
stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica. Sredstva se dodeljujejo na 
podlagi javnih razpisov.  

Vrednost proračunske postavke se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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 kot v letu 2018. 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 145.000 € 

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 145.000 € 
Sredstva vključujejo stroške vzdrževanja stanovanj v skladu s stanovanjskim programom občine za leto 2019 in 
programom vzdrževanja stanovanj za leto 2019. 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 109.000 € 

Opis podprograma 
V okvir podprograma sodijo: prenos kupnin za prodana stanovanja po SZ-91 na Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije in Slovensko odškodninsko družbo, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, 
zavarovanje, upravljanje). 

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. 
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46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 45.000 € 
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. 

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 2018 in oceni potreb. 

46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 64.000 € 
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 2018 in oceni potreb. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna 322.000 € 

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 322.000 € 

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. 
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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 in Sprejeti izvedbeni prostorski akti. 

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 322.000 € 
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 v letu 2019, ki je priloga proračuna. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 90.000 € 

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 
Razvojni program občine Radovljica do leta 202 

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 družine2004 - Izvajanje programov socialnega varstv 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 90.000 € 

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, 
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- 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 pri uporabi stanovanja (najemnina), 
- 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 invalidov20049003 - Socialno varstvo starih20049004 - Socialno varstvo materialno 
ogroženih20049005 - Socialno varstvo zasvojenih20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupi 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 90.000 € 

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 najemni 

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 materialno ogroženih oseb v občini 

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 90.000 € 
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 oceni potreb. 
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 42.000 € 

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 42.000 € 

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 42.000 € 

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 42.000 € 
Občina Radovljica plačuje obresti za najete kredite. 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 za izračune temeljijo na podpisanih kreditnih pogodbah v preteklih letih. 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI15.000 € 

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 15.000 € 

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 15.000 € 

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 15.000 € 
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 6 . 4 3 3 . 7 7 8  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA1 € 

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 1 € 

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 1 € 

Opis podprograma 
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 1 € 
Po končanem investicijskem ciklusu v katerem so bili zgrajeni lokalna ČN Kropa, primarno in sekundarno 
kanalizacijsko omrežje Kropa, vodovod v Kropi ter manjkajoče kanalizacijsko in vodovodno omrežje Begunje se je 
vrednost komunalne infrastrukture zelo povečala. Posledično se je povečal obračun amortizacije, ki vpliva na cene 
komunalnih storitev. V letu 2016 je občinski svet potrdil nov predlog cen komunalnih storitev. Subvencioniranje cen 
komunalnih storitev ob tem ni bilo potrebno. V letu 2017 smo Komunali Radovljica oddali v najem še nov vodovod 
v Kropi, vodovod Hraše - Ledevnica in jo bremenili še delno s stroški upravljanja in vzdrževanja vodovodnega 
sistema Radovna z zajetjem Ovčje jame. V letu 2019 bo pripravljena preveritev cen komunalnih storitev in 
predlagano morebitno subvencioniranje najemnin. Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, 
ne spreminja. Postavka ostaja evidenčna. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča so določena z državno uredbo. 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.000 € 

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 
Dvig prometno varnostne in kulture ter izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja. Načrtovanje izvedbe, 
vzdrževanja in nadzora v prometu. Z ustrezno vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne - slabe načine 
vedenja v prometu. Zmanjšati število prometnih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.000 € 

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 2.000 € 

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. 
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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 2.000 € 
Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nabavo opreme 
za označitev poti in opreme za povečanje vidnosti šolarjev v prometu (odsevniki, rutice). 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 le osnovnih aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 42.300 € 

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 42.300 € 

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 in 
- 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. Uspešnost zastavljenega cilja se bo 
ugotavljala na podlagi števila urejenih odsekov gozdnih cest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42.300 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest. 
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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 je število urejenih 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: obseg vzdrževanja gozdnih cest. 

44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 42.300 € 
Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest. Prioriteta obnove se določi na osnovi poškodovanosti posamezne 
gozdne ceste. Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, povečuje. 

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 
Sredstva ostajajo na ravni iz preteklega leta. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 912.826 € 

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 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 912.826 € 

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 
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12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 912.826 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma so investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, 
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 
področju učinkovite rabe 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 912.826 € 
Sredstva, ki se namenjajo energetski sanaciji javnih objektov, so v letu 2019 bistveno višja kot preteklo leto saj je v 
proračun vključena celovita energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja v Lipnici. Vrednost proračunske 
postavke se, glede na osnutek proračuna, povečuje, ker se zagotavlja dodatna sredstva za energetsko sanacijo in 
obnovo Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica. Zaradi vsebinskih razlogov se v predlogu proračuna NRP 065013 - 
Rekonstrukcija Savske ceste prenese iz PP 44694 na PP 44689. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 065007 - Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 
NRP - 065015 - Novelacija lokalnega energetskega sistema 

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, ki so bili podlaga za prijavo za črpanje 
nepovratnih sredstev oz. za pripravo finančne dokumentacije za izvedbo investicij. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 3.270.579 € 

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 
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1302 Cestni promet in infrastruktura 3.270.579 € 

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 1.158.940 € 

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 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 2019, 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 
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stanju kot javne poti, zagotavlja lasten vir sredstev, ki ga ne bo možno več prerazporejati za vzdrževanje cest na 
nižjem nivoju. 

44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest 128.000 € 
V okviru te postavke se izvaja letno vzdrževanje lokalnih cest v devetih krajevnih skupnostih v občini. To so ceste, 
ki so kategorizirane najvišje v občini in praviloma medsebojno povezujejo več naselij. Vzdrževanje izvaja delno 
izvajalec izbran z javnim razpisom. 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 sklenjenih pogodbah iz preteklih let. 

44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS 115.540 € 
V okviru te postavke se izvaja zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 9 krajevnih skupnostih. Lokalne ceste so ceste 
najvišje kategorizacije in praviloma medsebojno povezujejo več naselij. Vzdrževanje izvaja izvajalec izbran z 
javnim razpisom. Višina planiranih sredstev v letu 2019 predstavlja povprečje porabljenih sredstev iz preteklih let na 
tej postavki, a je končni znesek odvisen od vremenskih razmer. 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 sklenjenih pogodbah v preteklih letih. 

44698 Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 718.400 € 
V okviru te postavke se izvaja letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest in javnih površin (parkirišča, trgi, zelene 
površine...) v vseh krajevnih skupnostih občine. Izvajalec vzdrževanja je javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o. 
na podlagi Odloka o občinskih cestah. 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 v preteklih letih. V proračunu se zagotavljajo sredstva na nivoju iz preteklih 
let. 

44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 197.000 € 
V okviru te postavke se izvaja zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v krajevnih skupnostih Radovljica, Lesce in 
Begunje. To so ceste, najvišje kategorije v občini in praviloma medsebojno povezujejo več naselij. Vzdrževanje po 
Odloku o občinskih cestah izvaja 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 sklenjenih pogodbah za pretekla leta. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.667.749 € 

Opis podprograma 
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 za 
premoženjsko pravno urejanje zemljišč. 

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 in 
- 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, 
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- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, 
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest, 
- sanacije podpornih in opornih zidov. 

Kazalca: 
- število in površina obnovljenih in novozgrajenih cest,  
- cestnih objektov in drugih javnih površin. 

44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.400.819 € 
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 2019 bo zaključena obnova Langusove ulice, obnovljen prva faza cestnega odseka 
Gradnikove ulice od Spara do Filipiča in izvedena prenova Gubčeve ulice. Ostala sredstva so namenjena predvsem 
pripravi na izvedbo večjih investicij, ki so bodo izvajale v letih 2020 - 2022. Najpomembnejša med njimi je 
nadgradnja železniške infrastrukture v naši občini in gradnja kolesarskih povezav v občini. Vrednost proračunske 
postavke se, glede na osnutek proračuna, povečuje. Zaradi vsebinskih razlogov se v predlogu proračuna NRP 
065013 - Rekonstrukcija Savske ceste prenese iz PP 44694 na PP 44689 ter NRP 045300 - Promet v naselju Zgoša - 
Begunje iz PP 44693 na PP 44689. Manjši del sredstev se, glede na osnutek proračuna, s te proračunske postavke 
prenese na PP - Ravnanje z odpadno vodo, kjer se sredstva nameni za reševanje problematike odvodnjavanja 
meteornih in zalednih voda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045002 - Cesta za Verigo 
NRP - 045016 - Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje  
NRP - 045078 - Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici  
NRP - 045160 - Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 
NRP - 045166 - Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže 
NRP - 045167 - Sanacija mostov in rak  
NRP - 045181 - Rekonstrukcija Ljubljanske ulice 
NRP - 045187 - Cesta Spar - Filipič 
NRP - 045188 - Program sanacije lokalnih cest  
NRP - 045194 - Oporni zid - Gubčeva ulica 
NRP - 045216 - Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici 
NRP - 045300 - Promet v naselju Zgoša - Begunje 
NRP - 055100 - Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture 
NRP - 065013 - Rekonstrukcija Savske ceste 
NRP - 082009 - Kropa - Trško jedro 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča za izračun stroškov temeljijo na podlagi pridobljene dokumentacije in na oceni potreb za izvedbo 
investicij. 

44690 Pločniki in hodniki za pešce 33.929 € 
Sredstva na postavki so namenjena izgradnji pločnikov in hodnikov za pešce v občini. V letu 2018 se je končala 
gradnja 1. faze pločnika ob Cesti na Jezerca in pešpoti med Lescami in Hlebcami. Tako velike investicije v letu 
2019 niso predvidene, zato se sredstva na tej postavki bistveno znižajo. V letu 2019 je predvidena ureditev prehoda 
za pešce v Begunjah. Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045015 - Ureditev hodnikov za pešce 
NRP - 045065 - Pločnik na Posavcu 
NRP - 045066 - Pločnik v Podnartu 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča temeljijo na podlagi trenutno pridobljene projektne dokumentacije in na podlagi ocene potrebnih sredstev 
za izvedbo investicij. 

44691 Kolesarske steze 233.000 € 
Sredstva na tej postavki so namenjena novogradnjam in vzdrževanju kolesarskih stez v občini in se glede na leto 
2018 bistveno povečujejo. Vzrok za to je dejstvo, da kandidiramo za nepovratna sredstva za izvedbo projekta 
"Gradnja kolesarskih povezav v občini", zaradi česar morajo biti na tej proračunski postavki zajeta tudi vsa sredstva 
namenjena za odkup zemljišč. V letu 2019 bo pridobljena vsa potrebna projektna dokumentacija za izvedbo 
omenjenega projekta. Del sredstev na tej postavki se bo namenil tudi za postavitev izposojevalnic za kolesa, za 
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katera smo pridobili nepovratna sredstva. Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, znižuje, 
ker občina zaradi pomanjkanja lastnih sredstev, ki so vezana na neupravičene stroške pri gradnji, ne bo v celoti 
izvedla vseh predvidenih kolesarskih povezav, prijavljenih na DRR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045161 - Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 
NRP - 045213 - Gradnja kolesarskih povezav v občini 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča temeljijo na podlagi trenutno pridobljene projektne dokumentacije in na podlagi ocene potrebnih sredstev 
za izvedbo investicij. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 187.948 € 

Opis podprograma 
Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, neprometnih 
znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih 
postajališč. 

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, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest. 

Kazalca: 
- število vzdrževanih semaforjev, parkirišč in postajališč, 
- število novih semaforjev, 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, znižuje, ker se del sredstev predvidenih za nakup nove urbane opreme 
prerazporedi za potrebe reševanja odvodnjavanja meteornih in zalednih voda v občini. 

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. 

44314 Obeležba uličnih sistemov 25.000 € 
Sredstva na postavki se namenjajo za enotno opremo uličnih in usmerjevalnih tabel v KS Radovljica in KS Lesce ter 
prometne kažipotne signalizacije v naselju Radovljica in Lesce. Sredstva so namenjena tudi za obnovo obvestilnih 
tabel na avtocesti, ki so bile postavljene na pobudo občine. Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek 
proračuna, znižuje. 
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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 30.000 € 
Sredstva so namenjena vzdrževanju tlaka na Linhartovem trgu in vzdrževanju in upravljanju sistema dostopa na 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 
Izhodišča temeljijo na podlagi prejetih predračunov za izvedbo potrebnih del ter sklenjene pogodbe za vzdrževanje 
in upravljanje sistema dostopa na Linhartov trg. 

44693 Urejanje mirujočega prometa 66.948 € 
Sredstva so namenjena obnovi in novogradnji parkirišč v občini in prilagoditvi cestne infrastrukture potrebam 
invalidov. Del sredstev se nameni za novelacijo odloka o urejanju prometa v občini Radovljica ter izvajanje le tega, 
kjer se ta nanaša na urejanje mirujočega prometa na območju občine. Vrednost proračunske postavke se, glede na 
osnutek proračuna povečuje. Na postavko je vključen nov NRP 045309 Parkirna hiša Grajski park. Zaradi 
vsebinskih razlogov pa se NRP 045300 - Promet v naselju Zgoša - Begunje iz PP 44693 prenese na PP 44689. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 045009 - Ureditev parkirišč v občini Radovljica 
NRP - 045012 - Odstranitev ovir za invalide 
NRP - 045174 - Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici 
NRP - 045309 - Parkirna hiša Grajski park 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljene projektne dokumentacije in na podlagi ocene stroškov za izvedbo 
podobnih investicij. 

44695 Vodenje banke cestnih podatkov 6.000 € 
Sredstva so namenjena urejanju Banke cestnih podatkov in pripravi letnega poročila za DRSI. 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 evidenc in letnih poročil iz preteklih let. 

13029004 Cestna razsvetljava 255.943 € 

Opis podprograma 
Podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne 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, 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 
Dolgoročna cilja sta: 
- prilagoditev objektov in naprav cestne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja okolja in 
- zagotavljanje oziroma povečevanje 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 in 
- izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.  
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Kazalca: 
- število zamenjanih sijalk in vzdrževanih drogov cestne razsvetljave in  
- poraba električne energije (kWh), obseg novozgrajene cestne razsvetljave. 

44302 Cestna razsvetljava - skupaj 110.000 € 
Sredstva so namenjena poplačilu električne energije za potrebe cestne razsvetljave v občini. Zaradi zamenjave starih 
svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, se je v preteklem obdobju znižala poraba električne energije za potrebe 
cestne razsvetljave. Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, znižuje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Cene dobaviteljev elektrike. 

44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 145.943 € 
Sredstva so namenjena vzdrževanju in novogradnji cestne razsvetljave v občini. 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 
Predračuni izvajalcev ter obsega del, ki je vezan na Elektro Gorenjska in redna zamenjava dotrajane cestne 
razsvetljave. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 449.204 € 

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, Občinski razvojni program in 
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 
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 445.704 € 

Opis glavnega programa 
Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanja 
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, 
obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, 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, 
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- 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 
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 10.100 € 

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 obdelavo 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, 
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uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelavo in 
ponovno uporabo odpadkov.  

Kazalci: 
- delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov, 
- manjše količine odpadkov, 
- količina ločenih odpadkov in 
- število divjih odlagališč. 

44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.100 € 
Sredstva na postavki so namenjena sanaciji divjih odlagališč v občini in v primerjavi s preteklimi leti, ostajajo na isti 
ravni. 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 
Obseg in cene storitev v preteklem letu. 

44235 Sanacija ekoloških otokov 5.000 € 
Na postavki so sredstva namenjena ureditvi novih tipskih ekoloških otokov. Vrednost proračunske postavke se, 
glede na osnutek proračuna, znižuje, ker se del sredstev prerazporedi za potrebe reševanja odvodnjavanja meteornih 
in zalednih voda v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 053003 - Sanacija ekoloških otokov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Stroški že izvedenih sanacij ekoloških otokov. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 435.604 € 

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 objektov in PE na 
kanalizacijski sistem. 
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44227 Ravnanje z odpadno vodo 435.604 € 
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. Pomembnejših investicij na tem področju v letu 2019 ne bo, saj so 
sredstva namenjena predvsem pripravi na izvedbo treh večjih investicij, ki so bodo izvajale v leti 2020 - 2022. Te 
investicije so: 
- kanalizacija Spodnje Lancovo  
- primarna in sekundarna kanalizacija v Kamni Gorici 
- nadgradnja CČN Radovljica. 
Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, povečuje. Bistveno povečanje je na NRP-ju 
052012 - Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih, kjer se sredstva povečajo v 
višini cca 80.000,00 €. Dodatno je zagotovljeno še nekaj dodatnih sredstev za izgradnjo oz. urejanje meteornih 
kanalizacij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 052001 - ČN Radovljica  
NRP - 052012 - Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 
NRP - 052024 - Primarna kanalizacija Spodnje Lancovo 
NRP - 052028 - Sekundarna kanalizacija v Kropi  
NRP - 052030 - Primarna kanalizacija Kamna Gorica 
NRP - 052033 - Kanalizacija in ČN Posavec  
NRP - 052055 - Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica 
NRP - 052062 - Primarna kanalizacija v KS Podnart  
NRP - 052066 - Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte 
NRP - 052067 - Vzdrževanje ČN 
NRP - 052080 - Izgradnja meteorne kanalizacije 

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. 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 3.500 € 

Opis glavnega programa 
Upravljanje in nadzor vodnih virov zajema sredstva za ohranjanje vodnih virov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izboljšanje kvalitete vode na vodnih virih in zmanjšanje števila tveganih dogodkov na vodovodnem omrežju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 3.500 € 

Opis podprograma 
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah in Zakon o ohranjanju narave. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda, varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Novelacija sanacijskega programa odvajanja odpadnih voda. 

44114 Sanacijski program odvajanja odpadnih voda 3.500 € 
Kanalizacijsko omrežje se je do sedaj gradilo na podlagi veljavnega sanacijskega programa. Le ta je potreben 
novelacije, saj je potrebno dokončno doreči koncept ureditve kanalizacije v naseljih Brezje, Podnart in Posavec z 
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ostalimi manjšimi naselji in zaselki. Prav tako je potrebno dokončno doreči rešitve za naselja, v katerih občina ni 
dolžna zgraditi javne kanalizacije. Z vsakim dodatnim metrom zgrajene kanalizacije se zmanjšuje tveganje 
povezano z onesnaževanjem vodnih virov ter zmanjšuje možnosti vdora odpadnih voda v vodovodni sistem na 
kritičnih mestih. 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 ocene potrebnih stroškov za izvedbo programa. 

 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST1.631.868 € 

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 2014 - 2020 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 
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 208.390 € 

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 



 

234 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 43.050 € 

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. Zaradi razširjenega vodenja katastra komunalnih naprav in evidenc za JGS, se planirana 
sredstva v letu 2019 zvišujejo. 

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 število tekoče ažuriranih podatkov. 

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 število tekoče ažuriranih podatkov. 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 10.500 € 
S te postavke se namenja sredstva za poplačilo obveznosti izvajalcu za vodenje analitičnih evidenc javne 
gospodarske službe. Sredstva na postavki se, po predvideni uskladitvi in poenotenju evidenc v letu 2019, zvišujejo. 
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 poplačilu 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 16.800 € 
Sredstva so namenjena za poplačilo 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 vodenja katastra, evidenc in letnih poročil iz preteklih let. 

16029003 Prostorsko načrtovanje 165.340 € 

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. 
Vrednost se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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 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 61.300 € 
V letu 2019 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, razvojnim programom občine 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 2019. 

44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti 65.000 € 
Sredstva na tej postavki so v letu 2019 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 2019. 

44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 39.040 € 
Na tej postavki v letu 2019 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 2019. 

1603 Komunalna dejavnost 650.640 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo z vodo, urejanje pokopališč, pogrebno dejavnost, vzdrževanje 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. 
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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 

16039001 Oskrba z vodo 550.411 € 

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. V letu 2019 je predvidena večja investicija v obnovo vodovoda v naseljih Dobravica, Ovsiše 
in Begunje, zato se sredstva na podprogramu v tem letu povečujejo. 

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. 

44113 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 1 € 
Magistralni vodovod Radovna vzdržujemo skupaj z občino Bled in Gorje plačnik stroškov je Komunala Radovljica, 
d.o.o.. Ta NRP- je evidenčen, če bi bilo potrebno na vodovodu izvesti večji intervencijski poseg. Vrednost 
proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 063016 - Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pogodbene obveznosti oz. dogovor o vzdrževanju vodovoda. 

44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 550.410 € 
S postavke se sredstva namenjajo za vzdrževanje obstoječih in gradnjo novih vodovodnih omrežij. Postavka se glede 
na leto 2018 skoraj podvoji. Največja predvidena investicije je obnova primarnega in dela sekundarnega 
vodovodnega omrežja med naselji in v naseljih Ovsiše in Dobravica. Na ostalih območjih občine se bodo vodovodi 
obnavljali sočasno z obnovami cest (Begunje, Gubčeva ulica in cesta na odseku Spar - Filipič) ter pripravljala 
dokumentacija za naslednje večje investicije (Dobravica II. faza, vodovod Kamna Gorica, Lesce pod Golfom). 
Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, znižuje. Znižanje je posledica prerazporeditev 
znotraj proračunske postavke, ker se povečujejo sredstva za obnovo vodovoda Spar - Filipič in ukinjajo za izgradnjo 
vodovoda Lesce pod Golfom jug. Slednji je vezan na izgradnjo rondoja na državni cesti na priključku ceste za camp 
Šobec, katero investicijo vodi DRSI. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 063005 - Vodovod Kropa 
NRP - 063006 - Urejanje premoženjsko pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih   
NRP - 063011 - Vodovod v KS Lancovo  
NRP - 063040 - Primarni vodovod v KS Podnart  
NRP - 063041 - Sanacija vodnih zajetij  
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NRP - 063043 - Primarni vodovod Kamna Gorica  
NRP - 063044 - Sekundarni vodovod Kamna Gorica 
NRP - 063046 - Primarni vodovod Begunje  
NRP - 063053 - Vodovod v naselju Dobravica 
NRP - 063055 - Vodovod Langusova ulica  
NRP - 063061 - Vodovod Gubčeva ulica  
NRP - 063062 - Vodovod Lesce pod Golfom - jug  
NRP - 063063 - Vodovod Spar - Filipič 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Idejne zasnove in cene izvajalcev v preteklih letih. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 24.229 € 

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. Občina Radovljica izvaja 
storitev preko javnega podjetja Komunala Radovljica, d.o.o., na območju krajevnih skupnosti pa praviloma preko 
krajevnih skupnosti. V letu 2019 bo zaradi novega zakona potrebno z odlokom na novo urediti nekatera vprašanja s 
tega področja. Večja investicija v tem podprogramu predstavlja v letu 2019 načrtovanje novega pokopališča v 
Begunjah. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah 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. Kazalec je število urejenih pokopališč in njihove infrastrukture. 

44667 Pokopališče Begunje 24.229 € 
Izgradnja novega pokopališča v Begunjah. Zemljišča so pridobljena, naročena je projektna dokumentacija za 
ureditev pokopališča. Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
049017 - Pokopališče Begunje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Izvedba primerljivih investicij v drugih občinah. 

16039003 Objekti za rekreacijo 55.000 € 

Opis podprograma 
V dejavnost podprograma Objekti za rekreacijo spadajo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, kot so: 
zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

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 
Obseg urejenih zelenih površin, obseg urejenih parkovnih površin, število dreves, ki so deležna ustrezne oskrbe in 
nege. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V letu 2019 za to dejavnost planiramo enak obseg sredstev kot v letu 2018. 
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44909 Parkovne in hortikulturne ureditve 55.000 € 
V okviru te postavke se zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje zelenic, parkovne in hortikulturne ureditve ter 
dreves po vseh KS. Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, znižuje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Pogodbene obveznosti in cene izvajalcev. 

16039004 Praznično urejanje naselij 21.000 € 

Opis podprograma 
V dejavnost podprograma Praznično urejanje naselij spadajo aktivnosti povezane s praznično okrasitvijo naselij in 
izobešanje zastav. 

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 praznično okrasitev in izobešanje zastav ob praznikih.  

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. 

Kazalec: anketa občanov 

44910 Praznična okrasitev naselij 21.000 € 
Skladno z navodili Ministrstva za finance je bila s spremembo proračuna odprta nova proračunska postavka. 
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za novoletno okrasitev 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 
Pogodbena vrednost izvajalca vzdrževanja javne razsvetljave, v delu, ki se nanaša na novoletno okrasitev. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna 772.838 € 

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) in 
- 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 772.838 € 

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 772.838 € 
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, znižuje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
NRP - 052005 - Komunalna oprema - Langusova ulica 
NRP - 052015 - Komunalna oprema - LN ČN sever 
NRP - 052034 - Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza 
NRP - 052037 - Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet 
NRP - 052040 - Komunalna oprema - OPPN Stanovanjska gradnja SZ 11 Kamna Gorica  
NRP - 052045 - Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas 2 
NRP - 052073 - Komunalna opreme - OPPN Trata 
NRP - 052079 - Komunalna opreme - OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
Sklenjene pogodbe o opremljanju in veljavni programi opremljanja. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  
 125.000 € 

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. 
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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 125.000 € 

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 125.000 € 

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 125.000 € 
Proračunska rezerva občine se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč. Vrednost proračunske postavke ostaja 
na ravni preteklega leta. Vrednost proračunske postavke se, glede na osnutek proračuna, povečuje, zaradi 
zagotavljanja dodatnih sredstev za reševanje problematike vezane na zaledne vode. 

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 

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 za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica, Statut 
Občine Radovljica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica. 

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 krajevnih skupnosti za leto 2019 ter sama učinkovitost izvedbe plana. 

Kazalec: stopnja realizacije programa krajevnih skupnosti. 
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40109 - 40120 Sredstva za delovanje 
Proračunska postavka zajema stroške redne dejavnosti, kot so pisarniški material, poštnina, telefon, električna 
energija, ogrevanje, komunalne storitve, čistila, pogodbeno delo, izdatki za reprezentanco ter druge stroške organov 
krajevnih skupnosti.  

Proračunski uporabnik Proračunska postavka 
Predlog 

proračuna 
2019 

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 40109 - Sredstva za delovanje KS Begunje 20.923,66 
KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 40110 - Sredstva za delovanje KS Brezje 15.298,81 
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA 
GORICA 

40111 - Sredstva za delovanje KS Kamna 
Gorica 20.875,92 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 40112 - Sredstva za delovanje KS Kropa 8.178,54 
KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 40113 - Sredstva za delovanje KS Lancovo 19.111,32 
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 40114 - Sredstva za delovanje KS Lesce 44.548,48 
KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 40115 - Sredstva za delovanje KS Ljubno 6.565,35 
KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 40116 - Sredstva za delovanje KS Mošnje 11.923,44 
KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 40117 - Sredstva za delovanje KS Otok 3.776,30 
KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 40118 - Sredstva za delovanje KS Podnart 12.650,01 
KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 

40119 - Sredstva za delovanje KS 
Radovljica 18.440,40 

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA 
DOBRAVA 

40120 - Sredstva za delovanje KS Srednja 
Dobrava 8.515,66 

SKUPAJ  190.807,89 

 

 

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. 
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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 krajevnih skupnsti 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. 

 

44316 - 44327 Komunalne ceste in objekti 
Sredstva bodo porabljena za investicije po krajevnih skupnostih. Občinska uprava predlaga krajevnim skupnostim, 
da se pripravi skupen program rednega vzdrževanja cest in ostale infrastukture po krajevnih skupnostih, na podlagi 
katerega se izvede prioritetne investicije po krajevnih skupnostih. 

Proračunski uporabnik Proračunska postavka Predlog 
proračuna 2019 

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 44316 - Komunalne ceste in objekti - 
KS Begunje 63.937,86 

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 44317 - Komunalne ceste in objekti - 
KS Brezje 31.430,35 

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA 44318 - Komunalne ceste in objekti - 42.000,00 
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Proračunski uporabnik Proračunska postavka Predlog 
proračuna 2019 

GORICA KS Kamna Gorica 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 44319 - Komunalne ceste in objekti - 
KS Kropa 16.780,67 

KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 44320 - Komunalne ceste in objekti - 
KS Lancovo 19.509,19 

KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 44321 - Komunalne ceste in objekti - 
KS Lesce 40.297,16 

KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 44322 - Komunalne ceste in objekti - 
KS Ljubno 31.345,99 

KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 44323 - Komunalne ceste in objekti - 
KS Mošnje 23.911,95 

KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 44324 - Komunalne ceste in objekti - 
KS Otok 11.479,06 

KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 44325 - Komunalne ceste in objekti - 
KS Podnart 19.323,80 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 

44326 - Komunalne ceste in objekti - 
KS Radovljica 55.280,79 

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA 
DOBRAVA 

44327 - Komunalne ceste in objekti - 
KS Srednja Dobrava 20.829,45 

SKUPAJ  376.126,27 

Zneski z letom 2018 niso primerljivi zaradi različne višine prenosa lastnih sredstev krajevnih skupnosti. V krajevni 
skupnosti Kamna Gorica je višina sredstev višja tudi na račun vključenih koncesijskih sredstev. 

 

 

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 2014 - 2020 

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 
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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. 

Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture. 

64110 - 64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 
Sredstva so namenjena za urejanje pokopališč in izvajanje del pogrebne dejavnosti. 

Proračunski uporabnik Proračunska postavka Predlog 
proračuna 2019 

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 5.500,00 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 64140 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - KS Kropa 5.000,00 

KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 64160 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - KS Lesce 22.000,00 

KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 64170 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - Ljubno 6.300,00 

KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 64171 - Urejanje pokopališča in 
pogrebna dejavnost - Otoče 2.300,00 
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Proračunski uporabnik Proračunska postavka Predlog 
proračuna 2019 

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  75.750,00 

 

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 
Dolgoročni cilji so: 

- 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 
1804 - Podpora posebnim skupinam 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

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  

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. 

64131 - 64204 Sofinanciranje drugih dejavnosti 
Proračunska postavka zajema stroške za vzdrževanje kulturnih domov. 

Proračunski uporabnik Proračunska postavka 
Predlog 

proračuna 
2019 

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA 
GORICA 64131 - Sofinanciranje drugih programov 1.374,54 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 64143 - Sofinanciranje drugih programov 4.176,14 
KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 64150 - Sofinanciranje drugih programov 989,32 
KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 64181 - Sofinanciranje drugih dejavnosti 3.181,99 
KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 64204 - Sofinanciranje drugih programov 2.127,47 
SKUPAJ  11.849,46 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjanje 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 
 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 
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.  
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Kazalec: število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis. 

 

64112 Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi  
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in nujna investicijska vzdrževalna dela grobišč in spomenikov. 

Proračunski uporabnik Proračunska postavka 
Predlog 

proračuna 
2019 

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 64112 - Urejanje in vzdrževanje grobišč v 
Begunjah in Dragi 700,40 

SKUPAJ    700,40 

 

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,  
- 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. 
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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. 

64114 - 64226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč 
Dejavnost obsega redna vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih v občini, ki obsega redno košnjo, 
vzdrževanje igral, klopi, zaščitnih ograj in drugih konstrukcij. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Krajevne skupnosti bodo sredstva porabile za redna vzdrževalna dela na otroških igriščih.  

Proračunski uporabnik Proračunska postavka Predlog 
proračuna 2019 

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 64114 - Sredstva za vzdrževanje otroških 
igrišč - KS Begunje 3.601,20 

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 64122 - Sredstva za vzdrževanje otoških 
igrišč - KS Brezje 437,75 

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA 
GORICA 

64132 - Sredstva za vzdrževanje otroških 
igrišč - KS Kamna Gorica 700,40 

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 64145 - Sredstva za vzdrževanje otroških 
igrišč - KS Kropa 700,40 

KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 64156 - Sredstva za vzdrževanje otroških 
igrišč - KS Lancovo 437,75 

KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 64163 - Sredstva za vzdrževanje otroških 
igrišč - KS Lesce 6.101,20 
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Proračunski uporabnik Proračunska postavka Predlog 
proračuna 2019 

KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 64175 - Sredstva za vzdrževanje otroških 
igrišč - KS Ljubno 1.400,80 

KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 64183 - Sredstva za vzdrževanje otroških 
igrišč - KS Mošnje 2.200,40 

KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 64201 - Sredstva za vzdrževanje otroških 
igrišč - KS Podnart 437,75 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADOVLJICA 

64211 - Sredstva za vzdrževanje otroških 
igrišč - KS Radovljica 4.688,35 

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA 
DOBRAVA 

64226 - Sredstva za vzdrževanje otroških 
igrišč - KS Srednja Dobrava 437,75 

SKUPAJ  21.143,75 
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71 REŽIJSKI OBRAT 2 5 0 . 1 9 1  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 224.116 € 

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 224.116 € 

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 224.116 € 

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 občin in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti občin. 

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, 
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- zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori. 
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 70.250 € 
Postavka vsebuje stroške, ki so potrebni za izvajanje tržne dejavnosti delovanja režijskega obrata, kot so npr. stroški 
tekočega 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 panoramskih 
poletov, izvaja šolo letenja in prodaja gorivo uporabnikom letališča. Te dejavnosti so edini vir prihodkov za 
vzdrževanje letaliških površin in objektov na njem. 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 2018 ter na podlagi ocene potreb za leti 2019 in 2020. 

76002 Strošek dela - tržna dejavnost 12.375 € 
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 141.491 € 
Sredstva se namenjajo vzdrževanju objektov na letališču, letaliških površin in drugih osnovnih sredstev potrebnih za 
delovanje letališča. V letu 2019 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije za investicijsko vzdrževanje 
upravne stavbe in za investicijska vlaganja na ostalih površinah letališča. Izvedba je načrtovana v letih 2019 in 2020. 
Glavnina sredstev na NRP Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev je namenjenih nakupu traktorja v 
letu 2019, v obeh letih pa vzdrževanju letala in zamenjavi dotrajane pohištvene opreme. Vrednost proračunske 
postavke se glede na osnutek proračuna nekoliko povečuje in sicer za višino presežka iz leta 2018, ki še ni bil kot 
ocena vključen v proračun. 

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 26.075 € 

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 26.075 € 

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 26.075 € 

Opis podprograma 
Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške občinske uprave. Sredstva se povišujejo na podlagi 
Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, dne 
7.12.2018. 

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 13.700 € 
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 2018 ter na podlagi ocene potreb za leti 2019 in 2020. 

75002 Strošek dela - javna služba 12.375 € 
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 2 0 4 . 3 3 0  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 204.330 € 

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 204.330 € 

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 179.830 € 

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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83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 129.270 € 
Za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo se zagotavljajo sredstva za plače 
zaposlenih v tem skupnem organu. Sredstva se povišujejo na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v 
javnem sektorju, objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, dne 7.12.2018. 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. 

83200 Materialni stroški 50.560 € 
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 24.500 € 

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 24.500 € 
V letu 2019 predvidevamo nakup enega laserskega merilnika hitrosti, 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  

5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSTVO 8 4 3 . 3 7 3  €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 843.373 € 

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 843.373 € 

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 843.373 € 

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 843.373 € 
Občina Radovljica odplačuje glavnice za najete kredite. 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 za izračune temeljijo na podpisanih kreditnih pogodbah v preteklih letih. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

 

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. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje 
izdatkov za te namene. V NRP od leta 2021 dalje je vključen širok nabor projektov z namenom možnosti kandidiranja 
za nepovratna sredstva. NRP se spreminja in prilagaja z vsakokratno spremembo proračuna. 

 

01 POLITIČNI SISTEM 1 2 . 0 6 2  €  

010001 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS 1 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila 
Globočnika 3.360 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup 
računalniške opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 1 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup 
računalniške opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna znižuje, upoštevajoč pripombo Liste krajevnih skupnosti. Razlika 
je na proračunski postavki 40149 Sredstva za delo članov OS - LKS prerazporejena na konta 402000 Pisarniški 
material in storitve in 402099 Drugi splošni material in storitve. 

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. 

010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD 1.680 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup 
računalniške opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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. 

010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 1.680 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup 
računalniške opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 1.680 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup 
računalniške opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih 
Radovljica 300 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup 
računalniške opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in 
prostovoljstvo 840 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup 
računalniške opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

010017 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana 
Šarca 1.680 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup 
računalniške opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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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. 

010018 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica 840 € 

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo svetniških skupino in samostojnih članov občinskega sveta, in 
sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, upoštevajoč prijavljene potrebe svetnikov za nakup 
računalniške opreme. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

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. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2 6 2 . 8 8 7  €  

013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13 10.000 € 

Namen postavke je tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovne stavbe na naslovu Kranjska cesta 13. V letu 2019 
so sredstva namenjena tekočim vlaganjem v objektu, predvideva pa se tudi menjava vhodnih vrat v poslovno stavbo 
ter menjava oken na skupnem hodniku. 

Stanje projekta 
Stalno se izvajajo tekoča vzdrževanja. Za izvedbo investicij na skupnih delih stavbe (menjava oken in vrat) bo 
poskrbel upravnik stavbe. Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin 46.896 € 

Namen in cilj postavke projekta je zemljiško knjižna ureditev nepremičnin v lasti občine Radovljica. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za zemljiško knjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica in bodo porabljena za 
izdelavo elaboratov ureditve etažne lastnine. Kjer občina ni lastnik v celoti, bo ureditev etažne lastnine sofinancirana 
s strani solastnikov objekta. Sredstva bodo porabljena tudi za odmere cest in ureditev zemljiško knjižnega stanja 
cest. Glavnina sredstev na postavki pa je namenjena odmeri in prenosu funkcionalnih zemljišč pri večstanovanjskih 
objektih na etažne lastnike objektov. 

Sredstva se glede na osnutek proračuna znižujejo. Prerazporejena so bila za civilno zaščito in protipožarno varnost. 

013012 Letališče Lesce 100.000 € 

Namen postavke je nadgradnja letališke infrastrukture. Sredstva so zagotovljena za prestavitev padalskega kroga in 
izgradnjo dovozne steze na letališču. Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

Stanje projekta 
Po sprejetju proračuna bo naročena projektna dokumentacija in izvedena investicija. 

013015 Upravljanje občinskega premoženja 9.000 € 

Namen in cilj postavke je ustrezno upravljanje in vzdrževanje občinskega premoženja. 

Stanje projekta 
Sredstva bodo porabljena za manjša vzdrževalna dela na objektih v lasti Občine Radovljica. Vrednost sredstev se 
glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 96.991 € 

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 2019 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije za investicijsko vzdrževanje upravne stavbe in za 
investicijska vlaganja na ostalih površinah letališča. Izvedba je načrtovana v letih 2019 in 2020. Vrednost projekta 
se glede na osnutek proračuna nekoliko povečuje, in sicer za višino presežka iz leta 2018, ki še ni bil kot ocena 
vključen v proračun. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6 3 . 5 0 0  €  

013001 Plan nabave opreme - občinska uprava 29.000 € 

Namen in cilj je nabava ustrezne opreme. V letu 2019 načrtujemo posodobitev strojne in licenčne programske 
računalniške opreme ter dopolnitev pisarniške opreme, ki je potrebna za delo strokovnih služb občinske uprave. 

Stanje projekta 
Projekt prenove pisarniške opreme je bil večinoma zaključen v letu 2018. Sredstva so planirana za dopolnitev 
pisarniške opreme in za nakup računalniške ter licenčne programske opreme za delovanje občinske uprave. Glede na 
osnutek proračuna se sredstva ustrezno prerazporejajo znotraj postavke. 

013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 10.000 € 

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 tudi tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov. 

Stanje projekta 
Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina Radovljica. Vrednost 
sredstev se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

013018 Nabava vozil in opreme za redarje 24.500 € 

V letu 2019 predvidevamo nakup merilnika hitrosti vozil, strojne računalniške opreme in prometne signalizacije. 

Stanje projekta 
Za delovanje skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo je pripravljen osnutek finančnega načrta za leto 
2019 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, kajti občine so upravičene do sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % v preteklem letu 
realiziranih tekočih odhodkov. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 2 1 8 . 7 0 0  €  

022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500 € 

Namen in cilji postavke so zagotavljanje opremljenosti enot in nujne opreme za potrebe zaščite in reševanja, kar je 
stalna naloga. 
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Stanje projekta 
Sredstva so planirana za stalno zagotavljanje opreme enot, nadomeščanje dotrajane opreme ter zagotavljanje opreme 
in sredstev za zaščito in reševanje. Sredstva glede na osnutek proračuna ostajajo nespremenjena in so usklajena z 
Gasilsko zvezo Radovljica. 

032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 35.500 € 

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. Sredstva se glede na osnutek proračuna znižujejo in so 
usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme 30.000 € 

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. Sredstva glede na osnutek 
proračuna ostajajo nespremenjena in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

032004 Nakup gasilske opreme 30.000 € 

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. Sredstva se glede na osnutek proračuna povečujejo in so usklajena z 
Gasilsko zvezo Radovljica. 

032005 Nakup gasilskih vozil 110.000 € 

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. Sredstva se glede na osnutek proračuna znižujejo 
in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 

032010 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 6.700 € 

S postavke se plačujejo obveznosti PGD Podnart iz naslova stavbne pravice in stroški rezervnega sklada za etažno 
lastnino PGD Kropa. Sredstva, ki jih društvi pridobita za redno delovanje, ne zadostujeta za pokritje teh stroškov. V 
PGD Podnart to predstavlja dvakrat večji strošek, kot ga društvo dobi za redno delovanje, v PGD Kropa pa ta 
strošek predstavlja tretjino vseh sredstev. 

Stanje projekta 
Sredstva se razporejajo na podlagi dejanskih stroškov posameznih PGD. Sredstva se glede na osnutek proračuna 
povečujejo in so usklajena z Gasilsko zvezo Radovljica. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 5 8 1 . 1 6 3  €  

042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 152.100 € 

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 postavki je namenjena za pokritje stroškov upravnika in izvedbo 
programov v centru. Ostala sredstva so namenjena za odpravo napak na objektu, ki jih bomo morali sanirati zaradi 
stečaja izvajalca iz naslova garancije, kar je povezano tudi s prihodkovno stranjo proračuna. Vrednost projekta se 
glede na osnutek proračuna ne spreminja, glede na prevzete obveznosti se prerazporejajo le sredstva znotraj NRP. 

042020 Semenjalnica 10.708 € 

Občina Radovljica je za izvajanje omenjenega projekta, skupno z drugimi občinami, kandidirala za pridobitev 
nepovratnih sredstev na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS 
Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Osnovni cilj projekta je vzpostaviti pogoje za lokalno 
pridelavo ekoloških semen in vzpostavitev delujoče hranilnice semen v prostorih Čebelarskega centra v Lescah. 
Projekt se bo izvajal v dveh fazah, v letih 2019 in 2020. 

Stanje projekta 
Za projekt je bila že izdana Odločba o pravici do sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano - 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Za projekt trenutno poteka skupno javno 
naročilo za strokovno izvedbo operacije. Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

042023 Hitro s kolesom 146.895 € 

Za izvajanje omenjenega projekta je 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. V okviru projekta želimo vzpostaviti sistem za 
avtomatizirano izposojo koles tudi preko meja občin v celotni regiji Gorenjske. Z naložbo želimo vzpostaviti pogoje 
za večjo uporabo koles v somestju Radovljica - Lesce in boljšo povezanost mestnega središča z bližnjimi naselji. 
Odločili smo se za sistem podjetja, ki je kompatibilen s sistemom kot ga imajo že na Jesenicah in v Kranju, saj si 
želimo, da se lahko uporabnik odpelje v drugo občino, kjer pusti kolo na drugi postaji in obratno.  

V okviru projekta smo za nemoteno delujoč sistem bike sharing sistema prijavili, poleg naložbe v postavitev 
izposojevalnic koles in vzdrževanje sistema, še naložbo v razvoj kartičnega sistema, saj si želimo urediti izposojo 
koles uporabnikom na kartico oziroma čim bolj preprost in za uporabnike ugoden način, hkrati pa navezati na ta 
sistem tudi druge trajnostne oblike mobilnosti ( parkiranje,…). Projekt bo izveden v letu 2019. 

Stanje projekta 
Za projekt je bila že izdana Odločba o pravici do sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano - 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. V okviru projekta je trenutno v izdelavi Študija 
izvedbe projekta in priprava na izvedbo skupnega javnega naročila za pridobitev izvajalca za vzpostavitev sistema 
za avtomatizirano izposojo koles. Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

042024 Počakaj na bus 25.579 € 

Za izvajanje omenjenega projekta je 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. V sklopu naložbe bomo nadomestili sedanje neustrezne 
objekte na avtobusnih postajališčih Posavec na obeh straneh in v Podvinu na južni strani. Obstoječa postajališča, ki 
so predmet operacije, so neskladna s prostorskimi akti, in so manj funkcionalna, na lokaciji Podvin ne omogoča 
transparentnega pregleda na cesto oziroma na prihod avtobusa. 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. 
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Stanje projekta 
Za projekt je bila že izdana Odločba o pravici do sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano - 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Projekt se bo začel izvajati v letu 2019. 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

042025 Temno nebo 40.913 € 

Za izvajanje omenjenega projekta je 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. V okviru projekta se bo postavila javna razsvetljava v 
Krajevni skupnosti Srednja Dobrava. Gre za odročno področje, z razpršenimi stanovanjskimi objekti, kjer javne 
razsvetljave praktično ni. Obenem so tudi šolske poti, kjer je potrebno zagotoviti vsaj minimalno osvetljenost. Javna 
razsvetljava bo izgrajena v naslednjih krajih: Mišače, Zgornja Dobrava, Srednja Dobrava, Spodnja Dobrava. Zaradi 
odročnosti izgradnje javne razsvetljave bodo postavljene senzorske in tudi solarne svetilke. Pomen novih tehnologij 
in rešitev bo ugodno vplival na zdravje ljudi, biodiverziteto, svetlobno onesnaževanje. 

Stanje projekta 
Za projekt še ni bila izdana Odločba o pravici do sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano - 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vrednost projekta se glede na osnutek 
proračuna ne spreminja. 

042026 Arhitektura gorenjskih vasi 79.668 € 

Za izvajanje omenjenega projekta je 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. Z naložbo želimo vzpostaviti pogoje za večjo 
prepoznavnost, zavedanje o potencialih in vrednosti ter možnosti revitalizacije in dodane vrednosti urejene in 
privlačne ter promovirane stavbne in druge dediščine ter urejenih in za bivanje privlačnih javnih površin na vasi. V 
okviru projekta se bo izdelala Tipološka študija arhitekture naselij Dobrave, Zaloše, Ovsiše in izvedla se bo sanacija 
rak v Kropi. Projekt bo izveden v letu 2019. 

Stanje projekta 
Za projekt je bila že izdana Odločba o pravici do sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano - 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Projekt se bo začel izvajati v letu 2019. 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 40.000 € 

Sredstva na postavki so namenjena pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini 
Radovljica. Po sprejemu proračuna bo objavljen javni razpis. Sredstva bodo vlagateljem razdeljena v skladu in z 
nameni razpisa. 

Stanje projekta 
Višina sredstev za izvedbo NRP je ocenjena na podlagi podatkov iz leta 2018. Višina sredstev se glede na osnutek 
proračuna ne spreminja. 

042131 Narava nas uči 35.000 € 

V okviru projekta je bil vzpostavljen skupni javni učni vrt ob Osnovni šoli A. T. Linharta v Radovljici, kjer so se 
pripadniki različnih ciljnih skupin (ženske, brezposelni, nosilci kmetijskih gospodarstev, vrtičkarji, ljudje s 
posebnimi potrebami) in starostnih skupin (otroci, starejši) družili in naučili trajnostne samooskrbe po metodi 
biodinamike. 

Stanje projekta 
V letu 2019 zagotavljamo sredstva za vzdrževanje vrta in nadaljevanje izobraževanj. Višina sredstev za izvedbo 
NRP je ocenjena na podlagi podatkov iz leta 2018 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 8.000 € 

Namen in cilj projekta je zagotovitev ustreznega varstva zapuščenih živali v skladu z zakonodajo. 
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Stanje projekta 
Občina Radovljica ima podpisano pogodbo o izvajanju službe s podjetjem Perun d.o.o. z Jesenic. Proračunska 
postavka zajema sredstva za rezervacijo dveh boksov za pse, za mesečno oskrbo najdenih živali in za sterilizacijo 
zapuščenih mačk. Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 42.300 € 

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest je zakonska obveznost, za katero zagotavlja sredstva država, za program 
vzdrževanja je pristojen Zavod za gozdove, za izvedbo pa skrbijo občine z izvajalcem, ki ga pridobijo na javnem 
razpisu. Potrebe so večje od razpoložljivih proračunskih sredstev, zato bodo izvedena le najnujnejša vzdrževanja 
gozdnih cest. 

Stanje projekta 
Po sprejemu proračuna bo občina pridobila izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest in skladno s pogodbo izvajala 
tekoče vzdrževanje. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, povečuje. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 9 1 2 . 8 2 6  €  

065007 Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 895.326 € 

Izvedba energetske sanacije Osnovne šole Staneta Žagarja v Lipnici. 

Stanje projekta 
Sredstva v letu 2019 in 2020 so namenjena za izvedbo sanacije celotnega kompleksa šole. Izvede se nova 
kotlovnica, celovita sanacija telovadnice in energetska sanacija šole. Za potrebe energetske sanacije je občina 
kandidirala in pridobila nepovratna sredstva. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, povečuje. Povišanje 
zneska je usklajeno s ponudbami izvajalcev, ki smo jih prejeli v času od priprave osnutka do predloga proračuna. 

065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 17.500 € 

Novelacija lokalnega energetskega koncepta. 

Stanje projekta 
V izdelavi je nov lokalni energetski koncept. Po številnih sanacijah javnih objektov v zadnjih letih je potrebno 
doreči strategijio izvajanja LEK-a za naslednja leta in pri tem upoštevati tudi podatke energetskega knjigovodstva, 
ki ga trenutno vzpostavljamo. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

 

13 PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE2 . 3 6 1 . 2 6 5  €  

045002 Cesta za Verigo 9.978 € 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnega parkirišča. 

Stanje projekta 
Še vedno niso izbrisane vse služnosti na zemljiščih, ki jih potrebujemo za rekonstrukcijo tega cestnega odseka zato 
bistvenih aktivnosti na tem cestnem odseku ne načrtujemo. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne 
spreminja. 

045015 Ureditev hodnikov za pešce 33.927 € 

Namen in cilj projekta je ustrezna ureditev hodnikov za pešce v občini Radovljica. 
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Stanje projekta 
Sredstva se nameni za ureditev prehoda za pešce pri pokopališču v Begunjah. Vrednost projekta se, glede na osnutek 
proračuna, ne spreminja. 

045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje 1 € 

Ureditev priključka javne poti na regionalno cesto na Mlako v KS Begunje. 

