
OBMOČJE NAZIV PROJEKTA PREDLAGATELJ KRATEK OPIS PROJEKTA SKLADNOST (7. ČLEN PRAVILNIKA) IZVEDLJIVOST (8. ČLEN PRAVILNIKA)

1 POKRITA TRŽNICA MERTELJ MARIJAN Preureditev, dograditev in posodobitev obstoječe tržnice v Radovljici.
Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Krajevna 

skupnost Radovljica že izvaja aktivnosti za pokritje obstoječe tržnice.

1

PRIKLJUČEK NA 

MAGISTRALKO Z 

LJUBLJANSKE CESTE V 

PREDTRGU 

MELINK MARIJA Ureditev priključka z Ljubljanske ceste na magistralko v Predtrgu pri Elektru.

Projektni predlog ni skladen s pogoji, zato se zavrne. Ureditev vegetacije v varovalnem pasu 

ceste je v pristojnosti upravljavca ceste - ob regionalni cesti Direkcije RS za infrastrukturo, v 

skladu z veljavnim Zakonom o cestah. Zagotovitev preglednostnega polja na priključku iz 

Ljubljanske ceste na regionalno cesto v Predtrgu je redna obligacija upravljavca ceste in nima 

karakteristik projektnega predloga.

1

INFORMATIVNA TABLA PRI 

SPOMENIKU PADLIM 

PARTIZANOM - GRAJSKI 

PARK

PEZDIČ JANEZ Postavitev informativne table v parki ob spomeniku padlim borcem.

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Trenutno že 

teče postopek usklajevanja postavitve table na predlog Združenja borcev za vrednote NOB 

Radovljica, pri čemer vse pogoje za posege v grajski park v Radovljici predpiše Zavod za 

varstvo kulturne dediščine. 

1
UREDITEV JAVNEGA 

STRANIŠČA V ŠPORTNEM 

PARKU 

SEVER ŠPELA Ureditev javnega stranišča.

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. V objektu v 

športnem parku so že zagotovljene javne sanitarije. Občina bo v okviru redne dejavnosti 

poskrbela za ustrezno označitev teh javnih sanitarij.

1

UREDITEV (ZASADITEV 

ZELENEGA PASU) MED 

STARO MIGASTRALKO IN 

OBSTOJEČO MAKADAMSKO 

CESTO PO DOLŽINI CCA 400 

m 

VIDIC DARKO
Zelena zasaditev ob magistralki po celotni dolžini od križišča s povezovalno cesto v  

Radovljici (Hofer) do križišča "Telemach" - ob magistralki.

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Zasaditev 

zelenega pasu je predvidena v sklopu projekta "Gradnja kolesarske poti od OŠ Radovljica do 

OŠ Lesce", za katerega je pridobljena vsa projektna dokumentacija in potrebna soglasja. 

Izvedba investicije je predvidena po letu 2022, v kolikor bo pridobljeno sofinanciranje 

projekta s strani države in evropske unije.

2
GRADNJA OTROŠKEGA 

IGRIŠČA (LESCE DOLINA IN 

PLANA) 

KOBILICA RAMŠAK ROK
Gradnja otroškega igrišča na območju novogradenj (Plana in Dolina), nakup 

zemljišča s strani občine, sprememba namembnosti zemljišča.

Projekt ni izvedljiv, zato se zavrne. Med hišnimi številkami Plana 3 in Plana 9, parc. št. 

468/31 in 468/32 k.o. Hraše, je zemljišče v zasebni lasti. Veljavni občinski podrobni 

prostorski načrt (OPPN) načrtuje na teh zemljiščih dva stanovanjska objekta.  

2
IZGRADNJA PLOČNIKA LESCE 

PODHOD ŽELEZNICE 
KOBILICA RAMŠAK ROK

Izgradnja pločnika med križiščem Mercator Lesce in krožnim križiščem na koncu 

Boštjanove ulice z novim pločnikom.

