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Veljavni proračun 

2020
Spremembe Opomba

1 2 3 4 5 6 7

PRIHODKI 11.936.976,96 15.561.682,38 -3.624.705,42

700020 Dohodnina - občinski vir 4.864.263,00 4.592.594,00 271.669,00

upoštevana nova povprečnina: iz 589,11 € na 623,96 € = povečanje za 271.669,00 € ( 4.592.594,00 €  + 

271.669,00 € = 4.864.263,00 €)

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 15.000,00 25.000,00 -10.000,00  posledica epidemije COVID-19

703001

Davek od premoženja od prostorov za počitek in 

rekreacijo 10.000,00 15.000,00 -5.000,00 posledica epidemije COVID-19
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 30,00 10,00 20,00 uskladitev z realizacijo

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od 

pravnih oseb 530.000,00 1.160.000,00 -630.000,00

 V letu 2020 je planirana odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe v višini 

933.000 €. Celotna planirana sredstva z naslova NUSZ za pravne osebe v letu 2020 so 1.160.000 €, saj v 

januarju 2020 zapade v plačilo

703004

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od 

fizičnih oseb 507.000,00 690.000,00 -183.000,00

Z naslova fizičnih oseb je znižanje težje oceniti, saj odmera NUSZ na letni ravni vsakega posameznika ni 

tako visoka kot pri pravnih osebah. Glede na situacijo ocenjujem znižanje za 20 - 30 %.

703005

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča 1.000,00 3.000,00 -2.000,00 posledica epidemije COVID-19
703200 Davek na dediščine in darila 80.000,00 100.000,00 -20.000,00 posledica epidemije COVID-19

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 100,00 2,00 98,00 uskladitev z realizacijo

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 120.000,00 180.000,00 -60.000,00 zmanjšanje za 1/3 zaradi posledice epidemije COVID-19

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 200.000,00 300.000,00 -100.000,00 zmanjšanje za 1/3 zaradi posledice epidemije COVID-19
704704 Turistična taksa 550.000,00 2.500.000,00 -1.950.000,00 posledica epidemije COVID-19

704706 Občinske takse od pravnih oseb 5.000,00 20.000,00 -15.000,00

znižanje glede na koronavirus-ker ne bo izdanih odločb za uporabo javnih površin, oz. transparentov za 

prireditve,...

71030002

Prihodki od oddaje v najem - Velika Zaka - Sava 

hoteli d.d. 2.048,00 2.000,00 48,00 uskladitev z realizacijo
71030101 Prihodki od najema parkirišč 10.000,00 15.000,00 -5.000,00 posledica epidemije COVID-19
71030122 Najemnina - trgovina v ŠD 0,00 2.600,00 -2.600,00 najem trgovine direktno preko Infrastrukture Bled

71030412

Prih.od drugih najemnin - pomol (del sodniškega 

stolpa) v Veliki Zaki (Polak) 5.450,00 45.450,00 -40.000,00 znižanje glede na koronavirus, predvideno je prejem vloge za odlog plačila
71030413 Prihodki od najemnine za čolnarno 3.500,00 21.000,00 -17.500,00 upoštevano je samo julij+avgust (2x1.750 €) zaradi nastale situacije s koronavirusom
71030414 Prihodki od najemnin - Mini golf 1.000,00 6.500,00 -5.500,00 upoštevano je samo julij+avgust (2x500€) zaradi nastale situacije s koronavirusom
71030415 Najemnina - Straža 20.000,00 40.000,00 -20.000,00 upoštevano je samo 1/2 leta zaradi nastale situacije s koronavirusom
71030416 Najemnina - Grajsko kopališče 15.000,00 15.000,00 0,00  upoštevano je samo julij+avgust (2x7.000,00 €) zaradi nastale situacije s koronavirusom

71030422

Prihodki od najemnin - oddaja v najem 

nepremičnine - DDV se poračunava 5.000,00 20.000,00 -15.000,00 najem Petrol je potekel 31.3.2020
71030423 Najemnina-Pustolovski park_Straža 5.353,00 5.300,00 53,00 uskladitev z realizacijo
71030424 Najemnina od električnega vlakca 0,00 15.000,00 -15.000,00 projekt- električni vlakec ne bo izveden
71030602 Koncesija - Adria plin 89.111,00 85.000,00 4.111,00  uskladitev zneska z realizacijo