Stanje projekta 
Izvedene so geološko-geotehničine raziskave za ureditev cestnega priključka javne poti na regionalno cesto. Za 
ureditev cestnega priključka javne poti na regionalno cesto je izdelan tudi idejni projekt. Zaradi pomanjkanja 
sredstev je ta NRP evidenčen. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 63.938 € 

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 
Del sredstev za te namene krajevne skupnosti pridobijo iz občinskega proračuna, del zagotavljajo iz lastnih virov. 
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno. 

045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 31.430 € 

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 
Del sredstev za te namene krajevne skupnosti pridobijo iz občinskega proračuna, del zagotavljajo iz lastnih virov. 
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno. 

045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 42.000 € 

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 
Del sredstev za te namene krajevne skupnosti pridobijo iz občinskega proračuna, del zagotavljajo iz lastnih virov. 
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno. 

045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 16.781 € 

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 
Del sredstev za te namene krajevne skupnosti pridobijo iz občinskega proračuna, del zagotavljajo iz lastnih virov. 
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno. 

045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 19.509 € 

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 
Del sredstev za te namene krajevne skupnosti pridobijo iz občinskega proračuna, del zagotavljajo iz lastnih virov. 
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno. 
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045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 40.297 € 

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 
Del sredstev za te namene krajevne skupnosti pridobijo iz občinskega proračuna, del zagotavljajo iz lastnih virov. 
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno. 

045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 31.346 € 

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 
Del sredstev za te namene krajevne skupnosti pridobijo iz občinskega proračuna, del zagotavljajo iz lastnih virov. 
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno. 

045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 23.912 € 

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 
Del sredstev za te namene krajevne skupnosti pridobijo iz občinskega proračuna, del zagotavljajo iz lastnih virov. 
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno. 

045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 11.479 € 

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 
Del sredstev za te namene krajevne skupnosti pridobijo iz občinskega proračuna, del zagotavljajo iz lastnih virov. 
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno. 

045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 19.324 € 

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 
Del sredstev za te namene krajevne skupnosti pridobijo iz občinskega proračuna, del zagotavljajo iz lastnih virov. 
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno. 

045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 55.281 € 

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 
Del sredstev za te namene krajevne skupnosti pridobijo iz občinskega proračuna, del zagotavljajo iz lastnih virov. 
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno. 

045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 20.829 € 

Sredstva so namenjena za izvajanje investicij v krajevni skupnosti na področju skupne rabe (večja vzdrževalna dela 
na cestah in drugih javnih površinah in infrastrukturi). 
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Stanje projekta 
Del sredstev za te namene krajevne skupnosti pridobijo iz občinskega proračuna, del zagotavljajo iz lastnih virov. 
Namen porabe sredstev določajo krajevne skupnosti samostojno. 

045065 Pločnik na Posavcu 1 € 

Namen je rekonstrukcija odseka regionalne ceste Gobovce - Črnivec, od km 2.3 + 80 do km 2.7 + 25 v naselju 
Posavec, vključno z izgradnjo pločnika in obojestranskih avtobusnih postajališč ter ureditvijo križišča s cesto na 
Otoče. 

Stanje projekta 
DRSI se je ponovno lotila izdelave projektne dokumentacije za ureditev ceste skozi Posavec. Investicija (ureditev 
ceste) je v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo. Občina pri tej investiciji sodeluje v delu, ki se nanaša na 
pločnik ter pri pridobivanju dokumentacije in zemljišč. NRP se vodi kot evidenčen. Vrednost projekta se, glede na 
osnutek proračuna, ne spreminja. 

045066 Pločnik v Podnartu 1 € 

Namen je ureditev odseka regionalne ceste R3-636/1126 Lipnica - Podtabor - Zvirče, od km 4 + 020 do km 5 + 120, 
ki vključuje izgradnjo hodnika za pešce skozi naselje Podnart. 

Stanje projekta 
Direkcija RS za infrastrukturo je pripravila projekt za ureditev pločnika v Podnartu na odseku državne ceste od 
gasilskega doma do prehoda čez železniško progo. Izvajanje investicije je načrtovano tudi po letu 2019 saj bo 
najprej preurejen del železniške proge pred Podnartom in v Podnartu. Občina pri tej investiciji sodeluje v delu, ki se 
nanaša na pločnik ter pri pridobivanju dokumentacije in zemljišč. NRP se vodi kot evidenčen. Vrednost projekta se, 
glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 6.787 € 

Cilj tega projekta je temeljita prenova Šercerjeve ulice. Ob prenovi voziščne konstrukcije je potrebna tudi obnova 
dela fekalne kanalizacije, celotnega vodovoda in vseh hišnih priključkov. Obnovila se je tudi JR in uredilo ločeno 
odvodnjavanje padavinskih vod s ceste. I. faza prenove je bila izvedena v letu 2018. Zaradi drugih obveznosti se 
izvedba II. faze načrtuje po letu 2020. 

Stanje projekta 
Sredstva se bodo namenila za pridobitev projektne dokumentacije PZI za izvedbo naslednje faze sanacije te ceste. 
Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 393.500 € 

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 površin po gradnji vodovoda na cestnem odseku Ovsiše - Dobravica, kjer bomo 
obnavljali več kot 1 km vodovodnega omrežja. Višina sredstev se zaradi gradnje omenjenega vodovoda v letu 2019 
bistveno poveča, glede na leto 2018. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, znižuje, zaradi zagotavljanja 
dodatnih sredstev na drugih NRP-jih kot so gozdne ceste, cesta Spar - Filipč, sanacija mostov in rak, gradnja 
manjših kanalizacijskih odsekov, gradnja meteorne kanalizacije... 

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 20.000 € 

Vzdrževanje kolesarskih stez in opreme ter informativnih tabel na kolesarskih stezah. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena namestitvi informativnih tabel in postavitvi izposojevalnic za kolesa. Zaradi postavitve 
izposojevalnic za kolesa se višina sredstev v letu 2019 bistveno zviša glede na pretekla leta. Vrednost projekta se, 
glede na osnutek proračuna, znižuje. 
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045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže 6.127 € 

Celovita rekonstrukcija cestnega odseka od cestnega priključka za Vrbnje, skozi Novo vas, do začetka naselja 
Zapuže. 

Stanje projekta 
Predvidena je izdelava dela tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo tega cestnega odseka. Sredstva so namenjena 
za izdelavo projektne dokumentacije. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

045167 Sanacija mostov in rak 32.500 € 

Sanacija najbolj kritičnih mostov in rak na lokalnih in krajevnih cestah. 

Stanje projekta 
Nadaljevali bomo s saniranjem posameznih mostov. Najprej bo izvedena sanacija enega izmed mostov v Begunjah. 
Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, povečuje. 

045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 15.600 € 

Rekonstrukcija dela Ljubljanske ceste med objekti h.š. 4 - 15 ter navezujoče priključne ceste do objekta h.š. 11 v 
Radovljici. 

Stanje projekta 
Z lastniki zemljišč je sklenjen načelni dogovor o dokončni prometni ureditvi. Predvidena je izdelava projektne 
dokumentacije PZI za dokončno ureditev tega cestnega odseka. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, 
ne spreminja. 

045187 Cesta Spar - Filipič 267.000 € 

Prenova ceste Spar - Filipič v Radovljici, vključno z izgradnjo pločnika za pešce ter ureditvijo javne razsvetljave. 

Stanje projekta 
Izveden je razpis za izbora izvajalca za rekonstrukcijo odseka od Kranjske ceste do novega trgovskega centra. Dela 
bodo predvidoma končana do 15.4.2019. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, povečuje. 

045188 Program sanacije lokalnih cest 8.753 € 

Obnova najbolj kritičnih odsekov lokalnih cest v 9 krajevnih skupnostih, na katerih zadnja štiri leta, zaradi velikih 
vlaganj v gradnjo kanalizacij, vodovodov ter energetskih sanacij objektov, ni bilo izvedenih nobenih večjih 
vzdrževalnih del. 

Stanje projekta 
Zaradi pomanjkanja sredstev je ta program omejen le na izdelavo že naročene projektne dokumentacije. Vrednost 
projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

045194 Oporni zid - Gubčeva ulica 169.100 € 

Gradnja novega opornega zidu na mestu dotrajanega zidu z obnovo cestnega odseka in vse komunalne opreme oz. 
komunalnih vodov v cesti ter delno odstranitvijo gospodarskega poslopja nad zidom. 

Stanje projekta 
Izdelana je projektna dokumentacija. Potrebno je pridobiti še gradbeno dovoljenje za delno odstranitev 
gospodarskega poslopja. V letu 2019 bo izvedena izgradnja opornega zidu in obnova ceste z vsemi komunalnimi 
vodi. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini 213.000 € 

Ureditev kolesarske infrastrukture v občini Radovljica. Na podlagi kandidature na razpisu za pridobitev nepovratnih 
sredstev se pripravlja 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, 
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- 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. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in nakup zemljišč za posamezne odseke kolesarskih 
povezav, s katerimi je občina kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev. Projektna dokumentacija zajema poleg 
načrtovanja kolesarske infrastrukture tudi celotno načrtovanje obnove cest, komunalne opreme in komunalnih vodov 
ter cestne razsvetljave. Vsa potrebna projektna dokumentacija bo zaključena in pridobljena v letu 2019. Intenzivno 
poteka tudi pridobivanje zemljišč. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, znižuje, ker občina ne bo v 
celoti izvedla vseh predvidenih kolesarskih povezav, prijavljenih na DRR. 

045216 Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici 312.500 € 

Celovita obnova ceste z izvedbo ločenega sistema za odvodnjavanje padavinskih vod in obnova cestne razsvetljave. 

Stanje projekta 
Dela so v teku in bodo končana do 15.5.2019. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 10.000 € 

Ureditev prometnega režima v Begunjah in zaledju Begunj. 

Stanje projekta 
Na podlagi izvedenega štetja prometa na nekaterih kritičnih odsekih bo naročen elaborat prometne ureditve za 
zaledna naselja vzhodno od Begunj. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

052080 Izgradnja meteorne kanalizacije 35.000 € 

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 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 sicer dosledno že izvajajo pri obnovah cest 
(Šercerjeva ulica, Langusova ulica). Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov ločevanja meteornih in fekalnih 
voda. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, povečuje, saj samo ocenjena škoda na cestah in propustih 
po zadnjem neurju znaša več kot 30.000 €. 

055100 Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture 55.000 € 

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, v okviru izvedbe investicije nadgradnje proge št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m., 
na odseku med Kranjem in Jesenicami, ki je predvidena v letu 2020 in 2021, 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. Na območju občine Radovljica so predvideni naslednji posegi: 
- ukinitev treh nivojskih prehodov označenih samo s prometnim znakom Andrejev križ, in sicer NPr v km 

604+587 (območje Podnart), NPr v km 606+105 (območje Zaloše) in NPr v km 606+949 (območje Zaloše) z 
ureditvijo nadomestnih dovoznih poti; 

- ukinitev zavarovanega NPr v km 604+789 (območje Podnart);  
- izgradnja novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega in peš prometa, v približnem km 

604+587 (območje Podnart); 
- 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 Podnart) do ukinjenega zavarovanega 
NPr v km 604+789 (območje Podnart); 

- izgradnja novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega in peš prometa, v približnem km 
606+949 (območje Zaloše); 

- izgradnja nadomestne javne poti ob železniški progi, na desni strani proge, od novega podvoza v približnem km 
606+949 (območje Zaloše) do ukinjenega NPr v približnem km 606+105 (območje Zaloše);  
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- 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 stoji obstoječ cestni nadvoz nad železniško progo v 
Radovljici; 

- ureditev podhoda za pešce in kolesarje v približnem km 615+500 (območje Radovljica - Poljska pot); 
- izgradnja dveh prebojev ob obstoječem podvozu pod železniško progo, za ločeno vodenje peš prometa in 

kolesarskega prometa v km 616+337 (območje Lesce). 
V letu 2019 bo DRSI izdelal še strokovno podlago za možnost izvedbe: 

- novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega prometa (intervencijska vozila), kolesarskega ter 
peš prometa v območju postaje Lesce - Bled; 

- novega izvennivojskega dostopa na perone v območju postaje Lesce - Bled. 
V primeru možnosti izvedbe novega podvoza v območju postaje Lesce - Bled, se istočasno ukine nivojski prehod 
čez železniško progo na Alpski cesti. 

Stanje projekta 
V začetku leta 2019 je predviden podpis sporazuma med MZI (DRSI), SŽ - Infrastruktura in občino Radovljica o 
sodelovanju pri izvedbi investicij vezanih na nadgradnjo proge na odseku med Kranjem in Jesenicami. Planirana 
sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč za potrebe izvedbe predvidenih 
posegov. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

065013 Rekonstrukcija Savske ceste 23.973 € 

Izvedba rekonstrukcije Savske ceste v Radovljici na celotni trasi od Ljubljanske ceste do ČN Radovljica. 

Stanje projekta 
Sprejet je OPPN, izvedena obodna parcelacija in izdelan idejni projekt. Sredstva so predvidena za izdelavo 
projektne dokumentacije PZI. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 32.948 € 

Po ureditvi parkirišč, vezanih na staro mestno jedro, je potrebno dokončno doreči še parkiranje na ostalem območju 
centra Radovljice. Urediti je potrebno režim parkiranja na parkiriščih ob tržnici, za sodiščem, ob avtobusni postaji, 
banki, pošti ter upravni enoti, občini ter vse do zdravstvenega doma in kopališča. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za pripravo strokovnih podlag za sprejem odloka o ureditvi parkiranja v Radovljici, Lescah 
in Begunjah ter za izvedbo predvidenih ukrepov na podlagi sprejetega odloka. Del sredstev se nameni za 
vzdrževanje in upravljanje polnilnic za električna vozila. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, 
povečuje, zaradi povečana porabe električne energije. 

045012 Odstranitev ovir za invalide 4.000 € 

Gre za redno nalogo, v okviru katere izboljšujemo standarde za invalide pri uporabi javnih površin. 

Stanje projekta 
Obseg sredstev se s proračunom za leto 2019 vrača na znesek pred letom 2018. Vrednost projekta se, glede na 
osnutek proračuna, ne spreminja. 

045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija 25.000 € 

Označevanje uličnega sistema, kažipotne signalizacije, njegovo dopolnjevanje in nadgradnja. 

Stanje projekta 
V vseh večjih urbanih naseljih ulični sistemi še niso vzpostavljeni, zato jih je potrebno vzpostaviti. Iz te postavke se 
financira tudi postavitev informativnih tabel za vodenje prometa do ključnih objektov in lokacij ter prometna 
kažipotna signalizacija. Del sredstev v letu 2019 se zagotavlja za nadaljevanje programa postavitev informativnih 
tabel v KS Lesce in KS Begunje. Del sredstev pa se namenja za obnovo obvestilnih tabel na avtocesti, ki so bile 
postavljene na pobudo občine ter pričetek celovite obnove kažipotne signalizacije v naselju Radovljica in Lesce. 
Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, znižuje. 
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045074 Cestna oprema 25.000 € 

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje in za obnovo cestne opreme in signalizacije. 

Stanje projekta 
Zaradi intenzivnega urejanja prometne signalizacije v letih 2017 in 2018 so planirana sredstva za leto 2019 nižja od 
porabljenih sredstev v letu 2018. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

045159 Urbana oprema 35.000 € 

Zaključiti koncept in zasnovo urbane opreme občine Radovljica ter vsakoletna zamenjava in dopolnitev urbane 
opreme. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za nadgradnjo urbane opreme skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Vrednost 
projekta se, glede na osnutek proračuna, znižuje. 

045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici 10.000 € 

Dokončna ureditev parkirnih mest za potrebe zdravstvena doma, lekarne in kopališča z navezavo na športni park. 
Pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja je predvidena po letu 2020, zato se višina sredstev 
ustrezno prilagodi. 

Stanje projekta 
Pridobljena je idejna zasnova. V letu 2019 se sredstva nameni za izvedbo začasnega peščenega parkirišča in 
pridobitev upravnih dovoljenj zanj. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

045309 Parkirna hiša Grajski park 20.000 € 

Trajna rešitev mirujočega prometa za staro mestno jedro in center Radovljice. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena za neinvazivne arheološke raziskave. 

045312 Ulična oprema Linhartovega trga 30.000 € 

Vzdrževanja tlakov na Linhartovem trgu in sistema za fizično omejitev dostopa na Linhartov trg. 

Stanje projekta 
Sanacija poškodovanih delov tlaka se izvaja redno. Redno servisiranje in intervencijska popravila stebričkov na trgu 
izvaja pooblaščeni serviser. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 145.943 € 

Zamenjava predragih sijalk z varčnimi, redno vzdrževanje cestne razsvetljave ter kabliranje obstoječe cestne 
razsvetljave. Gradnja nove cestne razsvetljave je predvidena samo v primeru, ko Elektro Gorenjska izvaja kabliranje 
svojega NN in VN omrežja ter ob obnovah cest, ki so posledica gradnje vodovodov in kanalizacije. 

Stanje projekta 
Obseg sredstev namenjenih za izgradnjo in obnovo cestne razsvetljave se bo izvajalo glede na predvideno kabliranje 
NN in VN vodov Elektra Gorenjske in obnovo cest po izgradnji vodovodov in kanalizacij. Vrednost projekta se, 
glede na osnutek proračuna, povečuje. 

040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 44.500 € 

Sredstva so namenjena nakupu in investicijskemu vzdrževanju osnovnih sredstev. 

Stanje projekta 
Oprema na letališču in letalo za izvajanje panoramskih poletov so vzdrževani v skladu z navodili in predpisanim 
planom vzdrževanja. Glavnina sredstev je namenjenih nakupu traktorja v letu 2019, v obeh letih pa vzdrževanju 
letala in zamenjavi dotrajane pohištvene opreme. Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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14 GOSPODARSTVO 8 0 . 0 0 0  €  

041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 40.000 € 

Namen in cilj postavke je pridobitev ustrezne dokumentacije, ki je podlaga za prijavo projektov na pričakovane 
razpise v tekočem letu. Postavka zajema sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki 
omogočajo črpanje evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, in za pripravo druge 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 opreme2.000 € 

Sredstva na NRP v višini 2.000 EUR se bodo namenila za nakup tehnične opreme in za investicijsko-vzdrževalna 
dela na Mrakovi hiši. 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti 2.000 € 

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...). 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 4 1 0 . 7 0 4  €  

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. Višina sredstev 
je planirana na nivoju preteklega leta. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

053003 Sanacija ekoloških otokov 5.000 € 

Ureditev pokritih ekoloških otokov. 
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Stanje projekta 
Sredstva na postavki so namenjena za pridobitev dokumentacije in zemljišč za postavitev novih pokritih ekoloških 
otokov. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, znižuje. Sredstva se prenesejo na projekte vezane na 
izgradnjo cest in kanalizacij. 

052001 ČN Radovljica 64.401 € 

Pridobiti dokumentacijo za izvedbo nadgradnje ČN in dosedanjih 17.320 PE na 22.000 do 23.000 PE in kasnejša 
nadgradnja ČN. 

Stanje projekta 
Izdelana bo študija za določitev bodoče kapacitete ČN ter izvedena najnujnejša vzdrževalna dela. Vrednost projekta 
se, glede na osnutek proračuna, povečuje. Del prevzetih obveznosti se na ta NRP prenese iz NRP-ja 052067 
Vzdrževanje ČN. 

052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih 
omrežjih 144.943 € 

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. 
Obseg storitev na tem NRP-ju se je z leti bistveno zmanjšal. 

Stanje projekta 
Projekte za investicije s tega NRP-ja nam zagotavlja Komunala Radovljica. V letu 2019 bosta izvedena najmanj dva 
nova odseka kanalizacije. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, povečuje, saj bo potrebno pospešiti 
dinamiko izgradnje manjkajoče dokumentacije v aglomeraciji Radovljica. Do leta 2021 moramo namreč doseči 98 
% priključenost objektov na kanalizacijo. 

052024 Primarna kanalizacija Spodnje Lancovo 99.541 € 

Izgradnja kanalizacije v naselju Spodnje Lancovo. Za ta projekt imamo možnost črpati nepovratna sredstva saj 
pomeni dokončno dograditev kanalizacije v tako imenovani aglomeraciji Radovljica. Sredstva za izvedbo krajših 
odsekov kanalizacije se dodatno zagotavlja na NRP-ju 052012 Urejanje premoženjsko pravnih in tehničnih vprašanj 
na že zgrajenih kanalizacijskih omrežjih. 

Stanje projekta 
Izdelana je idejna zasnova kanalizacije in naročena DGD in PZI dokumentacija. Vložitev zahtevka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je predvidena v prvem polletju 2019, gradnja pa v letih 2020 in 2021. Vrednost projekta se, 
glede na osnutek proračuna, znižuje, saj ne bo potreben odkup zemljišča na katerem naj bi po prvotni zasnovi stal 
nov zadrževalni bazen. 

052028 Sekundarna kanalizacija v Kropi 10.000 € 

Zaključiti gradnjo sekundarne kanalizacije na območju celotne Krope. 

Stanje projekta 
Predvidena je izvedba še nekaj hišnih priključkov. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

052030 Primarna kanalizacija Kamna Gorica 4.990 € 

Izgradnja primarne kanalizacije na območju Kamne Gorice. 

Stanje projekta 
Predvidena je izgradnja odsek primarne kanalizacije v Kamni Gorici. Sklenjena je pogodba za izdelavo DGD 
dokumentacije (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja). Rok za vložitev zahtevka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je 30.6.2019. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 
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052033 Kanalizacija in ČN Posavec 8.000 € 

Na podlagi te proračunske postavke moramo pripraviti vse strokovne podlage za izdelavo projektov PGD za 
kanalizacijo v naseljih Posavec in Ljubno. Preveriti je potrebno tudi možnosti priklopa naselij, ki gravitirajo na 
Brezje. Lokacija ČN je predvidena na Posavcu. 

Stanje projekta 
Izdelane se prve strokovne podlage in v prostorskem redu občine opredeljena možna lokacija ČN. Na njihovih 
podlagah in izdelani zasnovi omrežja se bo v letu 2019 izdelala hidravlična presoja celotnega načrtovanega omrežja. 
Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

052055 Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica 11.880 € 

Izgradnja sekundarne kanalizacije na območju celotnega naselja Kamna Gorica. 

Stanje projekta 
Gradnja sekundarne kanalizacije bo delno potekala sočasno z gradnjo kanalizacije, delno pa po njeni izgradnji. 
Sklenjena je pogodba za izdelavo DGD in PZI dokumentacije. Rok za vložitev zahtevka za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je 30.6.2019. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

052062 Primarna kanalizacija v KS Podnart 1 € 

Direkcija RS za infrastrukturo je pripravila projekt za ureditev pločnika v Podnartu na odseku državne ceste od 
gasilskega doma do prehoda čez železniško progo. Izvedba investicije je bila predvidena že v letu 2017. Občina bo 
sočasno na tej trasi zgradila odsek kanalizacije. Zaradi časovnega zamika investicije (pločnik ob državni cesti) se del 
obveznosti prenese v leto 2020 oz. 2021. Do takrat se NRP vodi kot evidenčen. 

Stanje projekta 
Do začetka gradnje kanalizacijskega omrežja Podnart - Posavec NRP ostaja evidenčen. Vrednost projekta se, glede 
na osnutek proračuna, ne spreminja. 

052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne 
projekte 49.000 € 

Zagotavljanje sredstev za dokumentacijo in ostale stroške, ki jih ni možno uveljavljati pri prijavi za nepovratna 
sredstva (služnosti, odmere, razpisna dokumentacija ...). S tega NRP-ja se financira izdelava projektne 
dokumentacije za kanalizacijo Lancovo. 

Stanje projekta 
Za kanalizacijo Lancovo je naročena DGD in PZI dokumentacija. Vložitev zahtevka za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je predvidena v prvem polletju 2019, gradnja kanalizacije pa v letih 2020 in 2022. Vrednost projekta se, 
glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

052067 Vzdrževanje ČN 7.847 € 

Redno in investicijsko vzdrževanje ČN. 

Stanje projekta 
Planirana sredstva so potrebna za manjša vzdrževalna dela na ČN Radovljica, Kropa, Mošnje in Ovsiše ter 
pridobitev analize kapacitet za potrebe nadgradnje ČN Radovljica. Vrednost projekta se, glede na osnutek 
proračuna, znižuje. Del prevzetih obveznosti se prenese na NRP 052001 ČN Radovljica. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
 1 . 9 4 4 . 9 7 8  €  

063005 Vodovod Kropa 5.924 € 

V okviru tega NRP-ja se je izvajala sočasna gradnja vodovoda ob gradnji primarne in sekundarne fekalne 
kanalizacije v Kropi. 

Stanje projekta 
Pogodbeno dogovorjen obseg del pri gradnji vodovoda je zaključen. Sredstva so predvidena še za pridobitev 
uporabnega dovoljenja in izvedbo nekaterih manjših zaključnih del. Vrednost projekta se, glede na osnutek 
proračuna, znižuje. 

063006 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih 
omrežjih 78.452 € 

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 
V breme te postavke smo že naročili projekte za gradnjo vodovoda Hipodrom - Mivka - Lesce pod Golfom-jug. 
Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, povečuje. 

063011 Vodovod v KS Lancovo 24.000 € 

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. Vrednost projekta se, glede na 
osnutek proračuna, znižuje. 

063016 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 1 € 

Sofinanciranje vzdrževanja magistralnega vodovoda Radovna. 

Stanje projekta 
Magistralni vodovod Radovna vzdržujemo skupaj z občino Bled in Gorje plačnik stroškov je Komunala Radovljica. 
Ta NRP- je evidenčen če bi bilo potrebno na vodovodu izvesti večji intervencijski poseg. Vrednost projekta se, 
glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

063040 Primarni vodovod v KS Podnart 1 € 

Direkcija RS za infrastrukturo je pripravila projekt za ureditev pločnika v Podnartu na odseku državne ceste od 
gasilskega doma do prehoda čez železniško progo. Občina bo sočasno na tej trasi takrat zgradila odsek vodovoda. 

Stanje projekta 
Do začetka gradnje kanalizacijskega omrežja Podnart - Posavec NRP ostaja evidenčen. Vrednost projekta se, glede 
na osnutek proračuna, ne spreminja. 

063041 Sanacija vodnih zajetij 20.000 € 

Povečati standarde varnosti pri zajemu pitne vode z ureditvijo merilnih mest za odvzem vode na vodnih zajetjih. 
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Stanje projekta 
Obseg sredstev ostaja na ravni iz leta 2018. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

063043 Primarni vodovod Kamna Gorica 14.481 € 

Izvedba primarnega vodovoda na območju celotne Kamne Gorice se zamakne v leto 2019 in 2020 zato so sredstva 
usklajena z dinamiko gradnje. 

Stanje projekta 
Predvidena je gradnja odseka primarnega vodovoda v naselju Kamna Gorica. Sklenjena je pogodba za izdelavo 
DGD in PZI dokumentacije. Rok za vložitev zahtevka za pridobitev gradbenega dovoljenja je 30.6.2019. Vrednost 
projekta se, glede na osnutek proračuna, znižuje oziroma izenačuje s pogodbenim zneskom za izdelavo projektne 
dokumentacije. 

063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica 5.500 € 

Izvedba sekundarnega vodovoda na območju celotne Kamne Gorice se zamakne v leto 2019 in 2020 zato so 
sredstva usklajena z dinamiko gradnje. 

Stanje projekta 
Gradnja vodovoda bo potekala sočasno z gradnjo kanalizacije. Sklenjena je pogodba za izdelavo DGD in PZI 
dokumentacije. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

063046 Primarni vodovod Begunje 83.500 € 

Celovita obnova primarnega vodovodnega omrežja v Begunjah. Pretežni del je bil obnovljen sočasno z gradnjo 
primarnega kanalizacijskega omrežja. 

Stanje projekta 
Izdelana je PZI projektna dokumentacija za odsek vodovoda od h.št. 104 do h.št. 120 Begunje. Urediti je potrebno 
premoženjske zadeve in izvesti javno naročilo za pridobitev gradbenega izvajalca. Sredstva so namenjena za 
izgradnjo omenjenega vodovoda. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

063053 Vodovod v naselju Dobravica 221.000 € 

Gre za nov NRP- ki je oblikovan na novo zaradi obnove vodovoda, ki bo potekala sočasno z obnovo omrežja 
Elektro Gorenjske na tem območju. Po izgradnji obeh omrežij je predvidena tudi sanacija cest na tem območju. 

Stanje projekta 
Sklenjena je pogodba za izdelavo DGD in PZI dokumentacije. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne 
spreminja. 

063055 Vodovod Langusova ulica 5.551 € 

Obnova dotrajanega vodovoda na Langusovi ulici. 

Stanje projekta 
Obnova vodovoda je zaključena v letu 2018. V letu 2019 bo izvedena še obnova ceste. Sredstva so namenjena za 
plačilo geodetskih storitev vezanih na obnovo Langusove in Šercerjeve ulice. Vrednost projekta se, glede na osnutek 
proračuna, ne spreminja. 

063061 Vodovod Gubčeva ulica 13.000 € 

Obnova vodovodnega omrežja v občini Radovljica. 

Stanje projekta 
Sočasno z izgradnjo nadomestnega opornega zidu bo prenovljena tudi Gubčeva cesta. Z obnovo ceste bo obnovljen 
tudi vodovod. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 
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063062 Vodovod Lesce pod Golfom jug 2.000 € 

Izgradnja novega odseka primarnega vodovoda in delna obnova obstoječega vodovoda. Zaradi potreb po napajanju 
novih območij pozidave (Hipodrom, Mivka, Lesce pod Golfom -jug) je potrebno zgraditi del novega primarnega 
vodovoda. Sočasno bo obnovljen tudi del primarnega vodovoda, ki povezuje magistralni vodovod Radovna in del 
Lesc. 

Stanje projekta 
Sklenjena je pogodba za izdelavo DGD in PZI dokumentacije. V prvi fazi se bo izvedlo vodovod v novem 
predvidenem rondoju na državni cesti, ki bo zgrajen za potrebe kampa na območju Koruze, v investiciji DRSI. V 
drugi fazi bo izvedena navezava tega vodovoda na magistralni vodovod Radovna. Vrednost projekta se, glede na 
osnutek proračuna, znižuje, ker DRSI v letu 2019 ne namerava graditi rondoja. Sredstva za izvedbo vodovoda se 
bodo zagotovila z rebalansom proračuna, ko bo znan termin izgradnje rondoja. 

063063 Vodovod Spar - Filipič 77.000 € 

Obnova vodovodnega omrežja v občini Radovljica. 

Stanje projekta 
Sočasno z obnovo ceste od Kranjske ceste do novega trgovskega centra bo obnovljen tudi primarni vodovod. 
Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, povečuje. Obseg del se je namreč bistveno spremenil po dokončni 
uskladitvi projektov za cesto, za komunalno opremo novega trgovskega centra ter za del sekundarne kanalizacije na 
tem odseku in za trgovino Spar. 

049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 10.500 € 

Sredstva se zagotavljajo preko KS, ki je tudi upravljavec pokopališča. Namen porabe je razviden iz naziva NRP-ja. 

Stanje projekta 
Izvajanje zakonsko določenih nalog. 

049002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 2.000 € 

Sredstva se zagotavljajo preko KS, ki je tudi upravljavec pokopališča. Namen porabe je razviden iz naziva NRP-ja. 

Stanje projekta 
Izvajanje zakonsko določenih nalog. 

049005 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Lesce 13.000 € 

Sredstva se zagotavljajo preko KS, ki je tudi upravljavec pokopališča. Namen porabe je razviden iz naziva NRP-ja. 

Stanje projekta 
Izvajanje zakonsko določenih nalog. 

049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 6.300 € 

Sredstva se zagotavljajo preko KS, ki je tudi upravljavec pokopališča. Namen porabe je razviden iz naziva NRP-ja. 

Stanje projekta 
Izvajanje zakonsko določenih nalog. 

049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 2.300 € 

Sredstva se zagotavljajo preko KS, ki je tudi upravljavec pokopališča. Namen porabe je razviden iz naziva NRP-ja. 

Stanje projekta 
Izvajanje zakonsko določenih nalog. 
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049008 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Mošnje 7.700 € 

Sredstva se zagotavljajo preko KS, ki je tudi upravljavec pokopališča. Namen porabe je razviden iz naziva NRP-ja. 

Stanje projekta 
Izvajanje zakonsko določenih nalog. 

049010 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Srednja Dobrava 3.700 € 

Sredstva se zagotavljajo preko KS, ki je tudi upravljavec pokopališča. Namen porabe je razviden iz naziva NRP-ja. 

Stanje projekta 
Izvajanje zakonsko določenih nalog. 

049017 Pokopališče Begunje 24.229 € 

Dokončna ureditev novega pokopališča v Begunjah. 

Stanje projekta 
Pridobljena so zemljišča in naročena projektna dokumentacija za ureditev novega pokopališča. V letu 2019 bo 
izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vrednost projekta se, glede na osnutek 
proračuna, ne spreminja. 

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 stanovanj145.000 € 

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 2019. 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. 

052005 Komunalna oprema - Langusova ulica 1.000 € 

Dokončna pravna ureditev komunalne opreme. 

Stanje projekta 
Komunalna oprema območja urejanja je zgrajena. Z zadnjimi lastniki zemljišč je potrebno izvesti še končni obračun 
komunalnega prispevka po pogodbi o opremljanju. Tri zadeve so v odločanju na upravnem sodišču. Vrednost 
projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

052015 Komunalna oprema LN ČN sever 4.000 € 

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 
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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 
Predvidena je sprememba OPPN-ja in izdelava projektne dokumentacije za izvedbo 1. faze komunalne opreme. 
Sredstva se nameni za naročilo programa opremljanja. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, znižuje. 

052034 Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza 36.000 € 

Sredstva so namenjena za ureditev komunalne opreme v območju ZN Center Lesce - 2. faza (ob nogometnem 
igrišču). 

Stanje projekta 
Za območje urejanja je pridobljena potrebna projektna dokumentacija. Del komunalne opreme je tudi že izveden. V 
letu 2019 bo izveden še podaljšek dostopne ceste. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

052037 Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet 1 € 

V območju OLN Leški hrbet je predvidena izgradnja stanovanjskih objektov s pripadajočo komunalno 
infrastrukturo. Za potrebe bodoče pozidave je potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo v naslednjem obsegu: 
cestno omrežje, vodovodno in hidrantno omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija, elektrika, telekomunikacije, plin 
in javno razsvetljavo. 

Stanje projekta 
Za območje sta sprejeta OLN in program opremljanja. Dogovor o komasaciji zemljišč v OLN še vedno ni dosežen. 
Nekateri lastniki zemljišč celo razmišljajo o spremembi OLN-ja. NRP se zato vodi kot evidenčen. Vrednost projekta 
se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica512.191 € 

Sredstva so namenjena prenosu komunalne opreme v last in upravljanje Občine Radovljica na podlagi sklenjene 
pogodbe o opremljanju. 

Stanje projekta 
Občina Radovljica je z investitorjem sklenila pogodbo o opremljanju. Predviden zaključek gradnje je bil leto 2018. 
Komunalna oprema je zgrajena. Prenos na občino bo izveden v letu 2019. Vrednost projekta se, glede na osnutek 
proračuna, ne spreminja. 

052045 Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas - 2 103.051 € 

Izgradnja komunalne opreme v območju OPPN Dvorska vas - 2. 

Stanje projekta 
Komunalna oprema je zgrajena in naj bi bila prevzeta že v letih 2015 in 2016, vendar do danes do prenosa s strani 
investitorja še ni prišlo zaradi težav pri pridobivanju uporabnega dovoljenja. Prenos komunalne opreme je 
pričakovati v letu 2019. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

052073 Komunalna opreme OPPN Trata 1 € 

Za potrebe novega stanovanjskega naselja je predvidena izgradnja komunalne opreme. 

Stanje projekta 
Za območje urejanja je sprejet OPPN. V teku so dogovori za komasacijo zemljišč in za pripravo programa 
opremljanja zemljišč. NRP se vodi kot evidenčen. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, ne spreminja. 

052079 Komunalna oprema - OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 116.594 € 

Sredstva so namenjena prenosu komunalne opreme v last in upravljanje Občine Radovljica na podlagi sklenjene 
pogodbe o opremljanju. 
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Stanje projekta 
Občina Radovljica je z investitorjem sklenila pogodbo o opremljanju. Izgradnja komunalne opreme je bila 
zaključena v letu 2018. Prenos na občino je predviden v letu 2019. Vrednost projekta se, glede na osnutek 
proračuna, ne spreminja. 

013003 Nakup in oprema zemljišč 322.000 € 

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 2019 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 sredstev se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1 . 5 8 1 . 5 8 1  €  

072003 Obnova ZD Radovljica 1.575.000 € 

V teku je izgradnja prizidka k Zdravstvenem domu Radovljica. Investicijo sofinancirata Občina Radovljica in 
Osnovno zdravstvo Gorenjske. 

Stanje projekta 
V letu 2019 je predviden zaključek gradnje prizidka. Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

072005 Projekt Oživimo srce 6.581 € 

Cilj projekta je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine Radovljica. 

Stanje projekta 
V letu 2019 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 zmanjša zaradi manjše prerazporeditve sredstev med konti. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 7 9 1 . 0 9 2  €  

080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1 € 

Namen je vzdrževanje in zaščita arheološkega najdišča Villa Rustica v Mošnjah. 

Stanje projekta 
NRP se glede na proračunske zmožnosti ohranja evidenčno. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

080035 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 1 € 

Namen je postopna celovita ureditev vaškega jedra Kamne Gorice. 

Stanje projekta 
NRP se do zaključka ureditve kanalizacijskega sistema vodi evidenčno. 
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Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082007 Graščina - Grad Radovljica 9.000 € 

Sredstva na NRP se namenjajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja objekta Graščine. V letu 2019 je 
predvidena ureditev samodejnega odpiranja glavnih vhodnih vrat, zamenjava tabel ob vhodu v objekt ter izdelava 
načrta elektroinštalacij za izvedbo ukrepov požarne varnosti v objektu. 

Stanje projekta 
Višina sredstev je načrtovana glede na proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082009 Kropa - Trško jedro 90.000 € 

NRP je namenjen financiranju ureditve starega trškega jedra Krope. 

Stanje projekta 
Sredstva so zagotovljena za končno ureditev rak pri gostili Kovač in dela struge Kroparice v delu, ki jih ne bo 
možno zagotoviti iz rezervnega sklada. Vrednost projekta se, glede na osnutek proračuna, povečuje, zaradi 
prestavitve rak za vigenjc Vice. Hkrati bo izveden še NN električni priključek za potrebe vigenjca. 

082011 Kropa - Kovaški muzej 1.186 € 

Namen investicije je celovita obnova objekta, ki v prvi fazi vključuje obnovo strehe in ostrešja, obnovo severnega 
dela prve in druge etaže ter ureditev sistema ogrevanja. 

Stanje projekta 
Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev se izvedba investicije zamika v naslednje proračunsko obdobje. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje za ureditev elektro priključka za vigenjc. 

082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen 46.500 € 

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 35.000 € 

NRP je namenjen izvajanju investicijsko vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine. 

Stanje projekta 
V letu 2019 je predviden javni razpis za sofinanciranje obnove cerkva (30.000,00 EUR) ter znamenj oz. kapelic 
(5.000,00 EUR). Predvidena je tudi obnova fresk na objektu ob vhodu v staro mestno jedro. 

Vrednost NRP se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 5.500 € 

V letu 2019 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za obnovo vojnih grobišč v Begunjah in v Dragi. 

Stanje projekta 
Vrednost NRP se glede na osnutek proračuna povečuje za namen pridobitve projektne dokumentacije za obnovo 
vojnih grobišč v Begunjah in v Dragi. Projekt financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, zato se za enak znesek povečuje tudi ustrezna postavka na prihodkovni strani proračuna. 
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082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme 15.100 € 

Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela (11.600,00 EUR) ter za odkup muzejskih 
predmetov (3.500,00 EUR). 

Stanje projekta 
Sredstva na NRP so načrtovana na podlagi predvidenih rednih potreb, posredovanih s strani javnega zavoda in v 
skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

Vrednost NRP 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 letno zagotavlja sredstva za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti knjižnice. Višina 
sredstev je predvidena glede na predlog javnega zavoda in proračunske zmožnosti. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082052 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 1 € 

NRP je namenjen nakupu opreme za izvedbo kulturnih programov in projektov. 

Stanje projekta 
V letu 2019 ni predviden nakup opreme. NRP se vodi evidenčno. 

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 letu 2019 je predvidena obnova sanitarij. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082015 Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba 150.000 € 

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. Vrednost projekta se glede na osnutek 
proračuna povečuje, zaradi poplačila spornih terjatev na podlagi sodbe sodišča. 

082034 Večnamenski objekt Begunje 1 € 

NRP je namenjen ureditvi večnamenskega objekta v Begunjah in je glede na proračunske zmožnosti v letu 2019 
evidenčen. 
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Stanje projekta 
V proračunu 2019 se NRP vodi evidenčno. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082055 Ureditev kulturnega doma Kropa 20.000 € 

Namen projekta je postopna celovita ureditev Kulturnega doma Kropa. 

Stanje projekta 
V letu 2019 je predvidena izdelava posnetka obstoječega stanja, preveritev in priprava predlogov potrebnih ukrepov 
za sanacijo objekta in zagotovitev požarne varnosti na objektu. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

082056 Ureditev kulturnega doma Mošnje 6.000 € 

Namen projekta je ureditev Kulturnega doma Mošnje. 

Stanje projekta 
V letu 2019 je predvidena namestitev grelnih panelov in obnova parketa. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081003 Športni park Radovljica 17.000 € 

Sredstva na NRP v višini 17.000 EUR se predvidijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela (ograje, mreže, urbana 
in športna oprema...), za nakup nove opreme in za nujne investicijsko-vzdrževalne storitve in material. 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja, se pa glede na predvidene stroške delno 
prerazporedijo sredstva med konti. 

081004 Nogometni center Lesce 10.000 € 

Sredstva na NRP se namenijo za ureditev starih garderobnih prostorov. 

Stanje projekta 
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 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081008 Smučišče Kamna Gorica 18.000 € 

Sredstva na NRP v višini 18.000 EUR se namenijo za najbolj nujna investicijsko-vzdrževalna dela, ki so tudi pogoj 
za pridobitev obratovalnega dovoljenja in delovanje smučišča (ustrezen električni priključek, oprema za 
zasneževanje). 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081011 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica 1.300 € 

Sredstva na NRP se namenijo za nakup športne in urbane opreme in za investicijsko vzdrževanje športnih površin. 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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081012 Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica 1 € 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi sta v prihodnjih letih predvidena nakup manjkajoče opreme stadiona in ureditev 
servisnega objekta. 

. 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081015 Kopališče Kropa 10.000 € 

Sredstva na NRP v višini 10.000 EUR so predvidena za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije za ureditev 
novega servisnega objekta kopališča s sanitarijami. 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081030 Dom Ljubno 4.000 € 

Sredstva na NRP se namenijo za dokončanje nujnih investicijsko-vzdrževalnih del (obnova male dvorane in 
kurilnica), na podlagi dolgoročne neodplačne pogodbe, sklenjene z lastnikom, Športno unijo Slovenije in 
pridobljene stavbne pravice. 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081031 Športni park Vrbnje 40.000 € 

Sredstva na NRP v višini 40.000 EUR se namenijo za ureditev večnamenskega prostora. 

Stanje projekta 
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 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081034 Kopališče Radovljica 200.000 € 

Sredstva na NRP v višini 192.200 EUR se namenijo za izvedbo prvega dela 1. faze celovite rekonstrukcije 
Kopališča Radovljica (strojnica), pri čemer občina kandidira za nepovratna sredstva na Javnem razpisu Fundacije za 
šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021, in za 
strokovni nadzor. Sredstva v višini 7.800 EUR se namenijo za nujna investicijsko-vzdrževalna dela na kopališču in v 
kampu (obnova keramike, napeljav...). 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja, se pa glede na predvidene stroške delno 
prerazporedijo sredstva med konti. 

081035 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica 6.500 € 

Sredstva na NRP se namenijo za pripravo dokumentacije za opremo športne dvorane v Osnovne šole Staneta 
Žagarja Lipnica po dokončani prenovi, za katero so pridobljena nepovratna sredstva. 
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Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

081038 Športne površine Kamna Gorica 14.500 € 

Sredstva se namenijo za odkup zemljišča v lasti Športne unije Slovenije za potrebe ureditve športnih površin v 
Kamni Gorici. 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna povečuje za 14.500 EUR in sicer na podlagi posredovane ponudbe 
Športne unije Slovenije za odkup. 

081039 Otroška igrišča 10.500 € 

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 projekta se glede na osnutek proračuna znižuje skladno s predvidenimi stroški. 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna znižuje skladno s predvidenimi stroški. 

081040 Športne površine Ljubno 1 € 

Namen NRP je ureditev športnih površin v Ljubnem. 

Stanje projekta 
Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 4 3 4 . 6 0 0  €  

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 30.000 € 

Sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, glede na potrebe, v vseh enotah Vrtca Radovljica. 

Stanje projekta 
Sredstva v letu 2019 so predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del ter zamenjavo starejših aparatov in 
opreme po vseh enotah vrtca. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica 55.000 € 

Namen projekta je zagotovitev dodatnih prostorov radovljiškega vrtca glede na potrebe po varstvu predšolskih 
otrok. 

Stanje projekta 
Sredstva v letu 2019 so predvidena za ureditev prostorov dodatnega oddelka vrtca v Enoti Čebelica. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 180.000 € 

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. 

091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje 18.000 € 

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 povečuje za 10.000 EUR zaradi nakupa zobozdravstvenega stola. 

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 24.600 € 

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom, ki jih izvaja šola ter v letu 2019 za nakup šolskega 
kombija. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe šole po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091010 Investicije v obnovo OŠ 48.000 € 

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 znižuje za 10.000 zaradi prerazporeditve sredstev na NRP 091005 - 
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica za nakup zobozdravstvenega stola. 

091023 Podružnična šola Mošnje 35.000 € 

Zagotovitev dodatnih prostorov zaradi povečanja števila učencev, ki obiskujejo Podružnično šolo v Mošnjah. 

Stanje projekta 
V letu 2019 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega 
dovoljenja (DGD). 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme5.000 € 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela, ki jih izvaja glasbena šola. 

Stanje projekta 
Sredstva se tekom leta koristijo glede na potrebe glasbene šole po investicijsko vzdrževalnih delih.  

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup 
opreme 17.000 € 

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. V letu 2019 so predvidena sredstva tudi za sanacijo dotrajanih sanitarij. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 

 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 2 0 . 0 0 0  €  

107004 Medgeneracijski center Radovljica 20.000 € 

Namen projekta je ureditev ustreznih prostorov za medgeneracijski center. 

Stanje projekta 
V letu 2019 in 2020 se sredstva namenijo za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo stare knjižnice in 
prilagoditev objekta za medgeneracijski center. 

Vrednost projekta se glede na osnutek proračuna ne spreminja. 
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PROGRAM ŠPORTA OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2019 

 

LPŠ 2019 - 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 2019 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 in na 
podlagi usmeritev Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023, Izvedbenega načrta 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 in Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v občini Radovljica, katerega sestavni del so merila za vrednotenje posameznih programov (DN UO 
108/2009 in spremembe).  

 

Sredstva za programe ter razvojne in strokovne naloge v športu, ki so v javnem interesu, se športnim društvom, 
občinski športni zvezi, vzgojno-izobraževalnim institucijam in invalidskim organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje, 
razdelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa. Sredstva za spodbude in 
nagrade se, v kolikor obstajajo razpoložljiva sredstva, razdelijo skladno s pravilnikom. Namen in obseg financiranja 
na področju športne infrastrukture se v proračunu določi po posameznih proračunskih postavkah in v načrtu 
razvojnih programov. 

 

LPŠ 2019 - POUDARKI 

‐ v proračunu za leto 2019 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 1.019.301,00 EUR, kar predstavlja 4,50% 
celotnega proračuna občine za leto 2019, 

‐ z namenom ohranitve doseženih standardov in uresničevanja prednostnih nalog v športu je 41,20% od zgoraj 
navedenih sredstev predvidenih za sofinanciranje programov športnih društev, občinske športne zveze, vzgojno-
izobraževalnih institucij ter invalidskih organizacij, ki so v javnem interesu,  
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‐ sredstva za vlaganja v športno infrastrukturo predstavljajo 58,80% vseh sredstev za šport; pri načrtovanju 
sredstev občina sicer glede na razpoložljiva sredstva v proračunu daje poudarek dokončni ureditvi že obstoječih 
športnih objektov, projektom, ki na dolgi rok zmanjšujejo stroške tekočega vzdrževanja (energetska sanacija) in 
projektom, katerih sanacija in investicijske izboljšave so nujne na podlagi zakonodaje in inšpekcijskih zahtev 
(otroška igrišča, kopališča, smučišče), 

‐ občina si prizadeva pridobiti nepovratna sredstva za investicije v športno infrastrukturo tudi v letu 2019, s tem 
namenom je bila že oddana kandidatura na javni razpis Fundacije za šport za prvi del 1. faze rekonstrukcije 
Kopališča Radovljica (strojnica), spremlja pa se tudi morebitne druge objave razpisov za obnovo in investicije v 
športne objekte, 

‐ sredstva za programe športa se v predlogu proračuna v primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2019 
povečujejo za 10.500,00 EUR in sicer predvsem zaradi predvidenega odkupa zemljišča od Športne unije 
Slovenije z namenom ureditve športnih površin v Kamni Gorici.  

 

LPŠ 2019 - RAZDELITEV SREDSTEV PO NAMENU: 

  EUR  %    
PROGRAMI ŠPORTA  420.001,00  41,63  100,00 
Sofinanciranje programov in razvojnih nalog v športu  420.000,00    100,00 

Spodbude in nagrade športnikom  1,00    0 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA  599.300,00  58,80  100,00 
Investicije, gradnje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 308.800,00  51,53 
Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje  športnih objektov 241.498,00  40,29 
Načrti in druga projektna dokumentacija za športne objekte 16.502,00  2,75 
Nakup opreme športnih objektov 18.000,00  3,00 
Nakup zemljišč 14.500,00  2,43 

SKUPAJ 1.019.301,00 100,00  

 

LPŠ 2019 - RAZDELITEV SREDSTEV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH 

 

PROGRAMI ŠPORTA 

Športni programi: 

Proračunska postavka    EUR 
48126  Sofinanciranje programov športa   235.000,00 
48127  Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog   185.000,00 
48118  Spodbude in nagrade  1,00 

SKUPAJ    420.001,00 

Sredstva za programe ter razvojne in strokovne naloge v športu se razdelijo prek vsakoletnega javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa.  