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Gradnja 

pločnika se bo izvedla v letu 2021, v sklopu projekta gradnje kolesarskih povezav v občini. 

2
IZGRADNJA RAZGLEDNE 

TOČKE NA TRIGLAV 
KOBILICA RAMŠAK ROK

Izgradnja lesene/kovinske konstrukcije z namenom razgleda na Triglav, Bled ter na 

Šobec.

Poleg razgledne točke bi bilo potrebno umestiti tudi parkirišče in poskrbeti za varnost 

obiskovalcev, kar bi finančno preseglo omejitev 15.000 EUR. Na koncu krožišča (proti 

Lancovem, Dolini) je zemljišče v zasebni lasti. Zemljišče je v veljavnem prostorskem redu 

občine opredeljeno kot K1 - površine najboljših kmetijskih površin.

2
BREZPLAČEN PREVOZ 

STAREJŠIH KRAJANOV 
ZIMA KLEMEN Brezplačen prevoz starejših na relaciji Hlebce, Studenčice, Hraše, Lesce, Radovljica.

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Občina 

Radovljica že izvaja projekt Prostofer, ki je namenjen brezplačnim prevozom starejših po 

nujnih opravkih (do zdravnika, v trgovino, javne institucije, …). V projekt se vključujejo 

občani celotne občine, tudi KS Lesce. Vožnja se naroči preko klicnega centra, preko 

brezplačne telefonske številke 080/10 10, vožnje pa izvajajo prostovoljci. Občina je za projekt 

Prostofer zagotovila posebno električno vozilo, financira pa tudi stroške klicnega centra.

2

UREDITEV NOVE GLAVNE 

DOVOZNE POTI V VAŠKO 

JEDRO (HLEBCE 672/1) 

ŠTRAVS DOMEN Ureditev in asfaltiranje cesta v Hlebcah do novozgrajenih objektov - cca 100m.

Projektni predlog ni izvedljiv, zato se zavrne. Projektni predlog presega mejno vrednost 

namenskih finančnih sredstev, zato se zavrne. Ocenjena vrednost ureditve cca 100 m 

dolžine javne poti znaša 55.000 € (izdelava projektne dokumentacije, izvedba asfaltne 

ceste z odvodnjavanjem, postavitev javne razsvetljave). Stroški odkupa zemljišč niso všteti 

v oceno.

2
OTROŠKO IGRIŠČE NA 

STUDENČICAH 
MULEJ BOŠTJAN Ureditev otroškega igrišča v Studenčicah.

Projekt ni izvedljiv, zato se zavrne. Zemljišče s parc. št.  1104/5 je v prostorskih aktih 

opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, zato na njem ni mogoče zgraditi otroškega igrišča. 

2
NADGRADNJA OTROŠKEGA 

IGRIŠČA NA STUDENČICAH 

2022 

MULEJ BOŠTJAN Ureditev otroškega igrišča v Studenčicah - nadgradnja projekta 68.
Projekt ni izvedljiv, zato se zavrne. Zemljišče s parc. št.  1104/5 je v prostorskih aktih 

opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, zato na njem ni mogoče zgraditi otroškega igrišča. 
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RAZLOG ZAVRNITVE

KONČNI SEZNAM ZAVRNJENIH PROJEKTNIH PREDLOGOV V OKVIRU PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETI 2021 IN 2022

Na podlagi sklepa 2. seje Strokovne komisije za participativni proračun Občine Radovljica, z dne 10.9.2020, Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica objavlja končni seznam neskladnih in neizvedljivih projektnih predlogov za leti 2021 in 2022 skupaj s pojasnilom zavrnitve.



RAZLOG ZAVRNITVE

2 PARK LESCE ŠPUR TRUDA

Na travniku od Mlinariča proti hišam v smeri Žita urediti prostor za srečevanje 

starejših, s klopico in mizo, pitnik za starejše, športno orodje za lažje razgibalne 

vaje.