710313

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne 

pravice in ustanovitev stavbne pravice 34.000,00 30.000,00 4.000,00  povečanje, ker je upoštevano nakazilo Rikli d.o.o. 22.826,80 brez DDV
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez 500,00 0,00 500,00 uskladitev zneska z realizacijo 
71119900 Pristaniške pristojbine 67.500,00 135.000,00 -67.500,00 zmanjšano za 1/2 zaradi nastale situacije s koronavirustom

712008

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški 

na podlagi zakona o prekrških 2.500,00 1.000,00 1.500,00 uskladitev zneska z realizacijo
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71300001

Parkirnine r-6121 - Prih.od prod, blaga in st. obč. 

org. in obč.upr. 504.000,00 630.000,00 -126.000,00 20 % cena zmanjšanja zaradi nastale situacije s koronavirustom
71300003 SMS storitve mParking 16.000,00 25.000,00 -9.000,00 20 % ocena zmanjšanja zaradi nastale situacije s koronavirustom
71300004 Parkirnine-taksi-uporaba javne površine 6.000,00 0,00 6.000,00 taksi_uskladitev z realizacijo

71309914

Čarman - prihodki od izvaj.javnega prevoza s 

turističnim vlakcem 3.300,00 6.600,00 -3.300,00 ocena zmanjšanja za 1/2 zaradi nastale situacije s koronavirustom
71309915 Javni WC - uporabnina 20.000,00 35.000,00 -15.000,00 ocena zmanjšanja zaradi nastale situacije s koronavirustom
714100 Drugi nedavčni prihodki 1.000,00 15.000,00 -14.000,00 zmanjšanje, ker gre za fiktivne prihodke ( vnešen znesek je le zaradi evidence konta)
71410027 Refundacije stroškov - drugo 4.000,00 0,00 4.000,00 uskladitev zneska z realizacijo
71410047 Ref.str.-Jurček Hom 487,00 0,00 487,00 + 487,00 €:  uskladitev zneska z realizacijo

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 210.000,00 350.000,00 -140.000,00

Prihodki od komunalnih prispevkov po odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 

odmero komunalnega prispevka so odvisni od števila novogradenj ter rekonstrukcij, dozidav in legalizacij 

že obstoječih objektov in se namensko porabijo za urejanje komunalne infrastrukture v občini. Komunalni 

prispevek se zavezancem odmeri v postopku pridobitve gradbenega dovoljena.

71410501 Prihodki od komunalnih prispevkov za kanalizacijo 36.000,00 60.000,00 -24.000,00

Del prihodkov od komunalnih prispevkov je tudi prihodek od prispevkov za kanalizacijo (kanalščino in 

čiščenje), ki se porabi za pokrivanje obratovalnih in kapitalskih stroškov kanalizacije in čistilne naprave.

71410503 Prihodki od komunalnih prispevkov za OPPN Seliše 100.000,00 100.000,00 0,00

 ( Mercator, KR d.o.o) Za območje OPPN Seliše na Bledu so v letu 2020 planirani prihodki v višini 100.000 

€, ki predstavljajo komunalni prispevek odmerjen po uradni dolžnosti, za obstoječe objekte v FE F in H, 

zaradi izboljšanja opremljenosti stavbenega zemljišča
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 500,00 150.000,00 -149.500,00 uskladitev z realizacijo, - 150.000,00 € prenos na ločen konto 71419984 - TNP služnost

71419977

TD Gorje-nakazilo po Sklepu Opr.št.P22/2018 

(namensko-soteska Vintgar) 20.000,00 0,00 20.000,00 nakazilo TD Gorje po Sklepu OPR.št. P22/2018, z dne 13.12.2019_vezano na sotesko Vitgar
71419982 Drugi prihodki od avtobusnih parkirišč 15.000,00 15.000,00 0,00 znižanje, ker prihodek v obliki ekoloških taks na parkirišču - Seliše ne bo realiziran
71419984 Nakazilo-TNP služnost 150.000,00 0,00 150.000,00 prenos iz konta 714199
720201 Prihodki od prodaje računalniške opreme 400,00 20,00 380,00 uskladitev z realizacijo