 

Sredstva iz proračunske postavke 48126 se namenijo za izvajanje naslednjih programov in v naslednji predvideni 
višini: 
- šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 70.000,00 EUR, 
- športna rekreacija - 25.000,00 EUR, 
- kakovostni šport - 24.000,00 EUR,  
- vrhunski šport - 32.000,00 EUR, 
- šport invalidov - 3.500,00 EUR, 
- interesna športna vzgoja - 80.500,00 EUR. 
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Sredstva iz proračunske postavke 48127 se namenijo za sofinanciranje strokovnih in razvojnih nalog v športu v 
naslednji predvideni višini: 
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu - 2.000,00 EUR, 
- športne prireditve (velike in rekreativne) - 35.000,00 EUR, 
- delovanje društev in občinskih zvez - 20.000,00 EUR, 
- sofinanciranje strokovnega kadra - 128.000,00 EUR. 

 

Predvidena višina sredstev za posamezne programe ter strokovne in razvojne naloge je načrtovana na podlagi 
usmeritev nacionalnega programa športa in realizacije v minulih letih. Dejansko višino sredstev za posamezne 
programe 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 in investicijsko vzdrževanje športnih objektov:  

Proračunska postavka/NRP     EUR 
46203/081003  Športni park Radovljica  12.000,00 
46207/081005  Šolsko in otroško igrišče OŠ F.S. Finžgarja Lesce  1.500,00 
46213/081034  Kopališče Radovljica  200.000,00 
46216/081008  Smučišče Kamna Gorica  17.000,00 
46219/081011  Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica  1.300,00 
46243/081031  Športni park Vrbnje  40.000,00 
46244/081030  Dom Ljubno  4.000,00 
46245/081033   Ostali športni objekti in nakup opreme  15.000,00 
46246/081004  Nogometni center Lesce  10.000,00 
46251/081039  Otroška igrišča  8.000,00 

SKUPAJ    308.800,00 

 

Upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov:  

Proračunska postavka    EUR 
46203  Športni park Radovljica  79.000,00 
46207  Šolsko in otroško igrišče OŠ F.S. Finžgarja Lesce  1.900,00 
46213  Kopališče Radovljica  97.000,00 
46216  Smučišče Kamna Gorica  8.200,00 
46219  Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica  2.000,00 
46221  Atletski park OŠ A.T. Linharta Radovljica  5.499,00 
46227  Kopališče Kropa  22.500,00 
46243  Športni park Vrbnje  450,00 
46244  Dom Ljubno  2.500,00 
46245  Ostali športni objekti  5.500,00 
46246  Nogometni center Lesce  14.000,00 
46251  Otroška igrišča  2.000,00 
46252  Športne površine Ljubno  449,00 
48129  Urejanje tekaških prog  500,00 

SKUPAJ    241.498,00 
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Načrti in druga projektna dokumentacija za športne objekte:  

Proračunska postavka/NRP    EUR 
46221/081012  Atletski park OŠ A.T. Linharta Radovljica  1,00 
46227/081015  Kopališče Kropa  10.000,00 
46247/081035  Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica  6.500,00 
46252/081040  Športne površine Ljubno  1,00 

SKUPAJ    16.502,00 

 

Nakup opreme športnih objektov:  

Proračunska postavka/NRP    EUR 
46203/081003  Športni park Radovljica  5.000,00 
46216/081008  Smučišče Kamna Gorica   1.000,00 
46245/081033  Ostali športni objekti in nakup opreme  9.500,00 
46251/081039  Otroška igrišča  2.500,00 

SKUPAJ    18.000,00 

 

Nakup zemljišč:  

Proračunska postavka/NRP    EUR 
46250/081038 Športne površine Kamna Gorica 14.500,00 

SKUPAJ    14.500,00 

 

SKUPAJ - PODROČJE ŠPORTA V LETU 2019  1.019.301,00 EUR
 

Datum: marec 2019 

Številka: 

 

Pripravila: 
Romana Šlibar Pačnik, 
višja svetovalka 

Ciril Globočnik 

ŽUPAN 
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STANOVANJSKI PROGRAM OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2019 

 
UVOD 

V juniju 2010 je občinski svet Občine Radovljica sprejel Razvojni program Občine Radovljica, katerega sestavni del 
je tudi Stanovanjska strategija Občine Radovljica do leta 2020 kot temeljni dokument razvojnega načrtovanja 
stanovanjskega področja, ki je obenem tudi podlaga za pripravo stanovanjskih programov za posamezna 
proračunska obdobja znotraj razvojne perspektive.  

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 2019 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 167 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 2019 predvidenih 145.000 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 2019 in 
2020 prioritetno načrtujemo preureditev notranjosti objekta in dveh stanovanj v Novi vasi 27, kjer bomo 
uredili tudi enotno centralno ogrevanje objekta za tri stanovanja. V primeru še razpoložljivih sredstev bodo le 
ta porabljena za obnovo strehe, fasade in ureditev dvorišča na objektu Begunje 130, ki je v večinski lasti 
občine. Na postavki planiramo še sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za obnovo objekta Kamna 
Gorica 35, ki je tudi 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, vgradnja kalorimetrov, zamenjava peči…; 

 intervencijska vzdrževalna dela: nujna dela predvsem na inštalacijskih omrežjih. 
 
Na proračunski postavki 46119 - Drugi programi na stanovanjskem področju, je v proračunu za leto 2019 
namenjenih 64.000 EUR sredstev. Sredstva bodo porabljena za naslednje namene: 
 stroški nezasedenih stanovanj: vzdrževalna dela in pokrivanje obratovalnih stroškov v času, ko so stanovanja 

prazna;  
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 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 
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. 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. 
Lista je postala pravnomočna 29.11.2017. Do konca decembra 2018 smo upravičencem po vrstnem redu dodelili 2 
stanovanji in izvedli 1 preselitev. Z dodeljevanjem bomo nadaljevali in sicer po vrstnem redu tista stanovanja, ki se 
bodo tekom leta izpraznila ali se bodo na novo pridobila in sicer do oblikovanja nove prednostne liste. V letu 2019 
ni predvidena objava razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.  

 

SPODBUJANJE INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE 

Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 

V letu 2019 načrtujemo objavo razpisa, s katerim se lastnikom spomeniško zaščitenih stanovanjskih in poslovno 
stanovanjskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine 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 dodeljevanje subvencij najemnin je pristojen Center za socialno delo Gorenjska. V mesecu decembru 2018 je 
subvencionirano neprofitno najemnino prejelo 38 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 decembru 2018 je subvencijo za tržno najemnino stanovanja prejelo 11 upravičencev.  

Občina bo v letu 2019 v skladu z zakonom zagotavljala sredstva za subvencioniranje najemnin na postavki 41001, 
predvidoma v višini 90.000 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 
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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 2019 
na proračunski postavki 46102 predvideno 45.000 EUR. Porabo rezervnega sklada pa vodimo na proračunski 
postavki 41110. Za ta namen je v proračunu za leto 2019 predvidenih 45.000,00 EUR, pri čemer na postavko še ni 
vključen presežek iz leta 2018. 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. 

V zadnjem času se vse bolj pojavlja potreba po zavetiščih za brezdomne in potreba po kriznih bivalnih enotah za 
družine. K reševanju problematike je Občina Radovljica pristopila skupaj z ostalimi zgornje gorenjskimi občinami 
in obema območnima Centroma za socialno delo. Ustanovljena je bila delovna skupina, ki je pripravila koncept 
projekta, vendar do realizacije še ni prišlo. 

 

PRORAČUN - STANOVANJSKO PODROČJE - ODHODKI 

Na stanovanjskem področju je v letu 2019 predvidena naslednja poraba proračunskih sredstev:  

Postavka Namen porabe  2019 EUR 

46117 NRP 061012 - Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine 85.000,00 

46118 Gradnja nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 145.000,00 

46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 64.000,00 

46102 Oblikovanje rezervnega sklada 45.000,00 

41001 Subvencije najemnin za stanovanja 90.000,00 

 SKUPAJ  429.000,00 

 

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 2019 na stanovanjskem področju predvidevamo naslednje prihodke: 

Konto Vir sredstev  2019 EUR 

710302 Prihodki od najemnin  237.000,00 

750001 Kupnine od prodanih stanovanj po SZ 200,00   

740101 Sredstva rezervnega sklada za stanovanjske namene 45.000,00 

 SKUPAJ 282.200,00 
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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: 35200-0001/2019 

 

Pripravili: 
Alenka Langus 
Direktorica občinske uprave 
 

Petra Koblar 
Višji svetovalec za stanovanjske zadeve 
 
 

Ciril Globočnik 

ŽUPAN 

  



 

297 

LETNI NAČRT RAVNANJA Z 
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 
 

1. 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 s 27. členom ZSPDLS-1 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. 

V spodnjih seznamih nepremičnin namenjenih za prodajo 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, ko sprememba projektne dokumentacije za rekonstrukcijo 
ceste sega na dodatne parcele ali kadar urejanje parcelnih mej 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. 

 

2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
 

Kmetijska zemljišča 
OPIS  PARCELA  KO_ID KO  [m2]  DELEŽ  ORIENTACIJSKA VREDNOST

Urejanje cest (menjava)  792 2151 BEGUNJE  14297 1/1  43.000 €

Kmetijsko zemljišče Otok  585 2153 OTOK  32626 1/1  14.620 €

Kmetijsko zemljišče Otok  761/2 2153 OTOK  441 1/1  1.977 €

Kmetijsko zemljišče Otok  762 2153 OTOK  1676 1/1  7.512 €

Kmetijsko zemljišče Nova vas  277/1 2154 NOVA VAS  5148 1/1  23.074 €

Kmetijsko zemljišče Nova vas  420 2154 NOVA VAS  1759 1/1  7.900 €

Kmetijsko zemljišče Nova vas  422/1 2154 NOVA VAS  938 1/1  3.800 €

Kmetijsko zemljišče Nova vas  476/1 2154 NOVA VAS  71037 22/100  62.300 €

Urejanje cest (menjava)  284 2154 NOVA VAS  3104 1/1  15.475 €

Urejanje cest (menjava)  del 661/18 2154 NOVA VAS  100 1/1  600 €

Kmetijsko zemljišče Lipce  1355/2 2155 HRAŠE  1484 1/1  2.075 €

Prodaja prostih zemljišč  231/1 2155 HRAŠE  664 125/128  4.000 €

Prodaja prostih zemljišč  231/10 2155 HRAŠE  635 1/1  1.300 €

Prodaja prostih zemljišč  231/5 2155 HRAŠE  838 125/128  2.000 €

Urejanje cest (menjava)  del 1104/5 2155 HRAŠE  4274 1/1  6.500 €

Prodaj prostega zemljišča ob Cesti svobode  571/5 2156 RADOVLJICA  2000 1/1  12.000 €

Urejanje cest (menjava)  772/9 2156 RADOVLJICA  53 1/1  318 €

Urejanje cest (menjava)  772/8 2157 RADOVLJICA  48 1/1  288 €

Urejanje cest (menjava)  1648/12 2158 MOŠNJE  345 1/1  1.763 €
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OPIS  PARCELA  KO_ID KO  [m2]  DELEŽ  ORIENTACIJSKA VREDNOST

Urejanje cest (menjava)  772/10 2158 RADOVLJICA  27 1/1  162 €

Kmetijsko zemljišče Brezje  1010/25 2159 BREZJE  975 1/1  953 €

Kmetijsko zemljišče Brezje  1013/6 2159 BREZJE  506 1/1  755 €

Kmetijsko zemljišče Brezje  265 2159 BREZJE  2636 1/1  11.815 €

Kmetijsko zemljišče Brezje  776/1 2159 BREZJE  331 1/1  1.318 €

Kmetijsko zemljišče Brezje  777 2159 BREZJE  3349 1/1  16.680 €

Kmetijsko zemljišče Brezje  778 2159 BREZJE  2992 1/1  3.332 €

Kmetijsko zemljišče Brezje  779/1 2159 BREZJE  2367 1/1  11.800 €

Urejanje cest (menjava)  966/18 2161 ZALOŠE  153 1/1  118 €

Gozdno zemljišče Dobrava  568/1 2162 DOBRAVA PRI KROPI  1868 1/1  2.000 €

Urejanje cest (menjava)  1040/4 2162 DOBRAVA PRI KROPI  58 1/1  42 €

Urejanje cest (menjava)  1041/5 2162 DOBRAVA PRI KROPI  169 1/1  122 €

Urejanje cest (menjava)  1050/2 2162 DOBRAVA PRI KROPI  153 1/1  158 €

Urejanje cest (menjava)  1051/6 2162 DOBRAVA PRI KROPI  517 1/1  372 €

Urejanje cest (menjava)  1055 2162 DOBRAVA PRI KROPI  276 1/1  199 €

Urejanje cest (menjava)  1061/4 2162 DOBRAVA PRI KROPI  76 1/1  100 €

Urejanje cest (menjava)  1061/6 2162 DOBRAVA PRI KROPI  437 1/1  400 €

Urejanje cest (menjava)  286/2 2162 DOBRAVA PRI KROPI  266 1/1  1.000 €

Urejanje cest (menjava)  287 2162 DOBRAVA PRI KROPI  399 1/1  1.500 €

Urejanje cest (menjava)  531/1 2162 DOBRAVA PRI KROPI  1239 1/1  2.973 €

Urejanje cest (menjava)  del 902 2162 DOBRAVA PRI KROPI  1000 1/1  1.000 €

Urejanje cest (menjava)  1708/4 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI  72 1/1  57 €

Urejanje cest (menjava)  1738/5 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI  564 1/1  925 €

Urejanje cest (menjava)  1761/3 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI  196 1/1  100 €

Urejanje cest (menjava)  1761/4 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI  13 1/1  13 €

Urejanje cest (menjava)  1761/6 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI  372 1/1  500 €

Urejanje cest (menjava)  1764/1 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI  75 1/1  100 €

Urejanje cest (menjava)  1766/2 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI  102 1/1  100 €

Urejanje cest (menjava)  1766/3 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI  149 1/1  215 €

Urejanje cest (menjava)  1766/4 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI  121 1/1  116 €

Urejanje cest (menjava)  1774/5 2166 ČEŠNJICA PRI KROPI  188 1/1  300 €

 

Stavbna zemljišča 
OPIS  KO_ID  PARCELA  KO  [m2]  DELEŽ  ORIENTACIJSKA VREDNOST

Prodaja prostih zemljišč   2151  233/9 BEGUNJE  277 1/1  1.848 €

Prodaja prostih zemljišč   2151  755/3 BEGUNJE  647 1/1  1.933 €

Ratzingerjeva vila ‐ prip. Zemljišče  2151  52/2 BEGUNJE  1001 1/1  7.622 €

Ureditev funkcionalnega zemljišča  2151  347/13 BEGUNJE  16 1/1  118 €

Ureditev funkcionalnega zemljišča  2151  347/15 BEGUNJE  16 1/1  118 €

Ureditev funkcionalnega zemljišča  2151  347/19 BEGUNJE  448 1/1  3.293 €

Ureditev funkcionalnega zemljišča  2151  347/20 BEGUNJE  76 1/1  559 €

Ureditev funkcionalnega zemljišča  2151  347/21 BEGUNJE  140 1/1  1.029 €

Ureditev funkcionalnega zemljišča  2151  347/22 BEGUNJE  132 1/1  970 €

Ureditev funkcionalnega zemljišča  2151  347/23 BEGUNJE  111 1/1  816 €

Ureditev funkcionalnega zemljišča  2151  347/24 BEGUNJE  229 1/1  1.683 €

Ureditev funkcionalnega zemljišča  2151  347/25 BEGUNJE  44 1/1  323 €

Urejanje cest (menjava)  2151  1833 BEGUNJE  1601 1/1  11.767 €

Urejanje cest (menjava)  2151  1805/6 BEGUNJE  54 1/1  1.183 €

Urejanje cest (menjava)  2151  1805/7 BEGUNJE  107 1/1  1.183 €

Urejanje cest (menjava)  2151  1810/2 BEGUNJE  165 1/1  1.213 €

Urejanje cest (menjava)  2151  1818/4 BEGUNJE  303 1/1  11.486 €

Urejanje cest (menjava)  2151  1828/2 BEGUNJE  602 1/1  4.425 €

Urejanje cest (menjava)  2151  1832/3 BEGUNJE  478 1/1  3.513 €

Urejanje cest (menjava)  2151  1834/3 BEGUNJE  202 1/1  1.485 €

Urejanje cest (menjava)  2151  1872/6 BEGUNJE  53 1/1  400 €

Urejanje cest (menjava)  2151  del 1834/1 BEGUNJE  200 1/1  5.000 €

Urejanje cest (menjava), predlog maj 2018  2151  1872/1 del BEGUNJE  65 1/1  1.500 €

Zemljišče s stavbo 2151‐587 (Ratzingerjeva 
vila ‐ Begunje 23) 

2151  44/6 BEGUNJE  237 1/1  200.000 €

Prodaja prostih zemljišč   2152  376/2 SREDNJA VAS  111 1/1  666 €

Prodaja prostih zemljišč   2152  79/8 SREDNJA VAS  3750 1/1  3.946 €

Prodaja prostih zemljišč   2153  112/3 OTOK  1040 1/1  7.188 €

Prodaja prostih zemljišč   2153  114/3 OTOK  157 1/1  1.521 €

Prodaja prostih zemljišč   2153  115/2 OTOK  1598 1/1  6.129 €

Menjava zemljišč ALC  2154  661/15 NOVA VAS  327 1/1  5.000 €

Menjava zemljišč Nova vas  2154  661/17 NOVA VAS  119 1/1  533 €

Prodaja prostih zemljišč  2154  33/1 NOVA VAS  876 1/1  32.412 €

Prodaja prostih zemljišč  2154  33/2 NOVA VAS  118 1/1  4.366 €

Prodaja prostih zemljišč   2154  58/2 NOVA VAS  721 1/1  70.000 €

Prodaja prostih zemljišč   2154  609/3 NOVA VAS  469 1/1  3.859 €

Prodaja prostih zemljišč   2154  673/4 NOVA VAS  234 1/1  363 €

Prodaja prostih zemljišč   2154  686/4 NOVA VAS  164 1/1  200 €

Ureditev funkcionalnega zemljišča stavbe  2154  657/4 NOVA VAS  70 1/1  2.000 €



 

299 

OPIS  KO_ID  PARCELA  KO  [m2]  DELEŽ  ORIENTACIJSKA VREDNOST

Ureditev funkcionalnega zemljišča stavbe  2154  657/5 NOVA VAS  138 1/1  1.014 €

Ureditev funkcionalnega zemljišča stavbe  2154  657/6 NOVA VAS  7 1/1  51 €

Komasacija OPPN Za Trato  2155  1386/15 HRAŠE  608 1/1  30.000 €

Prodaja prostih zemljišč   2155  312/27 HRAŠE  20 1/1  1.200 €

Prodaja prostih zemljišč   2155  312/29 HRAŠE  188 1/1  11.280 €

Prodaja prostih zemljišč   2155  312/33 HRAŠE  37 1/1  2.200 €

Prodaja prostih zemljišč   2155  312/38 HRAŠE  30 1/1  486 €

Prodaja prostih zemljišč   2155  312/39 HRAŠE  58 1/1  940 €

Prodaja prostih zemljišč   2155  312/40 HRAŠE  55 1/1  891 €

Prodaja prostih zemljišč   2155  312/42 HRAŠE  31 1/1  502 €

Prodaja prostih zemljišč   2155  312/43 HRAŠE  49 1/1  794 €

Prodaja prostih zemljišč   2155  312/44 HRAŠE  2 1/1  32 €

Prodaja prostih zemljišč   2155  395/98 LANCOVO  357 1/1  56.630 €

Prodaja prostih zemljišč Leški hrbet  2155  346/13 HRAŠE  274 1/1  15.344 €

Prodaja prostih zemljišč Leški hrbet  2155  346/14 HRAŠE  935 1/1  52.360 €

Prodaja prostih zemljišč Leški hrbet  2155  346/19 HRAŠE  55 1/1  3.080 €

Prodaja prostih zemljišč Leški hrbet  2155  346/20 HRAŠE  60 1/1  3.360 €

Prodaja prostih zemljišč, predlog maj 2018  2155  480/58 HRAŠE  23 1/1  1.400 €

Prodaja prostih zemljišč, predlog maj 2018  2155  480/59 HRAŠE  23 1/1  1.400 €

Prodaja prostih zemljišč, predlog maj 2018  2155  480/60 HRAŠE  23 1/1  1.400 €

Prodaja prostih zemljišč, predlog maj 2018  2155  480/61 HRAŠE  23 1/1  1.400 €

Prodaja prostih zemljišč, predlog maj 2018  2155  480/62 HRAŠE  23 1/1  1.400 €

Prodaja prostih zemljišč, predlog maj 2018  2155  480/63 HRAŠE  25 1/1  1.400 €

Prodaja prostih zemljišč, predlog maj 2018  2155  480/64 HRAŠE  22 1/1  1.400 €

Prodaja prostih zemljišč, predlog maj 2018  2155  481/13 HRAŠE  19 1/1  1.400 €

Prodaja prostih zemljišč, predlog maj 2018  2155  481/3 HRAŠE  24 1/1  1.400 €

Urejanje cest (menjava)  2155  1365/105 HRAŠE  82 1/1  1.300 €

Urejanje cest (menjava)  2155  193/6 HRAŠE  26 1/1  560 €

Urejanje cest (menjava)  2155  del 1365/104 HRAŠE  100 1/1  3.000 €

Urejanje cest (menjava)  2155  del 1400/1 HRAŠE  100 1/1  3.000 €

Zemljišče s stavbo 2155‐843 (Alpska cesta 
48, Lesce) 

2155  9/1 HRAŠE  219 1/1  5.000 €

Zemljišče s stavbo 2155‐846 (Alpska cesta 
48, Lesce) 

2155  9/2 HRAŠE  181 1/1  84.733 €

Prodaja prostih zemljišč  2156  241/22 RADOVLJICA  273 1/1  15.561 €

Prodaja prostih zemljišč   2156  205/5 RADOVLJICA  103 1/1  5.871 €

Prodaja prostih zemljišč   2156  205/8 RADOVLJICA  181 1/1  10.317 €

Prodaja prostih zemljišč   2156  255/54 RADOVLJICA  326 1/1  4.352 €

Prodaja prostih zemljišč   2156  255/55 RADOVLJICA  51 1/1  681 €

Prodaja prostih zemljišč   2156  255/56 RADOVLJICA  207 1/1  3.648 €

Prodaja prostih zemljišč   2156  255/59 RADOVLJICA  7 1/1  93 €

Prodaja prostih zemljišč   2156  275/1 RADOVLJICA  431 1/1  5.647 €

Prodaja prostih zemljišč   2156  759/9 RADOVLJICA  83 1/1  1.108 €

Urejanje cest (menjava)  2156  556/2 RADOVLJICA  190 1/1  3.800 €

Komasacija in prodaja stavbno zemljišče 
CČN sever 

2157  767/9 PREDTRG  2267 1/1  34.000 €

Komasacija in prodaja stavbno zemljišče 
CČN sever 

2157  771/3 PREDTRG  2567 1/1  30.420 €

Komasacija in prodaja stavbno zemljišče 
CČN sever 

2157  771/4 PREDTRG  475 1/1  7.125 €

Komasacija in prodaja stavbno zemljišče 
CČN sever 

2157  774/1 PREDTRG  9431 1/2  70.733 €

Komasacija in prodaja stavbno zemljišče 
CČN sever 

2157  775/1 PREDTRG  8353 1/1  125.295 €

Menjava pešpot pod mestom ‐ JD izvzem   2157  818/2 del PREDTRG  85 1/1  1.000 €

Menjava priključek Šercerjeva  2157  808/17 PREDTRG  32 1/1  430 €

Menjava Šercerjeva ‐ JD izvzem  2157  808/5 del PREDTRG  70 1/1  4.000 €

Menjava Šercerjeva ‐ JD izvzem  2157  808/6 del PREDTRG  60 1/1  3.500 €

Menjava zaradi ureditve križišča (Jalnova)  2157  825/3 PREDTRG  20 1/1  1.200 €

Objekt ob Kranjski cesti št 2157‐58 skupaj z 
zemljiščem 

2157  145/2 PREDTRG  236 1/1  30.000 €

Objekt Kopališka 10 2157‐56 skupaj z 
zemljiščem 

2157  152/4 del PREDTRG  90 1/1  5.400 €

Objekt Kopališka 10 2157‐56 skupaj z 
zemljiščem 

2157  152/5 PREDTRG  181 1/1  10.860 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157   768/1 PREDTRG  6332 1/1  126.640 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157   768/2 PREDTRG  31 1/1  620 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  758/1 PREDTRG  5107 1/1  102.140 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  758/2 PREDTRG  4384 1/1  87.680 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  758/4 PREDTRG  1279 1/1  25.580 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  759/1 PREDTRG  10706 1/1  214.120 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  760/1 PREDTRG  10053 1/1  201.060 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  761/5 PREDTRG  5157 1/1  100.000 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  761/6 PREDTRG  3022 1/1  63.580 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  764/5 PREDTRG  9 1/1  180 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  767/5 PREDTRG  3135 1/1  62.700 €
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 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  767/6 PREDTRG  253 1/1  5.060 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  767/7 PREDTRG  236 1/1  4.720 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  769/3 PREDTRG  5214 1/1  100.000 €

 Prodaja potencialnemu investitorju  2157  769/4 PREDTRG  5980 1/1  123.880 €

Prodaja prostega zemljišča ob Savi  2157  765/3 del PREDTRG  1500 1/1  22.500 €

Prodaja prostega zemljišča ob Savi  2157  765/6 del PREDTRG  650 1/1  9.750 €

Prodaja prostega zemljišča ob Savi  2157  774/5 PREDTRG  1608 1/1  16.000 €

Prodaja prostega zemljišča ob Savi  2157  766/12 PREDTRG  886 1/1  10.000 €

Prodaja prostih zemljišč   2157  451/13 PREDTRG  10 1/1  134 €

Prodaja prostih zemljišč   2157  451/14 PREDTRG  81 1/1  1.081 €

Prodaja prostih zemljišč   2157  451/15 PREDTRG  38 1/1  507 €

Prodaja prostih zemljišč   2157  451/16 PREDTRG  138 1/1  1.842 €

Prodaja prostih zemljišč   2157  110/5 PREDTRG  375 1/1  1.868 €

Prodaja za ureditev pripadajočega zemljišča  2157  del 340/1 PREDTRG  105 1/1  6.000 €

Razdružitev solastnine Gramoznica  2157  753/2 PREDTRG  2016 2088/3491  5.000 €

Razdružitev solastnine Gramoznica  2157  757/7 PREDTRG  2016 321/839  5.000 €

Prodaja prostih zemljišč   2158  1712/5 MOŠNJE  564 1/1  2.028 €

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  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 €

Urejanje cest (menjava)  2158  del 1648/18 MOŠNJE  185 1/1  1.360 €

Prodaja prostih zemljišč   2159  del 999/8 BREZJE  250 1/1  10.000 €

Prodaja zemljišča Črnivec  2159  1014/3 BREZJE  311 1/1  13.000 €

Urejanje cest (menjava), predlog maj 2018  2159  1009/1 del BREZJE  300 1/1  3.000 €

Prodaja delčka Savski otok ‐ JD izvzem   2160  1158/3 del LJUBNO  70 1/1  5.000 €

Prodaja prostih zemljišč (TP postaja)  2160  1107/2 LJUBNO  18 1/1  750 €

Urejanje cest (menjava), predlog maj 2018  2160  1113/1 del LJUBNO  70 1/1  2.600 €

Menjava prodaja Zg. Dobrava ‐ JD izvzem  2162  1031/3 del DOBRAVA PRI KROPI  60 1/1  1.200 €

Prodaja prostih zemljišč   2162  1037/2 DOBRAVA PRI KROPI  66 1/1  1.000 €

Prodaja prostih zemljišč   2162  475/7 DOBRAVA PRI KROPI  55 1/1  330 €

Prodaja prostih zemljišč (TP postaja)  2162  42/10 DOBRAVA PRI KROPI  66 1/1  5.000 €

Urejanje cest (menjava), predlog maj 2018  2162  568/3 DOBRAVA PRI KROPI  131 1/1  1.000 €

OPPN STOČJE ‐ za gradnjo hiš  2163  666/20 KAMNA GORICA  10425 1/1  208.500 €

OPPN STOČJE ‐ za gradnjo hiš  2163  666/22 KAMNA GORICA  721 1/1  14.420 €

Prodaja prostih zemljišč   2163  133 KAMNA GORICA  1072 1/2  7.140 €

Prodaja prostih zemljišč   2163  126/17 KAMNA GORICA  152 1/1  1.051 €

Prodaja prostih zemljišč   2163  126/18 KAMNA GORICA  203 1/1  941 €

Prodaja prostih zemljišč   2163  160/4 KAMNA GORICA  13 1/1  96 €

Prodaja prostih zemljišč   2163  160/5 KAMNA GORICA  18 1/1  132 €

Prodaja prostih zemljišč   2163  67/29 KAMNA GORICA  126 1/1  926 €

Prodaja prostih zemljišč   2163  121/1 KAMNA GORICA  2740 1/2  4.994 €

Prodaja prostih zemljišč   2163  121/2 KAMNA GORICA  73 1/2  537 €

Prodaja prostih zemljišč   2163  126/13 KAMNA GORICA  1563 1/2  9.095 €

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 s stavbo 2163‐26 (Kappusova 
domačija) 

2163  133 KAMNA GORICA  1072 1/2  79.462 €

Menjava pot na Ravnici  2164  1635/2 LANCOVO  37 1/1  370 €

Menjava pot na Ravnici  2164  1635/4 LANCOVO  94 1/1  940 €

Prodaja prostih zemljišč   2164  1591/1 LANCOVO  140 1/1  101 €

Prodaja prostih zemljišč   2164  1596/13 LANCOVO  27 1/1  162 €

Prodaja prostih zemljišč   2164  1596/14 LANCOVO  28 1/1  168 €

Prodaja prostih zemljišč   2164  1596/15 LANCOVO  1 1/1  6 €

Prodaja prostih zemljišč   2164  1596/3 LANCOVO  133 1/1  1.235 €

Prodaja prostih zemljišč   2164  1596/6 LANCOVO  69 1/1  507 €

Prodaja prostih zemljišč   2164  246/343 LANCOVO  267 1/1  1.463 €

Prodaja prostih zemljišč   2164  246/355 LANCOVO  66 1/1  48 €

Prodaja prostih zemljišč   2164  246/357 LANCOVO  468 1/1  2.632 €

Prodaja prostih zemljišč   2164  246/425 LANCOVO  5272 1/1  105.440 €

Prodaja prostih zemljišč   2164  491/1 del LANCOVO  1250 1/1  20.000 €

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 €

Urejanje cest (menjava)  2164  1596/10 LANCOVO  67 1/1  402 €

Urejanje cest (menjava)  2164  1596/11 LANCOVO  86 1/1  516 €

Urejanje cest (menjava)  2164  del 1599/6 LANCOVO  15 1/1  800 €
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Urejanje cest (menjava), predlog maj 2018  2164  1630/3 del LANCOVO  190 1/1  3.600 €

Menjava zemljišča v Kropi  2165  121 KROPA  98 1/1  4.000 €

Menjava vodohran  2165  del 4/4 KROPA  400 1/1  4.000 €

OPPN STOČJE ‐ za gradnjo hiš  2165  428/1 KROPA  8228 1/1  164.560 €

OPPN STOČJE ‐ za gradnjo hiš  2165  428/2 KROPA  675 1/1  13.500 €

Prodaja zemljišča v Kropi  2165  662/16 KROPA  44 1/1  1.700 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  191/1 KROPA  304 1/1  10.000 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/10 KROPA  3 1/1  120 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/11 KROPA  10 1/1  400 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/12 KROPA  6 1/1  240 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/14 KROPA  22 1/1  880 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/15 KROPA  6 1/1  240 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/16 KROPA  4 1/1  160 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/17 KROPA  5 1/1  200 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/18 KROPA  8 1/1  320 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/19 KROPA  13 1/1  520 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/5 KROPA  30 1/1  1.200 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/6 KROPA  5 1/1  200 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/7 KROPA  11 1/1  440 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/8 KROPA  5 1/1  200 €

Prodaja prostih zemljišč   2165  661/9 KROPA  10 1/1  400 €

Kapelica Brezovica  2166  1614/2 ČEŠNJICA PRI KROPI  32 1/1  5.000 €

Rezervacija nadomestna gradnja  2166  347/2 ČEŠNJICA PRI KROPI  1149 1/1  2.206 €

Urejanje cest (menjava)  2166  1765 ČEŠNJICA PRI KROPI  73 1/1  57 €

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  1759/7 ČEŠNJICA PRI KROPI  59 1/1  1.300 €

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  495/9 ČEŠNJICA PRI KROPI  19 1/1  2.000 €

Prodaja prostih zemljišč   2264  246/427 LANCOVO  14168 1/1  27.070 €

Prodaja prostih zemljišč   2648  271/1 PERAČICA  120 1/1  600 €

Prodaja prostih zemljišč   2648  271/6 PERAČICA  179 1/1  700 €

Prodaja prostih zemljišč   2648  271/8 PERAČICA  126 1/1  600 €

Prodaja prostih zemljišč   2648  273/6 PERAČICA  131 1/1  600 €

Prodaja prostih zemljišč   2648  274/4 PERAČICA  74 1/1  300 €

Prodaja prostih zemljišč   2648  279/11 PERAČICA  194 1/1  1.000 €

Prodaja prostih zemljišč   2648  279/8 PERAČICA  92 1/1  400 €

Prodaja prostih zemljišč   2648  281/2 PERAČICA  66 1/1  200 €

 

Stavbe in deli stavb 

OPIS  ID ZNAK  KO   [m2]  DELEŽ 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

Delež na Čebelarsko razvojnem izobraževanem centru, dopolnitev , maj 
2018 

2155‐1632 HRAŠE    do pribl. 8/100  101.005 €

Ljubljanska cesta 4 ‐deli stavbe  2156‐763‐7 RADOVLJICA  188,4 1/1  94.200 €

Ljubljanska cesta 4 ‐deli stavbe  2156‐763‐8 RADOVLJICA  22,9 1/1  11.450 €

Ljubljanska cesta 4 ‐deli stavbe  2156‐763‐9 RADOVLJICA  23 1/1  11.500 €

Ljubljanska cesta 4 ‐deli stavbe  2156‐763‐10 RADOVLJICA  144,7 1/1  72.350 €

Ljubljanska cesta 4 ‐deli stavbe  2156‐763‐11 RADOVLJICA  2,5 1/1  1.250 €

Ljubljanska cesta 4 ‐deli stavbe  2156‐763‐12 RADOVLJICA  4,3 1/1  2.150 €

Ljubljanska cesta 4 ‐deli stavbe  2156‐763‐18 RADOVLJICA  11 1/1  5.500 €

 

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 €
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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 stavb z zemljišči, ki niso neposredno povezane z nalogami 
občine in za občino predstavljajo veliko investicijsko breme. Delež na Čebelarsko razvojnem izobraževanem centru 
predstavlja investicijski vložek zunanjega partnerja v izgradnjo tega centra in bo vpisan le na posameznih delih 
stavbe. S prodajo stavbnih pravice bo Občina Radovljica pridobila dodatna sredstva v proračun, hkrati pa bo 
omogočila razvoj letališča Lesce. Nepremičnine iz seznama, ki ne bodo prodane v letih 2018 in 2019 bodo 
prenesene v plan prodaje za naslednje leto. 

 

3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
 

Nakupi zemljišč in zemljišč s stavbami 

OPIS  PARCELA 
DEL/ 
CELA 

KO SIF  K.O.  [m2]  DELEŽ 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

POSTAVKA 

Cesta Begunje  101/2     2151 BEGUNJE  11 1/1  80 €  44812

Cesta Begunje  300/2     2151 BEGUNJE  57 1/1  342 €  44812

Cesta Begunje  301/2     2151 BEGUNJE  51 1/1  306 €  44812

Cesta Begunje  303/2     2151 BEGUNJE  67 1/1  402 €  44812

Cesta Begunje  305/3     2151 BEGUNJE  20 1/1  120 €  44812

Cesta Begunje  305/4     2151 BEGUNJE  23 1/1  138 €  44812

Cesta Begunje  306/2     2151 BEGUNJE  25 1/1  150 €  44812

Cesta Begunje  306/3     2151 BEGUNJE  40 1/1  240 €  44812

Cesta Begunje  307/2     2151 BEGUNJE  9 1/1  54 €  44812

Cesta Begunje  307/3     2151 BEGUNJE  15 1/1  90 €  44812

Cesta Begunje  308/2     2151 BEGUNJE  8 1/1  48 €  44812

Cesta Begunje  308/3     2151 BEGUNJE  17 1/1  102 €  44812

Cesta Begunje  316/5     2151 BEGUNJE  48 1/1  288 €  44812

Cesta Begunje  316/7     2151 BEGUNJE  19 1/1  114 €  44812

Cesta Begunje  507/2     2151 BEGUNJE  100 1/1  449 €  44812

Cesta Begunje  77/7     2151 BEGUNJE  40 1/1  294 €  44812

Cesta Begunje  77/9     2151 BEGUNJE  7 1/1  52 €  44812

Cesta Begunje  96/33     2151 BEGUNJE  6 1/1  44 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  356/4     2151 BEGUNJE  355 1/1  1.591 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  366/4     2151 BEGUNJE  171 1/1  894 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  367/4     2151 BEGUNJE  103 1/1  539 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  368/4     2151 BEGUNJE  149 1/1  779 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  369/4     2151 BEGUNJE  158 1/1  787 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  370/6     2151 BEGUNJE  190 1/1  946 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  370/8     2151 BEGUNJE  77 1/1  403 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  371/5     2151 BEGUNJE  71 1/1  354 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  372/4     2151 BEGUNJE  92 1/1  458 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  373/4     2151 BEGUNJE  85 1/1  444 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  374/4     2151 BEGUNJE  191 1/1  951 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  381/5     2151 BEGUNJE  296 1/1  2.176 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  381/7     2151 BEGUNJE  157 1/1  1.154 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  385/5     2151 BEGUNJE  60 1/1  441 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  389/7     2151 BEGUNJE  4 1/1  29 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  441/7     2151 BEGUNJE  439 1/1  3.227 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  625/2     2151 BEGUNJE  20 1/1  105 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  627/11     2151 BEGUNJE  5 1/1  25 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  627/7     2151 BEGUNJE  3 1/1  15 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  627/9     2151 BEGUNJE  2 1/1  3 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  628/6     2151 BEGUNJE  23 1/1  115 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  629/4     2151 BEGUNJE  13 1/1  68 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  629/6     2151 BEGUNJE  7 1/1  35 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  630/4     2151 BEGUNJE  14 1/1  56 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  632/10     2151 BEGUNJE  84 1/1  617 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  632/8     2151 BEGUNJE  30 1/1  45 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  637/5     2151 BEGUNJE  43 1/1  316 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  638/2     2151 BEGUNJE  46 1/1  338 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  640/2     2151 BEGUNJE  104 1/1  764 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  642/2     2151 BEGUNJE  283 1/1  2.080 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  642/4     2151 BEGUNJE  105 1/1  549 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  643/4     2151 BEGUNJE  251 1/1  1.250 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  656/4     2151 BEGUNJE  434 1/1  2.233 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  657/2     2151 BEGUNJE  496 1/1  2.223 €  44812
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OPIS  PARCELA 
DEL/ 
CELA 

KO SIF  K.O.  [m2]  DELEŽ 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

POSTAVKA 

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  658/4     2151 BEGUNJE  25 1/1  125 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  667/2     2151 BEGUNJE  35 1/1  157 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  668/2     2151 BEGUNJE  203 1/1  1.061 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  669/2     2151 BEGUNJE  162 1/1  847 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  670/2     2151 BEGUNJE  64 1/1  319 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  671/2     2151 BEGUNJE  228 1/1  1.192 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  683/2     2151 BEGUNJE  60 1/1  239 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  685/2     2151 BEGUNJE  364 1/1  1.813 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  686/2     2151 BEGUNJE  504 1/1  2.510 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  688/2     2151 BEGUNJE  44 1/1  175 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  701/2     2151 BEGUNJE  215 1/1  1.071 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  702/2     2151 BEGUNJE  63 1/1  329 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  703/4     2151 BEGUNJE  18 1/1  81 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  703/6     2151 BEGUNJE  29 1/1  130 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  704/2     2151 BEGUNJE  67 1/1  350 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  705/2     2151 BEGUNJE  152 1/1  795 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  706/2     2151 BEGUNJE  28 1/1  126 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  706/4     2151 BEGUNJE  12 1/1  54 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  707/2     2151 BEGUNJE  174 1/1  910 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  708/2     2151 BEGUNJE  47 1/1  246 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  709/2     2151 BEGUNJE  38 1/1  76 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  710/2     2151 BEGUNJE  259 1/1  1.290 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  711/2     2151 BEGUNJE  224 1/1  1.171 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  713/4     2151 BEGUNJE  43 1/1  214 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  718/2     2151 BEGUNJE  272 1/1  1.219 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  584/10     2151 BEGUNJE  234 1/1  350 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  584/6     2151 BEGUNJE  9 1/1  66 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  584/8     2151 BEGUNJE  22 1/1  115 €  44812

Cesta Poljče  994/22     2151 BEGUNJE  668 1/1  4.910 €  44812

Cesta V Drago  1433     2151 BEGUNJE  668 1/1  500 €  44812

Cesta V Drago  1434     2151 BEGUNJE  1284 1/1  2.000 €  44812

Cesta V Drnčo  568/5     2151 BEGUNJE  78 1/1  468 €  44812

Cesta V Drnčo  568/7     2151 BEGUNJE  65 1/1  390 €  44812

Glasbena šola Avsenik (zemljišče s 
stavbo 2151‐470) 

352/9     2151 BEGUNJE  117 1/1  20.000 €  44812

Glasbena šola Avsenik (zemljišče s 
stavbo 2151‐470) 

354/10     2151 BEGUNJE  134 1/1  20.000 €  44812

Glasbena šola Avsenik (zemljišče s 
stavbo 2151‐470) 

354/2     2151 BEGUNJE  161 1/1  200.000 €  44812

javna cesta Begunje  619/3     2151 BEGUNJE  65 1/1  1.300 €  44812

javna cesta Begunje  619/6     2151 BEGUNJE  47 1/1  940 €  44812

Menjava pločnik Begunje  270/11  del  2151 BEGUNJE  53 1/1  390 €  44812

Preostali deleži na Gradu Kamen  223     2151 BEGUNJE  3543
307/49
70 

640 €  44812

Ureditev dovoza na parcelo  755/6     2151 BEGUNJE  63 1/1  435 €  44812

Ureditev dovoza na parcelo  755/7     2151 BEGUNJE  59 1/1  408 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  101/2    2151 BEGUNJE  11 1/1  66 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  101/4    2151 BEGUNJE  384 1/1  2.304 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  101/5    2151 BEGUNJE  30 1/1  180 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  102/5    2151 BEGUNJE  42 1/1  252 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  103/2    2151 BEGUNJE  94 1/1  564 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  106/16    2151 BEGUNJE  51 1/1  306 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  108/4    2151 BEGUNJE  16 1/1  96 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  111/11    2151 BEGUNJE  58 1/1  348 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  111/12    2151 BEGUNJE  10 1/1  60 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  111/14    2151 BEGUNJE  67 1/1  402 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  1696/2    2151 BEGUNJE  39 1/1  234 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  1697/5    2151 BEGUNJE  10 1/1  60 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  1698/2    2151 BEGUNJE  22 1/1  132 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  186/11    2151 BEGUNJE  5 1/1  30 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  186/13    2151 BEGUNJE  78 1/1  468 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  186/15    2151 BEGUNJE  31 1/1  186 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  186/17    2151 BEGUNJE  41 1/1  246 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  186/9    2151 BEGUNJE  3 1/1  18 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  188/11    2151 BEGUNJE  39 1/1  234 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  188/7    2151 BEGUNJE  48 1/1  288 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  188/9    2151 BEGUNJE  9 1/1  54 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  1892/2    2151 BEGUNJE  77 1/1  462 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  421/10    2151 BEGUNJE  170 1/1  1.020 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  421/8    2151 BEGUNJE  49 1/1  294 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  421/9    2151 BEGUNJE  13 1/1  78 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  492/6    2151 BEGUNJE  3 1/1  18 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  493/2    2151 BEGUNJE  7 1/1  42 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  497/2    2151 BEGUNJE  135 1/1  810 €  44812
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OPIS  PARCELA 
DEL/ 
CELA 

KO SIF  K.O.  [m2]  DELEŽ 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

POSTAVKA 

Ureditev javne ceste Poddobrava  500/4    2151 BEGUNJE  31 1/1  186 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  500/6    2151 BEGUNJE  12 1/1  72 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  501/9    2151 BEGUNJE  9 1/1  54 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  506/2    2151 BEGUNJE  9 1/1  54 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  512/2    2151 BEGUNJE  22 1/1  132 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  517/2    2151 BEGUNJE  45 1/1  270 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  520/2    2151 BEGUNJE  19 1/1  114 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  520/3    2151 BEGUNJE  1 1/1  6 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  521/2    2151 BEGUNJE  1 1/1  6 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  522/2    2151 BEGUNJE  5 1/1  30 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  523/2    2151 BEGUNJE  34 1/1  204 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  524/2    2151 BEGUNJE  3 1/1  18 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  525/4    2151 BEGUNJE  5 1/1  30 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  526/2    2151 BEGUNJE  13 1/1  78 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  527/2    2151 BEGUNJE  3 1/1  18 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  528/2    2151 BEGUNJE  16 1/1  96 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  529/2    2151 BEGUNJE  3 1/1  18 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  530/2    2151 BEGUNJE  6 1/1  36 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  531/2    2151 BEGUNJE  30 1/1  180 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  532/2    2151 BEGUNJE  5 1/1  30 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  533/4    2151 BEGUNJE  1 1/1  6 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  534/2    2151 BEGUNJE  122 1/1  732 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  535/2    2151 BEGUNJE  27 1/1  162 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  538/2    2151 BEGUNJE  103 1/1  618 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  539/2    2151 BEGUNJE  74 1/1  444 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  545/6    2151 BEGUNJE  60 1/1  360 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  546/2    2151 BEGUNJE  13 1/1  78 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  547/2    2151 BEGUNJE  8 1/1  48 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  548/2    2151 BEGUNJE  18 1/1  108 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  549/2    2151 BEGUNJE  14 1/1  84 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  550/2    2151 BEGUNJE  8 1/1  48 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  554/4    2151 BEGUNJE  8 1/1  48 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  554/6    2151 BEGUNJE  25 1/1  150 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  555/2    2151 BEGUNJE  15 1/1  90 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  556/4    2151 BEGUNJE  2 1/1  12 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  257/1  del  2151 BEGUNJE  65 1/1  1.500 €  44812

Za potrebe menjave Begunje  701/1     2151 BEGUNJE  2867 1/1  14.278 €  44812

Urejanje cest predkupna  392/2     2152 SREDNJA VAS  35 1/1  5.000 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  79/32     2152 SREDNJA VAS  669 1/1  1.010 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  241/2     2153 OTOK  41 1/1  61 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  535/2     2153 OTOK  7 1/1  10 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  589/2     2153 OTOK  4 1/1  6 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  592/2     2153 OTOK  55 1/1  82 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  606/4     2153 OTOK  4 1/1  6 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  610/2     2153 OTOK  32 1/1  48 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  638/4     2153 OTOK  48 1/1  353 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  665/2     2153 OTOK  23 1/1  34 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  665/3     2153 OTOK  76 1/1  114 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  677/2     2153 OTOK  6 1/1  9 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  678/4     2153 OTOK  13 1/1  19 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  755/2     2153 OTOK  24 1/1  36 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  755/4     2153 OTOK  19 1/1  28 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  760/2     2153 OTOK  37 1/1  55 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  760/4     2153 OTOK  3 1/1  4 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  761/5     2153 OTOK  51 1/1  76 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  775/2     2153 OTOK  224 1/1  335 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  776/2     2153 OTOK  163 1/1  244 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  777/2     2153 OTOK  231 1/1  345 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  778/4     2153 OTOK  964 1/1  1.440 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  782/2     2153 OTOK  91 1/1  136 €  44812

Cesta Zapuže ‐ Drnča  191/8     2153 OTOK  27 1/1  175 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  124/2    2153 OTOK  12 1/1  72 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  125/2    2153 OTOK  12 1/1  72 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  129/2    2153 OTOK  2 1/1  12 €  44812

Ureditev javne ceste Poddobrava  130/2    2153 OTOK  81 1/1  486 €  44812

Cesta Hraše‐Hlebce  257/3  del  2154 NOVA VAS  50 1/1  200 €  44812

Cesta Hraše‐Hlebce  278/2  del  2154 NOVA VAS  30 1/1  120 €  44812

Cesta Hraše‐Hlebce  282  del  2154 NOVA VAS  27 1/1  108 €  44812

Cesta Hraše‐Hlebce, dopolnitev 
maj 2018 

257/4     2154 NOVA VAS  44 1/1  180 €  44812

Cesta Nova Vas  522/2     2154 NOVA VAS  191 1/1  860 €  44812

Cesta Nova Vas  604/35     2154 NOVA VAS  77 1/1  566 €  44812

Cesta Nova Vas  604/37     2154 NOVA VAS  106 1/1  779 €  44812

Cesta Nova Vas  604/39     2154 NOVA VAS  27 1/1  198 €  44812



 