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Na 

navedenem območju velja prostorski akt OPPN za Mlinaričem, v okviru katerega na 

predlagani lokaciji ni predvidenih javnih površin za ta namen. Zemljišča so v zasebni lasti.

2 PUMPTRACK PROGA PLANINŠEK MATJAŽ Predlog se zavrne, ker ni bil vložen v roku. Vložen je bil dne 4.8.2020

3
PREHOD ZA PEŠCE ZG. 

LANCOVO 
MEGLIČ ŠPELA Ureditev prehoda za pešce.

Projektni predlog ni izvedljiv, zato se zavrne. Projektni predlog presega mejno vrednost 

namenskih  finančnih sredstev, zato se zavrne. Ocenjena vrednost izdelave projektne 

dokumentacije znaša 5.000 €, izgradnja prehoda za pešce s pripadajočo cestno opremo ter 

cestno razsvetljavo 30.000 €; stroški odkupa zemljišč ter pogojevane sočasne izgradnje 

manjkajočih peš površin niso sestavni del ocene. Umestitev prehoda za pešce na regionalni 

cesti, v območju AP, predhodno pogojuje pridobitev potrebnih zemljišč za gradnjo 

manjkajočih peš površin, izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev soglasja na 

projektno rešitev Direkcije RS za infrastrukturo - upravljavca regionalne ceste. 

3
NAPELJAVA OPTIKE PO 

DOBRAVAH 
JEŠE ANDRAŽ Optika skozi vsa tri naselja Dobrav.

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Projekt 

izgradnje optičnega omrežja,  na območju KS Srednja Dobrava, je predviden v okviru 

projekta RUNE, ki je sofinanciran s strani EU in bo zaključen predvidoma do konca leta 2023. 

Vlagatelj lahko preveri možnost priključitve hišne številke na spletnem naslovu 

https://www.ruralnetwork.eu/sl/kako-do-prikljucka/preverjanje-naslova/.

3
JAVNO OTROŠKO IGRIŠČE NA 

PROSTEM NA SPODNJEM 

LANCOVEM 

ŠTRUKELJ PETER Postavitev javnega otroškega igrišča na prostem.

Projekt ni izvedljiv, zato se zavrne. Zemljišče na predlagani lokaciji za avtobusno postajo je 

v zasebni lasti. Poleg tega na obravnavanem območju ni ustreznih razpoložljivih zemljišč v 

javni lasti.

3 UREDITEV PLOČNIKA RALIČ MILORAD Ureditev in asfaltiranje pločnika pred objekti Kropa 1a in 1b.
Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne.  Ureditev 

pločnika je uvrščena v proračun občine za leto 2020. 

3 JAVNO STRANIŠČE PAVLIČ SAŠA
Ureditev javnega WC v bivših prostorih društva upojencev v Kropi, zraven 

ambulante.

Projekt ni izvedljiv, zato se zavrne. Predlagani objekt je v izredno slabem stanju, ne 

omogoča ureditve dostopa za invalide, površina pred vhodom v objekt pa je namenjena za 

intervencijsko vozilo. Skupaj s pripravo projektne dokumentacije in celovito ureditvijo bi 

projekt tudi presegel maksimalno višino projekta (15.000 EUR). 

3
ZAMENJAVA STREHE NA 

POSLOVILNI VEŽICI 
HABJAN ANŽE

Zamenjava strehe na poslovilnem objektu v Kropi, ob župnijski cerkvi in ob 

pokopališču.

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Glede na 

uradne evidence sta zemljišče in objekt v lasti Župnije Kropa. Potrebno je urediti lastniška 

razmerja, glede na obstoječo pogodbo med Župnijo Kropa in Krajevno skupnostjo Kropa.