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 10.000,00 50.000,00 -40.000,00

bila je predvidena javna prodaja kmetijskih zemljišč v aprilu, kar je v trenutni situaciji nemogoče, obenem 

je cena zemljišč negotova (vprašanje zainteresiranosti kupcev, dolgotrajni postopek), 
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 10.000,00 70.000,00 -60.000,00 prodaja zemljišča Partizanska cesta 11 je na sodišču in ne bo realizirana v 2020

72210002 Prihodki od prodaje zemljišč-SRC 0,00 100.000,00 -100.000,00

prodaja zemljišč SRC Republiki Sloveniji predvidoma ne bo dokončana v 2020 (stoji parcelacija, vprašanje 

proračuna RS, dolgotrajni postopek)

74000412

Služba za lokalno samoupravo - povrnitev str. za 

delovanje MIR Bled, Bohinj in Železniki 151.518,58 104.000,00 47.518,58 povrnitev stroškov MIR

74000413

Min.za delo in družino-sofinanciranje 

Druž.pomočnika 30.000,00 30.000,00 0,00 izdan je zahtevek za 26.596 €

74010009

Občina Radovljica - prejeta sredstva-subvencija 

najemnin za stanovanja 425,00 0,00 425,00 Občina Radovljica-8 x 53,08 € subvencija najemnin
74010016 Občina Bohinj - povrnitev materialnih stroškov 71.698,00 50.000,00 21.698,00 usklajeno glede na odhodke na PP 20010901

74010017 Občina Bohinj - povrnitev stroškov plač redarjev 177.560,00 140.000,00 37.560,00 usklajeno glede na odhodke na PP 20010901

74010018

Občina Bohinj-povr.str.podporne službe 

(finance,kadrovska,administrator) 7.500,00 10.550,00 -3.050,00

usklajeno glede na odhodke na PP 20010901 

74010022 Občina Železniki - povrnitev materialnih stroškov 20.137,00 16.000,00 4.137,00 usklajeno glede na odhodke na PP 20010901

74010023 Občina Železniki - povrnitev stroškov plač redarjev 20.530,00 21.000,00 -470,00 usklajeno glede na odhodke na PP 20010901

74010025

Občina Železniki-povr.str.podporne službe 

(finance,kadrovska,administrator) 1.760,00 3.250,00 -1.490,00 usklajeno glede na odhodke na PP 20010901

74010108

Občina Gorje - sofinanciranje kanalizacije Podhom-

Sebenje 0,00 50.000,00 -50.000,00 v letu 2020 ni predvideno nakazilo s strani Očbine Gorje
74030107 Ekosklad - za turistični vlakec 0,00 300.000,00 -300.000,00 projekt - turistični vlakec ne bo realiziran
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ODHODKI 13.982.767,69 16.769.881,33 -2.787.113,64

20010304 Stroški objav in naročnin ter literature 39.178,29 39.098,00 80,29
40200401 Naročnine (časopisi,revije,portal Lexpera) 11.000,00 10.919,71 80,29 zaokroževanje

20010310 Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 49.400,00 59.400,00 -10.000,00
42029961 Usmerjevalni znaki na javnih površinah 10.000,00 20.000,00 -10.000,00 posledica epidemije COVID-19 - prenos v 2021

20010322 Plačila zunanjim sodelavcem 78.497,08 67.700,00 10.797,08

40299949

Plačilo zunanjim izvajalcem - izdelava analiz, 

strokovnih podlag,.... 25.000,00 14.202,92 10.797,08 storitve piar
20010351 Režijski obrat - upravljanje parkirišč 265.650,16 284.100,00 -18.449,84

40250308

Tekoče vzdrževanje: Urejanje parkirišč, parkirne 

ure, stebrički,... 94.000,00 64.000,00 30.000,00 predvideno povečanje vzdrževanja