305 

OPIS  PARCELA 
DEL/ 
CELA 

KO SIF  K.O.  [m2]  DELEŽ 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

POSTAVKA 

Cesta Nova Vas  604/41     2154 NOVA VAS  188 1/1  1.382 €  44812

Cesta Nova Vas  604/43     2154 NOVA VAS  312 1/1  2.293 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  101/2     2154 NOVA VAS  146 1/1  1.073 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  101/3     2154 NOVA VAS  23 1/1  34 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  102/2     2154 NOVA VAS  17 1/1  125 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  102/3     2154 NOVA VAS  140 1/1  1.029 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  103/2     2154 NOVA VAS  19 1/1  140 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  104/2     2154 NOVA VAS  171 1/1  1.257 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  120/2     2154 NOVA VAS  223 1/1  444 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  124/2     2154 NOVA VAS  159 1/1  475 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  125/2     2154 NOVA VAS  116 1/1  347 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  126/2     2154 NOVA VAS  168 1/1  502 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  130/2     2154 NOVA VAS  309 1/1  1.231 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  133/2     2154 NOVA VAS  790 1/1  3.147 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  134/2     2154 NOVA VAS  507 1/1  2.525 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  135/2     2154 NOVA VAS  249 1/1  992 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  136/4     2154 NOVA VAS  376 1/1  1.498 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  138/4     2154 NOVA VAS  206 1/1  616 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  139/2     2154 NOVA VAS  680 1/1  3.462 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  139/3     2154 NOVA VAS  65 1/1  259 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  141/2     2154 NOVA VAS  793 1/1  3.948 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  142/2     2154 NOVA VAS  135 1/1  538 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  144/2     2154 NOVA VAS  35 1/1  139 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  146/2     2154 NOVA VAS  278 1/1  1.108 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  149/2     2154 NOVA VAS  478 1/1  1.904 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  157/2     2154 NOVA VAS  72 1/1  215 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  173/2     2154 NOVA VAS  259 1/1  1.032 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  174/2     2154 NOVA VAS  374 1/1  1.490 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  175/2     2154 NOVA VAS  304 1/1  1.211 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  176/10     2154 NOVA VAS  3 1/1  22 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  176/12     2154 NOVA VAS  196 1/1  586 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  176/15     2154 NOVA VAS  34 1/1  135 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  272/6     2154 NOVA VAS  69 1/1  507 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  290/2     2154 NOVA VAS  851 1/1  4.238 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  291/2     2154 NOVA VAS  477 1/1  2.375 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  291/2     2154 NOVA VAS  477 1/1  2.375 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  292/2     2154 NOVA VAS  718 1/1  2.861 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  292/2     2154 NOVA VAS  718 1/1  2.861 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  298/2     2154 NOVA VAS  56 1/1  279 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  299/2     2154 NOVA VAS  121 1/1  603 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  301/2     2154 NOVA VAS  23 1/1  103 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  304/2     2154 NOVA VAS  22 1/1  110 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  305/2     2154 NOVA VAS  42 1/1  209 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  306/2     2154 NOVA VAS  18 1/1  90 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  307/2     2154 NOVA VAS  53 1/1  264 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  312/2     2154 NOVA VAS  87 1/1  433 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  313/2     2154 NOVA VAS  16 1/1  80 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  317/6     2154 NOVA VAS  569 1/1  2.267 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  319/2     2154 NOVA VAS  23 1/1  103 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  328/2     2154 NOVA VAS  96 1/1  430 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  377/8     2154 NOVA VAS  333 1/1  2.078 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  378/2     2154 NOVA VAS  309 1/1  1.711 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  463/4     2154 NOVA VAS  496 1/1  1.976 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  463/7     2154 NOVA VAS  141 1/1  562 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  464/4     2154 NOVA VAS  40 1/1  159 €  44812

Cesta OPPN Lesce ‐ Begunje  677/2     2154 NOVA VAS  9 1/1  66 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  30/1  del  2154 NOVA VAS  136 1/1  6.780 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  30/5  del  2154 NOVA VAS  16 1/1  82 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  30/6  del  2154 NOVA VAS  101 1/1  5.030 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  30/9  del  2154 NOVA VAS  2 1/1  90 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  53/2  del  2154 NOVA VAS  9 1/1  445 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  601/16  del  2154 NOVA VAS  37 1/1  1.850 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  601/17  del  2154 NOVA VAS  13 1/1  645 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  601/19  del  2154 NOVA VAS  47 1/1  2.335 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  601/22  del  2154 NOVA VAS  5 1/1  250 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  601/24  del  2154 NOVA VAS  16 1/1  795 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  601/25  del  2154 NOVA VAS  11 1/1  550 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  601/4  del  2154 NOVA VAS  114 1/1  5.695 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  601/5  del  2154 NOVA VAS  18 1/1  895 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  604/1  del  2154 NOVA VAS  358 1/1  1.788 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  604/14  del  2154 NOVA VAS  1 1/1  55 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  604/15  del  2154 NOVA VAS  59 1/1  2.950 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  604/16  del  2154 NOVA VAS  53 1/1  2.655 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  604/21  del  2154 NOVA VAS  39 1/1  1.945 €  44812
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Cesta Radovljica ‐ Nova vas  604/22  del  2154 NOVA VAS  28 1/1  1.390 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  604/26  del  2154 NOVA VAS  10 1/1  490 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  604/28  del  2154 NOVA VAS  62 1/1  3.100 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  604/7  del  2154 NOVA VAS  206 1/1  10.285 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  608/2  del  2154 NOVA VAS  33 1/1  1.635 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  608/3  del  2154 NOVA VAS  39 1/1  1.945 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  609/4  del  2154 NOVA VAS  57 1/1  2.865 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  610/2  del  2154 NOVA VAS  24 1/1  1.175 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  610/4  del  2154 NOVA VAS  2 1/1  120 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  610/7  del  2154 NOVA VAS  6 1/1  290 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  611/1  del  2154 NOVA VAS  4 1/1  66 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  611/2  del  2154 NOVA VAS  53 1/1  2.635 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  611/3  del  2154 NOVA VAS  9 1/1  455 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  611/4  del  2154 NOVA VAS  102 1/1  5.105 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  611/5  del  2154 NOVA VAS  36 1/1  1.815 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  611/6  del  2154 NOVA VAS  24 1/1  1.210 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  611/7  del  2154 NOVA VAS  45 1/1  2.235 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  614/2  del  2154 NOVA VAS  84 1/1  4.200 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  614/3  del  2154 NOVA VAS  142 1/1  7.075 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  632/3  del  2154 NOVA VAS  4 1/1  215 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  633  del  2154 NOVA VAS  1 1/1  40 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  634  del  2154 NOVA VAS  1 1/1  45 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  635  del  2154 NOVA VAS  0 1/1  5 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  637  del  2154 NOVA VAS  2 1/1  75 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  641  del  2154 NOVA VAS  1 1/1  35 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  642/1  del  2154 NOVA VAS  5 1/1  68 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  644  del  2154 NOVA VAS  20 1/1  1.010 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  647  del  2154 NOVA VAS  21 1/1  1.070 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  648  del  2154 NOVA VAS  76 1/1  3.775 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  649/1  del  2154 NOVA VAS  13 1/1  191 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  649/2  del  2154 NOVA VAS  5 1/1  250 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  650  del  2154 NOVA VAS  22 1/1  1.120 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  651  del  2154 NOVA VAS  107 1/1  5.350 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  654  del  2154 NOVA VAS  9 1/1  465 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  659/3  del  2154 NOVA VAS  45 1/1  680 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  690/2     2154 NOVA VAS  349 1/1  4.537 €  44812

Menjava zemljišč Nova vas  523/2     2154 NOVA VAS  125 1/1  498 €  44812

Menjava zemljišč Nova vas  589/2     2154 NOVA VAS  49 1/1  220 €  44812

Menjava zemljišč Nova vas  627/2     2154 NOVA VAS  278 1/1  1.108 €  44812

Menjava zemljišč Nova vas  627/3     2154 NOVA VAS  130 1/1  518 €  44812

pločnik Hlebce  264/2 del  2154 NOVA VAS  40 1/1  35.460 €  44812

pločnik Hlebce  264/4 del  2154 NOVA VAS  40 1/1  35.460 €  44812

pločnik Hlebce  269/1 del  2154 NOVA VAS  40 1/1  35.460 €  44812

pločnik Hlebce  275/1 del  2154 NOVA VAS  40 1/1  35.460 €  44812

pločnik Hlebce  287 del  2154 NOVA VAS  40 1/1  35.460 €  44812

pločnik Hlebce  289/2 del  2154 NOVA VAS  40 1/1  35.460 €  44812

pločnik Hlebce  289/3 del  2154 NOVA VAS  40 1/1  35.460 €  44812

Urejanje cest po predkupni pravici  2/20  del  2154 NOVA VAS  40 1/1  2.400 €  44812

Urejanje cest  7/3  Del  2154 NOVA VAS  15 1/1  900 €  44812

Urejanje cest  7/15  Del  2154 NOVA VAS  30 1/1  1.800 €  44812

Zemljišče ALC (brezplačen prenos s 
Sklada KZG) 

405/1     2154 NOVA VAS  3686 1/1  11.014 €  44812

Zemljišče ALC (brezplačen prenos s 
Sklada KZG) 

406/1     2154 NOVA VAS  8486 1/1  35.722 €  44812

Zemljišče ob ALC (nakup 
manjkajočega deleža) 

405/1     2154 NOVA VAS  2875 1/10  1.500 €  44812

Cesta Hraše  777/10  del  2155 HRAŠE  10 1/1  600 €  44812

Cesta Hraše  777/11     2155 HRAŠE  8 1/1  60 €  44812

Cesta Hraše  777/8  del  2155 HRAŠE  10 1/1  600 €  44812

Cesta OPPN Letališka  66/2     2155 HRAŠE  94 1/1  940 €  44812

Cesta OPPN Letališka  66/3     2155 HRAŠE  35 1/1  350 €  44812

Cesta Tnc Lesce  107/15     2155 HRAŠE  66 1/1  263 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1401/2     2155 HRAŠE  1278 1/1  20.448 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1401/3     2155 HRAŠE  23 1/1  115 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1421/1  del  2155 HRAŠE  28 1/1  140 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1421/2  del  2155 HRAŠE  25 1/1  400 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1426/1  del  2155 HRAŠE  99 1/1  495 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1426/1  del  2155 HRAŠE  99 1/1  495 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1426/2  del  2155 HRAŠE  50 1/1  250 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1426/4     2155 HRAŠE  96 1/1  1.536 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1426/4     2155 HRAŠE  96 1/1  1.536 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1426/5     2155 HRAŠE  38 1/1  608 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1426/5     2155 HRAŠE  38 1/1  608 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1427/1  del  2155 HRAŠE  40 1/1  200 €  44812
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Daljinska kolesarska povezava  1427/2     2155 HRAŠE  25 1/1  400 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  1429/2     2155 HRAŠE  470 1/1  7.520 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  199/8  del  2155 HRAŠE  25 1/1  125 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  199/8  del  2155 HRAŠE  25 1/1  125 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  199/8  del  2155 HRAŠE  25 1/1  125 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  207/1  del  2155 HRAŠE  21 1/1  105 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  207/1  del  2155 HRAŠE  21 1/1  105 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  209/2     2155 HRAŠE  49 1/1  784 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  210/3     2155 HRAŠE  11 1/1  187 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  210/5  del  2155 HRAŠE  74 1/1  370 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  211/1  del  2155 HRAŠE  48 1/1  240 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  211/1  del  2155 HRAŠE  48 1/1  240 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  211/3     2155 HRAŠE  34 1/1  544 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  211/3     2155 HRAŠE  34 1/1  544 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  212/1  del  2155 HRAŠE  74 1/1  370 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  212/3     2155 HRAŠE  25 1/1  400 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  213/1  del  2155 HRAŠE  119 1/1  595 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  214/1  del  2155 HRAŠE  74 1/1  370 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  216/1  del  2155 HRAŠE  117 1/1  585 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  217/1  del  2155 HRAŠE  77 1/1  385 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  218/5  del  2155 HRAŠE  80 1/1  400 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  218/5  del  2155 HRAŠE  80 1/1  400 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  66/2     2155 HRAŠE  84 1/1  420 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  66/2     2155 HRAŠE  84 1/1  420 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  66/2     2155 HRAŠE  84 1/1  420 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  66/2     2155 HRAŠE  84 1/1  420 €  44812

pločnik Rondo Jezerca ‐ rondo 
»Peljhan« 

1394/10  del  2155 HRAŠE  118 1/1  1.770 €  44812

pločnik Rondo Jezerca ‐ rondo 
»Peljhan« 

234/2  del  2155 HRAŠE  26 1/1  416 €  44812

pločnik Rondo Jezerca ‐ rondo 
»Peljhan« 

342/3  del  2155 HRAŠE  27 1/1  351 €  44812

pločnik Rondo Jezerca ‐ rondo 
»Peljhan« 

342/3  del  2155 HRAŠE  27 1/1  351 €  44812

pločnik Rondo Jezerca ‐ rondo 
»Peljhan« 

432/160  del  2155 HRAŠE  84 1/1  420 €  44812

pločnik Rondo Jezerca ‐ rondo 
»Peljhan« 

432/25  del  2155 HRAŠE  114 1/1  570 €  44812

pločnik Rondo Jezerca ‐ rondo 
»Peljhan« 

432/26  del  2155 HRAŠE  63 1/1  315 €  44812

pločnik Rondo Jezerca ‐ rondo 
»Peljhan« 

432/35  del  2155 HRAŠE  142 1/1  710 €  44812

Ureditev TNC Lesce (P&R)  109/3     2155 HRAŠE  409 1/1  40.000 €  44812

Ureditev TNC Lesce (P&R)  110/1     2155 HRAŠE  295 1/1  20.000 €  44812

Železniška ulica Lesce  1394/11     2155 HRAŠE  553 1/1  7.383 €  44812

Železniška ulica Lesce  1394/12     2155 HRAŠE  35 1/1  567 €  44812

Železniška ulica Lesce  1394/9     2155 HRAŠE  19 1/1  308 €  44812

Železniška ulica Lesce  1409/2     2155 HRAŠE  12 1/1  0 €  44812

Železniška ulica Lesce  1410/2     2155 HRAŠE  35 1/1  567 €  44812

Železniška ulica Lesce  23/2     2155 HRAŠE  197 1/1  589 €  44812

Železniška ulica Lesce  325/12     2155 HRAŠE  9 1/1  146 €  44812

Železniška ulica Lesce  325/14     2155 HRAŠE  69 1/1  1.118 €  44812

Železniška ulica Lesce  325/16     2155 HRAŠE  85 1/1  1.377 €  44812

Železniška ulica Lesce  326/17     2155 HRAŠE  4 1/1  65 €  44812

Železniška ulica Lesce  326/19     2155 HRAŠE  34 1/1  551 €  44812

Železniška ulica Lesce  326/21     2155 HRAŠE  2 1/1  32 €  44812

Železniška ulica Lesce  329/11     2155 HRAŠE  45 1/1  601 €  44812

Železniška ulica Lesce  329/7     2155 HRAŠE  473 1/1  2.120 €  44812

Železniška ulica Lesce  329/9     2155 HRAŠE  173 1/1  2.310 €  44812

Železniška ulica Lesce  332/9     2155 HRAŠE  75 1/1  1.001 €  44812

Železniška ulica Lesce  334/11     2155 HRAŠE  64 1/1  1.037 €  44812

Železniška ulica Lesce  334/13     2155 HRAŠE  28 1/1  454 €  44812

Železniška ulica Lesce  334/15     2155 HRAŠE  11 1/1  178 €  44812

Železniška ulica Lesce  334/17     2155 HRAŠE  6 1/1  97 €  44812

Železniška ulica Lesce  334/19     2155 HRAŠE  79 1/1  1.280 €  44812

Železniška ulica Lesce  334/22     2155 HRAŠE  248 1/1  3.311 €  44812

Železniška ulica Lesce  336/6     2155 HRAŠE  2 1/1  27 €  44812

Železniška ulica Lesce  373/6     2155 HRAŠE  48 1/1  800 €  44812

Železniška ulica Lesce  403/11     2155 HRAŠE  15 1/1  243 €  44812

Železniška ulica Lesce  403/28     2155 HRAŠE  42 1/1  680 €  44812

Železniška ulica Lesce  403/34     2155 HRAŠE  15 1/1  243 €  44812

Železniška ulica Lesce  403/36     2155 HRAŠE  121 1/1  1.960 €  44812

Železniška ulica Lesce  411/15     2155 HRAŠE  5 1/1  81 €  44812

Železniška ulica Lesce  411/17     2155 HRAŠE  51 1/1  826 €  44812

Železniška ulica Lesce  412/18     2155 HRAŠE  1 1/1  16 €  44812
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Železniška ulica Lesce  413/19     2155 HRAŠE  17 1/1  275 €  44812

Železniška ulica Lesce  413/21     2155 HRAŠE  44 1/1  713 €  44812

Železniška ulica Lesce  413/23     2155 HRAŠE  48 1/1  778 €  44812

Železniška ulica Lesce  413/25     2155 HRAŠE  11 1/1  178 €  44812

Železniška ulica Lesce  413/26     2155 HRAŠE  20 1/1  324 €  44812

Železniška ulica Lesce  413/28     2155 HRAŠE  7 1/1  113 €  44812

Železniška ulica Lesce  416/19     2155 HRAŠE  51 1/1  826 €  44812

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

569/11     2156 RADOVLJICA  88 1/1  528 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

577/4     2156 RADOVLJICA  13 1/1  78 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

577/5     2156 RADOVLJICA  17 1/1  102 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

578/2     2156 RADOVLJICA  8 1/1  48 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

579/4     2156 RADOVLJICA  76 1/1  456 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

580/4     2156 RADOVLJICA  3 1/1  18 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

580/6     2156 RADOVLJICA  29 1/1  174 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

582/4     2156 RADOVLJICA  56 1/1  336 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

583/2     2156 RADOVLJICA  63 1/1  378 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

584/3     2156 RADOVLJICA  15 1/1  90 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

586/2     2156 RADOVLJICA  18 1/1  108 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

587/2     2156 RADOVLJICA  18 1/1  108 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

588/4     2156 RADOVLJICA  81 1/1  486 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

588/5     2156 RADOVLJICA  45 1/1  270 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

590/2     2156 RADOVLJICA  256 1/1  1.536 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

593/2     2156 RADOVLJICA  78 1/1  468 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

594/2     2156 RADOVLJICA  135 1/1  810 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

595/2     2156 RADOVLJICA  44 1/1  264 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

610/2     2156 RADOVLJICA  8 1/1  48 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

611/2     2156 RADOVLJICA  43 1/1  258 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

611/3     2156 RADOVLJICA  37 1/1  222 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

617/3     2156 RADOVLJICA  33 1/1  198 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

617/6     2156 RADOVLJICA  165 1/1  990 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

618/4     2156 RADOVLJICA  21 1/1  126 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

622/16     2156 RADOVLJICA  90 1/1  540 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

70/7     2156 RADOVLJICA  166 1/1  996 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

70/7     2156 RADOVLJICA  166 1/1  996 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

71/4     2156 RADOVLJICA  29 1/1  174 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

71/5     2156 RADOVLJICA  34 1/1  204 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

779/29     2156 RADOVLJICA  182 1/1  1.092 €  44227

Cesta Mlaka Radovljica (trasa 
kanalizacije) 

779/30     2156 RADOVLJICA  552 1/1  3.312 €  44227

Cesta Radovljica  100/2     2156 RADOVLJICA  85 1/1  425 €  44812

Cesta Radovljica  554/58     2156 RADOVLJICA  156 1/1  780 €  44812

Cesta Radovljica  554/66     2156 RADOVLJICA  89 1/1  445 €  44812

Cesta Radovljica  554/68     2156 RADOVLJICA  139 1/1  695 €  44812

Cesta Radovljica  554/70     2156 RADOVLJICA  112 1/1  560 €  44812

Cesta Radovljica  555/61     2156 RADOVLJICA  70 1/1  350 €  44812

Cesta Radovljica  555/62     2156 RADOVLJICA  27 1/1  135 €  44812

Cesta Radovljica  557/29     2156 RADOVLJICA  16 1/1  80 €  44812
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Cesta Radovljica  620/3     2156 RADOVLJICA  155 1/1  775 €  44812

Cesta Radovljica  620/4     2156 RADOVLJICA  108 1/1  540 €  44812

Cesta Radovljica  622/10     2156 RADOVLJICA  66 1/1  330 €  44812

Cesta Radovljica  622/12     2156 RADOVLJICA  49 1/1  245 €  44812

Cesta Radovljica  622/13     2156 RADOVLJICA  5 1/1  25 €  44812

Cesta Radovljica  622/14     2156 RADOVLJICA  100 1/1  500 €  44812

Cesta Radovljica  645/10     2156 RADOVLJICA  84 1/1  420 €  44812

Cesta Radovljica  645/9     2156 RADOVLJICA  258 1/1  1.290 €  44812

Cesta Radovljica  714/2     2156 RADOVLJICA  54 1/1  810 €  44812

Cesta Radovljica  714/2     2156 RADOVLJICA  53 1/1  265 €  44812

Cesta Radovljica  717/2     2156 RADOVLJICA  35 1/1  525 €  44812

Cesta Radovljica  717/2     2156 RADOVLJICA  29 1/1  145 €  44812

Cesta Radovljica  80/11     2156 RADOVLJICA  231 1/1  1.155 €  44812

Cesta Radovljica  80/11     2156 RADOVLJICA  231 1/1  1.155 €  44812

Cesta Radovljica  81/3     2156 RADOVLJICA  35 1/1  175 €  44812

Cesta Radovljica  99/8     2156 RADOVLJICA  202 1/1  1.212 €  44812

Peš pot pod mestom  8    2156 RADOVLJICA  565 1/1  5.000 €  44812

Peš pot pod mestom  8     2156 RADOVLJICA  565 1/1  5.000 €  44812

Peš pot pod mestom  9/1 del  2156 RADOVLJICA  70 1/1  700 €  44812

Peš pot pod mestom  9/1  del  2156 RADOVLJICA  250 1/1  2.500 €  44812

Rondo Gorenjska  187/5  del  2156 RADOVLJICA  29 1/1  1.740 €  44812

Rondo Gorenjska  266/2  del  2156 RADOVLJICA  355 1/1  21.300 €  44812

Rondo Gorenjska  273/1  del  2156 RADOVLJICA  28 1/1  1.680 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  634/1 del    2156 RADOVLJICA  280 1/1  1.680 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  636/1 del    2156 RADOVLJICA  113 1/1  678 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  639 del    2156 RADOVLJICA  6 1/1  36 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  640/1 del    2156 RADOVLJICA  6 1/1  36 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  640/2 del    2156 RADOVLJICA  63 1/1  378 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  645/10    2156 RADOVLJICA  84 1/1  504 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  645/9    2156 RADOVLJICA  258 1/1  1.548 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  711 del    2156 RADOVLJICA  10 1/1  60 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  712/2 del    2156 RADOVLJICA  80 1/1  480 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  714/2 del    2156 RADOVLJICA  53 1/1  318 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  716 del    2156 RADOVLJICA  45 1/1  270 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  717 /2 del    2156 RADOVLJICA  29 1/1  174 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  717/3 del    2156 RADOVLJICA  2 1/1  12 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  718 del    2156 RADOVLJICA  51 1/1  306 €  44812

Ureditev ceste na Mlako  720 del    2156 RADOVLJICA  43 1/1  258 €  44812

Ureditev površine pred hotelom 
Grajski dvor 

129/13 del  2156 RADOVLJICA  147 1/1  30.000  44812

Urejanje cest po predkupni pravici  555/2     2156 RADOVLJICA  191 1/1  5.000 €  44812

Urejanje cest po predkupni pravici  555/6     2156 RADOVLJICA  35 1/1  1.000 €  44812

 OPPN Savska cesta  429/6     2157 PREDTRG  150 1/1  2.003 €  44812

 OPPN Savska cesta  494/11     2157 PREDTRG  817 1/1  2.031 €  44812

 OPPN Savska cesta  494/5     2157 PREDTRG  30 1/1  38 €  44812

 OPPN Savska cesta  494/7     2157 PREDTRG  4 1/1  1 €  44812

 OPPN Savska cesta  494/9     2157 PREDTRG  19 1/1  4 €  44812

 OPPN Savska cesta  498/4     2157 PREDTRG  191 1/1  41 €  44812

 OPPN Savska cesta  498/6     2157 PREDTRG  260 1/1  56 €  44812

 OPPN Savska cesta  499/4     2157 PREDTRG  235 1/1  51 €  44812

 OPPN Savska cesta  499/6     2157 PREDTRG  254 1/1  55 €  44812

 OPPN Savska cesta  502/2     2157 PREDTRG  30 1/1  6 €  44812

 OPPN Savska cesta  503/2     2157 PREDTRG  336 1/1  73 €  44812

 OPPN Savska cesta  504/4     2157 PREDTRG  647 1/1  140 €  44812

 OPPN Savska cesta  504/6     2157 PREDTRG  6 1/1  1 €  44812

 OPPN Savska cesta  504/7     2157 PREDTRG  5 1/1  1 €  44812

 OPPN Savska cesta  505/4     2157 PREDTRG  394 1/1  85 €  44812

 OPPN Savska cesta  505/6     2157 PREDTRG  96 1/1  21 €  44812

 OPPN Savska cesta  506/4     2157 PREDTRG  472 1/1  102 €  44812

 OPPN Savska cesta  506/6     2157 PREDTRG  151 1/1  33 €  44812

 OPPN Savska cesta  507/6     2157 PREDTRG  41 1/1  9 €  44812

 OPPN Savska cesta  508/4     2157 PREDTRG  200 1/1  43 €  44812

 OPPN Savska cesta  508/6     2157 PREDTRG  42 1/1  9 €  44812

 OPPN Savska cesta  509/4     2157 PREDTRG  223 1/1  48 €  44812

 OPPN Savska cesta  509/6     2157 PREDTRG  68 1/1  15 €  44812

 OPPN Savska cesta  510/7     2157 PREDTRG  73 1/1  975 €  44812

 OPPN Savska cesta  511/4     2157 PREDTRG  612 1/1  132 €  44812

 OPPN Savska cesta  511/6     2157 PREDTRG  210 1/1  45 €  44812

 OPPN Savska cesta  512/6     2157 PREDTRG  17 1/1  3 €  44812

 OPPN Savska cesta  513/4     2157 PREDTRG  260 1/1  47 €  44812

 OPPN Savska cesta  513/6     2157 PREDTRG  13 1/1  2 €  44812

 OPPN Savska cesta  514/4     2157 PREDTRG  129 1/1  23 €  44812

 OPPN Savska cesta  514/6     2157 PREDTRG  43 1/1  8 €  44812

 OPPN Savska cesta  515/4     2157 PREDTRG  243 1/1  52 €  44812
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 OPPN Savska cesta  515/6     2157 PREDTRG  49 1/1  11 €  44812

 OPPN Savska cesta  516/4     2157 PREDTRG  234 1/1  51 €  44812

 OPPN Savska cesta  516/6     2157 PREDTRG  35 1/1  8 €  44812

 OPPN Savska cesta  517/4     2157 PREDTRG  242 1/1  52 €  44812

 OPPN Savska cesta  518/10     2157 PREDTRG  55 1/1  12 €  44812

 OPPN Savska cesta  518/12     2157 PREDTRG  38 1/1  8 €  44812

 OPPN Savska cesta  518/6     2157 PREDTRG  673 1/1  145 €  44812

 OPPN Savska cesta  519/5     2157 PREDTRG  493 1/1  106 €  44812

 OPPN Savska cesta  520/4     2157 PREDTRG  666 1/1  144 €  44812

 OPPN Savska cesta  521/4     2157 PREDTRG  1199 1/1  243 €  44812

 OPPN Savska cesta  521/6     2157 PREDTRG  344 1/1  346 €  44812

 OPPN Savska cesta  522/10     2157 PREDTRG  350 1/1  76 €  44812

 OPPN Savska cesta  523/5     2157 PREDTRG  26 1/1  39 €  44812

 OPPN Savska cesta  523/7     2157 PREDTRG  245 1/1  244 €  44812

 OPPN Savska cesta  751/2     2157 PREDTRG  169 1/1  37 €  44812

 OPPN Savska cesta  752/4     2157 PREDTRG  225 1/1  49 €  44812

 OPPN Savska cesta  752/6     2157 PREDTRG  277 1/1  60 €  44812

 OPPN Savska cesta  770/5     2157 PREDTRG  3953 1/1  39.530 €  44812

 OPPN Savska cesta  770/6     2157 PREDTRG  168 1/1  4.041 €  44812

 OPPN Savska cesta  771/6     2157 PREDTRG  77 1/1  2.310 €  44812

 OPPN Savska cesta  772/4     2157 PREDTRG  1045 1/1  212 €  44812

Cesta Radovljica  91/1     2157 PREDTRG  150 1/1  2.000 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  290  del  2157 PREDTRG  0 1/1  1 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  291/1  del  2157 PREDTRG  107 1/1  1.074 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  291/2  del  2157 PREDTRG  18 1/1  89 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  292/1  del  2157 PREDTRG  103 1/1  514 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  292/2  del  2157 PREDTRG  75 1/1  3.765 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  294/2  del  2157 PREDTRG  94 1/1  472 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  294/3  del  2157 PREDTRG  249 1/1  2.491 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  295/2  del  2157 PREDTRG  12 1/1  62 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  295/3  del  2157 PREDTRG  5 1/1  26 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  306/4  del  2157 PREDTRG  190 1/1  1.904 €  44812

Cesta Radovljica‐Vrbnje  408/9     2157 PREDTRG  122 1/1  897 €  44812

Cesta Radovljica‐Vrbnje  420/6     2157 PREDTRG  348 1/1  525 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  112/8  del  2157 PREDTRG  595 1/1  2.975 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  114/26  del  2157 PREDTRG  600 1/1  3.000 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  210/4     2157 PREDTRG  41 1/1  205 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  212  del  2157 PREDTRG  69 1/1  345 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  212  del  2157 PREDTRG  69 1/1  345 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  212  del  2157 PREDTRG  69 1/1  345 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  212  del  2157 PREDTRG  69 1/1  345 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  212  del  2157 PREDTRG  69 1/1  345 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  212  del  2157 PREDTRG  69 1/1  345 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  212  del  2157 PREDTRG  69 1/1  345 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  212  del  2157 PREDTRG  69 1/1  345 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  212  del  2157 PREDTRG  69 1/1  345 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  218  del  2157 PREDTRG  75 1/1  375 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  240/9  del  2157 PREDTRG  32 1/1  160 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  241/13  del  2157 PREDTRG  199 1/1  995 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  242/1  del  2157 PREDTRG  59 1/1  295 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  246  del  2157 PREDTRG  318 1/1  1.590 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  246  del  2157 PREDTRG  318 1/1  1.590 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  247/1  del  2157 PREDTRG  42 1/1  210 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  250  del  2157 PREDTRG  301 1/1  1.505 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  258/2  del  2157 PREDTRG  49 1/1  245 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  823/2     2157 PREDTRG  1670 1/1  21.710 €  44812

Daljinska kolesarska povezava  823/8  del  2157 PREDTRG  2912 1/1  37.856 €  44812

Gradnikova cesta Radovljica  110/4    2157 PREDTRG  90 1/1  5.000 €  44812

Gradnikova cesta Radovljica  111/4    2157 PREDTRG  111 1/1  8.000 €  44812

Gradnikova cesta Radovljica  284/10    2157 PREDTRG  172 1/1  10.000 €  44812

Gradnikova cesta Radovljica  284/11    2157 PREDTRG  42 1/1  3.000 €  44812

Območje Gramoznica Graben 
(Zemljišče SKZG) 

769/2     2157 PREDTRG  4254 1/1  48.921 €  44812

OPPN cesta Gradnikova  157/5    2157 PREDTRG  113 1/1  12.317 €  44812

OPPN cesta Gradnikova  163/6    2157 PREDTRG  13 1/1  1.417 €  44812

OPPN cesta Gradnikova  163/8    2157 PREDTRG  7 1/1  763 €  44812

Peš pot pod mestom  1/1 del  2157 PREDTRG  25 1/1  250 €  44812

Peš pot pod mestom  1/1  del  2157 PREDTRG  30 1/1  300 €  44812

Peš pot pod mestom  2 del  2157 PREDTRG  15 1/1  150 €  44812

Peš pot pod mestom  2  del  2157 PREDTRG  15 1/1  150 €  44812

Peš pot pod mestom  6/7 del  2157 PREDTRG  10 1/1  100 €  44812

Peš pot pod mestom  6/7  del  2157 PREDTRG  15 1/1  150 €  44812

Razdružitev solastnine Gramoznica  753/1     2157 PREDTRG  10384
1403/3
491 

5.000 €  44812
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Razdružitev solastnine Gramoznica  757/6     2157 PREDTRG  1340
518/83
9 

5.000 €  44812

regijski reševalni center  174/1     2157 PREDTRG  1153 1/1  69.189 €  44812

regijski reševalni center  174/2     2157 PREDTRG  1330 1/1  79.798 €  44812

regijski reševalni center  176/10  del  2157 PREDTRG  2856 1/1  171.383 €  44812

regijski reševalni center  176/13     2157 PREDTRG  2886 1/1  173.135 €  44812

regijski reševalni center  179/1     2157 PREDTRG  2089 1/1  125.324 €  44812

regijski reševalni center  179/3     2157 PREDTRG  1792 1/1  107.525 €  44812

Urejanje cest po predkupni pravici  136/12  del  2157 PREDTRG  15 1/1  1.000 €  44812

Urejanje cest po predkupni pravici  136/13  del  2157 PREDTRG  20 1/1  1.200 €  44812

Zemljišče ob Kranjski cesti v 
Radovljici 

145/3    2157 PREDTRG  258 1/1  30.960 €  44812

Zemljišče ob Kranjski cesti v 
Radovljici 

146/2    2157 PREDTRG  340 1/1  40.800 €  44812

Cesta Mošnje  462/2    2158 MOŠNJE  19 1/1  140 €  44812

Cesta Mošnje  462/3    2158 MOŠNJE  45 1/1  90 €  44812

Cesta Mošnje  465/2    2158 MOŠNJE  442 1/1  880 €  44812

Cesta Mošnje  465/3    2158 MOŠNJE  442 1/1  880 €  44812

Cesta Mošnje  544/2    2158 MOŠNJE  6 1/1  30 €  44812

Cesta Mošnje  544/4    2158 MOŠNJE  23 1/1  115 €  44812

Cesta Mošnje  544/5    2158 MOŠNJE  18 1/1  90 €  44812

Cesta Mošnje  544/6    2158 MOŠNJE  55 1/1  275 €  44812

Cesta Mošnje  546/2    2158 MOŠNJE  17 1/1  85 €  44812

Cesta Mošnje  551/4    2158 MOŠNJE  2 1/1  10 €  44812

Cesta Mošnje  551/6    2158 MOŠNJE  16 1/1  80 €  44812

Cesta Mošnje  551/7    2158 MOŠNJE  1 1/1  5 €  44812

Cesta Mošnje  556/4    2158 MOŠNJE  42 1/1  210 €  44812

Cesta Mošnje  556/6    2158 MOŠNJE  18 1/1  90 €  44812

Cesta Mošnje  557/4    2158 MOŠNJE  20 1/1  100 €  44812

Cesta Mošnje  557/4    2158 MOŠNJE  20 1/1  100 €  44812

Cesta Podvin‐Zapuže  1447/23     2158 MOŠNJE  61 1/1  80 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1483/1  del  2158 MOŠNJE  11 1/1  57 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1483/2  del  2158 MOŠNJE  25 1/1  127 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1483/3  del  2158 MOŠNJE  2 1/1  8 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1484  del  2158 MOŠNJE  1145 1/1  11.451 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1485  del  2158 MOŠNJE  140 1/1  698 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1486  del  2158 MOŠNJE  569 1/1  5.690 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1489  del  2158 MOŠNJE  283 1/1  2.828 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1490  del  2158 MOŠNJE  197 1/1  1.973 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1491  del  2158 MOŠNJE  34 1/1  170 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1492/1  del  2158 MOŠNJE  103 1/1  514 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1492/2  del  2158 MOŠNJE  86 1/1  429 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1493/1  del  2158 MOŠNJE  355 1/1  3.551 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1493/2  del  2158 MOŠNJE  0 1/1  1 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1494  del  2158 MOŠNJE  53 1/1  264 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1495/1  del  2158 MOŠNJE  118 1/1  588 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1496  del  2158 MOŠNJE  80 1/1  401 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1499/1  del  2158 MOŠNJE  240 1/1  2.403 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1500  del  2158 MOŠNJE  96 1/1  479 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1504  del  2158 MOŠNJE  595 1/1  5.946 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1505  del  2158 MOŠNJE  113 1/1  567 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1506  del  2158 MOŠNJE  179 1/1  1.792 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1508/1  del  2158 MOŠNJE  74 1/1  368 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1508/2  del  2158 MOŠNJE  1 1/1  4 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1510  del  2158 MOŠNJE  229 1/1  2.287 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1511  del  2158 MOŠNJE  329 1/1  3.292 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1533  del  2158 MOŠNJE  198 1/1  1.982 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1534  del  2158 MOŠNJE  892 1/1  8.915 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1535/1  del  2158 MOŠNJE  361 1/1  3.614 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1535/2  del  2158 MOŠNJE  26 1/1  129 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1536/1  del  2158 MOŠNJE  108 1/1  1.076 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1539/1  del  2158 MOŠNJE  724 1/1  3.619 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1541/1  del  2158 MOŠNJE  17 1/1  84 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1551  del  2158 MOŠNJE  98 1/1  490 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1554/1  del  2158 MOŠNJE  15 1/1  75 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1571  del  2158 MOŠNJE  23 1/1  114 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1575  del  2158 MOŠNJE  41 1/1  207 €  44812

Cesta Radovljica ‐ Nova vas  1712/3  del  2158 MOŠNJE  159 1/1  794 €  44812

Cesta Radovljica‐Vrbnje  1016/2     2158 MOŠNJE  124 1/1  911 €  44812

Cesta Radovljica‐Vrbnje  1016/3     2158 MOŠNJE  10 1/1  15 €  44812

Cesta Radovljica‐Vrbnje  1191/5     2158 MOŠNJE  32 1/1  96 €  44812

Cesta Radovljica‐Vrbnje  1210/2     2158 MOŠNJE  73 1/1  218 €  44812

Cesta Radovljica‐Vrbnje  1243/2     2158 MOŠNJE  3 1/1  22 €  44812

Cesta Radovljica‐Vrbnje  1247/2     2158 MOŠNJE  178 1/1  1.308 €  44812
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Cesta Radovljica‐Vrbnje  1267/2     2158 MOŠNJE  113 1/1  831 €  44812

Cesta Radovljica‐Vrbnje  1276/2     2158 MOŠNJE  42 1/1  309 €  44812

Cesta Vrbnje  1190/2     2158 MOŠNJE  196 1/1  7.500 €  44812

Nakup nadomestnih zemljišč  1334     2158 MOŠNJE  4032 1/1  10.164 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

1727/17    2158 MOŠNJE  38 1/1  76 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

404/3    2158 MOŠNJE  208 1/1  416 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

404/5    2158 MOŠNJE  222 1/1  444 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

405/4    2158 MOŠNJE  192 1/1  384 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

411/9    2158 MOŠNJE  72 1/1  144 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

419/12    2158 MOŠNJE  1 1/1  2 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

420/4    2158 MOŠNJE  178 1/1  356 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

422/2    2158 MOŠNJE  265 1/1  530 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

423/2    2158 MOŠNJE  177 1/1  354 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

424/5    2158 MOŠNJE  543 1/1  1.086 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

424/7    2158 MOŠNJE  16 1/1  32 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

424/8    2158 MOŠNJE  64 1/1  128 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

425/4    2158 MOŠNJE  249 1/1  498 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

425/5    2158 MOŠNJE  201 1/1  402 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

426/4    2158 MOŠNJE  245 1/1  490 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

426/5    2158 MOŠNJE  9 1/1  18 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

428/4    2158 MOŠNJE  92 1/1  184 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

428/5    2158 MOŠNJE  33 1/1  66 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

429/5    2158 MOŠNJE  77 1/1  154 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

429/6    2158 MOŠNJE  57 1/1  114 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

429/9    2158 MOŠNJE  86 1/1  172 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

430/5    2158 MOŠNJE  22 1/1  44 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

430/6    2158 MOŠNJE  64 1/1  128 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

430/8    2158 MOŠNJE  43 1/1  86 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

431/4    2158 MOŠNJE  192 1/1  384 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

431/5    2158 MOŠNJE  14 1/1  28 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

444/8    2158 MOŠNJE  215 1/1  430 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

553/4    2158 MOŠNJE  39 1/1  78 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

555/4    2158 MOŠNJE  34 1/1  68 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

558/3    2158 MOŠNJE  87 1/1  174 €  44812

Ureditev ceste Mošnje‐Globoko 
(Graben) 

558/4    2158 MOŠNJE  38 1/1  76 €  44812

Dovozna pot na Črnivcu  412/8     2159 BREZJE  85 1/1  350 €  44812

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 

390/4  del  2159 BREZJE  64 1/1  493 €  44812

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 

405/1  del  2159 BREZJE  24 1/1  185 €  44812

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 

411/2     2159 BREZJE  78 1/1  601 €  44812

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 

411/4     2159 BREZJE  49 1/1  378 €  44812

Ureditev dovozne ceste Črnivec 
5,5a,5b 

412/3  del  2159 BREZJE  16 1/1  123 €  44812
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Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  2/1  del  2159 BREZJE    1/1  500 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  2/5  del  2159 BREZJE    1/1  500 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  8/2  del  2159 BREZJE  80 1/1  1.600 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  8/6  del  2159 BREZJE  32 1/1  640 €  44812

Cesta Vaze‐Ljubno  262/4     2160 LJUBNO  17 1/1  255 €  44812

Cesta Vaze‐Ljubno  264/12     2160 LJUBNO  139 1/1  2.085 €  44812

Cesta Vaze‐Ljubno  264/7     2160 LJUBNO  16 1/1  240 €  44812

Lokalna cesta Ljubno  11/2  del  2160 LJUBNO  20 1/1  400 €  44812

Lokalna cesta Ljubno  128  del  2160 LJUBNO  80 1/1  800 €  44812

Lokalna cesta Ljubno  507/2     2160 LJUBNO  38 1/1  228 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  11/2  del  2160 LJUBNO  20 1/1  1.760 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  198/58  del  2160 LANCOVO  50 1/1  500 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  198/59     2160 LANCOVO  177 1/1  1.500 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  268/2  del  2160 LJUBNO  98 1/1  1.000 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  269/2  del  2160 LJUBNO  88 1/1  2.000 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  269/3  del  2160 LJUBNO  28 1/1  1.000 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  269/6  del  2160 LJUBNO  19 1/1  750 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  269/8  del  2160 LJUBNO  10 1/1  100 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  315  del  2160 LJUBNO  5 1/1  50 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  317  del  2160 LJUBNO  61 1/1  500 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  399/3     2160 SREDNJA VAS  796 1/1  1.500 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  458/4     2160 SREDNJA VAS  70 1/1  300 €  44812

Zemljišče v Gramoznici Ljubno, 
šport in rekreacija 

628/2    2160 LJUBNO  746 1/1  14.920 €  44812

Zemljišče v Gramoznici Ljubno, 
šport in rekreacija 

629/1    2160 LJUBNO  2895 1/1  57.900 €  44812

Zemljišče v Gramoznici Ljubno, 
šport in rekreacija 

629/2    2160 LJUBNO  1788 1/1  35.760 €  44812

Cesta Mišače  90/3     2161 ZALOŠE  139 1/1  302 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  75/2     2161 ZALOŠE  102 1/1  22 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  76/2     2161 ZALOŠE  33 1/1  230 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  80/11     2161 ZALOŠE  101 1/1  606 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  80/5     2161 ZALOŠE  14 1/1  84 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  80/6     2161 ZALOŠE  3 1/1  18 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  80/8     2161 ZALOŠE  19 1/1  114 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  81/6     2161 ZALOŠE  11 1/1  66 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  81/7     2161 ZALOŠE  21 1/1  126 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  81/8     2161 ZALOŠE  7 1/1  42 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  81/9     2161 ZALOŠE  20 1/1  120 €  44812

Cesta Podnart ‐ Zaloše  775/3  del  2161 ZALOŠE  43 1/1  3.000 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  519/2     2161 ZALOŠE  54 1/1  51 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  520/2     2161 ZALOŠE  198 1/1  187 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  695/3     2161 ZALOŠE  79 1/1  76 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  853/13     2161 ZALOŠE  368 1/1  354 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  853/14     2161 ZALOŠE  5 1/1  8 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  853/15     2161 ZALOŠE  128 1/1  123 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  862/11     2161 ZALOŠE  75 1/1  450 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  862/13     2161 ZALOŠE  10 1/1  60 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  862/15     2161 ZALOŠE  12 1/1  72 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  870/6     2161 ZALOŠE  33 1/1  198 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  871/2     2161 ZALOŠE  110 1/1  660 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  874/5     2161 ZALOŠE  3 1/1  18 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  874/6     2161 ZALOŠE  8 1/1  48 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  906/4     2161 ZALOŠE  522 1/1  502 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  907/2     2161 ZALOŠE  393 1/1  840 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  908/7     2161 ZALOŠE  48 1/1  288 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  910/10     2161 ZALOŠE  8 1/1  48 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  910/12     2161 ZALOŠE  22 1/1  132 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  910/8     2161 ZALOŠE  22 1/1  132 €  44812

Cesta Podnart‐Otoče  914/8     2161 ZALOŠE  66 1/1  396 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  897  del  2161 ZALOŠE  3 1/1  4 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  898/2  del  2161 ZALOŠE  52 1/1  62 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  900  del  2161 ZALOŠE  68 1/1  81 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  903/1  del  2161 ZALOŠE  295 1/1  354 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  903/2  del  2161 ZALOŠE  332 1/1  398 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  903/3  del  2161 ZALOŠE  55 1/1  66 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  904  del  2161 ZALOŠE  49 1/1  59 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  906/1  del  2161 ZALOŠE  15 1/1  18 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  906/3  del  2161 ZALOŠE  575 1/1  690 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  906/4  del  2161 ZALOŠE  21 1/1  26 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  980/1  del  2161 ZALOŠE  20 1/1  24 €  44812

Globoko‐Mišače  102/5     2161 ZALOŠE  23 1/1  69 €  44812

Globoko‐Mišače  109/7     2161 ZALOŠE  10 1/1  69 €  44812

Globoko‐Mišače  111/2     2161 ZALOŠE  35 1/1  30 €  44812
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Globoko‐Mišače  111/2     2161 ZALOŠE  35 1/1  105 €  44812

Globoko‐Mišače  116/6     2161 ZALOŠE  3 1/1  105 €  44812

Globoko‐Mišače  117/4     2161 ZALOŠE  34 1/1  9 €  44812

Globoko‐Mišače  119/4     2161 ZALOŠE  39 1/1  102 €  44812

Globoko‐Mišače  120/2     2161 ZALOŠE  68 1/1  117 €  44812

Globoko‐Mišače  121/2     2161 ZALOŠE  19 1/1  204 €  44812

Globoko‐Mišače  122/2     2161 ZALOŠE  11 1/1  57 €  44812

Globoko‐Mišače  124/2     2161 ZALOŠE  16 1/1  33 €  44812

Globoko‐Mišače  125/2     2161 ZALOŠE  45 1/1  48 €  44812

Globoko‐Mišače  127/5     2161 ZALOŠE  32 1/1  135 €  44812

Globoko‐Mišače  149/3     2161 ZALOŠE  888 1/1  96 €  44812

Globoko‐Mišače  149/3     2161 ZALOŠE  888 1/1  2.664 €  44812

Globoko‐Mišače  150/3     2161 ZALOŠE  461 1/1  2.664 €  44812

Globoko‐Mišače  157/3     2161 ZALOŠE  436 1/1  1.383 €  44812

Globoko‐Mišače  160/3     2161 ZALOŠE  424 1/1  1.308 €  44812

Globoko‐Mišače  161/4     2161 ZALOŠE  317 1/1  1.272 €  44812

Globoko‐Mišače  164/3     2161 ZALOŠE  187 1/1  951 €  44812

Globoko‐Mišače  172/4     2161 ZALOŠE  538 1/1  561 €  44812

Globoko‐Mišače  173/4     2161 ZALOŠE  612 1/1  1.614 €  44812

Globoko‐Mišače  176/3     2161 ZALOŠE  961 1/1  1.836 €  44812

Globoko‐Mišače  177/2     2161 ZALOŠE  167 1/1  2.883 €  44812

Globoko‐Mišače  177/4     2161 ZALOŠE  131 1/1  501 €  44812

Globoko‐Mišače  180/3     2161 ZALOŠE  26 1/1  393 €  44812

Globoko‐Mišače  180/4     2161 ZALOŠE  18 1/1  78 €  44812

Globoko‐Mišače  287/2     2161 ZALOŠE  61 1/1  54 €  44812

Globoko‐Mišače  287/2     2161 ZALOŠE  61 1/1  183 €  44812

Globoko‐Mišače  288/5     2161 ZALOŠE  292 1/1  183 €  44812

Globoko‐Mišače  288/5     2161 ZALOŠE  292 1/1  876 €  44812

Globoko‐Mišače  288/5     2161 ZALOŠE  292 1/1  876 €  44812

Globoko‐Mišače  288/5     2161 ZALOŠE  292 1/1  876 €  44812

Globoko‐Mišače  288/5     2161 ZALOŠE  292 1/1  876 €  44812

Globoko‐Mišače  288/5     2161 ZALOŠE  292 1/1  876 €  44812

Globoko‐Mišače  75/2     2161 ZALOŠE  102 1/1  876 €  44812

Globoko‐Mišače  80/11     2161 ZALOŠE  101 1/1  306 €  44812

Globoko‐Mišače  80/5     2161 ZALOŠE  14 1/1  303 €  44812

Globoko‐Mišače  80/6     2161 ZALOŠE  3 1/1  42 €  44812

Globoko‐Mišače  80/8     2161 ZALOŠE  19 1/1  9 €  44812

Globoko‐Mišače  81/7     2161 ZALOŠE  21 1/1  57 €  44812

Globoko‐Mišače  81/7     2161 ZALOŠE  21 1/1  63 €  44812

Globoko‐Mišače  81/9     2161 ZALOŠE  20 1/1  63 €  44812

Globoko‐Mišače  90/3     2161 ZALOŠE  139 1/1  60 €  44812

Globoko‐Mišače  90/5     2161 ZALOŠE  54 1/1  417 €  44812

Globoko‐Mišače  90/7     2161 ZALOŠE  42 1/1  162 €  44812

Globoko‐Mišače  90/7     2161 ZALOŠE  42 1/1  126 €  44812

Globoko‐Mišače  90/7     2161 ZALOŠE  42 1/1  126 €  44812

Globoko‐Mišače  91/5     2161 ZALOŠE  29 1/1  126 €  44812

Globoko‐Mišače  91/7     2161 ZALOŠE  12 1/1  87 €  44812

Globoko‐Mišače  91/7     2161 ZALOŠE  12 1/1  36 €  44812

Globoko‐Mišače  91/7     2161 ZALOŠE  12 1/1  36 €  44812

Globoko‐Mišače  93/4     2161 ZALOŠE  5 1/1  36 €  44812

Globoko‐Mišače  95/2     2161 ZALOŠE  7 1/1  15 €  44812

Globoko‐Mišače  95/3     2161 ZALOŠE  18 1/1  21 €  44812

Globoko‐Mišače  96/2     2161 ZALOŠE  23 1/1  54 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  139/2     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