4 KROŽIŠČE NA ČRNIVCU ŠKOFIC SLAVKO Celovita ureditev krožišča na Črnivcu.
Projektni predlog se zavrne. Občina ni pristojna za urejanje predlaganega krožišča. Izvedba 

ureditve in končne rešitve je v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo.

4
IZGRADNJA POŽARNEGA 

BAZENA
STARE ALEŠ Izgradnja požarnega bazena v Rovtah ?/KS Podnart.

Projektni predlog ni izvedljiv, zato se zavrne. Na podlagi izhodišč Gasilske zveze Radovljica 

mora požarni bazen omogočati shranjevanje vsaj 60 m3 vode. Projektni predlog presega 

mejno vrednost namenskih  finančnih sredstev, zato se zavrne. Ocenjena vrednost 

izgradnje enega požarnega bazena znaša cca 25.000 € (izdelava projektne dokumentacije, 

izgradnja požarnega bazena, izvedba priklopa na vodovod). Stroški odkupa zemljišč niso 

zajeti v oceni.

5 VODOHRAM ERMAN ALEŠ
Vkop pretočnega zbiralnika vode iz umetne mase, z vgrajeno črpalko za napajanje 

živine, zalivanje vrtov ipd v času suše.

Projektni predlog ni izvedljiv, zato se zavrne. Projektni predlog presega mejno vrednost 

namenskih  finančnih sredstev, zato se zavrne. Ocenjena vrednost projekta znaša cca 

25.000 € (izdelava projektne dokumentacije, izgradnja požarnega bazena, izvedba priklopa 

na vodovod). Stroški odkupa zemljišč niso zajeti v oceni.

5
PLOČNIK, RAZŠIRITEV 

BANKINE 
ERMAN ALEŠ

Razširitev ceste/bankine skozi del vasi Spodnji  Otok, pločnik na relaciji Podvin - 

Zgornji Otok.

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Predlagana 

vrednost projekta je 60.000 EUR, kar presega zahteve javnega poziva.

5 RAZŠIRITEV MOSTU ERMAN ALEŠ Razširitev mostu na uvozu v vas Spodnji Otok.
Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Predlagana 

vrednost projekta je 60.000 EUR, kar presega zahteve javnega poziva.

5  ERMAN ALEŠ Postavitev otroških igral, postavitev nadstrešnice ter zasaditev dreves.
Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Predlagana 

vrednost projekta je 60.000 EUR, kar presega zahteve javnega poziva.

5
ČIŠČENJE STRUG POTOKOV, 

UREJANJE BREŽINE 
ERMAN ALEŠ Ureditev struge vseh potokov od Dvorske vasi do Mošenj

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Obvezno 

gospodarsko javno službo vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč zagotavlja država. Za 

vzdrževanje vodotokov je zadolžena Direkcija RS za vode. Brežine vodotokov 2. reda so po 

Zakonu o vodah dolžni čistiti pribrežni lastniki. Gre za čiščenje ob bregovih (odstranjevanje 

naplavin, odpadkov in drugih predmetov). Čiščenje brežine ne pomeni celovitega čiščenja 

vodotokov, saj je čiščenje plavin (peska in mulja) v vodotokih strokovno opravilo, za kar ima 

država usposobljene koncesionarje. 

5 OTROŠKO IGRIŠČE ERMAN ALEŠ
Postavitev otroških igral, postavitev nadstrešnice ter zasaditev dreves. Predlagana 

lokacija med Zgornjim in Spodnjim otokom, na obrobju vasi.

Projekt ni izvedljiv, zato se zavrne. Na predlaganem območju ni prostih javnih zemljišč, kjer 

bi se projekt lahko izvedel.

5

ZAGOTOVITEV 

PREGLEDNOSTI OB UVOZU V 

VAS SP. OTOK 

ERMAN ALEŠ Razširitev mostu na uvozu v vas Spodnji Otok. Zasaditev vegetacije.