402602

Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne 

prostore 2.000,00 4.591,24 -2.591,24 zmanjšanje zaradi korona virusa
40299959 Odvoz vozil s pajkom 0,00 15.000,00 -15.000,00 zmanjšanje, ker ni bilo ponudnika na javnem razpisu  za odvoz vozil s pajkom
42022501 Nakup parkirnih ur 6.975,00 10.000,00 -3.025,00  zmanjšanje -posledica koronavirusa
420237 Nakup opreme za varovanje 10.000,00 20.000,00 -10.000,00  prenos v 2021
420299 Nakup druge opreme in napeljav 15.166,40 33.000,00 -17.833,60 prenos v 2021

20010352 RO - Upravljanje pristanišč 53.000,00 88.000,00 -35.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 24.293,47 59.293,47 -35.000,00  posledica epidemije COVID-19 - prenos v 2021

20010353

RO - Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju 

Blejskega jezera 155.387,96 255.000,00 -99.612,04
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 120.000,00 220.000,00 -100.000,00  posledica epidemije COVID-19 - prenos v 2021
420801 Investicijski nadzor 5.000,00 4.612,04 387,96 zaokroževanje

20010501 Tekoča proračunska rezerva 100.000,00 73.477,74 26.522,26
409000 Splošna proračunska rezervacija 100.000,00 73.477,74 26.522,26 povečanje na znesek planiran že v sprejetem proračunu 2020

20010502

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih 

nesreč 100.000,00 50.000,00 50.000,00
409100 Proračunska rezerva 100.000,00 50.000,00 50.000,00 povečanje zaradi koronavirusa

20010803 Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 35.272,34 33.772,34 1.500,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.411,00 2.911,00 1.500,00 povečanje zaradi novih zaposlitev

20010901

MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 

Bled, Bohinj in Železniki 637.880,21 605.700,31 32.179,90 uskladitev v večji meri zaradi sprejetega novega odloka MIR
400000 Osnovne plače 242.186,39 254.745,00 -12.558,61

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 9.513,56 12.213,00 -2.699,44
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 6.300,00 4.200,00 2.100,00 povečanje  65 % dodatek za delov posebnih pogojih
400004 Drugi dodatki 22.505,56 25.500,00 -2.994,44
400100 Regres za letni dopust 16.930,28 15.591,00 1.339,28
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 22.505,56 16.953,00 5.552,56
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 13.752,20 17.500,00 -3.747,80

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 25.959,65 27.607,00 -1.647,35
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 19.519,38 20.464,00 -944,62

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.577,17 1.656,00 -78,83
401200 Prispevek za zaposlovanje 168,76 296,00 -127,24
401300 Prispevek za starševsko varstvo 297,64 312,00 -14,36

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 5.347,75 5.586,00 -238,25
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40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 19.000,00 7.000,00 12.000,00
402100 Uniforme in službena obleka 18.000,00 8.000,00 10.000,00
402206 Poštnina in kurirske storitve 47.000,00 26.761,00 20.239,00  glede na trend je pričakovan večji obseg kršitev
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 6.000,00 4.000,00 2.000,00
40290701 Izdatki za strok.izobraževanje obč.redarjev 8.000,00 4.000,00 4.000,00

20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 182.320,37 126.287,35 56.033,02

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 80.000,00 10.000,00 70.000,00  povečanje zaradi sanacije poročne in pisarn, + 50.000.00 € tržnica na Petrolovi črpalki
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 9.400,00 23.366,98 -13.966,98 posledica epidemije COVID-19 - prenos v 2021

20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 70.000,00 45.000,00 25.000,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 25.000,00 0,00 25.000,00 nakup montažne sanitarne enote  ob pristanišču Mlino
41330206 Vzgoja in izobraževanje -  OŠ Bled - mat. str. 108.000,00 115.000,00 -7.000,00 znižanje zaradi koronavirusa 

20040303

Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih 

programov osnovnih šol 15.000,00 18.000,00 -3.000,00

41330254

Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih 

programov osnovnih šol 10.800,00 13.800,00 -3.000,00 predvideva se, da aktivnosti predvidoma do septembra ne bo zaradi koronavirusa
20040305 Izvajanje šolskih prevozov 111.112,00 141.112,00 -30.000,00