199 1/1  430 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  64/4     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

12 1/1  23 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  64/6     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

6 1/1  12 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  66/2     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

280 1/1  706 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  75/2     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

38 1/4  82 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  75/3     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

140 1/4  302 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  76/2     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

96 1/4  8 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  77/7     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

239 1/4  478 €  44812

Cesta Mišače ‐ Srednja Dobrava  80/2     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

90 1/4  173 €  44812

Cesta Na Dobravico  240/2     2162
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

274 1/1  300 €  44812

Cesta Na Dobravico  244/4     2162
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

145 1/1  870 €  44812
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Cesta Na Dobravico  244/7     2162
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

279 1/1  250 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  1001/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

96 1/1  116 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  1003/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

29 1/1  34 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  1003/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

119 1/1  143 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  1010  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

5 1/1  6 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  1028/3  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

36 1/1  43 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  1053/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

16 1/1  19 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  1056  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

49 1/1  59 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  1059  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

5 1/1  6 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  1069  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

86 1/1  104 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  1072  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

32 1/1  39 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  40/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

8 1/1  9 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  42/8  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

4 1/1  4 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  5/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

38 1/1  46 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  5/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

3 1/1  4 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  5/4  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

16 1/1  19 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  569/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

7 1/1  8 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  570  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

26 1/1  31 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  571  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

9 1/1  11 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  572/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

55 1/1  66 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  572/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

30 1/1  36 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  575/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

71 1/1  86 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  582/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

81 1/1  97 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  582/3  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

5 1/1  6 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  584/3  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

72 1/1  86 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  586/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

3 1/1  4 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  587  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

72 1/1  87 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  588/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

32 1/1  39 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  6/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

13 1/1  16 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  601  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

282 1/1  338 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  602  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

226 1/1  271 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  603  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

39 1/1  47 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  607/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

39 1/1  47 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  607/3  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

22 1/1  26 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  621  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

149 1/1  179 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  622  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

72 1/1  86 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  628  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

91 1/1  109 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  630  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

20 1/1  24 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  635  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

290 1/1  347 €  44812
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Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  636  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

64 1/1  76 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  637  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

4 1/1  5 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  639  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

55 1/1  66 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  647  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

34 1/1  41 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  649/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

63 1/1  76 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  650  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

68 1/1  82 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  651/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

65 1/1  78 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  651/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

30 1/1  36 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  654/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

46 1/1  55 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  659  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

82 1/1  99 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  660/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

43 1/1  52 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  661  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

32 1/1  39 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  662/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

137 1/1  164 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  662/8  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

3 1/1  4 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  664  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

150 1/1  179 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  670  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

55 1/1  66 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  672/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

45 1/1  54 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  672/3  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

6 1/1  7 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  674/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

85 1/1  102 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  674/3  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

103 1/1  124 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  675/5  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

3 1/1  3 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  680/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

5 1/1  6 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  687  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

12 1/1  15 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  691  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

16 1/1  19 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  693/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

124 1/1  149 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  693/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

157 1/1  188 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  695/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

60 1/1  72 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  695/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

157 1/1  188 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  696/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

93 1/1  112 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  696/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

26 1/1  31 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  7/3  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

43 1/1  52 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  701  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

62 1/1  74 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  748  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

114 1/1  137 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  750/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

96 1/1  115 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  750/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

118 1/1  142 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  750/3  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

95 1/1  113 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  750/4  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

91 1/1  109 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  751  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

237 1/1  284 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  754/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

190 1/1  229 €  44812
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Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  754/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

11 1/1  13 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  755  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

271 1/1  325 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  756  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

71 1/1  85 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  803  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

667 1/1  801 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  804/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

366 1/1  439 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  804/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

2047 1/1  2.456 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  888/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

2 1/1  3 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  894  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

28 1/1  34 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  895/4  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

13 1/1  16 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  896/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

32 1/1  38 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  896/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

73 1/1  88 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  898/4  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

112 1/1  135 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  898/5    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

161 1/1  310 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  910/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

59 1/1  71 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  910/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

144 1/1  173 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  921/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

226 1/1  271 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  921/3  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

5 1/1  6 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  928/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

221 1/1  265 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  928/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

63 1/1  76 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  929/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

29 1/1  35 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  961  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

810 1/1  972 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  962  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

35 1/1  42 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  962  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

225 1/1  271 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  980  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

76 1/1  92 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  986/2  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

18 1/1  21 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  986/3  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

87 1/1  104 €  44812

Cesta Podnart‐Prezrenje‐Dobrava  997/1  del  2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

435 1/1  522 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  11/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

69 1/1  345 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  13/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

116 1/1  580 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  18/7    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

146 1/1  730 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  19/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

158 1/1  790 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  20/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

741 1/1  3.705 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  20/4    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

9 1/1  45 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  21/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

251 1/1  1.255 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  22/4    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

52 1/1  260 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  29/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

14 1/1  70 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  30/4    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

71 1/1  355 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  30/6    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

41 1/1  205 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  35/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

22 1/1  110 €  44812
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Cesta Srednja Dobrava  37/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

132 1/1  660 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  37/3    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

11 1/1  55 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  38/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

13 1/1  65 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  39/3    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

26 1/1  130 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  39/4    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

119 1/1  595 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  489/65    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

45 1/1  225 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  489/67    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

36 1/1  180 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  489/69    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

23 1/1  115 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  489/71    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

35 1/1  175 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  489/73    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

79 1/1  395 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  489/75    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

107 1/1  535 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  513/4    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

22 1/1  110 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  518/12    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

5 1/1  25 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  518/16    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

457 1/1  2.285 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  518/19    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

538 1/1  2.690 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  518/23    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

96 1/1  480 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  518/25    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

334 1/1  1.670 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  566/4    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

192 1/1  960 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  569/11    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

17 1/1  85 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  569/12    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

1 1/1  5 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  569/13    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

25 1/1  125 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  569/14    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

6 1/1  30 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  569/8    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

32 1/1  160 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  575/3    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

24 1/1  120 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  575/4    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

30 1/1  150 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  575/6    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

65 1/1  325 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  587/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

38 1/1  190 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  588/4    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

37 1/1  185 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  601/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

102 1/1  510 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  602/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

56 1/1  280 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  602/3    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

19 1/1  95 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  603/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

86 1/1  430 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  607/5    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

12 1/1  60 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  607/7    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

7 1/1  35 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  621/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

48 1/1  240 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  622/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

33 1/1  165 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  628/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

25 1/1  125 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  630/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

53 1/1  265 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  635/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

9 1/1  45 €  44812
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Cesta Srednja Dobrava  635/3    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

353 1/1  1.765 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  636/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

24 1/1  120 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  646/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

1 1/1  5 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  647/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

29 1/1  145 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  649/4    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

51 1/1  255 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  650/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

57 1/1  285 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  651/4    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

68 1/1  340 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  651/6    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

14 1/1  70 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  654/4    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

22 1/1  110 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  654/6    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

32 1/1  160 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  659/2    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

34 1/1  170 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  659/3    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

19 1/1  95 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  662/10    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

104 1/1  520 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  662/6    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

15 1/1  75 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  662/8    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

25 1/1  125 €  44812

Cesta Srednja Dobrava  674/1    2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

38 1/1  190 €  44812

Cesta Zgornja Dobrava  151/2     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

158 1/1  200 €  44812

Cesta Zgornja Dobrava  151/3     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

15 1/1  40 €  44812

Cesta Zgornja Dobrava  252/2     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

91 1/1  200 €  44812

Cesta Zgornja Dobrava  46/4     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

53 1/1  100 €  44812

Cesta Zgornja Dobrava  47/4     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

53 1/1  100 €  44812

Cesta Zgornja Dobrava  48/3     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

285 1/1  1.300 €  44812

Cesta Zgornja Dobrava  48/4     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

39 1/1  100 €  44812

Cesta Zgornja Dobrava  50/4     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

4 1/1  10 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  860/77     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

10 1/1  60 €  44812

Javna pot Zgornja Dobrava  138/2     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

20 1/1  50 €  44812

Javna pot Zgornja Dobrava  61/2     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

65 1/1  160 €  44812

Javna pot Zgornja Dobrava  63/4     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

22 1/1  32 €  44812

Javna pot Zgornja Dobrava  64/4     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

12 1/1  25 €  44812

Javna pot Zgornja Dobrava  64/8     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

96 1/1  100 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  286/34     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

119 1/1  714 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  286/66     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

14 1/1  84 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  286/67     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

95 1/1  21 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  286/68     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

52 1/1  312 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  286/70     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

98 1/1  21 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  286/75     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

3 1/1  18 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  286/77     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

76 1/1  456 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  286/79     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

1 1/1  6 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  286/81     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

55 1/1  330 €  44812
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OPPN Zgornja Dobrava  286/85     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

20 1/1  120 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  286/86     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

7 1/1  42 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  286/88     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

58 1/1  348 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  286/90     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

1 1/1  6 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  291/6     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

2 1/1  12 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  291/7     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

5 1/1  30 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  291/9     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

36 1/1  216 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  292/10     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

9 1/1  54 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  292/12     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

16 1/1  96 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  292/8     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

254 1/1  1.524 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  293/4     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

14 1/1  84 €  44812

OPPN Zgornja Dobrava  295/4     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

55 1/1  330 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 2018  888/2     2162
DOBRAVA PRI 
KROPI 

236 1/1  264 €  44812

Športne površine v Kamni Gorici  128/12     2163 KAMNA GORICA  4131 1/1  13.900 €  46250

Cesta Lancovo  110  del  2164 LANCOVO  249 1/1  996 €  44812

Cesta Lancovo  127  del  2164 LANCOVO  399 1/1  1.596 €  44812

Cesta Lancovo  134/2    2164 LANCOVO  103 1/1  618 €  44812

Cesta Lancovo  135/11    2164 LANCOVO  26 1/1  156 €  44812

Cesta Lancovo  135/12    2164 LANCOVO  42 1/1  252 €  44812

Cesta Lancovo  137  del  2164 LANCOVO  17 1/1  68 €  44812

Cesta Lancovo  138  del  2164 LANCOVO  72 1/1  288 €  44812

Cesta Lancovo  140  del  2164 LANCOVO  58 1/1  232 €  44812

Cesta Lancovo  141  del  2164 LANCOVO  315 1/1  1.260 €  44812

Cesta Lancovo  142  del  2164 LANCOVO  33 1/1  132 €  44812

Cesta Lancovo  144  del  2164 LANCOVO  28 1/1  112 €  44812

Cesta Lancovo  145  del  2164 LANCOVO  40 1/1  160 €  44812

Cesta Lancovo  148  del  2164 LANCOVO  58 1/1  232 €  44812

Cesta Lancovo  150  del  2164 LANCOVO  67 1/1  268 €  44812

Cesta Lancovo  155  del  2164 LANCOVO  39 1/1  156 €  44812

Cesta Lancovo  166  del  2164 LANCOVO  70 1/1  280 €  44812

Cesta Lancovo  170/1  del  2164 LANCOVO  8 1/1  32 €  44812

Cesta Lancovo  170/2  del  2164 LANCOVO  22 1/1  88 €  44812

Cesta Lancovo  198/72    2164 LANCOVO  2 1/1  12 €  44812

Cesta Lancovo  198/73    2164 LANCOVO  133 1/1  798 €  44812

Cesta Lancovo  198/75    2164 LANCOVO  68 1/1  408 €  44812

Cesta Lancovo  21/1  del  2164 LANCOVO  19 1/1  76 €  44812

Cesta Lancovo  21/4  del  2164 LANCOVO  41 1/1  164 €  44812

Cesta Lancovo  21/5  del  2164 LANCOVO  32 1/1  128 €  44812

Cesta Lancovo  21/6  del  2164 LANCOVO  15 1/1  60 €  44812

Cesta Lancovo  3/1  del  2164 LANCOVO  194 1/1  776 €  44812

Cesta Lancovo  3/2  del  2164 LANCOVO  16 1/1  64 €  44812

Cesta Lancovo  34  del  2164 LANCOVO  280 1/1  1.120 €  44812

Cesta Lancovo  35  del  2164 LANCOVO  340 1/1  1.360 €  44812

Cesta Lancovo  38/1  del  2164 LANCOVO  10 1/1  40 €  44812

Cesta Lancovo  491/31     2164 LANCOVO  740 1/1  4.500 €  44812

Cesta Lancovo  491/5     2164 LANCOVO  548 1/1  3.275 €  44812

Cesta Lancovo  491/60     2164 LANCOVO  308 1/1  5.841 €  44812

Cesta Lancovo  491/62     2164 LANCOVO  145 1/1  104 €  44812

Cesta Lancovo  491/63     2164 LANCOVO  639 1/1  4.700 €  44812

Cesta Lancovo  491/64     2164 LANCOVO  98 1/1  720 €  44812

Cesta Lancovo  491/71     2164 LANCOVO  71 1/1  520 €  44812

Cesta Lancovo  6/2  del  2164 LANCOVO  35 1/1  140 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  197/2    2164 LANCOVO  996 1/1  215 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  197/3    2164 LANCOVO  538 1/1  116 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  198/48    2164 LANCOVO  30 1/1  6 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  198/52    2164 LANCOVO  239 1/1  52 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  198/56    2164 LANCOVO  165 1/1  36 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  200/28    2164 LANCOVO  83 1/1  60 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  200/30    2164 LANCOVO  122 1/1  88 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  200/32    2164 LANCOVO  231 1/1  166 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  200/34    2164 LANCOVO  211 1/1  1.551 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  201/27    2164 LANCOVO  71 1/1  15 €  44812
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Cesta Lancovo ‐ Bodešče  201/28    2164 LANCOVO  40 1/1  9 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  201/29    2164 LANCOVO  47 1/1  10 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  201/30    2164 LANCOVO  61 1/1  13 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  201/32    2164 LANCOVO  33 1/1  7 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  201/33    2164 LANCOVO  44 1/1  10 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  201/34    2164 LANCOVO  37 1/1  8 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  201/35    2164 LANCOVO  26 1/1  6 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  201/36    2164 LANCOVO  60 1/1  13 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  201/37    2164 LANCOVO  29 1/1  6 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  201/38    2164 LANCOVO  22 1/1  5 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  201/39    2164 LANCOVO  22 1/1  5 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  202/16    2164 LANCOVO  47 1/1  10 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  202/18    2164 LANCOVO  48 1/1  10 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  202/20    2164 LANCOVO  32 1/1  7 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  202/22    2164 LANCOVO  27 1/1  6 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  202/24    2164 LANCOVO  58 1/1  13 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  202/26    2164 LANCOVO  33 1/1  7 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  202/28    2164 LANCOVO  34 1/1  7 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  202/30    2164 LANCOVO  27 1/1  6 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  206/2    2164 LANCOVO  227 1/1  1.668 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Bodešče  206/3    2164 LANCOVO  269 1/1  1.977 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  512/4     2164 LANCOVO  6 1/1  45 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  625/2     2164 LANCOVO  31 1/1  60 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  655/2     2164 LANCOVO  29 1/1  214 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  670/3     2164 LANCOVO  3 1/1  5 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  696/2     2164 LANCOVO  30 1/1  29 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  697/2     2164 LANCOVO  73 1/1  71 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  697/3     2164 LANCOVO  17 1/1  17 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  700/5     2164 LANCOVO  52 1/1  383 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  701/2     2164 LANCOVO  61 1/1  59 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  701/3     2164 LANCOVO  14 1/1  14 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  713/2     2164 LANCOVO  46 1/1  94 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  714/3     2164 LANCOVO  19 1/1  28 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  715/2     2164 LANCOVO  35 1/1  51 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  717/2     2164 LANCOVO  42 1/1  61 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  718/2     2164 LANCOVO  46 1/1  67 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  719/2     2164 LANCOVO  35 1/1  34 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  720/2     2164 LANCOVO  36 1/1  35 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  724/2     2164 LANCOVO  71 1/1  103 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  726/2     2164 LANCOVO  163 1/1  157 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  727/2     2164 LANCOVO  61 1/1  88 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  732/4     2164 LANCOVO  89 1/1  655 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  733/2     2164 LANCOVO  134 1/1  258 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  736/4     2164 LANCOVO  13 1/1  25 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  739/2     2164 LANCOVO  96 1/1  208 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  747/4     2164 LANCOVO  52 1/1  383 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  747/5     2164 LANCOVO  112 1/1  824 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  747/7     2164 LANCOVO  135 1/1  260 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  749/2     2164 LANCOVO  1 1/1  2 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  750/2     2164 LANCOVO  17 1/1  33 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  750/3     2164 LANCOVO  308 1/1  592 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  750/6     2164 LANCOVO  73 1/1  537 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  750/8     2164 LANCOVO  12 1/1  89 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  751/2     2164 LANCOVO  92 1/1  199 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  751/3     2164 LANCOVO  215 1/1  465 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  751/4     2164 LANCOVO  49 1/1  106 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  782/2     2164 LANCOVO  12 1/1  24 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  817/2     2164 LANCOVO  14 1/1  31 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  818/2     2164 LANCOVO  23 1/1  6 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  819/7     2164 LANCOVO  388 1/1  2.621 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  821/4     2164 LANCOVO  28 1/1  7 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  821/5     2164 LANCOVO  4 1/1  30 €  44812

Cesta Lancovo ‐ Brda  821/6     2164 LANCOVO  33 1/1  220 €  44812

Cesta Lancovo (trasa kanalizacije)  137/4    2164 LANCOVO  545 1/1  3.270 €  44227

Cesta Lancovo (trasa kanalizacije)  137/5    2164 LANCOVO  34 1/1  204 €  44227

Cesta Lancovo (trasa kanalizacije)  166/2    2164 LANCOVO  9 1/1  54 €  44227

Cesta Lancovo (trasa kanalizacije)  170/4    2164 LANCOVO  309 1/1  1.854 €  44227

Cesta Lancovo (trasa kanalizacije)  170/5    2164 LANCOVO  158 1/1  948 €  44227

Cesta Lancovo (trasa kanalizacije)  198/65     2164 LANCOVO  69 1/1  414 €  44227

Cesta Lancovo (trasa kanalizacije)  198/66     2164 LANCOVO  706 1/1  4.236 €  44227

Cesta Lancovo‐Bodešče, 
dopolnitev maj 2018 

221/4     2164 LANCOVO  123 1/1  2.460 €  44812

Cesta Lancovo‐Bodešče, 
dopolnitev maj 2018 

224/5     2164 LANCOVO  108 1/1  2.160 €  44812
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Cesta Ravnica  266/2     2164 LANCOVO  827 1/1  4.962 €  44812

Dovozna pot Spodnja Lipnica  1396/7     2164 LANCOVO  223 1/1  223 €  44812

Javna pot Ravnica  246/131 del  2164 LANCOVO  40 1/1  240 €  44812

Javna pot Ravnica  256/6    2164 LANCOVO  159 1/1  1.590 €  44812

Javna pot Ravnica  258/4    2164 LANCOVO  61 1/1  610 €  44812

Lancovo igrišče  491/68     2164 LANCOVO  721 1/1  5.300 €  44812

Lancovo igrišče  491/81     2164 LANCOVO  2036 1/1  9.600 €  44812

Parcela v k.o. Lancovo ob R3‐635  237/6     2164 LANCOVO  68 1/1  2.040 €  44812

Ureditev ceste Lancovo  158/59     2164 LANCOVO  177 1/1  35.460 €  44812

Ureditev ceste Lancovo  245/11     2164 LANCOVO  33 1/1  300 €  44812

Ureditev ceste Lancovo  245/15     2164 LANCOVO  169 1/1  800 €  44812

Ureditev ceste Lancovo  54/10     2164 LANCOVO  271 1/1  1.000 €  44812

Ureditev ceste Lancovo  54/8     2164 LANCOVO  6 1/1  60 €  44812

Urejanje cest po predkupni pravici  200/10  del  2164 LANCOVO  200 1/1  3.000 €  44812

Urejanje cest, dopolnitev maj 
2018 

1397/4  del  2164 LANCOVO  30 1/1  900 €  44812

Javna cesta v Kropi  382/14     2165 KROPA  231 1/1  1.386 €  44812

Javna površina Kropa  393/3    2165 KROPA  670 1/1  4.000 €  44812

Javna površina Kropa  444/18    2165 KROPA  3 1/1  120 €  44812

Javna površina Kropa  444/21    2165 KROPA  74 1/1  2.960 €  44812

Vodohran Kropa  382/19     2165 KROPA  420 1/1  840 €  44141

Ceste Češnjica/Rovte  1025/5     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

44 1/1  143 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1134/18     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

96 1/1  311 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1174/5     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

49 1/1  159 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1185/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

100 1/1  324 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1193/7     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

32 1/1  104 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1193/9     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

67 1/1  129 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1201/11     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

308 1/1  881 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1201/13     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

10 1/1  14 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1202/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

381 1/1  137 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1205/3     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

90 1/1  292 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1207/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

201 1/1  651 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1215/11     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

39 1/1  126 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1215/5     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

56 1/1  181 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1215/8     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

120 1/1  389 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1247/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

144 1/1  467 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1247/3     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

40 1/1  29 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1254/6     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

101 1/1  327 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1257/3     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

290 1/1  940 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1264/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

174 1/1  564 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1272/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

169 1/1  548 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1520/4     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

209 1/1  401 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1550/1     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

253 1/1  820 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1550/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

276 1/1  894 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1779/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

35 1/1  8 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1786/9     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

48 1/1  288 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1832/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

78 1/1  150 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1833/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

150 1/1  486 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1845/3     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

111 1/1  107 €  44812
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Ceste Češnjica/Rovte  1846/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

46 1/1  149 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1848/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

351 1/1  739 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1849/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

25 1/1  24 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1887/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

56 1/1  54 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1891/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

51 1/1  46 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  1895/2     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

356 1/1  345 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  975/3     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

357 1/1  655 €  44812

Ceste Češnjica/Rovte  979/4     2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

164 1/1  531 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  100/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

177 1/1  1.062 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  102/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

9 1/1  54 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  102/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

9 1/1  54 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  104/5    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

27 1/1  162 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  104/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

148 1/1  888 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  104/9    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

169 1/1  1.014 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  105/4    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

7 1/1  42 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  105/5    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

36 1/1  216 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  105/9    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

118 1/1  708 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1080/19    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

467 1/1  2.802 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1080/20    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

18 1/1  108 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1091/4    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

53 1/1  318 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1096/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

204 1/1  1.224 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1097/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

21 1/1  126 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1098/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

279 1/1  1.674 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1101/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

85 1/1  510 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1104/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

30 1/1  180 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1105/10    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

38 1/1  228 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1105/6    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

55 1/1  330 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1105/8    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

54 1/1  324 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1109/6    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

40 1/1  240 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1116/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

160 1/1  960 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1118/10    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

197 1/1  1.182 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  112/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

22 1/1  132 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  112/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

22 1/1  132 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  112/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

22 1/1  132 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  112/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

22 1/1  132 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  113/8    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

37 1/1  222 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  113/8    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

37 1/1  222 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  113/8    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

37 1/1  222 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  113/8    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

37 1/1  222 €  44812



 

324 

OPIS  PARCELA 
DEL/ 
CELA 

KO SIF  K.O.  [m2]  DELEŽ 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

POSTAVKA 

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1131/4    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

299 1/1  1.794 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1131/6    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

7 1/1  42 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1132/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

240 1/1  1.440 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  1132/4    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

9 1/1  54 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  114/11    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

6 1/1  36 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  114/13    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

39 1/1  234 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  114/13    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

39 1/1  234 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  114/6    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

6 1/1  36 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  114/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

7 1/1  42 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  114/9    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

24 1/1  144 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  116/11    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

14 1/1  84 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  116/8    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

11 1/1  66 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  116/9    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

129 1/1  774 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  117/4    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

24 1/1  144 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  117/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

219 1/1  1.314 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  155/9    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

9 1/1  54 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  157/4    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

68 1/1  408 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  164/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

281 1/1  1.686 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  167/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

5 1/1  30 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  175/8    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

52 1/1  312 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  181/6    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

55 1/1  330 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  181/8    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

16 1/1  96 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  185/6    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

70 1/1  420 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  203/5    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

19 1/1  114 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  203/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

324 1/1  1.944 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  203/9    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

1 1/1  6 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  206/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

165 1/1  990 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  213/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

151 1/1  906 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  220/5    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

36 1/1  216 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  220/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

6 1/1  36 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  220/8    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

1 1/1  6 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  223/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

115 1/1  690 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  225/5    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

24 1/1  144 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  233/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

86 1/1  516 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  233/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

86 1/1  516 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  234/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

21 1/1  126 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  234/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

21 1/1  126 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  266/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

87 1/1  522 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  266/3    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

5 1/1  30 €  44812
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Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  267/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

475 1/1  2.850 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  268/4    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

37 1/1  222 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  272/8    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

18 1/1  108 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  277/4    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

378 1/1  2.268 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  278/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

14 1/1  84 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  448/4    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

31 1/1  186 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  448/5    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

2 1/1  12 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  448/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

10 1/1  60 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  484/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

48 1/1  288 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  484/3    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

16 1/1  96 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  485/4    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

34 1/1  204 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  485/4    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

34 1/1  204 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  488/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

134 1/1  804 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  490/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

40 1/1  240 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  490/3    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

141 1/1  846 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  495/5    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

35 1/1  210 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  495/6    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

17 1/1  102 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  495/6    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

17 1/1  102 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  551/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

28 1/1  168 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  600/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

15 1/1  90 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  615/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

99 1/1  594 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  615/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

99 1/1  594 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  616/6    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

2 1/1  12 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  616/6    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

2 1/1  12 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  75/11    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

7 1/1  42 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  75/13    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

4 1/1  24 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  75/7    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

61 1/1  366 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  76/5    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

3 1/1  18 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  76/5    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

3 1/1  18 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  81/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

59 1/1  354 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  81/3    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

65 1/1  390 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  82/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

54 1/1  324 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  82/3    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

86 1/1  516 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  89/22    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

24 1/1  144 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  89/24    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

11 1/1  66 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  89/24    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

11 1/1  66 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  89/26    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

70 1/1  420 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  89/28    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

35 1/1  210 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  89/30    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

30 1/1  180 €  44812
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Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  95/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

1 1/1  6 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  95/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

1 1/1  6 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  96/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

475 1/1  2.850 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  96/2    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

475 1/1  2.850 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  96/3    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

59 1/1  354 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  96/3    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

59 1/1  354 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  97/4    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

56 1/1  336 €  44812

Ceste Ovsiše‐Poljšica‐Dobravica  97/6    2166
ČEŠNJICA PRI 
KROPI 

94 1/1  564 €  44812

Lokalna cesta Peračica  134/2     2648 PERAČICA  44 1/1  200 €  44812

Lokalna cesta Peračica  134/4     2648 PERAČICA  5 1/1  20 €  44812

Lokalna cesta Peračica  134/6     2648 PERAČICA  74 1/1  290 €  44812

Lokalna cesta Peračica  135/2     2648 PERAČICA  87 1/1  350 €  44812

Lokalna cesta Peračica  151/6     2648 PERAČICA  5 1/1  30 €  44812

Lokalna cesta Peračica  151/7     2648 PERAČICA  744 1/1  1.911 €  44812

Lokalna cesta Peračica  151/8     2648 PERAČICA  13 1/1  13 €  44812

Lokalna cesta Peračica  154/2     2648 PERAČICA  3 1/1  10 €  44812

Lokalna cesta Peračica  157/2     2648 PERAČICA  26 1/1  150 €  44812

Lokalna cesta Peračica  157/3     2648 PERAČICA  20 1/1  100 €  44812

Lokalna cesta Peračica  158/2     2648 PERAČICA  18 1/1  80 €  44812

Lokalna cesta Peračica  159/2     2648 PERAČICA  109 1/1  500 €  44812

Lokalna cesta Peračica  159/5     2648 PERAČICA  42 1/1  180 €  44812

Lokalna cesta Peračica  159/6     2648 PERAČICA  42 1/1  180 €  44812

 

Nakup delov stavb 

OPIS  ID OZNAKA  KO SIF  K.O.  [m2] 
ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 
POSTAVKA 

Delež 68/100 na skupnem delu Gorenjska 33a  Del 2156‐667‐39  2156 RADOVLJICA  50,0 8.000 €  44812

 

Obrazložitev: 

V načrtu nakupov so vključena zemljišča za potrebe cestne infrastrukture in zemljišča potrebna za zaokrožitev 
kompleksov nepremičnin v lasti Občine Radovljica. Nepremičnine iz seznama, ki ne bodo nabavljene v letu 2019 
bodo prenesene v plan nakupov 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 2019 
 

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 2019 v EUR 
Nakup licenčne programske opreme  2.000,00 
Nakup drugih osnovnih sredstev  1.770,00 
Nakup pisarniškega pohištva 10.000,00 
Nakup strojne računalniške opreme 15.000,00 
Nakup telekomunikacijske opreme 230,00 
Režijski obrat ALC - Nakup strojne računalniške opreme 1.000,00 
Režijski obrat ALC - Nakup pisarniškega pohištva 5.000,00 
Režijski obrat ALC - Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov (traktor) 31.000,00 

 

Obrazložitev: 

Namen in cilj sprejetega načrta je nakup ustrezne opreme, ki je potrebna za učinkovito delovanje občinske uprave. V 
letu 2019 načrtujemo posodobitev strojne, licenčne programske in pisarniške opreme, ki je potrebna za delo 
strokovnih služb občinske uprave. V režijskem obratu ALC se načrtuje nakup strojne računalniške opreme, 
pisarniškega pohištva in novega traktorja za vzdrževanje travnatih in ostalih površin na letališču. 

 

Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem 

VRSTA PRODAJE Plan za leto 2019 v EUR 
Režijski obrat ALC - Prodaja poškodovanega jadralnega letala Super Blanik L-23  2.200,00 
Režijski obrat ALC - Prodaja uničenega jadralnega letala Super Blanik L-23 600,00 

 

Obrazložitev: 

Namen in cilj sprejetega načrta razpolaganja je prodaja dveh neuporabnih jadralnih letal, ki nista leteči in sta bili 
poškodovani v nesrečah v letu 2016.  

 
Pripravila: 
Manca Tomažin 

Ciril Globočnik 

ŽUPAN 
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LETNI NAČRT RAVNANJA S 
PREMIČNIM PREMOŽENJEM 

MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 
IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA 

IN NAKLO ZA LETO 2019 
 

Uvod 

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/18 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 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 2019 v EUR 
Nakup pisarniške opreme  1.000,00 
Nakup strojne računalniške opreme 2.500,00 
Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 19.000,00 
Nakup druge opreme in napeljav 2.000,00 
SKUPAJ 24.500,00 

 

Obrazložitev: 

V letu 2019 predvidevamo nakup pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, radarskega merilnika hitrosti 
vozil in drugo opremo. 

 

Pripravil: 

Tomaž Dolar 

Ciril Globočnik 

ŽUPAN 
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LETNI NAČRT RAVNANJA S 
KAPITALSKIMI NALOŽBAMI 

OBČINE RADOVLJICA V LETU 2019 
 
1. Uvod 
 
Program prodaje finančnega premoženja Občine Radovljica je pripravljen na podlagi določil Zakona o javnih financah 
(Ur. l. RS, št. 11/11-UPB in spremembe; v nadaljevanju: ZJF) in v skladu Uredbo o prodaji in drugih oblikah in 
razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/2003 in spremembe; v nadaljevanju: Uredba). 
 
80a. in 80č. člen ZJF določata, da razpolaganje s kapitalskimi naložbami občine mora biti prikazano v letnem programu 
prodaje občinskega finančnega premoženja ter da je letni program prodaje občinskega finančnega premoženja v 
postopku sprejemanja predloga občinskega proračuna sprejme občinski svet na predlog župana. Občinski svet lahko na 
predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program prodaje spremeni ali dopolni. 
 
Uredba pa določa postopek in način prodaje ter druge oblike razpolaganja s finančnim premoženjem. 
 
 
2. Letni program prodaje 
 
Občina Radovljica je lastnica 118 rednih delnic Gorenjske banke d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, davčna 
številka: 42780071, matična številka: 5103061000, z oznako GBKR. V predlogu Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2019 je vključena prodaja teh delnic v znesku 30.000,00 EUR. 
 
 
3. Obrazložitev 
 
V knjigovodstvu Občine Radovljica je izkazanih 118 rednih delnic v vrednosti 66.316,00 EUR na dan 31.12.2018, kar 
pomeni, da je revidirana knjigovodska vrednost ene delnice 562,00 EUR (vir: letno poročilo GB d.d. za leto 2017). 
 
Knjigovodska vrednost delnic Gorenjske banke d.d. od leta 2010 dalje pada, zato predlagamo prodajo: 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

93.901,69 130.195,89 137.819,28 141.602,36 128.562,18 130.091,46 130.091,46 65.372,00 75.557,66 72.644,34 66.316,34
 
Tudi lastništvo banke se spreminja. Največji delničar Gorenjske banke je Sava d.d., ki pa mora po odločbi Banke 
Slovenije naložbo v banko odtujiti.  
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Delničarji banke na dan 31.12.2017 so: 
 

 
 
Ocenjujemo, da bi kupnina odprodaje delnic GB znašala najmanj 30.000,00 EUR. 
 
Kupnina od prodaje kapitalskih naložb je namenski prejemek občinskega proračuna, saj se lahko na podlagi 74. člena 
ZJF uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja ali za nakup novega stvarnega in finančnega premoženja občine. 
 
Prejemki od prodaje kapitalskih naložb se izkazujejo v računu finančnih terjatev in naložb. 
 
V kolikor bo potrjena Programa prodaje finančnega premoženja Občine Radovljica v Odloku o poračunu za leto 2019, 
se bodo le-te na lahko prodale v skladu z Uredbo. 
 
 
Radovljica, marec 2019 

 
 
Pripravila:  
Maja Stanojević 
Vodja Referata za Finance in proračun 

Ciril Globočnik 
Župan 
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PROGRAM MLADINSKIH 
DEJAVNOSTI OBČINE RADOVLJICA 

ZA LETO 2019 
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 20162021 
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 2019 

 

V nadaljevanju je prikazana podrobnejša razdelitev sredstev po posameznih proračunskih postavkah v proračunu za 
leto 2019. 

Proračunska postavka 
Proračun 2019

(v EUR)

49274 Mladinski in študentski programi   
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2019  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  6.500,00
49270 Ljudska univerza Radovljica  20.000,00
49273 Štipendiranje študentov  3.500,00
49286 Mladinski center  40.000,00
SKUPAJ  85.600,00

 

V nadaljevanju je podrobneje obrazložena predvidena poraba sredstev po namenu. 
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Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2019: 
Občina Radovljica bo tudi v letu 2019 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, v načrtu za leto 2019 je tudi 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. Lokacije, kjer se izvajajo aktivnosti: 
Radovljica, Lesce, Begunje, Kamna Gorica, Ljubno. 

 

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, 
- angleščina, nemščina, 
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- tečaj risanja in slikanja z akademsko slikarko Lučko Šparovec, 
- ustvarjalne delavnice, moderni mozaik Trencadis, 
- kuharske delavnice z Matejo Reš, 
- športne aktivnosti (pohodi, softball v organizaciji Zavoda 364), 
- čarobne bralne urice (pomoč otrokom s težavami pri branju),  
- druženje ob video in družabnih igrah (v organizaciji mladih iz Društva Več), 
- dramske delavnice, 
- počitniške dejavnosti: delavnice animiranega filma, angleški tabor v organizaciji Društva Več; likovna kolonija; 

športne igre, stare igre po različnih lokacijah občine Radovljica, različne delavnice glede na povpraševanje 
otrok, 

- »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, 
- 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…). 

 

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, italijanščina, ruščina), 
- 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, 
- moderni mozaik Trencadis: začetni in nadaljevalni tečaj, izdelovanje klubskih mizic, 
- delavnica oblikovanja gline, 
- »izmenjevalnica« oblačil in ostalih stvari, 
- 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: oddajanje iz prostorov Kamre: predvajanje glasbe mladih neuveljavljenih 

skupin in posameznikov iz vse Slovenije, promocija mladinskega centra 
- sodelovanje z društvom Legebitra: svetovanje za mlade, podporna skupina, 
- Erasmus + : mladinske izmenjave, Evropska prostovoljna služba: možnost nabiranja izkušenj v tujini, 
- gostovanje cirkusa za otroke in mlade iz Nizozemske: od 12.7. do 25. 7. 2019 - brezplačne delavnice 

žongliranja in drugih cirkuških veščin za otroke in mlade iz lokalne skupnosti. 

 

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. 
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FINANČNI NAČRT 2019 - Mladinski center KamRa 

 

postavka  ČLOVEŠKI VIRI  V EUR
1  vodja centra (plača)  25.000,00
2  študentsko delo: dežurstva, učna pomoč udeležencem  2.000,00

3  avtorsko delo, delo po podjemni pogodbi, vodenje delavnic, predavanj, 
strokovnih dogodkov, učna pomoč  2.000,00

4  podjemno delo: čiščenje  1.500,00
5  plačilo po pogodbi o sodelovanju (s.p.), vodenje delavnic, predavanj…  4.000,00
  SKUPAJ ČLOVEŠKI VIRI  34.500,00
   
  POSREDNI STROŠKI   
6  material za delavnice  2.000,00
7  promocija  2.000,00
8  materialni stroški (elektrika, ogrevanje…)  1.500,00
  SKUPAJ POSREDNI STROŠKI  5.500,00
   
  SKUPAJ ODHODKI  40.000,00

 

V programu za leto 2019 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: marec 2019 

Številka: 

 

Program mladinskih dejavnosti za leto 2019 je Komisija za mlade obravnavala in potrdila na svoji 2. seji, 
dne_9.1.2019. 

 

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 

LETI 2019 in 2020 
UVOD 
 
Izobraževanje odraslih v občini Radovljica izvaja javni zavod Ljudska univerza Radovljica. 
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 javni razpis 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 nudijo odraslim 
informiranje in svetovanje ter vrednotenje in priznavanje znanj. S programom PUM-O bomo nadaljevali delo z 
mladimi, ki so predčasno opustili šolanje, se soočajo s težavami v šoli ali so brezposelni. Program omogoča 
vključenost teh mladih, ki se jim nudi strokovno podporo in pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. V zadnjih letih 
se je v lokalno okolje dobro zasidral tudi Mladinski center KamRa, saj je vsako leto več udeležencev. V letu 219 in 
2020 bomo z dejavnostjo mladinskega dela nadaljevali in poskušali pridobiti dodatna sredstva na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V sklopu projekta ExProm (Exchange of good practicies 
Erasmus+) se bo razvijalo nove prakse na področju mladinskega dela. Vsi ti programi so podprti iz državnega 
proračuna ali evropskih sredstev. 

V Programu izobraževanja odraslih občine Radovljica za leto 2019-2020 so navedene ključne informacije o zavodu 
in predstavljeni načrtovani programi in projekti za leto 2019-2020, sofinancirani s strani Občine Radovljica. 
 

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.  
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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. 
 

Poslanstvo, vrednote in vizija Ljudske univerze Radovljica 
Ljudska univerza Radovljica gradi svoje poslanstvo na skoraj 60-letni tradiciji v izobraževanju odraslih. Vidimo ga 
v tem, da odrasle spodbujamo k učenju in da izvajamo kakovostne izobraževalne oblike.  

Na Ljudski univerzi Radovljica gojimo naslednje vrednote: znanje, strokovnost, upoštevanje posameznika, dobre 
odnose, usmerjenost v prihodnost.  

Naša vizija je, da ohranimo sloves hiše znanja, ki je odprta za vse, prepoznavna po kakovostni in pestri 
izobraževalni ponudbi in po udeležencih z odličnim znanjem in s temelji za nadaljnje izobraževanje in skrbi za 
socialno vključenost vseh generacij. 
 

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: 

Jasmina Šubic  predstavnica zaposlenih, predsednica 
Matilda Reš  predstavnica ustanovitelja 
Tadej El Shawish  predstavnik ustanovitelja 
Laura Burja   predstavnica udeležencev 
Nastja Merc  predstavnica zaposlenih  
 

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.  
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Kadrovski pogoji 
V zavodu so poleg direktorice zaposleni še: 
- 4 organizatorke izobraževanja odraslih, 
- 5 samostojnih strokovnih delavk, 
- 1 poslovna sekretarka , 
- 1 javni delavec. 

Pri izvedbi programov izobraževanja in usposabljanja sodelujemo tudi 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 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 na vaseh. Tak ukrep pomembno vpliva zlasti na vključevanje ranljivih ciljnih skupin, za 
katere oddaljenost izvajanja izobraževanja od kraja bivanja pomeni nepremostljivo oviro, zaradi katere se sicer ne bi 
mogli vključiti v izobraževanje. Program medgeneracijskega centra izvajamo tudi v enoti na Bledu, Ljubljanska 
cesta 5, in tako delujemo na štirih lokacijah.  

Občina Radovljica namenja v letu 2019: 22.000 EUR. (Za kritje neprogramskih stalnih stroškov (ogrevanje, 
elektrika, komunalne storitve, upravljanje...). 
Občina Radovljica namenja v letu 2020: 22.000 EUR. (Za kritje neprogramskih stalnih stroškov (ogrevanje, 
elektrika, komunalne storitve, upravljanje...). 
 

PROGRAMI ZA ODRASLE V LETU 2019 in 2020  
 
V nadaljevanju so predstavljeni programi oz. projekti in dejavnosti Letnega programa izobraževanja odraslih v 
občini Radovljica za leto 2019 in 2020. 
 

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". 

Pri delu v programu se lotimo problemov mladostnikov celostno. Naravnan je k odpravljanju vzrokov, ki so privedli 
do izstopa iz šole ali dela. Mladi dobijo motivacijo za nadaljevanje šolanja, iskanje zaposlitve, naučijo se različnih 
veščin, krepijo si samozavest. Z udeleženci delamo v skupini in individualno, skupaj rešujemo težave povezane s šolo in 
osebne stiske. Poleg učenja so jim na voljo številne interesne dejavnosti (ustvarjalne, kuharske in preventivne delavnice, 
šport), produkcijsko delo (izdelovanje izdelkov za prodajo: nakit, izdelki iz gline, piškoti, prostovoljno delo v različnih 
organizacijah) in zanimivi projekti. V vseh letih smo 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. Program poteka vsak dan. Vsak ima svoj individualni načrt, ki ga poskuša v 
največji meri uresničiti. Najpomembnejši cilji so dokončati šolo, opraviti čim več izpitov, najti zaposlitev, si pridobiti 
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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. Vključeni smo v evropski program ERASMUS+. 

Program PUM-O je v glavnini financiran iz evropskih sredstev preko Evropskega socialnega sklada.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2019: 7.500 EUR za najemnino in materialne stroške. 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2020: 7.500 EUR za najemnino in materialne stroške. 
 

Univerza za tretje življenjsko obdobje 
V okviru Ljudske univerze Radovljica že devetnajsto leto 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, katere 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, kater udeleženci zelo radi obiskujejo. Vsako leto je več zanimanja 
za program umetnostne zgodovine in joge. 
 

Zgodovina Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje  
Leta 1984 Dušana Findeisen, takrat profesorica francoščine, v Centru za tuje jezike v Ljubljani razvije prve 
eksperimentalne izobraževalne programe, jih raziskovalno spremlja ter pridobi prvih šest slušateljev. Ti si skupaj z 
njo prizadevajo za ustanovitev slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Ana Krajnc, profesorica 
andragogike s Filozofske fakultete v Ljubljani, je prav tako dolgo pestovala zamisel o izobraževanju starejših v 
Sloveniji. Skupaj z Dušano Findeisen ustanovita prvo univerzo za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji in tedanji 
Jugoslaviji. Prva leta univerza deluje kot sekcija Andragoškega društva Slovenije. Dandanes deluje Univerza za 
tretje življenjsko obdobje v sklopu samostojnega društva. 
 

Programi na UTŽO Radovljica za leto 2019 in 2020 
 

ANGLEŠČINA  

 Nikoli ni prepozno za angleščino 

Program je namenjen tistim, ki se niso še čisto nič učili angleško ali pa je bilo to pred mnogo leti in so res pozabili 
že skoraj vse. Naučili se bodo osnovnih veščin sporazumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na 
primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad. Na koncu tečaja bodo udeleženci znali pripovedovati 
o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase. 

 Obnovitvena angleščina 

Program je namenjen tistim, ki so se že učili in želijo obnoviti svoje znanje angleščine. Namen tečaja je osvežiti in 
nadgraditi znanje. Udeleženci se bodo naučili sporazumevati v večini situacij, kjer sogovornik govori razločno in 
uporablja standardni jezik. Znali bodo napisati obvestila, pisma in e-pošto. Suvereno bodo znali uporabljati sedanji, 
pretekli in prihodnji čas in tako izraziti svoja mnenja. 

 Klepetamo po angleško 

Udeleženci na tej stopnji jezik že dobro poznajo in znajo uporabljati vse glagolske čase ter so se sposobni skoraj 
tekoče izražati. V sproščenem vzdušju razpravljajo o številnih temah, izražajo svoja mnenja, obujajo spomine in 
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sanjajo o prihodnosti. S pomočjo filmov, pesmi, člankov itd., pridobivajo novo besedišče in raziskujejo jezik. Prav 
tako pa tudi stalno ohranjamo znanje glagolskih časov. 

 Angleščina 6 

Udeleženci bodo najprej ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz angleškega jezika. Spoznali se bodo z 
najrazličnejšimi temami, ki jih zanimajo. Čas bodo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu 
razumevanju ter angleškim časom. Delali bodo po učbeniku in delovnem zvezku. 

 English with a Native Speaker - Angleščina z naravno govorko 

Angleščino vodi naravna govorka Amy. Udeleženci pridobijo pogovorno znanje. Urijo se v komunikaciji, igrajo igre 
vlog, dialoge in podobno. 
 

NEMŠČINA 

 Nemščina 1 

Začetna nemščina je namenjena popolnim začetnikom brez predznanja nemščine. Udeleženci vadijo pravilno 
izgovorjavo in stavčno intonacijo, usvojijo osnovno besedišče in slovnične strukture, premagujejo prve ovire pri 
stiku z novim jezikom. Po končanem tečaju udeleženci znajo v nemščini predstaviti sebe in svojo družino, svoje 
interese in konjičke, razumejo enostavne recepte, se znajo sporazumeti v restavraciji ali trgovini, se odzvati na 
vabilo ali voščilo in so zmožni pokramljati o povsem vsakdanjih rečeh. 
 
 Nemščina 2 

Tečaj nemščine 2 je namenjen vsem, ki so že obiskovali tečaj začetne nemščine, obnovitveni tečaj nemščine 1 ali so 
se nemščine učili že vsaj 30 ur in so željni nadgradnje znanj. Na tečaju udeleženci osnovno besedišče in slovnične 
strukture ob poslušanju in branju raznovrstnih besedil (klepet s starim znancem, vremenska napoved, oglasi itd.) 
nadgradijo in obogatijo tako, da se po končanem tečaju z nemško govorečimi lahko na preprost način 
sporazumevajo v pisni in govorni obliki. Po končanem tečaju so udeleženci zmožni napisati osebna pisma, kratka 
besedila, mimoidočim dati navodila za pot in z njimi pokramljati o vsakdanjih temah. 
 
 Napredna nemščina  

Po programu napredne nemščine znajo udeleženci opisati osebe, podati mnenje, pripovedovati o prostem času, o 
svojih interesih, dejavnostih in željah. Tečaj zajema tudi teme o delu, industriji, gospodarstvu, avtomobilizmu ter 
družini in osebnih odnosih. Pri slovnici se obravnava stopnjevanje in sklanjanje pridevnika, odvisni stavki (t.i.) 
dvojni odvisniki, Konjunktiv / Passiv, kazalni zaimki in Konjunktiv. 
 

FRANCOŠČINA 

 Nikoli ni prepozno za francoščino 

Program je namenjen tistim, ki se niso še čisto nič učili francosko ali pa je bilo to pred mnogo leti in so res pozabili 
že skoraj vse. Naučili se bodo osnovnih veščin sporazumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na 
primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad… Na koncu programa bodo znali pripovedovati o 
preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase. 
 
 Klepetamo po francosko 

Udeleženci na tej stopnji jezik že dokaj dobro poznajo in se znajo sporazumevati v večini vsakdanjih situacij, ko 
sogovornik govori razločno in uporablja standardno francoščino. Nadaljevalni tečaj je tečaj konverzacije, na 
katerem skozi pogovor osvežijo nekatera slovnična poglavja. S pomočjo filmov, pesmi, člankov itd., pridobivajo 
novo besedišče in raziskujejo jezik. 
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ŠPANŠČINA 

 Španščina 1 

Udeleženci bodo spoznali osnove jezika, tako da se bodo sposobni sporazumeti v vsakodnevnih situacijah. Znali se 
bodo predstaviti, opisati sebe in svojo družino, povedati od kod prihajajo, naročiti hrano v restavraciji in rezervirati 
sobo v hotelu. Spoznali bodo tudi špansko kulturo in se zabavali ob igrah konverzacije, slušnega razumevanja, 
branja in pisanja. 

 Španščina 2 

V programu španščina 2 udeleženci svoje znanje iz prve stopnje obnovijo, poglobijo in ga razširijo z ustreznim 
zahtevnejšim besediščem in slovničnimi strukturami. Spoznajo se z novimi časi, kot sta prihodnjik in bližnji 
preteklik ter nadgradijo sposobnost ustnega in pisnega sporazumevanja. 
 
 Napredna španščina 4 

Na višji stopnji španščine 4 gre za poglabljanje in razširjanje znanja z uvajanjem zahtevnejšega besedišča in 
slovničnih struktur, stalnih besednih zvez in posebnosti jezika. Pri udeležencih se razvija sposobnost razumevanja 
težjih govornih in pisnih sporočil, pridobijo pa si jezikovno avtonomijo, ki omogoča, da udeleženci sami širijo svoje 
znanje na potovanjih, s prebiranjem knjig in gledanjem filmov. Udeleženci med tečajem spoznajo kulturne 
posebnosti špansko govorečih dežel, njihove običaje, družbeno-zgodovinske okoliščine, geografske posebnosti, 
preko različnih besedil, pesmi, pregovorov, rekov, ki so specifičen odraz življenja vsakega naroda.  
 

ITALIJANŠČINA 
 
 Italijanščina 1 

Na tečaju začetne italijanščine se udeleženci naučijo povedati osnovne stvari o sebi, opisati svoj dan, razumeti 
osnovna navodila, opisati osebo oz. svojo družino. V začetni stopnji se postavijo osnovni temelji slovnice: 
samostalnik, pridevnik, členi ter uporaba sedanjika. Udeleženci ne potrebujejo nobenega predznanja. Program je 
zasnovan okvirno in je oblikovan glede na pričakovanja, delovanje in želje skupine. 