Projekt ni izvedljiv zato se zavrne.  Ureditev vegetacije v varovalnem pasu ceste se 

postopkovno ureja v pristojnosti Občine kot upravljavca občinskih cest, v skladu z 

veljavnima Zakonom o cestah in Odlokom o občinskih cestah Občine Radovljica in je njena 

redna zaveza. Predlagana razširitev objekta mostu presega mejno vrednost razpoložljivih 

namenskih finančnih sredstev. Poseg pogojuje predhodno ureditev lastništva, pridobitev 

projektne in upravne dokumentacije, pridobitev soglasja upravljavca vodotokov.



RAZLOG ZAVRNITVE

5
PROJEKT ZA VARNO ŠOLSKO 

POT 
KAVČIČ ZUPAN MARIJA

Izdelava elaborata prometne ureditev, postavitev začasne prometne signalizacije v 

letu 2020, v letu 2021 izvedba nove prometne ureditve.

Projektni predlog ni izvedljiv, zato se zavrne. Projektni predlog presega mejno vrednost 

namenskih  finančnih sredstev in posledično ni izvedljiv. Ocenjena vrednost izdelave 

projektne dokumentacije znaša 5.000 €, izgradnja prehoda za pešce s pripadajočo cestni 

opremo ter cestno razsvetljavo 30.000 €; stroški odkupa zemljišč ter pogojevane sočasne 

izgradnje manjkajočih peš površin niso sestavni del ocene.

5 PLOČNIK - MOŠNJE JELOVČAN DUŠAN
Ureditev pločnika za pešce ob občinski cesti v skupni dolžini cca 150m v širini cca 

80 cm.

Projektni predlog ni izvedljiv, zato se zavrne. Projektni predlog presega mejno vrednost 

namenskih finančnih sredstev in posledično ni izvedljiv. Ocenjena vrednost ureditve 

pločnika v dolžini cca 160 m znaša 80.000 € (izdelava projektne dokumentacije, izvedba 

pločnika min. širine 160 cm in opornega zidu). 

5
UREDITEV PROSTORA OB 

BLATNICI, KRPIN 
HROVAT MARIJA

Ureditev manjše škarbe, utrditev terena, nasutje, planiranje in namestitev travnih 

rešetk, zatravitev. Ureditev dostopa do jezera, namestitev urbane opreme (klopi, 

koši za smeti in pasje iztrebke), postavitev info table.

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. V 

prostorskem aktu občine ni opredeljena ustrezna namenska raba prostora, ki bi omogočala 

ureditev parka. Območje ima opredeljeno namensko rabo kmetijska zemljišča, na kmetijskih 

zemljiščih pa predlagane ureditve (ureditev opornega zidu, utrditev terena, planiranje, 

zatravitev, ureditev dostopa, saditev dreves, postavitev klopi, košev in informacijske table) 

niso mogoče.

5

VEČNAMENSKO IGRIŠČE IN 

PROSTOR ZA DRUŽENJE 

PODGORA 

LANGUS MATEVŽ
Postavitev večnamenskega izgrišča južno od državne ceste med Slatno in Srednjo 

vasjo, 50 m pred tablo Slatna.

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Predlagana 

je ureditev večnamenskega igrišča na kmetijskem zemljišču, ki je v zasebni lasti. Po veljavnih 

prostorskih aktih na predlaganem zemljišču ni mogoče urediti večnamenskega igrišča in 

prostora za druženje.

1,2,3,4,5
PROMOCIJSKI VIDEO VSEH 

KS 
GRAŠIČ VID Izdelava promocijskega videa vseh KS.

Projekt ni skladen s pogoji, zato se ne uvrsti v nadaljnje preverjanje in se zavrne. Promocijski 

videi za destinacijo Radolca in posamezne turistične kraje v občini so bili v preteklih letih že 

izdelani in obstajajo.

Številka: 41015-0003/2020-50

Datum: 11.09.2020

Ciril Globočnik l.r.

ŽUPAN