 
 Italijanščina 2 

Na 2. stopnji italijanščine se znanje sedanjika utrjuje, uporablja se ga tako pisno kot ustno. Udeleženci spoznajo dva 
nova časa, preteklik in prihodnjik, in rabo predlogov ter svojilnih zaimkov. Na koncu tečaja znajo opisati dogodke iz 
preteklosti in povedati, kaj bodo počeli v prihajajočih dneh, brez težav se dogovoriti za naročilo v restavraciji oz. 
nakup v trgovini. Tudi kratki klepeti so del srečanj. Program je zasnovan okvirno in je oblikovan glede na 
pričakovanja, delovanje in želje skupine. 
 
 Italijanščina 3 

Tečaj italijanščina 3 zajema že pogovor v italijanščini in samostojno pisanje krajšega besedila oziroma dogodka. Na 
tečaju udeleženci spoznavajo navade in kulturo Italije ter berejo krajša besedila, prilagojena stopnji znanja skupine. 
Spoznajo se s še enim od preteklikov, usvojijo zaimke 3. in 4. sklona, ki so v italijanskem jeziku zelo uporabni v 
vsakodnevnem pogovoru. Za usvojitev okvirnega programa je priporočenih vsaj 60 ur tretje stopnje. Program je 
zasnovan okvirno in je oblikovan glede na pričakovanja, delovanje in želje skupine. 
 
 Napredna italijanščina 4 

Na napredni stopnji italijanščine se utrjuje znanje, ki je bilo usvojeno v tem času. Tečaj zajema spoznavanje in 
utrjevanje predlogov, velelnika in pogojnika. Vsako srečanje je obvezno posvečeno pogovoru. Nadaljuje se s 
spoznavanjem italijanske kulture, med drugim vsega, kar je povezano z oblačili, glasbo in filmom. Program je 
zasnovan okvirno, delo med urami je prilagojeno glede na pričakovanja, delovanje in želje skupine. 
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RUŠČINA 
 
 Ruščina 1 

Program bodo pričeli s pisanjem in branjem ruske abecede. Naučili se bodo predstaviti sebe in druge ter obravnavali 
teme iz vsakdanjega življenja. Naučili se bodo imena dni, mesecev, letnih časov, številk. Spoznali se bodo z rusko 
kulturo, tradicijo in kuhinjo. S pomočjo dialogov in iger vlog bodo usvajali novo besedišče. Pri slovnici se bodo 
srečali s slovničnimi časi, z vprašalnicami, sklanjanjem samostalnika ter spreganjem glagolov. 
 
 Ruščina 2 

Program bodo pričeli s ponovitvijo, utrjevanjem in razširitvijo znanja iz prve stopnje. Govorili bodo o potovanju v 
Rusijo, kako rezervirati sobo, naročiti hrano in vprašati za pot. Obravnavali bodo različne števnike in spoznali 
osebne zaimke.  

 

UMETNOSTNA ZGODOVINA 
Umetnostna zgodovina je svojevrsten način potepanja skozi čas. Pri spoznavanju umetnostnih spomenikov 
preteklosti in sedanjosti so zgodovinski dogodki okvir, ki lahko pomaga umetniška dela razumeti. Za pravilno 
dojemanje likovne umetnosti različnih obdobij pa je potrebno ta okvir napolniti z razumevanjem duhovnega ozračja, 
estetike, ikonografije, razvoja stila, filozofskih in verskih tokov določenega časa. Pri urah umetnostne zgodovine 
počasi potujemo skozi čas in raziskujemo umetnostne spomenike zahodnoevropske umetnosti. Nadaljevali bomo z 
odkrivanjem spomenikov srednjega veka in ugotavljali, če ga upravičeno imenujejo "temni". Čaka nas romanika v 
vsej svoji veličastnosti, kot prvi relativno enoten zahodno-evropski slog. Popeljala nas bo k izvirom ustaljene 
krščanske ikonografije, k jeziku veličastja in t.i. "bojevite Cerkve". Vedno hkrati s kronološkim pregledom delamo 
tudi celostne analize likovnih del različnih obdobij. Tekom leta si gremo ogledat kakšno zanimivo razstavo in gremo 
na strokovno/zaključno ekskurzijo. 

 

ZGODOVINA  
V programu boste časovno zaobjeli čas visokega in poznega srednjega veka in mogoče že prestopili v moderno 
dobo. Poudarek bo na knjigah in njihovih prevajalcih, tudi iz slovenskega prostora. Obravnavali boste naslednja 
poglavja:  

- Izobraževanje, ki je predhodnica modernih univerz, goliardstvo. 
- Kakšen način izobraževanja je sholastika; avtonomija univerze, nastanek dunajske univerze in najpomembnejši 

študentje, dekani in rektorji iz slovenskega ozemlja. 
- Globalna trgovina in trgovska revolucija. 
- Križarske vojne, vzroki, posledice; z njimi viteštvo, najpomembnejši evropski predstavniki vitezov. 
- Rodbina v luči srednjeveških listin: samostani, škofijski in knežji dvori na Slovenskem. 
- Pomembni papeži za slovenski prostor. 
- Islam, nastanek religije, razvoj, značilnosti. 
- Jesen srednjega veka ali pomlad novih časov? 

Pri vsakem sklopu predavanj se boste dotaknili slovenskega prostora ali izhajali iz njega. 
 

JOGA ZA ZLATA LETA 
Joga za zlata leta je namenjena vsem, ki si želijo v tretjem življenjskem obdobju posvetiti sebi in narediti več za 
svoje zdravje. Poleg telesnih vaj (asan) vključuje tudi blagodejne tehnike sproščanja in dihalne tehnike. Vaje so 
skrbno izbrane, primerne za njihovo starostno skupino in ciljno usmerjene za povečanje vitalnosti. Program vadbe je 
narejen na osnovi upoštevanja specifičnih lastnosti zlatih let in omejitev, ki jih prinašajo. Telesu prisluhnemo in vaje 
izvajamo le znotraj meja udobnosti. Napredujemo postopoma in sistematično, zahtevnost stopnjujemo s tempom, ki 
ga dovoljuje telo. Joga je primerna za vse, za ženske in moške, zato vabljeni oboji.  

Sofinanciranje Občine Radovljica programov na UTŽO v letu 2019: 12.500 EUR za stroške izvajalcev ter gradiv. 

Sofinanciranje Občine Radovljica programov na UTŽO v letu 2020: 12.500 EUR za stroške izvajalcev ter gradiv. 
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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 priložnostmi, starim od 15 do 25 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 prostovoljna služba (EVS) 

EVS 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. 
 
 Strateško partnerstvo za izmenjavo dobrih praks (KA2): ExPrOM - Exchange of practice outreach and 

motivation for the empowerment and social inclusion of adults 
 

Projekt poteka v okviru akcije KA2 strateška partnerstva za izmenjavo dobrih praks na področju izobraževanja 
odraslih. Cilj takih projektov, je da organizacije razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za mednarodno 
delo ter primerjajo in delijo ideje, prakse in metode. Nosilka projekta ExPrOM je organizacija EDUCA International 
iz Češke. Ostale partnerske organizacije so: The Social and Health Education Project iz Irske, CPEPA Miguel 
Hernández iz Španije, Levón Institute iz Finske in Ljudska univerza Radovljica. S projektom ExPrOM si bomo med 
organizacijami izmenjavali dobre prakse in iskali nove načine za pridobivanje in motiviranje udeležencev za 
izobraževanje odraslih. Projekt traja od 1.9.2018 do 30.8.2020.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2019: 3.500 EUR za stroške izobraževanja, zavarovanja, delavnice, 
jezikovni tečaji, gradiva. 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2020: 3.500 EUR za stroške izobraževanja, zavarovanja, delavnice, 
jezikovni tečaji, gradiva. 
 

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 100 EUR na leto. Programi in organizacija izobraževanja je prilagojena odraslim udeležencem, na 
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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 2019: 4.000 EUR za subvencije stroškov izobraževanja odraslim 
udeležencem s stalnim bivališčem v Občini Radovljica. 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2020: 4.000 EUR za subvencije stroškov izobraževanja odraslim 
udeležencem s stalnim bivališčem v Občini Radovljica  
 

Program Mladi in podjetništvo 
 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 več mladih iz lokalnega okolja in vseh koncev Slovenije. 
Radio se povezuje s Klubom radovljiških študentov ter promovira različne lokalne dogodke za mlade. 

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 glasbo, 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. 

Sodelujejo lahko vsi mladi, ki imate željo po ustvarjanju in predstavitvi svoje glasbene zvrsti. 

Radio lahko poslušate na povezavi: http://kamra-radovljica.si/radio-galama/ 
 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.  

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 bo izdelana spletna stran, kjer se bodo mladi predstavili in ki jo bodo tudi sami 
nadgrajevali in urejali. Na delavnici bo vsak udeleženec prejel osnovno znanje o Wordpress okolju in postavitvi 
enostavne spletne strani. Skupaj bodo določili cilj spletne strani, pripravili načrt zanjo in izbrali ustrezno temo. 
Namestili bodo Wordpress sistem na izbrano domeno in določeno temo v ta sistem. Strukturirali in uredili bodo 
spletno stran v skladu s predhodnim načrtom (dodali menije, obrazce, tekste, fotografije in druge multimedijske 
vsebine...) 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2019: 5.000 EUR za plačilo izvajalcev programov, internetni dostop do 
frekvence, material za delavnice, gradiva.  
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Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2020: 5.000 EUR za plačilo izvajalcev programov, internetni dostop do 
frekvence, material za delavnice, gradiva.  

 

MEDGENERACIJSKI CENTER RADOL`CA V LETU 2019 in 2020  
 

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 2019 in 
2020 bomo izvedli vsako leto do 50 daljših programov in vsaj 40 enkratnih predavanj in delavnic. Programi bodo 
potekali v Radovljici kot tudi v drugih krajevnih skupnostih (Kamna Gorica, Kropa in podobno).  

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 2019 in 2010 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 in krajevnimi skupnostmi in drugimi organizacijami. 
Sodelovali bomo z Združenjem Spominčica in izvajali Alzheimer cafeje. S tem bomo ozaveščali širšo javnost, kot 
tudi svojce in obolele o načinih soočenja z demenco. Prav tako bomo nadaljevali z izvajanjem skupine Radolčico, ki 
je namenjena osebam z demenco. Sodelovali bomo z Zdravstvenim domom Radovljica in Domom dr. Janka 
Benedika, kjer potekajo delavnic. Vključevali se bomo v lokalne in nacionalne preventivne projekte kot na primer 
Rožnati oktober. Organizirali bomo najrazličnejše razstave in dogodke. 
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Programi na Medgeneracijskem centru Radol`ca v letu 2019 in 2020 

 

Programi računalniške in digitalne pismenosti 

 Program začetnega računalništva 

Program začetnega računalništva je namenjen tistim, ki se bodo prvič srečali z računalništvom. Naučili se bodo 
uporabljati program Windows, internet. Ustvarili si bodo račun za elektronsko pošto na Gmailu in se naučili poslati 
in prejeti pošto, ustvariti nove stike. 

 Program nadaljevalnega računalništva 

Nadaljevalni program računalništva je namenjen tistim, ki že imajo osnovno znanje. V programu Word bodo 
uporabljali menijske vrstice, poglede in shranjevali dokumente. Velik del programa bo namenjen uporabi interneta, 
iskanju informacij, elektronski pošti. Spoznali se bodo tudi s programom PowerPoint, ustvarili predstavitev.  

 Računalniška ur`ca s Kristjanom 

Če imajo udeleženci težave z računalnikom ali pametnim telefonom, kar jih spravlja v stres potem lahko pridejo h 
Kristjanu, kjer bosta skupaj rešila računalniške in telefonske težavice. Brezplačna Ur`ca s Kristjanom poteka v 
računalnici na Ljudski univerzi Radovljica.  

 Pametni telefoni, začetni in nadaljevalni 

Pametni telefon (angleško smartphone) je mobilni telefon, ki ponuja naprednejše računalniške sposobnosti in 
povezljivost kot sodobni osnovno-funkcijski telefoni. V programu bodo udeleženci spoznali; nastavitve za pametne 
telefone, nastavitve računov za elektronsko pošto, uporabo Google Photo in Google Drive, prenos brezplačnih 
aplikacij (za zaščito, navigacijo navfree, zaščito, skeniranje), uporabo wi-fi storitev. 

 Movie maker 

V programu se bodo udeleženci naučili ustvariti kratke filme in videoposne. Delali bodo v programu Movie Maker, 
ki omogoča prenos posnetkov iz pametnih telefonov, fotoaparatov in kamer. Posnetke bodo zmontirali, dodali 
glasbo in se jih naučili objaviti.  

 Začetni program digitalne fotografije 

V programu se bodo udeleženci spoznali z fotoaparati in njihovimi osnovnimi in malce naprednejšimi funkcijami ter 
kako lahko to razumevanje in znanje uporabiti pri fotografiranju. Spoznali se boste z nekaterimi žanri v fotografiji 
kot sta na primer portretna ter pokrajinska fotografija. Učili se boste fotografiranja z bliskavico, osnovne obdelave 
fotografij ter hranjenja in urejanja fotografij.  

 Obdelava fotografij  

V programu bo poudarek na obdelavi fotografij s pomočjo programov za obdelavo fotografij.  

 

Programi za zdravje 

 joga 

Joga je starodavna znanost o življenju, eden najstarejših naukov o ravnovesju telesa, uma in duha, ki so ga Indijci 
izmojstrili in izvajali že pred tisočletji. Asane prenavljajo, pomlajujejo krepijo in varujejo pred boleznimi. Cilj 
jogijskih praks je svobodno življenje, neodvisno od zunanjih in notranjih pritiskov.  

 Energijskih tehnike za boljše zdravje in počutje 
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Program poteka v sodelovanju z društvom Magičnost gibanja, ki se ukvarja z učenjem in izvajanjem energijskih in 
meditativnih tehnik z namenom samozdravljenja, osebne rasti in dviga nivoja zavedanja. Energijske in meditativne 
tehnike, pomagajo, da se ponovno napolnite z energijo, spustite neprijetna čustva in umirite svoj um.  

 Vadba za zdravo hrbtenico  

Vadbo vodi upokojena fizioterapevtka s številnimi izkušnjami, Slavica Hrovat. Vadba je namenjena vsem, ki že 
imajo bolečine, kot tudi tistim, ki želijo ohraniti zdravo in prožno hrbtenico še naprej. Pri vadbi se bodo spoznali z 
različnimi razteznimi in krepilnimi vajami za prožno, močno in gibljivo hrbtenico, medenico, vrat in ramenski 
obroč. Izboljšali si bodo držo in povečali stabilnost. 

 Nordijska hoja  

Nordijska hoja je aktivnost na prostem, pri kateri razgibamo in okrepimo celo telo. Primerna je za vse generacije in 
ima številne pozitivne učinke na naše zdravje. Pri hoji se uporabljajo palice za nordijsko hojo, pomembno pa je, da 
gibanje izvajamo pravilno. Nordijska hoja je odlična dejavnost za druženje v naravi, gibanje na svežem zraku pa še 
dodatno poskrbi za dobro počutje. 

 

Programi za osebnostno in duhovno rast 

 Kako je EFT spremenil moje življenje in lahko tudi vaše 

Tapkanje s prsti po določenih točkah meridianov pomaga na različnih področjih našega življenja. Udeleženci se 
bodo naučili izvajanja dela osnovnega recepta ter izkusili, kako metoda hitro in trajno odpravlja stres, zamero, 
fizične bolečine in neprijetne občutke. Pomaga izboljšati medosebne odnose.  

 »Vaje dihaj«  

Dihanje poteka na nezavednem nivoju, zato se nam zdi samoumevno in mu ne dajemo velike pozornosti. Na 
skupinski vadbi bodo odpravljali plitko dihanje in se naučili sproščati posledice stresa. 

 SAI sproščanje telesa in duha 

Izvajali boste fizične sprostitvene vaje, se spoznali z delovanjem čaker, preučevali čustva in vpliv na naše organe. Se 
spoznali z ezoteriko. 

 Začetna in nadaljevalna šola energijskega samozdravljenja 

Spoznali se boste z delovanjem in pomenom sedmih energijskih teles človeka, čakrami. Izvajali boste energijske 
vaje za posamezne čakre in energijsko naravnavo. Spoznali se boste z vplivom miselnih in čustvenih vzorcev na 
zdravje človeka. Energijsko boste prepoznavali notranje delovanje organov človeka in izvajali vaje za zdravje in za 
boljše delovanje ter uravnovešanje energije. Izvajali boste očiščevalne in zdravilne meditacije. 

 

Ustvarjalni programi  
Ustvarjalni programi in delavnice so najrazličnejši, pri udeležencih spodbujajo kreativno izražanje, ki sprošča, 
pomirja in daje novo energijo. 
- Mozaik 
- Polstenje 
- Šivanje 
- Izdelava lestencev 
- Obnova pohištva 
- Izdelava nakita 
- Glina 

 
Drugi programi 

 Skupina Radolčica, skupina za druženje za osebe z demenco 

Skupina je namenjena druženju oseb, ki imajo demenco. Osnovni cilj skupine je spodbuditi ljudi, da se aktivno 
spopadejo z zaščito in ohranjanjem svojega fizičnega in psihičnega zdravja. Druženja potekajo v sproščenem in 
prijetnem vzdušju, kjer popijemo skodelico čaja ob branju, poeziji, pogovoru, petju. Med tem pa se večkrat tudi 
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razmigamo in si pri tem pomagamo z različnimi pripomočki. Ne manjka pa tudi raznih družabnih in miselnih iger, 
zato nam čas zelo hitro mine. Med tem časom imajo svojci čas zase in jih tako lahko vsaj malo razbremeni. 

 Načrtovanje vrta 

Suzana Škofic je krajinska arhitektka, zaposlena v vrtnarskem centru Sloga v Kranju. Pri delu se srečuje s strankami, 
ki bi želele imeti urejen, lep in cvetoč vrt, pa ne vedo kako se lotiti dela. V programu se bodo udeleženci spoznali s 
preprostimi pravili oblikovanja in se lotili konkretnega načrta zasaditve lastnega vrta. Spoznali se bodo z 
najpogostejšimi napakami pri zasaditvi, spoznali zahteve posameznih rastlin. Predvsem pa bodo sodelovali pri 
konkretnem iskanju najboljših rešitev na njihovih lastnih primerih. 

 Varna vožnja 

Program varne vožnje se začne s teoretičnim predavanjem, kjer udeleženci obnovijo znanje o prometnih predpisih 
in se še bolj natančno posvetijo krožiščem. Tisti, ki bodo pridobljeno znanje želeli preizkusiti tudi v praksi, se bodo 
lahko prijavili na praktično polurno vožnjo. Ta bo potekala z njihovim avtom ob prisotnosti inštruktorja.  

 English book club, 

Predstavljajte si tih deževen dan, skodelico dobrega čaja in odlično knjigo… Pridružite se nam na doživetih 
razpravah o dobrih angleških knjigah ali odličnih člankih. Lotili se bomo novih odličnih kriminalk, zaljubljenih 
romanov in tudi različnih člankov. 

 Jaz v gledališču 

Marsikdo si misli: »Tega pa jaz zagotovo ne zmorem«. A odkritje, kaj vse lahko človek odkrije v gledališču, ne 
pozna let. Vse o čaru gledališča, v katerem bomo aktivno sodelovali, ponuja cross za možganske celice na lahkoten 
način, raziskovanje značajev, prelito v gib in misel, predvsem pa gre za sproščeno druženje in sodelovanje, ki je 
dobra zel proti samoti.  

 
 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. 

 
Dodatne aktivnosti in projekti 
 
Sodelovanje s knjižnico A. T. Linharta Radovljica 

 
 Bralni klub, izvajalka Božena Kolman Finžgar 

Nekateri beremo veliko, drugi malo manj, nekateri potrebujemo posebno spodbudo. Beremo vse po vrsti ali 
posamezen žanr, literaturo, poezijo, priročnike, kuharice. Tako zelo smo si različni. Vsi pa smo si edini: hočemo 
brati dobre knjige, se o njih pogovarjati, deliti mnenje. Bralna srečanja bodo namenjena osebam, ki jih zanimata 
branje in pogovor o prebranih knjigah. S srečanji bomo spodbujali razvijanje bralne kulture, zanimanje za novosti na 
knjižnem trgu, spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine ter ljudskega izročila, razvijanje kritičnega vrednotenja 
prebranih del in medgeneracijsko solidarnost. 

 
Sodelovanje z Zdravstvenim domom Radovljica 

 Preventivna predavanja 
 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.  
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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 
najrazličnejše 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 2019: 50.000 EUR, plača, plačilo izvajalcev programov, material za 
delavnice, gradiva.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2020: 50.000 EUR, plača, plačilo izvajalcev programov, material za 
delavnice, gradiva.  

 
VEČGENERACIJSKI CENTER GORENJSKE V LETU 2019 in 2020  

 

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 11 občin: Kranj, Cerklje na 
Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, Jesenice, Kranjska Gora, Bohinj, Žirovnica, Radovljica, Bled in Škofja Loka. Glavni 
cilj projekta je nuditi vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ter 
preprečevati zdrs v socialno izključenost in revščino. 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad 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 Bledu. Povprečno v enem letu izvedemo 
v Radovljici do 25 daljših programov, kot tudi do 15 enkratnih delavnic in predavanj. Za leto 2019 in leto 2020 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.   
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Program VGC v Radovljici 
 Ples v krogu 

Namen plesov v krogu je izkušnja in doživljanje njihove moči preobrazbe, ki je bila znana že starim ljudstvom. 
Folklorni plesi obujajo tradicijo iz življenja ljudi, plesi v krogu pa prinašajo harmonijo in mir. Plesni koraki in 
glasba nas vodita k veselju do življenja. Postanemo eno z glasbo, plesom, soplesalci, z vsem kar nas obdaja, 
predvsem pa z virom življenja, ki je v nas samih.  

 Na varno s podatki 

Imate pripravljen rezervni plan, če vaš računalnik odpove? V programu se bodo udeleženci naučili kako narediti 
ustrezne kopije fotografij, video posnetkov in dokumentov. Vredno si je zapomniti, da podatki na našem računalniku 
nikakor niso varni pred izgubo! Reševanje podatkov je zelo drago in lahko tudi dolgotrajno. Zato je izdelava 
varnostnih kopij pomembnih podatkov obvezna in tudi najcenejša zaščita pred izgubo podatkov. 

 Ročna dela Kamna gorica, izvaja društvo upokojencev Kamna gorica 

V Društvu upokojencev Kamna Gorica imajo sekcijo ročnih del. Članice se sestajajo vsak ponedeljek med 9. in 11. 
uro. Na srečanjih pletejo, kvačkajo, vezejo in se ustvarjalno lotevajo novih izzivov.  

 Kvačkanje 

V programu se bodo udeleženke spoznale s kvačkanjem različnih vzorec, enostavnih do bolj zapletenih. Jesenski in 
zimski čas je kot nalašč za kvačkanje ob dobri družbi.  

 Oblikovanje gline 

V programu se boste spoznali z osnovnim oblikovanjem gline in uporabo glazur. S pomočjo različnih tehnik boste 
izdelali različne keramične izdelke kot so milnike, svečnike, vaze, čajnike, pladnje in skodelice, nakit ter druge 
uporabne predmete. Za material in orodje je poskrbljeno, po koncu programa boste svoje izdelke odnesli domov. 

 Astrologija 

Program Astrologija je namenjen udeleženkam, ki jih zanima astrologija. Znanje o astrologiji bodo pridobivale s 
praktičnimi primeri, izračuni svojih astroloških kart.  

 Stres in samohipnoza 

Samohipnoza je budno stanje, za katerega je značilna usmerjena koncentracija na tisto, kar je dobro za nas. Popolni 
nadzor nad sabo, mir, srčnost, prijaznost, napolnjenost s pozitivno energijo in optimističnim pogledom na svet. 

 Pravne informacije zame 

Pravnici Nadja Vidic in Tanja Antonič Svetina bosta v mesečih predavanjih pomagale razreševati marsikatero 
pravno dilemo. Pripravili sta pester izbor tem, ki se navezujejo na najpogostejša pravna vprašanja in zagate. 
Predstavili vam jih bosta v teoriji in praksi. 

 Nadaljevalna francoščina 

Udeleženci na tej stopnji jezik že dokaj dobro poznajo in se znajo sporazumevati v večini vsakdanjih situacij, ko 
sogovornik govori razločno in uporablja standardno francoščino. Nadaljevalni tečaj je tečaj konverzacije, na 
katerem skozi pogovor osvežijo nekatera slovnična poglavja. S pomočjo filmov, pesmi, člankov itd., pridobivajo 
novo besedišče in raziskujejo jezik. 

 Program začetnega računalništva 

Program začetnega računalništva je namenjen tistim, ki se prvič srečajo z računalništvom. Program zajema 
spoznavanje računalnika, delo z miško, uporabo programa, namizja, delo z okni, ustvarjanje map, spoznavanje 
orodne vrstice programa Word, delo z dokumenti, oblikovanje in shranjevanje besedil. Udeleženci se naučijo 
uporabljati internet, iskalnike, nastavitev domače strani, spoznajo aktualne internetne brskalnike in strani. Ustvarijo 
račun za elektronsko pošto na Gmailu in se naučijo poslati ter prejeti pošto, ustvariti nove stike. Na koncu 
udeleženci bolj sproščeno in vešče stopajo v interaktivni svet računalništva. 

 Joga 

Joga je starodavna znanost o življenju, eden najstarejših naukov o ravnovesju telesa, uma in duha, ki so ga Indijci 
izmojstrili in izvajali že pred tisočletji. Asane izjemno prenavljajo, pomlajujejo in uravnovešajo celoten telesni 
ustroj, saj so nenasilne in rahlo raztezajo celotno telo. Krepijo nas, varujejo nas pred boleznimi in nas delajo gibke.  
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 Evritmija  

Evritmija je vidni govor, evritmija je vidna glasba. Kot imajo človeški govorni organi sposobnost govora in petja 
(kar se, še predno govor ali petje slišimo, kot gibanje poraja in dogaja znotraj človeškega organizma nevidno), tako 
je človek sposoben fizično očem nevidno gibanje prenesti v vidno gibanje celotnega svojega telesa. Človeško telo 
lahko v drobnih in vztrajnih korakih postaja nov instrument, ki je vse bolj sposoben izraziti ritem besedne kakor 
glasbene umetnine, besedo, misel, zaporedje tonov, melodijo, z živim gibanjem v prostoru izrisati strukturo pesmi 
ali skladbe. Prvič je bila beseda evritmija izpričana v obdobju grške antike v spisih grškega filozofa Aristotela, 
evritmijo kot novo umetnost gibanja pa je poimenoval njen utemeljitelj, nemški antropozofski mislec in ustvarjalec 
Rudolf Steiner. Na srečanjih udeleženci spoznavajo elemente iz besedne in glasbene umetnosti, gibanje pa poteka ob 
govorjeni besedi evritmistke, ki bo vaje vodila in ob glasbeni spremljavi violinistke, občasno pa tudi v tišini. 
Evritmijske vaje pomirjajo, sproščajo, izboljšujejo koncentracijo, orientacijo, so terapevtske na osebnem in 
medčloveškem nivoju. 

 

Dodatne aktivnosti in projekti 
 
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 2019: 10.000 EUR za plačilo izvajalcev programov, material za delavnice, 
gradiva.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2020: 10.000 EUR za plačilo izvajalcev programov, material za delavnice, 
gradiva. 

 

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 in Urad RS za 
mladino. V letu 2019 bomo program Mladinskega dnevnega centra ponovno prijavili na javni razpis za 
sofinanciranje socialno varstvenih programov na Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

V centru se zbirajo otroci, mladostniki in mladi različnih starosti. 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, Zavodom Manipura - Vila Čira Čara, Društvom 
Več za zdrav razvoj mladih, Knjižnico Antona Tomaža Linharta, srednjimi šolami, uradi za delo, Linhartovo 
dvorano Radovljica, Zavodom 364, Društvom Legebitra. 
 

Dejavnosti v Kamri v letu 2019 in 2020 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 

- angleščina,  
- tečaj risanja in slikanja z akademsko slikarko, 
- ustvarjalne delavnice,  
- kuharske delavnice z Matejo Reš, 
- delavnice modernega mozaika Trencadis z Urško Ambrožič Potočnik, 
- športne aktivnosti (pohodi, softball- Softball Akademija), 
- pomoč pri branju, 
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- druženje ob video in družabnih igrah (v organizaciji mladih iz Društva Več), 
- počitniške dejavnosti: program med šolskimi počitnicami, 
- angleški tabor (v organizaciji Društva Več), 
- likovna kolonija, 
- »urica za starše«: pogovori in reševanje težav, ki se pojavijo med otroki in mladostniki ter starši, 
- 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 (izdelovanje naravne kozmetike, dihalne tehnike, terapija z gongi, Bownova terapija), 
- športne aktivnosti (softball, joga in meditacija) , 
- računalniške delavnice (Word, Excel, PowerPoint), 
- delavnice učenja fotografiranja in urejanja fotografij, 
- »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 2019: 40.000 EUR za plačo koordinatorke in za plačilo izvajalcev 
programov, material za delavnice, gradiva.  

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2020: 40.000 EUR za plačo koordinatorke in za plačilo izvajalcev 
programov, material za delavnice, gradiva.  
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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 so označene, tako je nastal učni vrt, ki ozavešča 
ljudi, da lahko prav vsak prispeva k večjemu številu vseh opraševalcev, ne samo čebel. Medoviti vrt stoji pred 
čebelnjakom, kjer 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 2019 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.  

 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), v letu 2019 pa bomo sodelovali tudi z Višjo strokovno 
šolo za gostinstvo in turizem Bled, ko bomo za študente programa velnes izvedli predavanja o apiterapiji. 

Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2019: 52.100,00 EUR za plačo upravnice, delo po pogodbi v satnišnici, 
računovodstvo in upravljanje, vzdrževanje in investicije, programi.  
Sofinanciranje Občine Radovljica v letu 2019: 52.100,00 EUR za plačo upravnice, delo po pogodbi v satnišnici, 
računovodstvo in upravljanje, vzdrževanje in investicije, programi.  
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ZAKLJUČEK 
Ljudska univerza Radovljica bo za izvedbo večino načrtovanih programov v letih 2019 in 2020 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 leti 2019 in 2020 so predstavljeni izključno 
programi, ki jih sofinancira Občina Radovljica. 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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LOKALNI PROGRAM KULTURE 
OBČINE RADOVLJICA 2019 - 2022 

 

UVOD IN OPREDELITEV CILJEV 
Lokalni program kulture Občine Radovljica je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike v občini 
za obdobje 2019-2022, ki izhaja iz obstoječega položaja kulture v občini in s katerim se ugotovi vlogo kulture v 
razvoju lokalne skupnosti ter javni interes zanjo, opredeli področja kulture, kjer se zagotavljajo kulturne dobrine kot 
javne dobrine, načrtuje investicije v javno kulturno infrastrukturo, postavi cilje in ukrepe kulturne politike ter določi 
kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje. 

Lokalne skupnosti uresničujejo javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin ter 
z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. V javnem interesu zagotavljajo pogoje za 
ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se na trgu ne zagotavljajo v zadostnem obsegu ali 
kakovosti, ali zaradi dostopnosti najširšemu krogu uporabnikov. Občina Radovljica zagotavlja javne kulturne 
dobrine v obliki javne službe, ki jo izvajajo javni zavodi, in s podporo posamičnim kulturnim projektom in 
programom.  

Pravna podlaga, ki opredeljuje lokalni program za kulturo, je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - Odl. US, 53/2007, 65/2007 - Odl. US, 56/2008, 4/2010, 
20/2011, 100/2011 - Odl. US, 111/2013, 68/2016, 61/2017, 21/2018-ZNOrg), ki določa, da lokalna skupnost 
sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let. Navedeni zakon opredeljuje, da se javni interes za 
kulturo uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za: 
- kulturno ustvarjalnost, 
- dostopnost kulturnih dobrin, 
- kulturno raznolikost, 
- ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, 
- slovensko kulturno identiteto,  
- skupen slovenski kulturni prostor ter  
- mednarodno prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem prostoru. 
Občina Radovljica je lokalni program kulture pripravila v sodelovanju z javnimi zavodi, ki izvajajo javno službo na 
področju kulture oziroma jo nadgrajujejo, ter Javnim skladom RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, območna 
izpostava Radovljica kot nosilcem in predstavnikom ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini. Lokalni program 
kulture Občine Radovljica upošteva cilje in prioritete, ki jih za področje kulture opredeljuje Razvojni program 
občine Radovljica do leta 2020, sprejet junija 2010.  

Lokalni program kulture Občine Radovljica sledi trem temeljnim načelom kulturne politike: dostopnosti, 
raznovrstnosti in vrhunskosti, kot temeljni cilj pa si postavlja večanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin. To 
zahteva optimalno delovanje celotnega sistema kulture: kakovostno produkcijo, dobro delujočo kulturno 
infrastrukturo, uspešno nagovarjanje ciljnih občinstev, razvite projekte kulturno-umetnostne vzgoje, uspešno 
promocijo programov in projektov, uporabo različnih možnosti, ki jih ponuja sodobna informacijsko-
komunikacijska tehnologija, …  

Razvoj kulture pomembno pripeva k višji kakovosti življenja v občini kot eni od strateških razvojnih prioritet, 
opredeljenih v občinskem razvojnem programu, poleg tega pa krepi osnovo za razvoj turizma kot pomembne 
gospodarske panoge v občini. Bogata in ohranjena kulturna dediščina ter kvalitetne kulturne dejavnosti lahko močno 
prispevajo k zadovoljstvu prebivalcev, privlačnosti občine za bivanje in kot turističnega območja. 

Cilji Lokalnega programa kulture Občine Radovljica 2019-2022, ki podrobneje opredeljujejo temeljni cilj, so: 
- razvijati raznolike in kakovostne produkte na vseh področjih kulture v občini, 
- z raznolikimi in kvalitetnimi kulturnimi programi in projekti lokalnemu prebivalstvu omogočati kvalitetno 

preživljanje prostega časa, 
- ozaveščati lokalno prebivalstvo o bogati kulturni dediščini in lokalni identiteti, 
- spodbujati ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
- z vključevanjem kakovostnih kulturnih programov in projektov v turistično ponudbo povečati število 

obiskovalcev in turistov - razvoj kulturnega turizma, 
- uspešna in učinkovita promocija kulturnih programov in projektov, tako za lokalno prebivalstvo kot tudi v 

turistične namene, 
- večji poudarek na predstavitvi ponudbe in kontaktu z uporabniki preko spletnih strani, aplikacij za mobilne 

telefone, družbenih omrežij, 
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- izboljšati dostopnost kulturnih vsebin (zmanjševati fizične ovire ter izkoriščati možnosti, ki jih omogočajo 
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije ter razvoj digitalizacije), 

- zagotavljati investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture ter izvesti investicije, ki bodo omogočale 
večjo dostopnost kulturnih vsebin in nove razvojne programe, 

- zagotavljati zaščito, obnovo in promocijo bogate kulturne dediščine, 
- povezovati vse izvajalce na področju kulture med seboj in tudi z drugimi dejavnostmi z namenom krepitve 

raznolikosti kulturnih vsebin in dodajanja nove kvalitete, 
- preko krepitve kulturnega dogajanja v občini večati atraktivnost in prepoznavnost občine, 
- pridobivati nove oz. dodatne vire financiranja (državni razpisi, skladi EU, ...). 
 

Javne kulturne dobrine v občini Radovljica zagotavljajo predvsem javni zavodi, ki jih je ustanovila občina, in 
državni javni sklad. V nadaljevanju lokalnega programa kulture so zato predstavljene dejavnosti posameznih javnih 
zavodov, področja kulture, ki jih pokrivajo, ter opredeljeni cilji, ukrepi in kazalci delovanja za naslednje štiriletno 
obdobje. Institucionalni nosilci kulturne dejavnosti in njene nadgradnje v občini Radovljica so zlasti: 
- Javni zavod Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, 
- Javni zavod Muzeji radovljiške občine, 
- Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, 
- Javni zavod Glasbena šola Radovljica, 
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Radovljica. 
 
 

JAVNI ZAVODI IN POSAMEZNA PODROČJA KULTURE 
 

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
Knjižnica, kakršno poznamo danes, ima svoje temelje v 60. letih 20. stoletja, ko so se združile vse knjižnice takratne 
Občine Radovljica (20 ljudskih knjižnic) v Občinsko knjižnico. 1964 je knjižnica dobila nove naloge in novo ime: 
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica. Njeno delovanje določa obstoječa zakonodaja, na lokalni ravni pa 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (sprejet 2010). 

Temeljno poslanstvo splošnih knjižnic je postati središča za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in 
informacij ter še povečati svojo aktivno vlogo pri vseživljenjskem razvijanju bralne kulture, demokratičnega 
mišljenja in visokih meril sodobne informatizirane družbe. Temu se pridružuje tudi kulturna in socialna funkcija v 
smislu izenačevanja izobraževalnih, informacijskih, socialnih in drugih zmožnosti prebivalcev države. Nadvse 
pomembna je tudi skrb za ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine. 

Pomen in osnovne naloge knjižnice so zbiranje, obdelovanje, hranjenje, predstavljanje in posredovanje knjižničnega 
gradiva, s čimer knjižnica omogoča dostop do informacij vsem prebivalcem na svojem območju. 

Pri poslovanju knjižnice je v ospredju uporabnik in njegove potrebe, ki jih od njega zahtevajo nenehne spremembe v 
družbi, zato je sodobna splošna knjižnica za lokalno skupnost njena dnevna soba, prostor srečavanja, druženja, 
(vseživljenjskega) učenja, omogoča socialno vključenost, medgeneracijska srečanja … in je varen fizični javni 
prostor. 

Poleg fizične knjižnice je zaradi razvoja informacijske tehnologije čedalje pomembnejša virtualna knjižnica in 
delovanje v različnih družabnih omrežjih. Posebno mesto ima domoznanska zbirka.  

Naša strateška usmeritev je spodbujanje branja: oblikovanje in utrjevanje bralnih navad pri otrocih od rane mladosti 
dalje ter vzdrževanje bralnih navad pri odraslih. To počnemo na zelo različne načine, za vse prebivalce. Knjižnica 
Antona Tomaža Linharta je splošna javna knjižnica, ki zagotavlja knjižnične storitve za vse starostne in izobrazbene 
strukture občanov.  

Temeljne naloge, pomen in poslanstvo knjižnice, zlasti pa naša usmerjenost v bodočnost so: 
- dostop storitev na daljavo (e-knjige, baze podatkov …),  
- nadgradnja obstoječih in razvijanje novih storitev,  
- knjižnica kot aktiven dejavnik v družbenem okolju - krepitev obstoječih in vzpostavljanje novih partnerstev,  
- strokovno usposobljeni in kompetentni zaposleni v družbi znanja. 
V občini Radovljica delujejo naslednje enote knjižnice: Radovljica, Begunje, Brezje, Kropa in Lesce. 
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Pregled najpomembnejših kazalcev in uresničevanje zastavljenih ciljev 
Posamezne statistične podatke v knjižnicah skrbno spremljamo. Knjižnica je s svojimi rezultati visoko nad 
slovenskim povprečjem. V knjižnicah na območju Občine Radovljica obisk v knjižnici, število prireditev in 
aktivnosti na prebivalca in obiskovalcev le-teh vsako leto raste, število izposojenih enot na prebivalca in članov se 
postopoma umirja, prirast je odvisen od višine sredstev. V bodoče si bomo prizadevali ohraniti visoke rezultate, kar 
bo izjemno težko (manjša sredstva). Zaradi zavedanja, kako pomembna je bralna pismenost tako za posameznika 
kot za družbo kot celoto, bomo še več pozornosti namenili spodbujanju branja, zlasti otrokom in mladini ter 
starejšim. Posledično to pomeni, da bomo zadržali program in vse akcije spodbujanja. Da so to pravi projekti, 
dokazujejo tudi predstavitve le-teh na konferencah doma in v tujini. Obdržali bomo tudi evropski projekt Noč z 
Andersenom. Poleg kvantitete bomo spodbujali tudi branje kvalitetnih del. Zbiranje, ohranjanje in objavljanje 
domoznanskega gradiva - temu bomo namenjali več pozornosti, zlasti objavam na različnih portalih. E-knjige so za 
člane knjižnice brezplačno dostopne preko portala BIBLOS. Delež e-knjig je zanemarljiv, kajti na portal knjige 
uvrščajo založniki. Mreža knjižnic, torej tudi krajevne knjižnice, bistveno prispevajo k enakim možnostim dostopa. 
To zlasti velja za otroke in mladino, starejše ter tiste, ki zaradi različnih razlogov, tudi socialno ekonomskih, niso del 
(dnevne) migracije. Poleg odprtosti, števila prebivalcev in čitalnice na obisk in posledično izposojo vpliva tudi 
zaloga knjižničnega gradiva, ki je največja v knjižnici v Radovljici. 

 

Nujni pogoji za izvajanje javne službe 
Od 15.3.2018 dalje so v veljavi novi standardi in normativi z naslovom Strokovna priporočila in standardi za 
splošne knjižnice za obdobje 2018 - 2028. 

Ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva 

Standardi določajo, da ima vsaka organizacijska enota knjižnice najmanj: 4 izvode knjig na prebivalca, 100 tekočih 
naslovov informativnega periodičnega tiska v osrednji enoti in ne manj kot 30 tekočih naslovov informativnega 
periodičnega tiska za posamezno enoto, stopnjo obsega in prirasta neknjižnega gradiva v knjižnični zbirki določi 
knjižnica sama glede na aktualnost takega gradiva (pogojen s tehnološkim razvojem). Knjižnica le - to dosega, razen 
tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska za posamezno enoto. 

Standardi tudi določajo letni prirast novega gradiva, ki naj znaša vsaj 250 enot knjižnega gradiva, od tega 50 % ali 
več naslovov stroke in do 50 % naslovov leposlovja. Od tega je praviloma 30 % naslovov namenjenih otrokom. 
Knjižnica le-to ne dosega samo z nakupom, dosega le, če upoštevamo tudi podarjeno gradivo, nikakor pa ne dosega 
pri tekočih naslovih informativnega periodičnega tiska za posamezno enoto. 

Ustrezen prostor  

Knjižnice morajo, glede na temeljno poslanstvo, imeti tudi ustrezno velik, ustrezno opremljen in vsem prebivalcem, 
tudi slepim in slabovidnim, gluhim in gibalno oviranim, dostopen prostor. Prostorski standard dosega nova knjižnica 
v Radovljici, ostale enote pa ne. Nujno bi bilo potrebno urediti primerne prostore za knjižnico Begunje in Kropa 
(navedeni po abecednem vrstnem redu). 

Ustrezna računalniška in komunikacijska oprema: 

Število računalnikov je ustrezno, problem je njihova zastarelost (najstarejši so iz leta 2008); nujno je potrebno 
postopoma, vendar kontinuirano nadomeščati zastarelo opremo. Do informacij (internet) in vzajemne baze COBISS 
dostopamo s klasično povezavo, ki občasno povzroča težave. Z optično povezavo smo ta problem rešili vsaj v 
Radovljici in Lescah. V novi knjižnici v Radovljici bomo dokončali ustrezno opremo za slepe in slabovidne ter 
naglušne. 

Ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev 

Stanje zaposlenih: 
- 2,84 delavcev, ki opravljajo skupne storitve (vseh zaposlenih 5,35 skupnih delavcev - ključ za delitev stroškov 

je število prebivalcev, kar pomeni: 53 % Občina Radovljica, 23,7 % Občina Bled, 15 % Občina Bohinj in 8,3 
% Občina Gorje),  

- 11,65 redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnicah na območju Občine Radovljica, enote: Radovljica, 
Begunje, Brezje, Kropa in Lesce, 

- knjižnica nima zaposlenega bibliotekarja za izvajanje javne službe - domoznanstvo, 
- zaposlitvenega standarda knjižnica ne dosega pri strokovnih, manipulativnih in upravnih delavcih. 

V nadaljnjih korakih, ki jih bo več, je potrebno zagotoviti doseganje zaposlitvenega standarda knjižnice.  

Cilji: 
- zagotoviti aktualno knjižnično zbirko, vključno z e-gradivi, 
- stalno dopolnjevati domoznansko zbirko, 
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- zagotavljati storitve, ki jih potrebujejo vse skupine občanov za vseživljenjsko izobraževanje, bralno in 
informacijsko pismenost, kulturni razvoj in osebnostno rast ter za kvalitetno preživljanje prostega časa, 

- spodbujati branje na različne načine in za različne starostne skupine, 
- delovati v različnih družbenih omrežjih, 
- omogočiti občanom neomejen dostop do knjižničnega gradiva in informacij, 
- dopolniti spletno ponudbo knjižnice z digitaliziranimi vsebinami predvsem domoznanskega gradiva, 
- zagotoviti ustrezne prostore (tudi prilagojene za ljudi s posebnimi potrebami). 
   

Ukrepi:  
- zagotoviti letni prirast novega gradiva v skladu s standardnimi priporočili, 
- zagotoviti stalno dopolnjevanje domoznanske zbirke, 
- zagotoviti ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev, 
- zagotoviti tehnično in vsebinsko podporo za dostop do knjižničnih storitev na daljavo (izposoja elektronskih 

knjig, dostop do domačih in tujih baz podatkov, podaljševanje in rezervacija gradiva …), 
- posodabljanje računalniške in komunikacijske opreme, 
- delovati na izbranih družbenih omrežjih, 
- ohranitev prireditev in aktivnosti v smislu spodbujanja branja in spodbujanja aktivnega članstva, 
- ohranjanje in krepitev sodelovanja z vsemi javnimi zavodi in drugimi inštitucijami v občini in širše , 
- novi projekti:  

o projekt  Medgeneracijskega  centra  v  Radovljici  ‐  področje  spodbujanja  branja,  kvalitetnega 
preživljanja prostega časa, aktivnega staranja, …, 

o Zmoremo ‐ čez ovire do oviranih ‐ bibliopedagoška ura, namenjena otrokom v vrtcu in učencem do 
5.  razreda  osnovne  šole,  na  temo  inkluzije  slepih  in  slabovidnih  ter  zviševanje  kompetenc 
posameznika. 

Kazalci: 
- število izposojenih enot gradiva v primerjavi s slovenskim povprečjem, 
- obrat izposoje temeljne zbirke glede na slovensko povprečje, 
- prirast knjižničnega gradiva v skladu s standardnimi priporočili - število prirasta na leto, 
- število obiskovalcev v primerjavi s slovenskim povprečjem, 
- število obiskovalcev na 1000 prebivalcev,  
- število prireditev in aktivnosti, 
- število prireditev in aktivnosti na 1000 prebivalcev, 
- število obiskovalcev prireditev in aktivnosti, 
- število obiskovalcev prireditev in aktivnosti na 1000 prebivalcev, 
- število članov v primerjavi s slovenskim povprečjem, 
- število članov na 1000 prebivalcev, 
- uporaba knjižnice na daljavo v primerjavi s slovenskim povprečjem,  
- število prirasta v domoznanski zbirki,  
- število domoznanskega gradiva, člankov in prispevkov dostopnih na daljavo (domača stran in drugi portali npr. 

KAMRA, dLIB …), 
- število sledilcev na izbranih družbenih omrežjih, 
- število novih računalnikov, 
- število novih zaposlitev. 
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Muzeji radovljiške občine 
Zavod Muzeji radovljiške občine je ustanovila Skupščina občine Radovljica z združitvijo Čebelarskega muzeja v 
Radovljici, Muzeja talcev v Begunjah na Gorenjskem in Kovaškega muzeja v Kropi in izdala dne 12.12.1963 
ustanovitveno odločbo št. 022-56/63. Leta 1974 je bila MRO priključena v upravljanje Linhartova soba, leta 1976 pa 
Šivčeva hiša v Radovljici. Leta 2009 je bil zavod MRO s Sklepom Ministrstva za kulturo št. 6211-41/2009/1 vpisan 
v Razvid muzejev. S Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/30 z dne 19.03.2013 mu je bilo drugič 
podeljeno pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev. Dne 22.04.2009 je zavod z Občino Radovljica 
(ustanoviteljico) podpisal Pogodbo o upravljanju s premoženjem, št. 478-164/08, ki je v lasti Občine Radovljica. Vsi 
muzeji se nahajajo v spomeniško zaščitenih stavbah, ki so v lasti Občine Radovljica, razen graščine Katzenstein v 
Begunjah, ki je v lasti države. Muzej talcev se strokovno navezuje na Gorenjski muzej v Kranju. 

 

Lokacije, na katerih MRO danes opravlja naloge javne službe so: Čebelarski muzej v Radovljici, Mestni muzej v 
Radovljici, Galerija Šivčeva hiša v Radovljici, Kovaški muzej v Kropi in Muzej talcev v Begunjah na Gorenjskem. 

 

Temeljno poslanstvo MRO je zapisano v 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji radovljiške občine 
in sicer kot skrb za spoznavanje in razumevanje materialne kulturne dediščine, načina življenja in dela ter 
neoprijemljive kulturne dediščine znanj, vrednotenj, tehnik, modrosti in ustvarjalnosti ljudi v določenem času in 
prostoru. Svoj kulturni prostor in dediščino MRO predstavlja v povezavi s širšimi regionalnimi, nacionalnimi, 
oziroma globalnimi civilizacijskimi okviri doma in v tujini. Specifična dediščina, ki jo obravnava MRO, je zlasti 
dediščina čebelarstva; dediščina preteklega železarstva in življenja v Kropi in njeni okolici; spomin tragičnih 
dogodkov Slovencev med drugo svetovno vojno v zaporih v Begunjah na Gorenjskem ter dediščina mesta 
Radovljice, kjer je bil med drugim rojen tudi znameniti Slovenec Anton Tomaž Linhart. Z galerijsko dejavnostjo 
MRO širi zanimanje ljudi za preteklo in sodobno likovno ustvarjalnost, s poudarkom na zbirki knjižnih ilustraciji. 

 

Pomen in naloge delovanja Muzejev radovljiške občine je preučevanje, dokumentiranje, spoznavanje, razumevanje 
in promoviranje kulturne dediščine. Temelj muzejskega dela je varovanje premične in nesnovne kulturne dediščine, 
hranjenje in ohranjanje obstoječih in na novo pridobljenih zbirk ter posameznih predmetov, z namenom 
predstavljanja širši javnosti. Podatki o premični in živi dediščini ter njene aktivnosti se dokumentirajo v kartotekah 
in v računalniškem programu, vodi se inventarna knjiga za posamezno enoto. MRO nima konservatorsko-
restavratorske delavnice, zato osnovna dela opravijo kustosi sami, zahtevnejša dela pa izbrane institucije. Pri 
ohranjanju predmetov kulturne dediščine največjo težavo predstavlja shranjevanje - depoji. Nujno je potrebno 
zagotoviti ustrezne depoje za hranjenje predmetov, ki niso razstavljeni.  

 

Strategija izvajanja javne službe predstavlja skrbno ravnanje s predmeti, ki jih hrani MRO in določajo strokoven 
profil muzeja. Upravljanje zbirk mora temeljiti na jasno opredeljeni politiki in postopkih, ki podpirajo poslanstvo in 
namen zavoda. Upravljanje zbirk lahko deluje uspešno le, ko MRO odločitve o zbirkah sprejema po tehtnem 
premisleku in dosledno, za kar mora muzej imeti jasno strategijo. Zato je eden pomembnejših dokumentov za 
muzejske zbirke pisna politika upravljanja zbirk, ki služi kot praktični vodnik za zaposlene in hkrati kot javni 
dokument, ki pojasnjuje, kako zavod razume svojo odgovornost za zbirke, ki jih hrani. Naloga v naslednjih petih 
letih bo posodobiti načrt politike upravljanja zbirk. Pregledati je potrebno politiko za revizijo upravljanja zbirk, ki 
zajema predvsem postopke dokazovanja fizičnega obstoja predmetov in posodobitev podatkov o posameznih 
predmetih, kar bo v Čebelarskem in Mestnem muzeju mogoče le s pridobitvijo novih depojskih prostorov, ki bodo 
omogočali dostop do predmetov. Ob tem bo potrebno posodobiti strategijo razvoja zbirk. Cilji so: urediti depoje, 
inventarizirati in digitalizirati večji del zbirk ter povečevati zbirke skladno s politiko pridobivanja predmetov, ki 
določa vrste gradiva, ki jih bo MRO pridobival za svoje stalne zbirke v skladu s strategijo razvoja zbirk.  

 

Dokumentiranje predmetov kot zbiranje in zapisovanje podatkov o predmetih na različnih ravneh omogoča nemoten 
dostop do njih. Inventarne knjige so srce MRO in predpogoj za raziskovanje, predstavitve in širjenje znanja. MRO 
mora natančno vedeti, za katere predmete odgovarja po zakonu in kje se vsak posamezni predmet nahaja, zato 
potrebuje učinkovit sistem inventarizacije s priročnikom za postopke, po katerih poteka delo zaposlenih, predvsem 
kustosinje dokumentaliste, ki je bila zaposlena s 1.1.2019.  

 
Raziskovanje 
Muzeji MRO izsledke raziskav posredujejo s predstavitvami zbirk in v raznih publikacijah, zato so zbirke pravi 
zaklad za razvijanje raziskav in dopolnjevanje podatkovne baze kulturne dediščine. Potrebno je posodobiti načrt 
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raziskav v muzejih, ki zajema vse zbirke, ter nameniti več pozornosti arheološkim raziskavam, ki do sedaj skoraj 
niso bile prisotne v raziskovanju MRO. 

 

Uporaba zbirk - programi širjenja znanja 
Pomembna sestavina poslanstva MRO v službi javnega interesa je zagotavljanje dostopa zbirk različnim segmentom 
družbe do premične kulturne dediščine, vseh relevantnih podatkov in baze znanja muzeja. Razpon programov in 
storitev in predvsem njihova kakovost sta zelo pomembna za splošno uspešnost muzeja. Zato je pomembno 
strateško zasnovati vse programe, storitve in metode širjenja znanja kot so: razstave, izobraževanje, posebni 
programi in prireditve, publikacije in informacijske ter svetovalne storitve. Danes sodobna digitalna tehnologija 
omogoča precej enostaven dostop do podatkov o muzejskih predmetih in zbirkah, zato je pomembno, da se 
digitalizacija obstoječih klasičnih inventarnih zapisov muzejskega gradiva v digitalne za preteklo obdobje zaključi. 

 

Razstave 
Z razstavami, bodisi stalnimi ali občasnimi, se ustvarja neposreden stik med obiskovalci in muzejskimi zbirkami 
MRO. Tukaj ima vsak posameznik, ne glede na starost, socialni in ekonomski status, sam ali kot član skupine, 
priložnost in prostor, da si ogleda »resnični predmet« in z njim komunicira s pomočjo vrste razstavnih tehnik. V 
razstavni politiki MRO se morajo jasneje opredeliti cilji razstavnega programa, sodoben način prezentacije in 
izobraževanja ter število, frekvenca, velikost in vsebinski obseg razstav. 

 

Stalne razstave 
Stalne razstave so dolgoročne trajne prezentacije glavnih delov muzejskih zbirk v skladu s težiščem zbirk in z izjavo 
o poslanstvu muzeja. Redne prilagoditve in občasne prenove postavitev so nujne, ker prezentacije zbirk tako 
postanejo atraktivnejše in ne zastarajo. V naslednjem obdobju je potrebno dopolniti stalno razstavo knjižnih 
ilustracij v Galeriji Šivčeva hiša, ki se ni posodobila od leta 2003 naprej. Nujna je prenova Čebelarskega muzeja v 
smislu sodobnejših interaktivnih predstavnih vsebin kulturne dediščine, s poudarkom na približanju vsebin različnim 
starostnim skupinam, predvsem pa vključiti različne ranljive skupine, v Mestem muzeju pa več poudarka na 
znamenitih občanih, predvsem arhitektu Ivanu Vurniku, več poudarka na raziskovanju življenja in obrti v 
preteklosti. Posebno pozornost bomo namenjali raziskovanju, ohranjanju in predstavljanju industrijske kulturne 
dediščine (Tovarna Almira, Tovarna Sukno Zapuže, Tovarna Gorenjka, Iskra Mehanizmi, Plamen, ...). Cilji so da, 
interpretacije in postavitve zbirk ustrezajo sodobnim muzeološkim metodologijam in pristopom, pri postavitvah 
uporabljati več sodobnih in inovativnih materialov ter sistemov prezentacije in ob tem uporabljati sodobno avdio-
vizualno tehnologijo predstavljanja, kjer nagovarjamo več čutnih zaznav na enem mestu (multimodalnost). 

 

Založniški program  
Založniški program MRO bo sledil načelom kakovostnih kulturnih vsebin, raznovrstnosti in vrhunskosti, namenjen 
različnim ciljnim skupinam. Njegov namen je predvsem v povečanju prepoznavnosti strokovnega dela, promociji 
delovanja, promociji strokovnjakov MRO, povečanem zanimanju zbirateljev in sponzorjev, vse za večjo 
prepoznavnost MRO in doseganje različnih ciljnih skupin.  

 

Muzejska pedagogika 
Muzeji MRO predstavljajo neformalne prostore izobraževanja, kot dodano vrednost šolskemu in visokošolskemu 
sistemu izobraževanja, z zanimivimi vsebinami namenjenimi odraslim, družinam in tudi specifičnim skupinam. Cilj 
pedagoškega delovanja bo posodobiti aktualne programe in jih dopolniti z novimi vsebinami, privabiti skupine vseh 
starosti na pedagoško-andragoško izobraževanje iz cele Slovenije in mednarodno, s povezovanjem vseh lokalnih 
akterjev pri izvajanju pedagoške dejavnosti ter MRO postaviti kot del pedagoško turističnega spoznavanja kulturne 
dediščine. Razširiti pedagoški abonma za določeno ciljno skupino (mala muzealska šola, program postani kustos za 
en dan, itd.), postavitev učiteljske mreže po Sloveniji, delavnice za ranljive skupine, pop up pedagoške delavnice 
MRO.  

 

Knjižnično gradivo 
Namen delovanja knjižnice je v dopolnjevanju knjižničnih enot, tako z nakupi kot z izmenjavami in donacijami. Pri 
zbiralni politiki je potrebno spodbujati izmenjavo s preostalimi muzejskimi ustanovami, knjižnicami, institucijami in 
posamezniki. Cilji so: postaviti jasno strategijo zbiralne politike gradiva, saj se z oblikovanjem zbirke podpira 
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izvajanje strokovnih del muzejskih enot in s tem uresničevanje razvojnih ciljev MRO, omogočiti javen dostop do 
knjižničnega gradiva na dveh lokacijah (Radovljica in Kropa), sodelovanje vseh muzejskih enot MRO v povezavi z 
dokumentiranjem, interpretiranjem in razstavljanjem knjižničnega gradiva in aktivna izmenjava gradiva z domačimi 
in tujimi ustanovami.  

 

Obiskovalci in storitve zanje 
Razlog za obisk muzeja danes ni več samo izobraževalne narave. Obiskovalci v muzejih danes poleg muzejskih 
vsebin pričakujejo tudi razvedrilo, socialno interakcijo in participacijo. Muzeji vse večjo pozornost namenjajo 
možnosti participativne izkušnje. Zato je pomembno, da se muzej odloči, komu ponuja svoje programe, da pozna 
svoje obiskovalce, povpraša obiskovalce o meri zadovoljstva njihovega obiska, nenehno izboljšuje svoje programe, 
zagotavlja kakovostne storitve za obiskovalce, da so njihova doživetja prijetna, visoke kakovosti in jim ostanejo v 
spominu, da postanejo pogosti obiskovalci, prijatelji muzeja in ga priporočajo drugim. 

 

Politika obveščanja in orientacije 
Posredovanje informacij je izmed temeljnih nalog muzejev MRO in zato je pomembno, da muzeji upravljajo z 
informacijami na način, ki je v skladu s pravnimi in etičnimi smernicami. Za obiskovalce je orientacija nadvse 
pomembna, če želimo, da imajo od svojega obiska največje možno zadovoljstvo. Potrebno urediti tako notranjo 
orienatcijo v muzejih kot zunanjo. Cilji: več ažurnih informacij o muzeju, njegovih storitvah in lokaciji na spletni 
strani, celostno zasnovano tiskano informativno gradivo, informacije kako priti do muzeja (npr. iz centra mesta, s 
parkirišča), kar je sedaj slabo označeno, posodobiti orientacijo med obiskom muzeja, jasno označen vhodni in 
sprejemni prostor in prodaja vstopnic. 

 

Trženje in odnosi z javnostmi  
V naslednjem obdobju izdelati strateški načrta trženja, da pritegnemo večjo pozornost javnosti, saj je v današnjem 
času ponudba informacij postala ogromna, postati prepoznaven je danes večji izziv kot nekoč. Cilj tržne aktivnosti je 
povečati število obiskovalcev in uporabnikov pri vseh aktivnostih MRO. Naloge bodo: posodobitev spletne strani, 
aktivnejša udeležba na družabnih omrežjih, možnost dostopa gibalno oviranim v določene muzejske enote in 
informacije o tem, povečanje ponudbe ciljno usmerjenih razstav in programov, ki bodo pritegnile družine, mladino, 
upokojence in ranljive skupine, pripraviti družinske prireditve in doživetja, pridobivanje še večjega števila turistov 
kot obiskovalcev muzeja, predvsem pa sodelovanje z lokalnimi institucijami in drugimi po Sloveniji ter 
mednarodno. 

 

Kulturni turizem 
Število turistov, ki obiščejo Občino Radovljica se vsako leto povečuje. Kulturni turizem vključuje tradicijo, kulturne 
objekte, društva, ki se ukvarjajo z dediščino, predstavljanjem zgodovine mest, običajev, pomembnih posameznikov. 
Na tem področju se kaže velika priložnosti za delovanje MRO, predvsem v večjem obisku turistov vseh enot in s 
tem posledično večji prepoznavnosti institucije in aktivnim sodelovanjem z Javnim zavodom turizem in kultura 
Radovljica. Pripraviti bo potrebno muzejske programe za turiste in poiskati večje število turističnih organizacij, s 
katerimi bo potekalo sodelovanje. 

 

Odnosi z javnostjo 
Služba za odnose z javnostjo ima v muzeju pomembno delo, saj je tista od katere je odvisna prepoznavnost in 
obiskanost muzejev MRO lokalno, širše slovensko in mednarodno. MRO nima takšne službe, zato bo v naslednjem 
obdobju smotrno zaposliti osebo, ki se bo ukvarjala s trženjem in odnosim z javnostjo. Sedaj to delo opravlja 
direktorica in kustosinja pedagoginja. Delo službe za odnose z javnostjo temelji na načrtu dejavnosti za 
komuniciranje in skrbnem premisleku kaj, koga, kako in na kakšen način obveščati. Dobro načrtovani dogodki za 
javnost in pravočasno ter ustrezno informiranje prispevajo več kot vložena sredstva, namenjena klasičnemu načinu 
oglaševanju.  

 

Organizacijska struktura 
Organizacijska ali kadrovska struktura opisuje razmerja med zaposlenimi v muzeju in mora odražati poslanstvo in 
cilje muzeja. Strukturo muzeja danes opredelijo njegove različne funkcije, ne več toliko kustodiati ali posamezne 
enote. Struktura mora biti prožna zaradi sodelovanja med oddelki in za prihodnji razvoj. Z zaposlitvijo kustosinje 
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dokumentaliste se bodo v naslednjih letih uredile predvsem razmere v dokumentaciji, vse do inventarne knjige in 
digitalnega vpisovanja gradiva. Za uspešnejše delo bi vsekakor potrebovali tržnika in tudi kustosa arheologa, ki 
pričel z novimi raziskavami, ki jih do sedaj skoraj ni bilo. 

 

Sodelovanja in partnerstva  
Muzeji niso samozadostna enota. Delovati morajo v formalnih in neformalnih partnerstvih in sodelovati z drugimi 
muzeji in galerijami, institucijami, lokalnimi in regionalnimi oblastmi, nevladnimi organizacijami, zasebnimi 
ustanovami in podjetji ter z različnimi uporabniki in podporniki, da lahko kvalitetno izpolnjujejo svoje javno 
poslanstvo. V okviru letnega načrta je potrebno določiti proaktivni pristop k oblikovanju partnerstev, nadgradnjo že 
obstoječih in novih sodelovanj za boljše izvajanje ciljev in poslanstva MRO. 

 

Pridobivanje sredstev iz različnih evropskih razpisov  
Pridobivanje sredstev iz različnih evropskih razpisov je pomemben segment dela in razvoja MRO. Cilji so krepitev 
mednarodnega sodelovanja, iskanje uspešne prijave na evropske projekte in aktivno sodelovanje muzeja v sklopih 
kreativnih industrij, ki promovirajo dediščino in iz nje izhajajoče produkte. 

 

Strategija investicijskih vlaganj  
Dobro stanje vseh muzejskih stavb, kjer se izvaja dejavnost MRO, je pomemben predpogoj za uspešno delovanje 
zavoda. V stavbe, ki imajo status spomenika, je v skladu z ZVKD-1 potrebno v primeru posegov v prostor 
upoštevati smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.  

Kar zadeva delovne in razstavne prostore, mora MRO v naslednjih letih nedvomno doživeti nekaj ključnih 
sprememb. Za večjo prepoznavnost in celotno promocijo MRO je pomemben Čebelarski muzej, kjer je potrebno 
predstaviti zbirko na sodobnejši interaktivno pedagoški način, urediti prostore, tako da bodo omogočali tudi prostor 
druženja in participacije, povezati vse akterje na področju delovanja čebelarstva, vključiti urbano čebelarstvo in 
urediti sodobnejšo zasnovano muzejsko trgovino, tako v arhitekturnem kot prodajnem smislu.  

Dokončanje obnove Klinarjeve hiše, ki jo izvaja Občina Radovljica in sodobnejša interaktivna predstavitev 
tamkajšnje zbirke z več avdio-vizualnim interaktivnimi in participatornimi vsebinami in urejenimi depoji. Po izlivu 
vode februarja 2017 je del stavbe neuporaben. Posodobiti je potrebno prostor za druženje (projekcijska soba), 
možnost virtualnega muzeja, posodobitev muzejske trgovine z vsebino in obliko. 

V Šivčevi hiši je potrebno dopolniti stalno zbirko knjižnih ilustracij, urediti depoje, opremiti izobraževalni prostor in 
kotiček za muzejsko trgovino. Muzej talcev v Begunjah je potrebno posodobiti z več avdio-vizualno vsebinami in 
interaktivnimi aplikacijami. 

Predvsem pa poiskati nov, večji depojski prostor za Čebelarski in Mestni muzej. 

 

Strategija finančnega poslovanja  
Ekonomska kriza, ki je zaznamovala našo državo, je pustila posledice tudi na javnih financah. Zato bo potrebno v 
naslednjem mandatnem obdobju posvetiti veliko pozornosti finančnemu poslovanju in temu prilagajati način 
poslovanja, saj so programski in investicijski načrti zastavljeni ambiciozno, predvsem pa se je potrebno posvetiti še 
bolj angažiranemu pridobivanju lastnih sredstev. Cilji: strateško načrtovanje pridobivanja sredstev in njihove 
porabe, spremljanje in prijavljanje na razpise nepovratnih sredstev, optimizacija poslovanja za znižanje splošnih 
stroškov, razviti nove modele sodelovanja med privatnim in javnim sektorjem, poiskati pritok sponzorskih sredstev 
in pridobivanje finančne podpore za posamezne projekte. 

MRO pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna, proračuna Občine Radovljica, s 
prodajo blaga in storitev na trgu ter z donacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom. Za povečanje 
finančnega uspeha na področju prezentacije kulturne dediščine v okviru izvajanja javne službe mora MRO doseči 
boljše sodelovanje med osnovno strokovno skupino in pedagoško, tržno in promocijsko službo ter na ta način 
nadgraditi svoje temeljne produkte (razstave, publikacije, interaktivne delavnice) ter povečati privlačnost ponudbe 
tako matičnih kot tržnih programov za javnost. 
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Cilji: 
1. Urejena dokumentacija in digitalizacija muzejskega gradiva, v celoti izvedena inventura muzejskega gradiva in 
njegovo vrednotenje, izvedena inventarizacija in višji odstotek digitaliziranega gradiva.  

2. Povečanje muzejskih zbirk v skladu s strategijo zbiralne politike MRO. 

3. Razvoj posameznih področij raziskovanja (raziskovalna, publicistična in vzgojno-izobraževalna dejavnost, 
komuniciranje z javnostjo). Vzpostavitev novega področja proučevanja - arheologije. 

4. Horizontalno in vertikalno povezovanje z lokalnimi institucijami, po Sloveniji in mednarodno, povečanje 
prepoznavnosti. 

5. Strateški načrt dela Odnosov z javnostjo, za promocijo in dostopnost. 

6. Strategija investicijskih vlaganj, za napredek na vseh nivojih delovanja MRO. 

 

Ukrepi: 
1. Urediti problematiko depojev, stanje Klinarjeve hiše, vigenjca Vice in Slovenske peči. 

2. Pridobivanje novih predmetov za muzejske zbirke in elektronsko dokumentiranje dediščine. 

3. Zagotavljanje dostopnosti, mobilnosti in komunikativnosti muzejskega gradiva. 

4. Nadgrajevanje stalnih razstav in delna prenova razstavnih prostorov. 

5. Sodelovanje z lokalnimi izobraževalnimi institucijami lokalno in širše Slovensko. 

6. Povezovanje z muzejskimi institucijami (predvsem Gorenjske) in drugimi institucijami, predvsem lokalno in tudi 
širše. 

7. Prijava na razpise za evropske projekte in pridobivanje nepovratnih sredstev.  

8. Spodbujati kolektivno sodelovanje in skupinsko delo med zaposlenimi MRO. 

 

Kazalci: 
1. Število predmetov v urejenih depojih, atraktivni razstavni prostori, omogočeno kvalitetno delovno okolje. 

2. Število na novo popisane dediščine na terenu, na novo pridobljenih predmetov, na novo inventariziranih 
predmetov, na novo digitaliziranih predmetov v programu Galis. 

3. Število novih pedagoško-andragoških programov, število novih programov za ranljive skupine, število 
udeležencev na dnevih odprtih vrat, število obiskovalcev na spletu. 

4. Število aktivnosti medinstitucionalnega sodelovanja na lokalnem nivoju, na regionalnem in v nacionalnem 
obsegu. 

5. Število prijav in izvedenih evropskih projektov. 

6. Število gostovanj razstav v Sloveniji in v tujini. Število drugih gostujočih razstav v MRO. 

7. Število aktivnih udeležb strokovnih delavcev na konferencah in raznih izobraževanjih. 

8. Število aktivnih članstev zaposlenih v strokovnih organizacijah. 

9. Število nagrad, priznanj in pohval. 
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Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 
 

Javni zavod je v sedanji obliki nastal leta 2016 z združitvijo Javnega zavoda Turizem Radovljica in Linhartove 
dvorane Radovljica. JZ deluje tako na dveh področjih. Področje turizma je prvenstveno vezano na promocijo in 
oblikovanje turistične ponudbe občine Radovljica na slovenskem in tujem trgu ter z njo povezanih aktivnostih, 
področje kulture pa je prvenstveno usmerjeno v programe znotraj Linhartove dvorane. Poleg tega javni zavod izvaja 
številne aktivnosti z namenom oživljanja starega mestnega jedra Radovljice, ohranjanja ter promocije stavbne in 
nesnovne kulturne dediščine ter promocije prireditev ter podpore društvom, institucijam ter posameznikom pri 
organizaciji prireditev. Preko izvajanje promocije destinacije se hkrati krepi tudi zavedanju o kulturni dediščini ter 
želja po njenem ohranjanju. Hkrati kultura predstavlja pomemben delež turistične ponudbe destinacije. 

JZTKR ima 8 redno zaposlenih, 3 na področju kulture ter 4 na področju turizma in direktorja zavoda. Za izvajanje 
vseh zastavljenih programov so nujno potrebni tudi drugi sodelavci, predvsem študentje. 

 

Prispevki Javnega zavoda turizem in kultura Radovljica k razvoju kulture: 
1. PROMOCIJA KULTURE IN KULTURNE DEDIŠČINE 

 kulturna dediščina predstavlja pomemben del komunikacijske zgodbe destinacije. Pomembna je tako 
stavbna dediščina (Kropa, Radovljica, Grad Kamen) kot tudi premična dediščina, največkrat 
predstavljena v muzejih ter nesnovna dediščina (npr. Gregorjevo, koledne pesmi, običaji, znanja…). 
Kanali za promocijo te dediščine so spletno mesto destinacije, družabna omrežja, obiski novinarjev ter 
agentov, sejmi. 

 organizacija in izvedba programa v Linhartovi dvorani 
 promocija Radovljiške graščine kot prostora za kulturne dogodke 
 brezplačen voden ogled po starem mestnem jedru Radovljice enkrat tedensko 
 promocija prireditev, ki temeljijo na lokalni tradiciji in kulturni dediščini: Gregorjevo, Venerina pot, 

Narodno-zabavni vikend, … 
 priprava raznovrstnih dogodkov za zunanje naročnike, v katere vključimo lokalne kulturne umetnike in 

institucije 
2. PODPORA DRUŠTVOM, INSTITUCIJAM IN POSAMEZNIKOM  

 prodaja vstopnic za koncerte in prireditve v TIC Radovljica 
 objava večjih prireditev na destinacijski spletni strani, v newslettrih 
 mesečni koledar prireditev v občini, ki je objavljen v Deželnih novicah 
 izdaja poletnega in decembrskega tiskanega koledarja prireditev 
 dajanje Baročne dvorane, stojnic ter prireditvenega odra v najem 
 prodaja izdelkov domače obrti v TIC Radovljica 
 organiziranje tržnic lokalnih dobrot in izdelkov ter njihova promocija 
 sofinanciranje tradicionalnih prireditev 
 priprava in organizacija spremljevalnega programa za Festival Avsenik in Festival Narodno zabavne 

glasbe v Begunjah 
 priprava in izvedba razpisa za brezplačen najem Linhartove dvorane s strani lokalnih kulturnih društev, 

neprofitnih organizacij in javnih zavodov 
 

3. ORGANIZACIJE PRIREDITEV 

 Linhartova dvorana 
- Filmski program: art filmi, redne projekcije, MiniKinoArt, itakKinoArt, KinoGore, 

KinoVoziček, festival gorniškega filma - ena od festivalskih lokacij 
- Uprizoritvene umetnosti: Linhartov gledališki abonma, otroški abonma, predstave za izven, 

podpora lokalnim gledališkim skupinam: festival Linhartov maraton- JSKD 
- Glasbeni program: organizacija ali soorganizacija glasbenih prireditev 

 Prireditve v starem jedru Radovljice z namenom oživljanja mestnega jedra: Bolšjak, četrtkovi koncerti, 
decembrske prireditve, koncerti pevskih zborov in zasedb iz tujine 

 Festival čokolade 
 Hop-On Hop-Off avtobus, ki v času turistične sezone turiste z Bleda in Šobca usmerja v manjše kraje, 

kjer so organizirani vodeni ogledi in aktivnosti 
 Vodeni ogledi zanimivosti v slovenskem in v tujih jezikih za organizirane skupine 
 Nabiralnik Dedka Mraza in Čokoladna dogodivščina po mestu; gre za inovativen pristop k predstavitvi 

kulturnih zanimivosti mesta družinam na otrokom zanimiv način 
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4. POVEZOVANJE 

Javni zavod je član: 

 Združenje Zgodovinskih mest Slovenije; v združenju krepimo pomen kulturne dediščine v turizmu ter 
skrbimo za ohranjanje in oživljanje dediščine 

 EDEN destinacije; tu se združujejo destinacije, ki so zmagovalke in finalistke tekmovanja za naziv 
Evropske destinacije odličnosti 

 Julijske Alpe; združenje turističnih destinacij na območju UNESCO MAB območja 
 STO (Slovenska Turistična Organizacija); sodelovanje pri promociji in uvrščanju kulturnih zanimivosti 

in dogodkov v Radovljici v njihovo komunikacijo 
 ART Kino mreža Slovenije, Europacinemas network 

 

5. INVESTICIJE 

 informativna točka za obveščanje o kulturnih dogodkih na vhodu v staro mestno jedro 
 nakup nove strehe za zunanji oder 
 nakup nove centrale za zasilno razsvetljavo v Linhartovi dvorani 
 nakup monitorskih zvočnikov v globini odra 
 nakup novega platna za letni kino 
 nakup led reflektorjev in večje število žarnic za obstoječe reflektorje 
 obnova razsvetljave v spodnjem foyerju (obstoječo zamenjati z manj potratno led razsvetljavo) 
 posodobitev lučnega parka s kovinsko mrežo fiksirano nad odrom 
 sanacija prezračevalnega sistema z dodanim novim sistemom za hlajenje 
 priprava statično-arhitekturne dokumentacije za preureditev foyerjev in prostorov za nastopajoče ter 

obnova sanitarij za obiskovalce. 
 

Cilji: 

- krepitev prepoznavnosti destinacije z vključevanjem kulturne dediščine v turistične produkte in promocijo, 
- spodbujanje kulturnega turizma, 
- predstavitev kulturne dediščine preko različnih komunikacijskih kanalov (spletne strani, katalogi, sejmi, …), 
- oživljanje starega mestnega jedra Radovljice in skrb za njegov razvoj, 
- izkoristiti dane potenciale, ki jih omogoča Radovljiška graščina z Baročno in plesno dvorano, 
- novi inovativni pristopi k ogledu naše naravne in kulturne dediščine (družinska dogodivščina po Radovljici 

ter v nadaljevanju tudi po drugih krajih), 
- povezovanje organizatorjev prireditev s Turizmom Radovljica pri promociji prireditev, 
- priprave inovativnih promocijskih gradiv, 
- krepitev mailing baze naslovov za obveščanje o dogodkih in prireditvah, 
- še naprej ostati eden najvidnejših slovenskih malih kinematografov, 
- še naprej vzdrževati obstoječo opremo za predvajanje filmov in njen visok nivo, 
- vzdrževati gledališki in glasbeni program vsaj na obstoječem nivoju, 
- nakupiti in instalirati manjkajočo gledališko tehnično opremo, 
- zamenjati centralni sistem za zasilno razsvetljavo, 
- posodobiti sistem nakupa kart oziroma omogočiti nakup kart iz naslanjača, 
- opraviti nujne stavbne investicije: sanirati sanitarije, zamenjati potratno razsvetljavo v spodnjem foyerju z 

sodobnejšo in varčnejšo led razsvetljavo, sanirati oz. nadgraditi sistem za prezračevanje in hlajenje, 
- pripraviti vse potrebno za ureditev interjerja dvorane, in sicer tako, da bo omogočal večje število 

nastopajočih z ustrezno opremljenimi garderobnimi prostori in sanitarijami (vključno z vsaj enim tušem), da 
bo omogočal spremljevalne prireditve in pogostitve za večje število obiskovalcev (do 300). 

 

Ukrepi: 
- razvijati inovativne in kvalitetne produkte (storitve, izdelke in prireditve), ki temeljijo na dediščini, 
- promoviranje bogate kulturne dediščine destinacije, 
- uporaba sodobnih komunikacijskih poti in družabnih omrežij za promocijo kulturnih vsebin 
- izobraževanje na področju družabnih omrežij in sodobnih komunikacijskih poti, 
- zagotavljanje kvalitetnega programa na področju glasbene in uprizoritvene umetnosti, 
- vključevanje lokalnih umetnikov in ponudnikov v naše dogajanje,  
- organizacija in soorganizacija dogodkov na Linhartovem trgu in iskanje primernih vsebin za bogatitev 

ponudbe starega mestnega jedra, 
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- krepitev povezovanja z vsemi akterji na področju kulture v občini, 
- sodelovanje z obrtniki in rokodelci pri ohranjanju tradicionalnih obrti kot elementa kulturne dediščine, 
- promocija blagovne znamke Avsenik kot žive kulturne dediščine, 
- organizacija in koordinacija različnih dogodkov v Radovljiški graščini, 
- zagotovitev ustreznega kadra za izvedbo in koordinacijo dogodkov, 
- ureditev prostora za skladiščenje v Radovljiški graščini, 
- prijava na morebitne razpise EU za razvoj kulturnega turizma, 
- povezovanje z izobraževalnimi inštitucijami na območju Radovljice in predvsem z njihovimi otroškimi 

kulturno umetniškimi skupinami, 
- intenzivno delo na kinematografskem programu, predvsem na področju filmske vzgoje in sodelovanja v 

različnih kinematografskih mrežah,  
- vzdrževanje obstoječe opreme za filmsko prikazovanje in njena nadgradnja, 
- intenzivno delo na področju gledališča in glasbe, predvsem obstoječih abonmajev in prireditev za izven, 
- pripraviti in izvesti načrt nakupov in instalacije manjkajoče gledališke tehnične opreme, 
- posodobiti spletno stran Linhartove dvorane in na spletni strani omogočiti online nakup kart za prireditve, 
- opraviti najnujnejše stavbne investicije (sanirati sanitarije, zamenjati potratno razsvetljavo v spodnjem 

foyerju, vodotesno in energetsko sanirati vzhodno fasado dvorane, sanirati oz. nadgraditi sistem za 
prezračevanje in hlajenje, ...), 

- priprava načrta za ureditev interjerja dvorane. 
 

Kazalci: 
- število prireditev na Linhartovem trgu,  
- nakup in ureditev točke za napoved kulturnih prireditev v občini, 
- nakup nove sodobnejše strehe za zunanji oder, 
- število obiskovalcev na prireditvah v organizaciji JZTKR, 
- število obiskovalcev na spletnih straneh o prireditvah (koledar prireditev), 
- število elektronskih naslovov za pošiljanje newslettra, 
- število prijateljev in sledilcev na družabnih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter, 
- število obiskov tujih novinarjev in agentov, 
- število objav o prireditvah v medijih in na spletnih straneh, 
- ocene o starem mestnem jedru ter kulturnih vsebinah na TripAdvisorju, 
- število prireditev v organizaciji ali soorganizaciji zavoda, 
- število prireditev v Baročni in Plesni dvorani Radovljiške graščine. 
- število obiskovalcev kinopredstav v Linhartovi dvorani v primerjavi z drugimi malimi kinematografi, 
- število obiskovalcev gledaliških prireditev v Linhartovi dvorani, 
- število obiskovalcev glasbenih prireditev v Linhartovi dvorani, 
- priprava elaborata in izvedba zamenjave centralnega sistema za zasilno razsvetljavo, 
- dokup reflektorjev oziroma posodobitev lučnega parka, 
- lansiranje nove spletne strani in omogočanje oddaljenega nakupa vstopnic za prireditve, 
- nakup in instalacija kovinske mreže, ki nadomešča cuge, 
- sanacija sanitarij v spodnjem foyerju, ter instalacija nove razsvetljave v spodnjem foyerju, 
- energetska in vodotesna sanacija vzhodne fasade, 
- sanacija sistema za prezračevanje in hlajenje, 
- nakup novega platna za letni kino. 
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Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Radovljica 
 

Poslanstvo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je že od ustanovitve leta 1996 spodbujanje kulturne 
ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočanje 
dostopnosti kulturnih vsebin na celotnem slovenskem kulturnem prostoru ter vključevanje v kulturno mrežo in 
mednarodno sodelovanje. Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica je ena izmed 59 
območnih izpostav v Sloveniji. Sedež izpostave je v Radovljiški graščini. 

 

Temeljni program je v osnovni strukturi piramidna shema in mrežna povezanost vseh 59 območnih izpostav na ravni 
Republike Slovenije. Kot strokovna, organizacijska in finančna podpora daje poudarek svetovanju, kakovostnemu 
izobraževanju in izobraževanju usmerjenim prireditvam, založništvu ter zagotavljanju strokovne in organizacijske 
pomoči kulturnim društvom. Izoblikovane ima strokovne standarde, s katerimi daje možnost ljubiteljskim kulturnim 
društvom, da kakovostno napredujejo. Uspešno vsakoletno organiziramo območna srečanja po posameznih 
dejavnostih, s strokovnim spremljanjem in možnostjo napredovanja sodelujočih skupin na regijski nivo in v 
nadaljevanju preko selekcije na državni nivo. Organiziramo kulturne prireditve, seminarje, delavnice, tečaje, 
kolonije, izdajamo strokovne revije in publikacije, na podlagi javnih razpisov naše krilne organizacije v Ljubljani. 

 

Vizija in cilji Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica v obdobju lokalnega 
programa kulture od 2019 - 2022 ostajajo še v naprej v krepitvi, vzpodbujanju ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
nudenju strokovne pomoči ljubiteljskim kulturnim društvom v občini, povezovanju z drugimi javnimi zavodi, 
šolami, vrtci in lokalno skupnostjo, skrbi za kulturno vzgojo med mladimi, skrbi za čim večjo dostopnost kulturnih 
dobrin čim širšemu krogu občanov, predvsem pa dvig kakovosti posameznih skupin. 

 

Na območju Občine Radovljica v naših programih trenutno sodeluje 19 kulturnih društev, tri osnovne šole s 
podružničnimi enotami, vrtec in društvo upokojencev s pevsko sekcijo. V naši primarni programski piramidi, ki 
zajema vse kulturno umetniške dejavnosti so v letu 2018 sodelovala naslednja društva: 

 

Vokalna glasba 

Zborovstvo je v Občini Radovljica najbolj razširjena oblika ljubiteljske dejavnosti. V pevskih zborih in skupinah se 
udejstvuje več kot 460 ljubiteljskih ustvarjalcev. Sklad jim omogoča strokovno spremljanje njihovih nastopov na 
treh ravneh: na območni ravni se lahko predstavi vsak zbor, na regijski ravni spodbujamo zanimiveje sestavljene 
sporede, na državni pa težimo k mednarodni primerljivosti rezultatov. Omogočamo jim izobraževanje, tako 
zborovodjem, kot tudi pevcem. Zborovska scena je zelo živa in pisana, saj so vanjo vključene vse starostne skupine. 
Večina zborov je dejavnih lokalno. Največ odraslih zborov je mešanih, sledijo moški, ženski in male skupine. Vse 
tri osnovne šole v občini imajo tudi svoj zbor. Poleg teh zborov pa delujejo tudi po župnijah cerkveni zbori. 

 

Nosilci vokalne dejavnosti so: 
- Otroški PZ Glasbene šole Radovljica 
- Otroški PZ OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica PŠ Ljubno 
- Mlajši otroški PZ OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica PŠ Mošnje 
- Otroški PZ OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica (dva zbora) 
- Otroški PZ Kulturnega društva Kropa 
- Mladinski PZ OŠ Fran Saleški Finžgar Lesce 
- Otroško mladinski PZ Kulturnega društva Kropa 
- Otroški PZ OŠ Staneta Žagarja Lipnica PŠ Ovsiše 
- Otroški PZ OŠ Fran Saleški Finžgar Lesce PŠ Begunje 
- Otroški PZ OŠ Staneta Žagarja Lipnica 
- Mladinski PZ OŠ Staneta Žagarja Lipnica 
- Otroški PZ OŠ Fran Saleški Finžgar Lesce 
- Otroški PZ Vrtec Radovljica 
- Otroški PZ Spominčice Kulturnega društva Brezje 
- Mešani PZ Anton Tomaž Linhart Radovljica 
- Moški PZ Triglav Lesce 
- Moški PZ Kropa 
- Mešani PZ Koledva Kropa 
- Ženska vokalna skupina Koledva Kropa 
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- Mešani PZ Veteran Radovljica 
- Moški PZ Podnart 
- Mešani PZ Ljubno 
- Ženski PZ Lipa DU Radovljica 
- Vokalna skupina Korona KUD Radovljica 
- Mešani PZ Lipnica KTD Kamna Gorica 

 
Inštrumentalna dejavnost 

Na področju inštrumentalne glasbene dejavnosti Sklad nima popolnoma piramidalno zastavljenega sistema, a kljub 
temu društvom omogočamo, da se publiki in strokovni javnosti predstavijo na različnih nivojih. Na regijski ravni 
poskušamo s programsko zasnovo spodbuditi čim večji interes za prikaz godbeništva in ostalih inštrumentalnih 
sestavov. Na državni ravni pa društvom omogočamo kvalitetno izvedbo tekmovanja in izobraževanja. Tudi na 
izobraževalnem področju dirigentom omogočamo izobraževanje preko naših izobraževalnih oblik. 

Nosilci inštrumentalne dejavnosti so: 
- Pihalni orkester Lesce 
- Harmonikarski orkester KUD Radovljica 
- Bid bang Radovljica 
- Ljudski pevci in godci KPD Lesce 
- Ljudski pevci in godci Vuk Karadžić Radovljica 

 
Gledališka, lutkovna in recitacijska dejavnost 

Druga najbolj razširjena kulturna dejavnost v občini je gledališka. Ljubiteljsko gledališko in lutkovno dejavnost je 
mogoče v grobem razdeliti na dva dela: na dejavnost, ki nastaja v okviru društev in skupin, ter tisto, ki nastaja v 
okviru vrtcev in šol. Gledališka srečanja potekajo na treh ravneh: območni, regijski in državni. Na teh srečanjih se 
lahko predstavijo vse skupine, ki delujejo v kulturnih društvih, šolah, ustanovah. Po selekcijskem ogledu se izbrane 
predstave uvrstijo na regijsko srečanje in nadalje na državno srečanje. Namen srečanj pa ni samo prikazati in 
izpostaviti najkvalitetnejšo produkcijo ljubiteljskega gledališča, temveč na podlagi strokovne ocene selektorja, ki 
naredi analizo vsake predstave posebej, svetovati društvu, ki dobi na ta način relevantno in strokovno oceno svojega 
dela. 

Nosilci gledališke, lutkovne, in recitacijske dejavnosti so: 
- Otroška gledališka skupina Čoftica KD Kropa (2 skupini) 
- Otroška gledališka skupina OŠ Staneta Žagarja Lipnica 
- Otroška gledališka skupina OŠ Fran Saleški Finžgar Lesce 
- Otroška gledališka skupina Linhartovi čukci OŠ Anton Tomaž Linhart Radovljica (2 skupini) 
- Lutkovna skupina KUD Theatrum Mundi Radovljica 
- Gledališka skupina Ekonomske šole in gimnazije Radovljica 
- Gledališka skupina CUDV Radovljica 
- Odrasla gledališka skupina Čofta KD Kropa 
- Odrasla gledališka skupina Linhartov oder KUD Radovljica 
- Mladinska gledališka skupina Čofta KD Kropa 
- Odrasla gledališka skupina Vuk Karadžić Radovljica 
- Odrasla gledališka skupina KD dr. Jakoba Prešerna Begunje 
- Recitacijska skupina Vuk Karadžić Radovljica 
- Recitacijska skupina KUD Radovljica 
- Recitacijska skupina KD Kropa 

 
Folklorna dejavnost 

Folklorna dejavnost zajema poustvarjanje snovne in nesnovne (vsa znanja, veščine, dejavnosti, vedenja, spretnosti, 
ustvarjalnosti, ..) kulturne dediščine na treh nivojih. S (po)ustvarjanjem oblačilne podobe, zvočil in glasbil se 
vključujejo skupine v področje premične kulturne dediščine, s (po)ustvarjanjem glasbe, plesa, ritualov, 
pripovedništva …) pa v področje nesnovne kulturne dediščine. Posredno se skupine srečujejo pri izbiri posameznih 
spletov še z vrsto drugih področij, kot so zgodovina prava, cerkvena zgodovina, zgodovina gospodarskih dejavnosti, 
družbenopolitičnih gibanj in drugo. Folklorna dejavnost se tako srečuje na eni strani z dejavnostjo iz preteklosti, na 
drugi strani pa posega po sodobni odrsko-scenski umetnosti. Odrasle folklorne skupine v svojih programih 
poustvarjajo plesno izročilo in z njim povezano vokalno inštrumentalno glasbo, šege in navade, s folklornimi 
kostumi pa ponazarjajo oblačenje ljudi različnih družbenih skupin iz različnih zgodovinskih obdobij in območij. 
Otroške folklorne skupine pa se bolj posvečajo poustvarjanju otroškega izročila. Da pa bi bilo delo v teh skupinah 
čim bolj kvalitetno, organiziramo delavnice, seminarje. 
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Nosilci folklorne dejavnosti so: 
- Otroška folklorna skupina Voše KD Podnart 
- Otroška folklorna skupina Č'belce KD Mošnje in OŠ Anton Tomaž Linhart Radovljica 
- Otroška folklorna skupina Č'bele KD Mošnje in OŠ Anton Tomaž Linhart Radovljica 
- Otroška folklorna skupina Kresničke KD Brezje 
- Otroška folklorna skupina Vukove ptičice Vuk Karadžič Radovljica 
- Odrasla folklorna skupina KPD Lesce 
- Odrasla folklorna skupina Korenine Radovljica 
- Odrasla folklorna skupina Vuk Karadžič Radovljica 

 
Filmska, likovna in fotografska dejavnost 

Glavni cilj, ki ga skušamo doseči, tako s filmsko, likovno, kot tudi fotografsko dejavnostjo, je splošna filmska, 
likovna in fotografska razgledanost. Spodbujati želimo kreativnost, zato naš Sklad organizira vrsto tečajev, delavnic 
in seminarjev na ravni države. Tudi na področju teh dejavnosti organiziramo srečanja s prisotnostjo strokovnih 
spremljevalcev. 

Nosilci filmske, likovne in fotografske dejavnosti so: 
- Filmska sekcija KD Kropa  
- Likovna skupina KUD Velika narava Lancovo 
- Likovna skupina Vir KUD Radovljica 
- Fotografsko društvo Radovljica 

 
Cilji: 

- ohranjanje programske piramide za vse dejavnosti, 
- vključevanje vseh ljubiteljskih kulturnih skupin v piramidni sistem, 
- krepiti kakovost ljubiteljskih kulturnih skupin, 
- vzpodbujati posameznike in skupine k udeležbi na različnih izobraževanjih, 
- ohranjati brezplačni ogled prireditev čim večjemu krogu obiskovalcev. 

 
Ukrepi: 

- izvedba območnih srečanj po dejavnostih, 
- strokovna pomoč ljubiteljskim kulturnim društvom in skupinam, 
- skupinam omogočiti finančno dosegljiva izobraževanja preko krovne organizacije JSKD. 

 
Kazalci: 

- izvedena območna srečanja po dejavnostih, 
- število ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki sodelujejo v programih JSKD, 
- število članov, ki sodelujejo v programih JSKD, 
- število projektov v organizaciji in soorganizaciji JSKD, 
- število obiskovalcev na prireditvah, ki jih organizira JSKD, 
- število društev, ki napredujejo v piramidnem sistemu na regijski in državni nivo, 
- število izvedenih izobraževanj, 
- število udeležencev izobraževanj. 
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Glasbena šola Radovljica 
 

Glasbena šola je pomembna vzgojno-izobraževalna institucija, ki z izvajanjem vizije, poslanstva, nalog in ciljev 
prispeva pomemben delež k oblikovanju pozitivnih vrednot, samopodobe in zavesti tako posameznika kot skupnosti. 
Kot glasnik kulture in povezovalni element med tradicijo in prihodnostjo je dolžna svoje delovanje osmisliti z jasno 
vizijo in cilji. Glasbena šola Radovljica ima bogato tradicijo in dobro postavljene temelje, ki pa so, vsaj na nekaterih 
področjih, potrebni obnove in posodobitve. 

Kot vzgojno-izobraževalna institucija se mora zavedati večplastnih učinkov, ki jih posreduje okolju in 
posameznikom. Doživetja in znanja, ki jih učenci pridobijo v tej ustanovi, postanejo dragocena popotnica za njihovo 
bodoče življenje. Zato so dobra organiziranost, sistematičnost in strokovnost osnova za kvalitetno izveden 
pedagoški proces. Nujna je tudi dobra usklajenost med vsemi strokovnimi organi šole: vodstvom, učiteljskim 
zborom, svetom šole, svetom staršev in ustanovitelji. 

Glasbena šola Radovljica je kot javni zavod vključena v vzgojno-izobraževalni sistem. Izpolnjuje splošne vzgojno-
izobraževalne smotre, še zlasti pa: 

- odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti, 
- sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva, 
- doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih 

ansamblih, orkestrih in pevskih zborih, 
- pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje, 
- omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja, 
- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, 
- seznanjanje učencev z dosežki na področju glasbene kulture in navajanje k estetskemu doživljanju 

glasbene umetnosti, 
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 
- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 
- ob vaji inštrumenta si učenec razvija vztrajnost, samonadzor, odgovornost in delovne navade, 
- skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti, 
- vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine, 
- prirejanje internih in javnih nastopov, glasbenih večerov, akademij, proslav, sodelovanje na raznih 

izvenšolskih kulturnih dogodkih (npr. odprtja razstav ipd.). 
Glasbena šola Radovljica deluje na območju štirih občin: Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj. Vanjo se vpisujejo 
otroci od 5. leta starosti dalje. Vsako leto se vpiše od 60 do 70 novih učencev. Najmlajši se lahko vključijo v 
skupinski pouk in sicer predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico. Kasneje izberejo enega od 20-ih 
različnih predmetov, ki jih poučujemo na glasbeni šoli. Šolanje zaključijo pri različnih starostih, kar je odvisno od 
predmeta, ki ga učenec igra. Glasbeno šolo Radovljica trenutno obiskuje 372 učencev individualnega pouka ter 44 
učencev predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice. Poleg tega jih obiskuje plesni oddelek še 30 učencev 
na plesni pripravnici ter 7 učencev na baletu. Od tega jih hodi 20 učencev na modul Avsenik. 

V Radovljici se izvaja pouk violine, viole, violončela, klavirja, orgel, harmonike, kljunaste flavte, klarineta, 
saksofona, flavte, fagota, citer, kitare, trobente, pozavne, tube, druga konična trobila tolkal, petja, baleta, nauka o 
glasbi in solfeggia, predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice, plesne pripravnice. Poleg individualnega in 
skupinskega pouka izvajamo še komorno in orkestrsko igro. Na šoli deluje pet orkestrov: pihalni, godalni, dva 
harmonikarska in kitarski ansambel, pa tudi pevski zbor. 

Glasbena šola Radovljica je močno vpeta v kulturno dogajanje na območju vseh štirih občin. Vsako leto pripravimo 
okrog 130 nastopov učencev, od tega je približno 70 javnih in to večina v sodelovanju z drugimi ustanovami in 
društvi (osnovne šole, vrtci, Občina Radovljica, JSKD, Knjižnica A. T. Linharta, kulturna društva). Veliko 
sodelujemo tudi z glasbenimi šolami doma in v tujini. Nekaj naših učencev se vsako leto odloči za nadaljevanje 
izobraževanja na srednji stopnji. Le-tem, pa tudi uveljavljenim slovenskim in tujim glasbenikom, nudimo možnost 
izvedbe koncertov v dvorani glasbene šole ali v Baročni dvorani. Naši učenci se tudi redno udeležujejo tekmovanj - 
regionalnih, državnih in mednarodnih, kjer praviloma dosegajo visoke uvrstitve. 

Prostorski pogoji so se v zadnjih letih močno izboljšali (pridobitev novih prostorov v 2. nadstropju, pridobitev novih 
prostorov v Begunjah, zvočna izolacija učilnic ter opremljanje le-teh z računalniki, možnost uporabe Baročne 
dvorane za večje nastope), toda prostorska stiska še vedno ostaja. Tako pouk tolkal še vedno poteka v prostorih 
godbe Lesce, kljunaste flavte v pisarni JSKD - Območna izpostava Radovljica, v sili pa se uporabljajo tudi prostori 
kot so knjižnica, pisarni ravnatelja in pomočnice ravnatelja ter dvorana. Včasih se morata v enem popoldnevu v isti 
učilnici zaradi prostorske stiske zvrstiti dva učitelja, zato se pouk potegne pozno v večer. 

Drugo težavo predstavlja graščinska stavba sama, saj zaradi starosti vsako leto kliče po različnih obnovah (dotrajani 
podi, skrivljena vrata, okna, itd).  
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Zaradi omejitev s strani ministrstva, ki ne dovoli povečanja števila oddelkov, moramo vsako leto precej učencev, ki 
se zanimajo za vpis, zavrniti in so tako prisiljeni poiskati drugačne oblike izobraževanja.  
 

Cilji: 
- v najkrajšem možnem času pridobiti 2 dodatni učilnici, primerni za pouk inštrumentov in petja, 
- dokončno opremiti Plesno dvorano v Radovljiški graščini za potrebe pouka baleta,  
- povečati zanimanje novih učencev za vpis, zlasti pri deficitarnih instrumentih, 
- dvigniti kvaliteto učnega procesa, 
- ohranjati pomembno vlogo GŠ Radovljica v kulturnem dogajanju občine. 

 

Ukrepi: 
- intenzivno reševanje prostorske problematike,  
- promocija šole v vrtcih in nižjih razredih osnovnih šol ter na dnevu odprtih vrat, 
- organizacija internih izobraževanj, 
- organizacija internih, javnih, razrednih in tematskih nastopov, 
- aktivno vključevanje v družabno in kulturno življenje okolja, 
- aktivno prizadevanje za pridobivanje novih sredstev, 
- samoevalvacija. 

 

Kazalci: 
- število učencev v glasbeni šoli, 
- število koncertov, nastopov, prireditev, 
- število sodelujočih na državnih in mednarodnih tekmovanjih, 
- dosežki na regionalni in nacionalni ravni, 
- število nastopov učencev na zunanjih prireditvah, 
- število internih izobraževanj, 
- število udeležencev izobraževanj, 
- število obiskovalcev prireditev. 
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Drugi projekti in prireditve 
 

Občina Radovljica sofinancira projekte na področju kulturne dejavnosti z namenom zagotoviti kakovostno in 
raznoliko kulturno ponudbo svojim občanom in drugim obiskovalcem. Prireditve so pomemben element kulturne in 
turistične ponudbe, saj nudijo možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa lokalnemu prebivalstvu in turistom. 
Nekatere prireditve so z dolgoletnim izvajanjem postale tradicionalne, dosegle pa so tudi visoko kakovostno raven. 
Občina bo še naprej podpirala tradicionalne prireditve, spodbujala pa bo tudi nove kulturne projekte. Med najbolj 
prepoznavnimi projekti sta Festival Radovljica in Festival Avsenik. 

Festival Radovljica je mednarodni festival stare glasbe, ki poteka v organizaciji Društva ljubiteljev stare glasbe 
Radovljica. V več kot treh desetletjih se je festival iz poletne glasbene šole razvil v prepoznaven in uveljavljen 
glasbeni dogodek v evropskem kulturnem prostoru. Društvo skupaj z umetniškim vodjem ves čas uspeva ohraniti 
visoko umetniško raven festivala. Vsako leto ponudijo občinstvu deset izvrstnih koncertov, ki so programsko 
raznoliki in na zelo visoki kakovostni ravni. Leta 1997 je Občinski svet Občine Radovljica sprejel sklep o Festivalu 
Radovljica in s tem zagotovil dolgoročno podporo te takrat že tradicionalne in odmevne mednarodne prireditve. 
Festival na podlagi razpisa v obdobju 2018-2021 sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo.  

Ansambel bratov Avsenik je najuspešnejša in najbolj poznana slovenska glasbena skupina v evropskem in 
svetovnem merilu. Slavko Avsenik je bil zaradi izjemnih uspehov na področju narodno-zabavne glasbe, ki so 
prispevali k ugledu občine, decembra leta 1997 imenovan za častnega občana Občine Radovljica. Avsenikova 
narodno-zabavna glasba predstavlja živo kulturno dediščino, ki je močno prispevala k prepoznavnosti lokalnega 
okolja in Slovenije v svetu. S Festivalom Avsenik, ki ga obišče tudi veliko obiskovalcev iz tujine, se nadaljuje 
izjemna zgodba Avsenikove glasbe. Zadnji festival je bil izveden v letu 2017, naslednji Festival Avsenik pa bo 
izveden avgusta 2019. 

Občina sredstva za kulturne programe in projekte kulturnim društvom in drugim izvajalcem dodeljuje preko javnih 
razpisov. Tako so vsako leto objavljeni javni razpisi za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
sofinanciranje kulturnih projektov, sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine ter sofinanciranje 
obnove stanovanjskih in poslovno stanovanjskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine. 

Občina Radovljica je na podlagi izvajanja številnih aktivnosti spodbujanja branja in razvoja bralne kulture v občini v 
letu 2017 prejela naziv Branju prijazna občina, katerega veljavnost je tri leta. Občina bo tudi v bodoče izvajala in 
podpirala različne aktivnosti in projekte, ki pripomorejo k izboljšanju bralne pismenosti, spodbujanja branja in 
razvoja bralne kulture. 

Občina ob obeh občinskih praznikih vsako leto organizira prireditev s podelitvijo občinskih priznanj, v katero 
vključuje domače kulturne ustvarjalce. Preko teh praznovanj in občinskih priznanj se želi občina primerno zahvaliti 
tudi občanom, ki so dali ali dajejo lokalnemu in tudi širšemu okolju poseben pečat.  

Občina Radovljica se povezuje tudi mednarodno, predvsem s pobratenima občinama Svilajnac iz Srbije in Ivančice 
iz Češke. Kulturno sodelovanje poteka predvsem na ravni izmenjave nastopov kulturnih skupin, razstav, sodelovanja 
na Festivalu čokolade ipd.. 

Cilj občine je zagotoviti kontinuiteto tradicionalnih prireditev, ohraniti njihovo kvaliteto, obenem pa jih nadgraditi z 
dodatnimi vsebinami in jih v čim večji meri vključiti v kulturno in turistično ponudbo občine. Za doseganje teh 
ciljev bo občina še naprej nudila podporo visoko kvalitetnim prireditvam in v proračunu zagotavljala sredstva za 
njihovo sofinanciranje, treba pa je tudi krepiti povezovanje organizatorjev prireditev z ostalimi nosilci razvoja 
kulture in turizma v občini v smislu nadgradnje prireditev in njihove čim boljše promocije. 
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JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU KULTURE 
 
Z Odlokom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (UVG, št. 30/98), Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (DN UO, št. 52/05) ter Odlokom o 
dopolnitvi Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (DN UO 178/2013) so bile kot javna 
infrastruktura na področju kulture opredeljene naslednje nepremičnine na območju občine Radovljica, in so 
namenjene pretežno opravljanju kulturne dejavnosti: 

1. Graščina Radovljica-del  
2. Šivčeva hiša Radovljica 
3. Knjižnica A. T. Linharta Radovljica - prejšnja 
4. Muzej Kropa 
5. Vigenjc Vice v Kropi 
6. Slovenska peč v Kropi 
7. Vodni objekti v Kropi (rake, bajer) 
8. Vodni objekti v Kamni Gorici (rake) 
9. Muzej talcev Begunje 
10. Grad Kamen v Begunjah 
11. Kulturni dom Podnart 
12. Dom krajanov Kamna Gorica - del  
13. Kulturni dom Lancovo 
14. Kulturni dom Srednja Dobava 
15. Kulturni dom Brezje 
16. Kulturni dom Ljubno 
17. Kulturni dom Kropa - del 
18. Linhartova dvorana Radovljica 
19. Kulturni dom Mošnje 
20. Družbeni center Lesce 
21. Knjižnica A. T. Linharta Radovljica - nova 

 

Navedene nepremičnine so večinoma v upravljanju javnih zavodov na področju kulture ter krajevnih skupnosti. Kot 
javna infrastruktura na področju kulture je bila razglašena tudi oprema v zgoraj navedenih nepremičninah, ki služi 
kulturnim dejavnostim. 

Cilj je redno vzdrževanje navedenih objektov in investicijsko vzdrževanje glede na proračunske zmožnosti. 
Predvidena vlaganja v nepremičnine in opremo v naslednjem štiriletnem obdobju so navedena v poglavju Investicije 
na področju kulture.  
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INVESTICIJE NA PODROČJU KULTURE 
 

Javni interes na področju investicij v nepremično kulturno dediščino in v javno kulturno infrastrukturo vključuje 
zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti in izboljšanje dostopnosti do kulture. Poleg tega 
vključuje celostno ohranjanje nepremične kulturne dediščine (prenova, upravljanje in oživljanje). Javni interes 
občine se uresničuje z investicijami v kulturno dediščino in javno kulturno infrastrukturo v občinski lasti.  

Poleg rednega vzdrževanja objektov javne kulturne infrastrukture, ki ga izvajajo upravljavci posameznih objektov, 
so v naslednjih štirih letih predvidene predvsem naslednje investicije: 

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica: 
- ureditev primernih prostorov za knjižnici Begunje in Kropa, 
- zamenjava zastarele računalniške opreme. 

Muzeji Radovljiške občine: 
- obnova Klinarjeve hiše v Kropi - Kovaški muzej, vigenjca Vice in Slovenske peči 
- ureditev depojev, 
- zamenjava dotrajane računalniške opreme in nakup druge opreme, 
- nakup muzejskih predmetov. 

Turizem in kultura Radovljica: 
- informativna točka za obveščanje o kulturnih dogodkih na vhodu v staro mestno jedro 
- nakup nove strehe za zunanji oder 
- nakup nove centrale za zasilno razsvetljavo v Linhartovi dvorani 
- nakup monitorskih zvočnikov v globini odra 
- nakup novega platna za letni kino 
- nakup led reflektorjev in večje število žarnic za obstoječe reflektorje 
- obnova razsvetljave v spodnjem foyerju (obstoječo zamenjati z manj potratno led razsvetljavo) 
- posodobitev lučnega parka s kovinsko mrežo fiksirano nad odrom 
- sanacija prezračevalnega sistema z dodanim novim sistemom za hlajenje 
- priprava statično-arhitekturne dokumentacije za preureditev foyerjev in prostorov za nastopajoče ter obnova 

sanitarij za obiskovalce 

Glasbena šola: 
- pridobiti 2 dodatni učilnici, primerni za pouk inštrumentov in petja, 
- dodatno opremiti Plesno dvorano v Radovljiški graščini za potrebe pouka baleta, 
- zamenjava dotrajanih oken, 
- obnova dotrajanih tlakov v učilnicah. 

Drugi objekti: 
- obnova gradu Kamen, 
- vzdrževanje Radovljiške graščine, 
- obnova grajskega parka v Radovljici, 
- Kulturni dom Kropa - izvedba ukrepov za zagotovitev požarne varnosti na objektu, obnova objekta in nakup 

opreme, 
- Kulturni dom Lancovo - ureditev sanitarij in nakup opreme dvorane, 
- Kulturni dom Mošnje - namestitev grelnih panelov, obnova tlaka, ureditev odra in garderob, 
- Kulturni dom Ljubno - investicijsko-vzdrževalna dela na podlagi dolgoročne neodplačne pogodbe, sklenjene z 

lastnikom, Športno unijo Slovenije, in pridobljene stavbne pravice,  
- vzdrževanje grobišč in spomenikov, 
- vzdrževanje drugih objektov nepremične kulturne dediščine. 
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IZVAJANJE IN FINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI 
 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo med drugim določa, da občina zagotavlja najmanj tiste javne 
kulturne dobrine, ki jih določajo posebni zakoni (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost 
ipd.), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s 
svojim programom za kulturo. Občina Radovljica bo izvajanje javne službe v prihodnjem štiriletnem obdobju 
zagotavljala preko ustanovljenih javnih zavodov, s financiranjem programov in projektov ter z zagotavljanjem 
prostorskih pogojev in opreme v okviru danih možnosti. 

Izvajalci javne službe na področju kulture so le-to dolžni izvajati v skladu z veljavno zakonodajo in na podlagi 
odlokov o ustanovitvi. Obseg financiranja posameznega izvajalca iz javnih sredstev se določi v vsakokratnem 
proračunu Občine Radovljica, projekti pa se vključujejo v Načrt razvojnih programov kot sestavni del proračuna. 
Načrt razvojnih programov se izdeluje za štiriletno obdobje. Vsebuje terminsko in vrednostno opredeljene projekte 
ter vire sredstev za njihovo izvedbo. Na podlagi sprejetega proračuna se z javnimi zavodi vsako leto sklene pogodba 
o sofinanciranju, v kateri se opredeli obseg sredstev in nameni, za katera naj bodo le-ta porabljena. Ker so 
proračunska sredstva omejena, bo za izvajanje projektov ključno iskanje novih oziroma dodatnih virov financiranja, 
in sicer pridobivanje sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov. Projekti se bodo izvajali, če bo zanje 
izkazana zaprta finančna konstrukcija. Pomemben del prihodkov in s tem osnove za izvajanje dejavnosti in 
projektov pa je tudi pridobivanje sredstev na trgu. Izvajalci kulturnih dejavnosti si morajo skozi izvajanje svoje 
dejavnosti prizadevati za ustvarjanje lastnih prihodkov. 

Občina spodbuja kulturno dejavnost občanov, še posebej na področju ljubiteljske kulture (kulturna društva, JSKD). 
Za financiranje dejavnosti kulturnih društev občina vsako leto izvede dva javna razpisa: sofinanciranje kulturnih 
programov in sofinanciranje kulturnih projektov. Tudi z vsemi izvajalci iz civilne družbe, ki pridobijo sredstva na 
javnem razpisu, se razmerja uredijo s pogodbo. 

Lokalni program kulture Občine Radovljica 2019-2022 izhaja iz obstoječega stanja kulture v občini Radovljica. Na 
osnovi zaznanih potreb in želenega razvoja opredeljuje cilje po posameznih področjih kulturne dejavnosti, ukrepe za 
doseganje zastavljenih ciljev in kazalce za merjenje njihovega uresničevanja in uspešnosti. Kazalce bodo spremljali 
institucionalni nosilci izvajanja kulturne dejavnosti v občini in občinska strokovna služba. Ob zaključku štiriletnega 
obdobja bo občinski svet seznanjen s kazalci za uresničevanje ciljev lokalnega programa kulture. 

 

 

ZAKLJUČEK 
Lokalni program kulture Občine Radovljica 2019-2022 vključuje razvojne cilje in ukrepe, s katerimi 
poskuša spodbuditi potenciale občine na različnih področjih kulture in kulturo vzpostaviti kot enega 
ključnih dejavnikov razvoja posameznika in družbe. Na vseh področjih kulturne dejavnosti so možnosti in 
priložnosti za nadaljnji razvoj. S kvalitetnim delom, inovativnostjo, povezovanjem nosilcev razvoja 
kulture v občini, mreženjem njihovih aktivnosti in usklajenim delovanjem je nadaljnji razvoj tudi 
uresničljiv.  

 
Radovljica, 6. marec 2019 
 
Pripravila: 
Tanja Pogačnik 
Vodja oddelka za družbene dejavnosti 

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 2019 
 

 

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. 

 

Na dan 31.12.2017 je bilo v občinski upravi Občine Radovljica zaposlenih: 
- 37 javnih uslužbencev za nedoločen čas (v to število je vključena tudi zaposlitev za nedoločen čas direktorice 

občinske uprave, ki opravlja funkcijo za mandatno obdobje),  
- 1 funkcionar - župan.   

TARIFNA 

SKUPINA / 

MANDAT

Št. zaposlenih 

na dan 

31.12.2017

Dovoljeno št. 

zaposlenih iz 

kadrovskega načrta 

na dan 31.12.2018

Predlog dovoljenega 

št. zaposlenih na dan 

31.12.2019

Predlog dovoljenega 

št. zaposlenih na 

dan 31.12.2020

1 IV, V, VI, VII  37 38 39 39

2 mandat  1 1 1 1

3 ‐ 0 0 0 0

38 39 40 40

4 1 1 1 1

39 40 41 41

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 31.9.2018 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),  
- 1 funkcionar - župan.  

 

V letu 2019 se predvideva dodatno delovno mesto in zaposlitev za polni delovni čas ene osebe na področju 
informacijske tehnologije in upravljanja objektov, zaradi vse večjih tehničnih napredkov in potreb na 
informacijskem in premoženjskem področju.  

Predvideno je, da bo v občinski upravi Občine na dan 31.12.2019 zaposlenih 39 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. 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 2019 

 

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. 

Na dan 31.12.2017 so bili v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo zaposleni 3 javni 
uslužbenci za nedoločen čas.  

Na dan 31.9.2018 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 31.12.2019 
zaposleni 4 javni uslužbenci za nedoločen čas.    

 

Pripravila: 
Tomaž Dolar 
Monika Sluga 

Ciril Globočnik 
ŽUPAN  

TARIFNA 

SKUPINA / 

MANDAT

Št. zaposlenih na 

dan 31.12.2017

Dovoljeno št. 

zaposlenih iz 

kadrovskega 

načrta na dan 

31.12.2018

Predlog 

dovoljenega št. 

zaposlenih na dan 

31.12.2019

Predlog 

dovoljenega št. 

zaposlenih na dan 

31.12.2020

1 V,VII 3 4 4 4

2 * 0 0 0 0

3 4 4 4

VRSTA ZAPOSLITVE 

NEDOLOČEN ČAS

DOLOČEN ČAS

SKUPAJ javni uslužbenci MIRRAN
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ŠTIRILETNI PROGRAM RAZVOJA IN 
VZDRŽEVANJA CEST OBČINE 

RADOVLJICA ZA OBDOBJE 2019-2022 
 

 
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 pod področje, 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, 
‐ izboljšanje voznih pogojev. 

 
Glavni cilj izvajanja štiriletnega programa vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje realne vrednosti cestne 
infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov vzdrževalnih del na javnih cestah.  
Osnovni 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 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 (km) 
LC 52,298 
LZ 4,717 
JP 137,465 

Skupaj: 194,480 
 
Po noveliranih podatkih bo občina upravljala z več kot 194 km cestnega omrežja. 
 
V letu 2018 je bil sprejet nov Odlok o občinskih cestah (DN UO, št. 243/2018). Za nov Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest, ki ga je občinski svet sprejel septembra 2018, je bilo dne 28. 02. 2019, s strani Ministrstva za 
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infrastrukturo, pridobljeno pozitivno mnenje (dopis št. 37162-3/2019-36). Odlok bo uradno objavljen v Deželnih 
novicah v mesecu marcu 2019. Ažuriran je bil tudi del evidenc na področju upravljanja in vzdrževanja cest ter 
posodobljena banka cestnih podatkov. Osvežena je bila podatkovna baza občinskih cest v obsegu ažuriranja 
digitalne osi, video snemanja in ocene poškodovanosti ter evidentiranja pripadajoče prometne talne in vertikalne 
signalizacije. 
 
Glavna usmeritev programa razvoja in vzdrževanja cest v občini Radovljica temelji na naslednjih 
usmeritvah: 

‐ za upravljanje in tekoče vzdrževaje občinskih cest se vsako leto nameni cca 1.000.000,00 EUR. S temi 
sredstvi je možno izvajati redno vzdrževanje na kategoriziranih občinskih cestah,   

‐ za investicijska vlaganja krajevnih skupnosti v njihove ceste in objekte se v povprečju vsako leto namenja 
cca 300.000,00 EUR, 

‐ za vzdrževanje pločnikov in hodnikov za pešče se vsako leto dodatno zagotavlja cca 35.000,00 EUR, 
‐ za vzdrževanje kolesarskih stez se vsako leto dodatno zagotavlja cca 5.000,00 EUR, 
‐ za cestno opremo (zajeta cestna in urbana oprema) se na letni ravni zagotavlja cca 55.000,00 EUR, 
‐ za električno energijo za cestno razsvetljavo se letno nameni 110.000,00 EUR, 
‐ za investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave se na letni ravni v povprečju zagotavlja cca 150.000,00 EUR. 

V naslednji letih naj bi občina na letni ravni, za razvoj in vzdrževanje cest v občini Radovljica, v povprečju porabila 
cca 1.600.000,00 EUR. 
 
Izvedbo štiriletnega programa razvoja in vzdrževanja cest, občina zagotavlja z lastnimi sredstvi in sredstvi iz 
državnega proračuna. Slednja predstavljajo odobrena nepovratna sredstva, ki so občini dodeljena po uspešni 
kanditaturi na posameznih razpisih, objavljenih s strani resornih ministrstev. 
 
V delu štiriletnega programa razvoja in vzdrževanja cest, ki se nanaša na investicije v cestno omrežje 
(Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest) je podan nabor investicij, ki ga 
želimo izvesti v naslednjih letih.  
Dokončni obseg del in terminski plan izvedbe posameznih investicij bo določen z letnimi ali dvoletnimi 
občinskimi proračuni ter letnimi programi razvoja in vzdrževanja cest. Dejstvo je namreč, da se obsežne 
investicije v cestno omrežje načrtuje in pripravlja več let (izdelava idejnih rešitev, izdelava projektne in ostale 
dokumentacije, odkupi zemljišč, pridobivanje soglasij/mnenj in gradbenih dovoljenj…) Izvedba investicij v 
cestno omrežje je predvsem odvisna od uspešnega pridobivanja zemljišč in zahtevnosti gradnje, ki se pokaže 
šele v končni rešitvi izvedbe investicije, podani v projektni dokumentaciji. Na pripravo dolgoročnega 
programa razvoja in vzdrževanja cest, ki vplivajo na zagotavljanje sredstev za gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje cest, predstavljajo tudi nepredvideni dejavniki. Ti dejavniki so predvsem prioritete države, ki jih 
je le ta še pripravljena sofinancirati s svojimi sredstvi. V naslednjih letih sta to izgradnja kanalizacijskega 
omrežja v naselju Lancovo, gradnja kolesarskih povezav v občini in energetska sanacija in prenova OŠ 
Staneta Žagarja Lipnica. Poleg tega na pripravo štiriletnega programa dodatno vplivajo tudi dejavniki, kot 
so investicije resornega ministrstva, katera so vezana na razvoj in vzdrževanje državnega infrastrukturnega 
omrežja. Slednje konkretno predstavlja nadgradnja železniške proge Kranj - Jesenice, v katerega se je 
vključila tudi občina Radovljica, zaradi reševanja infrastrukturnih problemov, ki so neposredno vezani na 
železniško progo na celotnem odseku od Podnarta do Lesc. Zaradi naštetega je dolgoročno planiranje razvoja 
in vzdrževanja občinskih cest zahtevna naloga. 
 
 
II. RAZMEJITEV SREDSTEV ŠTIRILETNEGA PROGRAMA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA CEST PO 
PODROGRAMIH:  
 
Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2019 - 2022 je razmejen na podprograme, prikazane v 
spodnji tabeli. V tabeli so prikazana planirana sredstva ločeno, za vsako leto posebej: 
 

PK Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

13 

PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 3.270.651,21 2.616.903,00 4.944.433,96 5.049.426,96

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.270.651,21 2.616.903,00 4.944.433,96 5.049.426,96

13029001 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest 1.158.939,50 1.130.400,00 1.130.400,00 1.130.400,00



 

380 

PK Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

13029002 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 1.667.821,31 1.146.002,00 3.210.530,96 3.306.524,96

13029003 Urejanje cestnega prometa 187.947,70 89.501,00 332.503,00 341.502,00

13029004 Cestna razsvetljava 255.942,70 251.000,00 271.000,00 271.000,00
 
Opomba:  
Višina sredstev, na delu, ki se  nanaša na investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, niso zajete investicije, 
ki jih samostojno oblikujejo in vodijo krajevne skupnosti. KS za omenjeni leti še niso podale svojih planov 
predvidenih investicij. Kot je bilo že uvodoma podano, skupna višina investicijskih vlaganj krajevnih skupnosti v 
njihove ceste in objekte, na letnem nivoju znaša cca 300.000,00 EUR. 
 
Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je razdeljen na štiri proračunske 
postavke. V tabeli so prikazana planirana sredstva ločeno, za vsako leto posebej: 
 

PP Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest 128.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS 115.539,50 110.000,00 110.000,00 110.000,00

44698 
Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, 
parkov, zelenic na JP v KS 718.400,00 715.400,00 715.400,00 715.400,00

44699 
Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 
KS 197.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00

 
V štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022 je v okviru tega podprograma za vzdrževanje cest planiranih skupaj 
4.550.139,50 EUR. V okviru teh proračunskih postavk NRP-ji niso oblikovani.  
 
Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je razdeljen na več proračunskih 
postavk. V tabeli so prikazana planirana sredstva ločeno, za vsako leto posebej. Proračunske postavke, ki so vezane 
na KS, v štiriletnem programu razvoja in vzdrževanja cest niso zajete v letu 2021 in 2022. Višina sredstev 
namenjena za vzdrževanje in gradnjo cest, s katerimi KS razpolagajo prosto sklano s pravlili, ki se nanašajo na 
izvajanje proračuna, se bodo delila na osnovi kriterijev, ki bodo podani v novem Odloku o kriterijih za dodelitev 
sredstev KS v Občini Radovljica.  
Na podprogramu 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so planirana sredstva v višini 
9.330.879,50 EUR. 
 
Proračunske postavke na podprogramu so naslednje:  
 

PP Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

44689 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 1.400.819,31 912.001,00 2.053.509,00 2.043.004,00

44690 Pločniki in hodniki za pešce 34.002,00 34.001,00 31.002,00 137.501,00

44691 Kolesarske steze 233.000,00 200.000,00 1.126.019,96 1.126.019,96

SKUPAJ 1.667.821,31 1.146.002,00 3.210.530,96 3.306.524,96
 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vključuje investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest, pločnikov 
in hodnikov za pešce, vzdrževanje in gradnjo lokalnih kolesarskih stez ter izdelavo projektne dokumentacije ter 
premoženjsko pravno urejanje zemljišč. 
 
V štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022 je v okviru proračunske postavke 44689 - Investicijsko vzdrževanje 
in gradnja občinskih cest, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest planiranih skupaj 6.409.333,31 EUR. Za 
urejanje pločnikov in hodnikov za pešce je v okviru proračunske postavke 44690 - Pločniki in hodniki za pešce 
planiranih skupaj 236.506,00 EUR. Za gradnjo in urejanje kolesarskih stez je v okviru proračunske postavke 44691 - 
Kolesarske steze planiranih skupaj 2.685.039,92 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 2019

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

045002 Cesta za Verigo 9.978,27 104.000,00 1,00 1,00

045016 
Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako 
v KS Begunje 1,00 1,00 1,00 66.000,00

045077 Cesta svobode III. in IV. faza 0,00 0,00 415.000,00 0,00

045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 6.787,41 0,00 1,00 1,00

045160 
Sanacija cest po izgradnji vodovodov in 
kanalizacijskega omrežja 393.500,00 259.000,00 276.500,00 276.500,00

045166 
Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova 
vas - Zapuže 6.126,84 0,00 0,00 0,00

045167 Sanacija mostov in rak 32.500,00 27.500,00 21.000,00 25.000,00

045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici 0,00 0,00 1,00 1,00

045169 Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

045171 Rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah 0,00 0,00 1,00 155.000,00

045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 15.600,00 0,00 1,00 164.000,00

045186 Cesta Lesce - Hlebce - Begunje 0,00 0,00 1,00 8.000,00

045187 Cesta Spar - Filipič 267.000,00 2.000,00 1,00 1,00

045188 Program sanacije lokalnih cest  8752,79 0,00 285.000,00 335.000,00

045189 Cesta - Gorenjska cesta 0,00 0,00 1,00 410.000,00

045192 Cesta - Alpska cesta v Lescah 0,00 0,00 5.000,00 20.000,00

045194 Oporni zid - Gubčeva ulica 169.100,00 0,00 0,00 0,00

045216 
Rekonstrukcija Langusove ulice v 
Radovljici 312.500,00 0,00 0,00 0,00

045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 10.000,00 22.000 10.000 10.000

055100 
Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške 
infrastrukture 55.000,00 387.500,00 520.000,00 0,00

065013 Rekonstrukcija Savske ceste 23.973,00 0,00 410.000,00 512.500,00

082009 Kropa - Trško jedro 90.000,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00

082054 Kamna Gorica - trško jedro 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

SKUPAJ j 1.400.819,31 912.001,00 2.053.509,00 2.043.004,00
 
V uvodu je bilo poudarjeno, da štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest predstavlja nabor investicij, ki jih 
občina želi izvesti v naslednjih letih. Prioriteta posameznih investicij v gradnjo in obnovo cest se bo vršila glede na 
zunanje dejavnike. V primeru gradnje industrijskega centra na območju opuščene separacije v Radovljici, se bo 
prednostno izvedla rekonstrukcija Savske ceste. V odvisnosti od vsebine sporazuma, ki se pripravlja zaradi 
nadgradnje železniške proge Kranj - Jesenice, med občino in državo, je v primeru popolne rekonstrukcije oziroma 
novogradnje nadvoza nad železniško progo pri železniškem postajališču Radovljica, prednostna investicija občine 
sočasna obnova Ceste Svobode. Slednje predstavlja rekonstrukcijo ceste v območju obstoječe mostne konstrukcije 
nadvoza, ki se nahaja na zemljiščih v lasti občine. 
 
V NRP 045160 - Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja so vključene investicije v 
obnovo cest ob sočasni gradnji kanalizacijskega omrežja v naselju Lancovo in obnovo vodovodov v KS Podnart, ki 
bo potekalo sočasno s kabliranjem elektrovodov Elektra Gorenjske. 
 
V NRP 045188 - Program sanacije lokalnih cest predstavlja nabor, ki niso zajete v ločenih NRP-jih. To so usad na 
cesti v Mišačah, usad na cesti nad Legendo v naselju Lancovo, ureditev priključkov na državno cesto v naselju Zg. 
Lancovo sočasno z nadaljevanjem rekonstrukcije državne ceste na območju serpentin in obnova asfaltne obloge na 
cesti mimo Elana do pokopališča v Begunjah. Prioriteta se bo določila glede na poškodovanost cestišča in potreb po 
obnovi komunalne infrastrukture, ki se nahaja v cesti. 
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Vrednost nabora vseh planiranih investicij v štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022 za potrebe investicijskega 
vzdrževanja in gradnje občinskih cest, znaša skupaj 6.409.333,31 EUR. 
 
V okviru proračunske postavke 44690 - Pločniki in hodniki za pešce so oblikovani naslednji načrti razvojnih 
programov:  
 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

045015 Ureditev hodnikov za pešce 34.000,00 34.000,00 31.000,00 35.000,00

045065 Pločnik na Posavcu 1,00 0,00 1,00 1,00

045066 Pločnik v Podnartu 1,00 1,00 1,00 102.500,00

SKUPAJ 34.002,00 34.001,00 31.002,00 137.501,00
 
V štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022 je za gradnjo in vzdrževanje pločnikov in hodnikov za pešce 
planiranih skupaj 236.506,00 EUR. 
 
V okviru proračunske postavke 44691 - Kolesarske steze sta oblikovana dva načrta razvojnih programov:  
 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini 213.000,00 195.000,00 1.121.019,96 1.121.019,96

SKUPAJ 233.000,00 200.000,00 1.126.019,96 1.126.019,96
 
Pri gradnji kolesarskih povezav v občini predstavlja delež sredstev iz državnega proračuna skupaj 
1.807.902,00 EUR in sicer v letu 2021 v višini 903.951,45 EUR in v letu 2022 v višini 903.951,45 EUR. 
V štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022 je za gradnjo in vzdrževanje kolesarskih povezav planiranih skupaj 
2.685.039,92 EUR. 
 
Podprogram 13029003  - Urejanje cestnega prometa je razdeljen na pet proračunskih postavk: 
 

PP Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

44303 Cestna oprema 60.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

44314 Obeležba uličnih sistemov 25.000,00 10.00,000 5.000,00 5.000,00

44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 30.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00

44693 Urejanje mirujočega prometa 66.947,70 12.501,00 237.503,00 246.502,00

44695 Vodenje banke cestnih podatkov 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

SKUPAJ 176.947,70 89.501,00 329.503,00 338.502,00
 
Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, neprometnih 
znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih 
postajališč. 
 
V štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022, je v okviru tega podprograma, planiranih skupaj 935.453,70 EUR. 
 
V okviru proračunske postavke 44303 - Cestna oprema sta oblikovana dva načrta razvojnih programov: 
 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

045074 Cestna oprema 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

045159 Urbana oprema 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

SKUPAJ 60.000,00 55.000,00 60.000,00 60.000,00
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V štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022 je za cestno opremo planiranih skupaj 110.000,00 EUR, za urbano 
opremo pa skupaj 125.000,00 EUR. 
 
Višina skupnih planiranih sredstev v štiriletnem obdobju 2019 - 2022 znaša 235.000,00 EUR.  
 
V okviru proračunske postavke 44314 - Obeležba uličnih sistemov je oblikovani en načrt razvojnih programov: 
 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

045054 
Obeležba uličnih sistemov in obvestilna 
signalizacija 25.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

 
V štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022 je za obeležbo uličnih sistemov planiranih skupaj 45.000,00 EUR. 
 
V okviru proračunske postavke 44345 - Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici je oblikovan en načrt 
razvojnih programov: 
 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

045312 Ulična oprema Linhartovega trga 30.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00
 
V štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022 je za ulično opremo Linhartovega trga planiranih skupaj 
100.000,00 EUR.  
 
V okviru proračunske postavke 44693 - Urejanje mirujočega prometa je oblikovano več načrtov razvojnih 
programov:  
 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 32.947,70 8.500,00 68.500,00 232.500,00

045012 Odstranitev ovir za invalide 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici 10.000,00 0,00 1,00 1,00

045177 Ureditev parkirišča pri OŠ Lipnica 0,00 0,00 165.000,00 0,00

045178 Ureditev parkirišča Cankarjeva ulica 0,00 0,00 1,00 5.000,00

045179 Ureditev parkirišča P&R Lesce - Lidl 0,00 0,00 1,00 1,00

045309 Parkirna hiša Grajski park 20.000,00 1,00 25.000,00 20.000,00

045310 Parkirišče v Kropi ob gasilskem domu 0,00 0,00 0,00 5.000,00

 SKUPAJ 6.947,70 12.501,00 262.503,00 266.502,00
 
V NRP 045009 - Ureditev parkirišč v občini Radovljica so vključene investicije, ki niso zajete v ločenih NRP-jih. 
Te predstavljajo ureditev parkirišča pri POŠ Begunje in parkirišča za avtodome v Krpinu ter ureditev parkirišč v 
ožjem središču naselja Radovljica po uveljavitvi novega odloka o ureditvi prometa v občini Radovljica, ki bo na 
novo urejal režim na javnih parkirnih površinah. 
 
Za urejanje mirujočega prometa je v štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022 planiranih skupaj  
608.453,70 EUR.  
 
V okviru proračunske postavke 44695 - Vodenje banke cestnih podatkov ni oblikovanega NRP-ja. Za vodenje 
banke cestnih podatkov je v štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022 planiranih skupaj 12.000,00 EUR.  
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Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava je razdeljen na dve proračunskih postavk: 
 

PP Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

44302 Cestna razsvetljava - skupaj 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave 145.942,70 141.000,00 161.000,00 161.000,00 

SKUPAJ 255.942,70 251.000,00 271.000,00 271.000,00
 
Podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje 
cestne razsvetljave. 
 
V štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022 je, v okviru tega podprograma, planiranih skupaj 
1.048.942,70 EUR.  
 
V okviru proračunske postavke 44302 - Cestna razsvetljava - skupaj  ni oblikovanega NRP-ja. V štiriletnem 
programu za obdobje 2019 - 2022, so sredstva na tej postavki za vsako leto posebej planirana v višini 
110.000,00 EUR, kar predstavlja skupaj 440.000,00 EUR in so namenjena plačilu stroškov za porabo električne 
energije za cestno razsvetljavo.  
 
V okviru proračunske postavke 44315 - Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave je oblikovan en načrt 
razvojnih programov: 
 

NRP Opis 
Predlog 

proračuna 
2019 

Predlog 
proračuna 

2020 
2021 2022 

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 141.000,00 141.000,00 161.000,00 161.000,00
 
Sredstva so namenjena vzdrževanju cestne razsvetljave ter za investicije in obnovo cestne raszvetljave. V štiriletnem 
programu je investicijski obseg sredstev namenjenih za izgradnjo in obnovo cestne razsvetljave predviden le v 
primeru celovite obnove občinskih cest in v primeru kabliranja NN ali VN električnega omrežja Elektra Gorenjska.  
V štiriletnem programu za obdobje 2019 - 2022, so sredstva na tej postavki planirana v višini 604.000,00 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 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije 
 

Ciril Globočnik 
ŽUPAN 
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LETNI PLAN RAZVOJA IN 
VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2019 
 
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: 194,480 
 
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).  
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Na področju razvoja in vzdrževanje cest je bila v letu 2018 realizacija 4.485.860,00 EUR. S predlogom proračuna za 
leto 2019 se planirani znesek v primerjavi z realizacijo v letu 2018 znižuje za 859.155,21 EUR oz. na 3.646.704,78 
EUR.   
 
Opomba: 
V podpogramu 13029002 -  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so zajeta sredstva iz NRP 065013 - 
Rekonstrukcija Savske ceste, ki so bila v osnutku proračuna za leto 2019 prikazana na podprogramu 12069001 - 
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, vendar se zaradi vsebinskih razlogov prenesejo na podprogram 
13029002! 
Zaradi vsebinskih razlogov se sredstva  iz NRP 045300 - Promet v naselju Zgoša - Begunje, ki so bila v osnutku 
proračuna 2019 prikazana v podprogramu 13029003 - Urejanje cestnega prometa, prenesejo na podprogram 
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest! 
 
II. RAZMEJITEV SREDSTEV PO PODPROGRAMIH: 
 

PK Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 2019 Razlika Indeks

13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 3.776.546,89 3.646.704,78 -129.842,11 96,56

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.776.546,89 3.646.704,78 - 129.842,11 96,56
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.161.047,72 1.158.939,50 - 2.108,22 99,82
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.057.505,91 2.043.874,88 - 13.631,03 99,34
13029003 Urejanje cestnega prometa 299.884,62 187.947,70 - 111.936,92 62,67
13029004 Cestna razsvetljava 258.108,64 255.942,70 - 2.165,94 99,16
 
Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je razdeljen na štiri proračunske 
postavke:  
 

PP Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 2019 Razlika Indeks 

44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest 115.898,87 128.000,00 12.101,13 110,44

44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS 112.964,12 115.539,50 2.575,38 102,28

44698 
Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, 
parkov, zelenic na JP v KS 722.214,32 718.400,00 - 3.814,32 99,47

44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 209.970,41 197.000,00 - 12.970,41 93,82

 SKUPAJ 1.161.047,72 1.158.939,50 -2.108,22 99,82
 
V okviru tega podprograma je realizacija v letu 2018 znašala 1.161.047,72 EUR. S predlaganim proračunom za leto 
2019 se znesek, glede na realizacijo 2018, znižuje za 2.108,22 EUR oz. na 1.158.939,50 EUR.  
 
V okviru teh proračunskih postavk NRP-ji niso oblikovani.  
 
Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je razdeljen na več proračunskih 
postavk. Njihova skupna realizacija je v letu 2018 znašala 2.560.389,00 EUR in se s predlaganim proračunom za 
leto 2019 znižuje za 516.514,12 EUR tako, da znaša 2.043.874,88 EUR. 

V podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so zajeta sredstva krajevnih skupnosti 
namenjena za investicije v ceste in objekte ter investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, katere investicije 
izvaja občina. Vsaka krajevna skupnost ima svojo lastno proračunsko postavko. 

 
Proračunske postavke, ki se nanašajo na KS so naslednje:  
 

PP Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks 

44316 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 980,04 63.937,86 62.957,82 6.524,01

44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 39.018,17 31.430,35 - 7.587,82 80,55
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PP Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks 

44318 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna gorica 24.884,33 42.000,00 17.115,67 168,78

44319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 20.808,95 16.780,67 - 4.028,28 80,64

44320 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 22.149,27 19.509,19 - 2.640,08 88,08

44321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 52.479,03 40.297,16 - 12.181,87 76,79

44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 30.353,17 31.345,99 992,82 103,27

44323 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 27.300,18 23.911,95 - 3.388,23 87,59

44324 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 7.004,37 11.479,06 4.474,69 163,88

44325 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 18.234,67 19.323,80 1.089,13 105,97

44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 45.280,79 55.280,79 10.000,00 122,08

44327 
Komunalne ceste in objekti - KS Srednja 
Dobrava 30.243,34 20.829,45 - 9.413,89 68,87

SKUPAJ 318.736,31 376.126,27 57.389,96 118,00
 
S sredstvi na teh PP KS razpolagajo prosto skladno s pravili, ki se nanašajo na izvajanje proračuna. V okviru vsake 
proračunske postavke je oblikovan tudi NRP z enakim nazivom kot proračunska postavka (PP). Spremembe višine 
sredstev med letom 2018 in 2019 med posameznimi KS niso primerljive zaradi različnih prenosov lastnih sredstev 
pri posameznih KS.   
 
Proračunske postavke, ki niso vezane na krajevne skupnosti so naslednje:  
 

PP Opis Realizacija 2018
Predlog 

proračuna 
2019 

Razlika Indeks 

44689 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 1.252.504,88 1.400.819,31 148.314,43 111,84

44690 Pločniki in hodniki za pešce 359.547,33 33.929,30 - 325.618,03 9,44

44691 Kolesarske steze 126.717,39 233.000,00 106.282,61 183,87

SKUPAJ 1.738.769,60 1.667.748,61 - 71.020,99 95,92
 
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 za 
premoženjsko pravno urejanje zemljišč. 
 
Realizacija v letu 2018 je v okviru podprograma 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih, za 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, katere investicije izvaja občina, znašala 1.738.769,60 EUR. S 
predlaganim proračunom za leto 2019 se ta znesek znižuje za 71.020,99 EUR oz. na 1.667.748,61 EUR.  
 
V okviru proračunske postavke 44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so oblikovani 
naslednji načrti razvojnih programov:  
 

NRP Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks  

045002 Cesta za Verigo 50.357,65 9.978,27 - 40.379,38 19,81

045016 
Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v 
KS Begunje 0,00 1,00 1,00 -

045077 Cesta svobode III. in IV. faza 0,00 0,00 0,00 -

045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 521.658,25 6.787,41 - 514.870,84 1,30

045160 
Sanacija cest po izgradnji vodovodov in 
kanalizacijskega omrežja 21.340,41 393.500,00 372.159,59 1.843,92

045166 
Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - 
Zapuže 18.004,76 6.126,84 - 11.877,92 34,03

045167 Sanacija mostov in rak 6.947,89 32.500,00 25.552,11 467,77

045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici 126.316,97 0,00 - 126.316,97 0,00
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NRP Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks  

045171 Rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah 23.345,60 0,00 - 23.345,60 0,00

045181 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste 6.211,27 15.600,00 9.388,73 251,16

045182 Rekonstrukcija ceste do Ravnice 10.636,89 0,00 - 10.636,89 0,00

045186 Cesta Lesce - Hlebce - Begunje 59.387,10 0,00 - 59.387,10 0,00

045187 Cesta Spar - Filipič 0,00 267.000,00 267.000,00 -

045188 Program sanacije lokalnih cest  120.615,92 8.752,79 - 111.863,13 7,26

045189 Cesta - Gorenjska cesta 26.827,80 0,00 - 26.827,80 0,00

045194 Oporni zid - Gubčeva ulica 3.705,60 169.100,00 165.394,40 4.563,36

045216 Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici 185.034,77 312.500,00 127.465,23 168,89

045300 Promet v naselju Zgoša - Begunje 17.096,70 10.000,00 - 7.096,70 58,49

055100 
Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške 
infrastrukture 0,00 55.000,00 55.000,00 -

065013 Rekonstrukcija Savske ceste 0,00 23.973,00 23.973,00 -

082009 Kropa - Trško jedro 55.017,30 90.000,00 34.982,70 163,58

082054 Kamna Gorica - trško jedro 0,00 0,00 0,00 -

SKUPAJ 1.252.504,88 1.400.819,31 148.314,43 111,84
 
Realizacija v letu 2018 je na tej proračunski postavki znašala 1.252.504,88 EUR. S predlaganim proračunom za leto 
2019 se ta znesek povečuje za 148.314,43 EUR oz. na 1.400.819,31 EUR. 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.   
 
Opomba: 
V proračunski postavki 44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so zajeta sredstva iz NRP 
065013 - Rekonstrukcija Savske ceste, ki so bila v osnutku proračuna za leto 2019 prikazana na proračunski 
postavki 44694 - Izvajanje lokalnega energetskega koncepta. 
V proračunski postavki 44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so zajeta sredstva iz NRP 
045300 - Promet v naselju Zgoša - Begunje, ki so bila v osnutku proračuna za leto 2019 prikazana na proračunski 
postavki 44693 - Urejanje mirujočega prometa. 
 
V okviru proračunske postavke 44690 - Pločniki in hodniki za pešce so oblikovani naslednji načrti razvojnih 
programov:  

NRP Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks  

045015 Ureditev hodnikov za pešce 58.302,49 33.927,30 - 24.375,19 58,19

045065 Pločnik na Posavcu 0,00 1,00 1,00 -

045066 Pločnik v Podnartu 0,00 1,00 1,00 -

045151 Pločnik ob cesti na Jezerca 287,84 0,00 - 287,84 0,00

045214 Infrastruktura za pešce CPS - 1. faza 299.269,80 0,00 - 299.269,80 0,00

045215 Pešbus 2018 1.687,20 0,00 - 1.687,20 0,00

SKUPAJ 359.547,33 33.929,30 - 325.618,03 9,44
 
V okviru proračunske postavke 44691 - Kolesarske steze so oblikovani naslednji načrti razvojnih programov:  

NRP Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks  

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 714,00 20.000,00 19.286,00 2.801,12

045213 Gradnja kolesarskih povezav v občini 126.003,39 213.000,00 86.996,61 169,04

SKUPAJ 126.717,39 233.000,00 106.282,61 183,87
 
Realizacija v letu 2018 je na tej proračunski postavki znašala 126.717,39 EUR. S predlaganim proračunom za leto 
2019 se ta znesek povečuje za 106.282,61 EUR oz. na 233.000,00 EUR.  
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Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna. 
 
Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa je razdeljen na pet proračunskih postavk: 

NRP Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks  

44303 Cestna oprema 117.264,37 60.000,00 - 57.264,37 51,17

44314 Obeležba uličnih sistemov 9.040,34 25.000,00 15.959,66 276,54

44345 
Ulična oprema Linhartovega trga v 
Radovljici 32.719,57 30.000,00 - 2.719,57 91,69

44693 Urejanje mirujočega prometa 136.151,14 66.947,70 - 69.203,44 49,17

44695 Vodenje banke cestnih podatkov 4.709,20 6.000,00 1.290,80 127,41

SKUPAJ 299.884,62 187.947,70 - 111.936,92 62,67
 
Urejanje cestnega prometa obsega 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 2018 je bilo, v okviru tega podprograma, zagotovljenih 351.091,00 EUR. S predlaganim 
proračunom za leto 2019 se ta znesek znižuje za 143.141,30 EUR oz. na 187.947,70 EUR. 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna. 
 
V okviru proračunske postavke 44303 - Cestna oprema sta oblikovana dva načrta razvojnih programov: 

NRP Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks  

045074 Cestna oprema 40.708,34 25.000,00 - 15.708,34 61,41

045159 Urbana oprema 76.556,03 35.000,00 - 41.556,03 45,72

SKUPAJ 117.264,37 60.000,00 - 57.264,37 51,17
 
Realizacija v letu 2018 je na tej proračunski postavki znašala 117.264,37 EUR. S predlaganim proračunom za leto 
2019 se ta znesek znižuje za 57.264,37 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 Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks  

045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna 
signalizacija 9.040,34 25.000,00 15.959,66 276,54

 
Realizacija v letu 2018 je na tem NRP-ju znašala 9.040,34 EUR. S predlaganim proračunom za leto 2019 se ta 
znesek povečuje za 15.959,66 EUR oz. na 25.000,00 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 Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks  

045312 Ulična oprema Linhartovega trga 32.719,57 30.000,00 - 2.719,57 91,69
 
Realizacija v letu 2018 je na tem NRP-ju znašala 32.719,57 EUR. S predlaganim proračunom za leto 2019 se znesek 
znižuje za 2.719,57 EUR oz. na 30.000,00 EUR. 
 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna.  
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V okviru proračunske postavke 44693 - Urejanje mirujočega prometa so oblikovani naslednji načrti razvojnih 
programov: 

NRP Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks  

045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 67.999,02 32.947,70 - 35.051,32 48,45
045012 Odstranitev ovir za invalide 7.851,54 4.000,00 - 3.851,54 50,95
045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici 0,00 10.000,00 10.000,00 -
045178 Ureditev parkirišča Cankarjeva ulica 25.000,00 0,00 - 25.000,00 0,00
045179 Ureditev parkirišča P&R Lesce - Lidl 0,00 0,00 0,00 -

045183 Ureditev parkirišča pri Podružnična šola 
Ljubno 35.300,58 0,00 - 35.300,58 0,00

045309 Parkirna hiša Grajski park 0,00 20.000,00 20.000,00 -

SKUPAJ 136.151,14 66.947,70 - 69.203,44 49,17
 
Realizacija v letu 2018 je na tej proračunski postavki znašala 136.151,14 EUR. S predlaganim proračunom za leto 
2019 se ta znesek znižuje za 69.203,44 EUR oz. na 66.947,70 EUR. 
 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna. 
 
Opomba: 
Zaradi vsebinskih razlogov, v proračunski postavki 44693 - Urejanje mirujočega prometa, niso zajeta sredstva iz 
NRP 045300 - Promet v naselju Zgoša - Begunje, ker se s predlogom proračuna 2020 prestavijo na proračunsko 
postavko 44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.  
 
V okviru proračunske postavke 44695 - Vodenje banke cestnih podatkov ni oblikovan noben NRP. 
 
Realizacija v letu 2018 je na tej proračunski postavki znašala 4709,20 EUR. S predlaganim proračunom za leto 2019 
se ta znesek povečuje za 1290,80 EUR oz. na 6.000,00 EUR. 
 
Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava: 
 
Podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje 
cestne razsvetljave. 
Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki . 

NRP Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks  

44302 Cestna razsvetljava - skupaj 93.545,67 110.000,00 16.454,33 117,59

44315 
Investicije in vzdrževanje cestne 
razsvetljave 164.562,97 145.942,70 - 18.620,27 88,69

SKUPAJ 258.108,64 255.942,70 - 2.165,94 99,16
 
Realizacija v letu 2018 je na podprogramu znašala 258.108,64 EUR. S predlaganim proračunom za leto 2019 se ta 
znesek znižuje za 2.165,94 EUR oz. na 255.942,70 EUR. 
 
Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih NRP-jih pri obrazložitvi proračuna. 
 
V okviru proračunske postavke 44302 - Cestna razsvetljava - skupaj ni oblikovan noben NRP. Sredstva v višini 
110.000 EUR, so v letu 2019 namenjena plačilu stroškov za porabo električne energije za cestno razsvetljavo. S 
predlaganim proračunom za leto 2019 se ta znesek povečuje za 18.620,27 EUR glede na realizacijo v letu 2018. 
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V okviru proračunske postavke 44315 - Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave je oblikovan en načrti 
razvojnih programov: 

NRP Opis Realizacija 
2018 

Predlog 
proračuna 

2019 
Razlika Indeks  

064002 Investicije v cestno razsvetljavo po KS 164.562,97 145.942,70 - 18.620,27 88,69
 
 
Sredstva v višini 145.942,70 EUR so namenjena vzdrževanju cestne razsvetljave ter za investicije in obnovo cestne 
razsvetljave. S predlaganim proračunom za leto 2019 se ta znesek znižuje za 18.620,27 EUR glede realizacijo v letu 
2018.   
 
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 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije 
 
 

Ciril Globočnik 
ŽUPAN 