40239903 Avtobusni šolski prevozi 102.112,00 132.112,00 -30.000,00 znižanje, ker šolskih prevozov predvidoma  ne bo  mesece ( april,maj,junij)
20040404 Energetska sanacija OŠ Bled 15.000,00 30.000,00 -15.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 25.000,00 -15.000,00 prenos v 2021-posledica epidemije COVID-19
20040802 Medgeneracijski center Vezenine Bled 1.103.330,91 1.682.330,91 -579.000,00

420204 Nakup drugega pohištva 1.000,00 50.000,00 -49.000,00 posledica epidemije COVID-19 - prenos 2021
420401 Novogradnje 1.020.330,90 1.520.330,90 -500.000,00 -500.000,00 € ( 1.520.330,90 - 500.000 prenos v 2021, 125.338,00 23. člen ZFO vir )
420801 Investicijski nadzor 10.000,00 0,00 10.000,00 gradbeni nadzor MGC
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.000,01 50.000,01 -40.000,00 prenos v 2021 in prenos na k 420801 = 10.000,00 € ( l.2020) in 60.000,00 € (l.2021)

20050101 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 15.000,00 8.000,00 7.000,00
41129901 Enkratne denarne pomoči 15.000,00 8.000,00 7.000,00 povečanje zaradi večje socialne stiske občanov

20050205 Sofinanciranje programov javnih del 17.000,00 10.000,00 7.000,00

41330215 Javna dela - izdatki za blago in storitve 17.000,00 10.000,00 7.000,00

 zaradi povečanega % sofinanciranja občine ( s 45 % na 70%) na podlagi spremenjenega Pravilnika o 

izboru in sofinanciranju javnih del
20050301 Sredstva za delovanje humanitarnih društev 18.500,00 21.500,00 -3.000,00

41200018 Transferi humanitarnim društvom  - po razpisu 7.000,00 10.000,00 -3.000,00 posledica epidemije COVID-19
20060101 Sofinanciranje programov Vrtca Bled 1.103.940,94 1.136.840,94 -32.900,00

411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in 

plačili staršev 1.029.780,94 1.054.780,94 -25.000,00 ločeno vodenje podatkov, ki se ne upoštevajo za izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin
41330256 Sofinanciranje drugih programov 74.160,00 82.060,00 -7.900,00 znižanje 4.500,00 € prevoz OŠ A.Janša Radovljica, - 3.400,00 € ker tečaja plavanja ne bo.

20060104

Popust pri plačilu razlike med ceno programov in 

plačili staršev 25.000,00 0,00 25.000,00

41192101

Popust pri plačilu razlike med ceno programov in 

plačili staršev 25.000,00 0,00 25.000,00 ločeno vodenje podatkov, ki se ne upoštevajo za izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin
20060401 Vzdrževanje in obnova vrtcev 39.176,66 145.000,00 -105.823,34

420801 Investicijski nadzor 1.000,00 5.000,00 -4.000,00 prenos v 2021 - novo igrišče ob Seliški cesti ( 1.000,00 € je v 2020, zaradi evidentiranja NRP-ja)
43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled 38.176,66 140.000,00 -101.823,34 posledica epidemije COVID-19 - prenos v 2021 - novo igrišče ob Seliški cesti 

20070303 Sofinanciranje programov za starejše občane 19.500,00 24.500,00 -5.000,00
41200083 Sredstva razpisa za programe starejših 10.000,00 15.000,00 -5.000,00 posledica epidemije COVID-19

20070304 Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 30.000,00 50.000,00 -20.000,00

41200001

Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. 

organizacijam 30.000,00 50.000,00 -20.000,00 zmanjšanje, ker ZK Bled ne bo sofinanciral dejavnosti ljubiteljske kulture
20070402 Izvedba občinskih prireditev 14.055,86 16.555,86 -2.500,00

40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 8.500,00 11.000,00 -2.500,00 posledica epidemije COVID-19 - ne bo proslave za občinski praznik

20070404

Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v 

občini 14.000,00 21.000,00 -7.000,00
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41200075 Transferi kulturnim društvom za prireditve 14.000,00 21.000,00 -7.000,00 zmanjšanje za 1/3, kot posledica koronavirusa

20070704

Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih 

objektov 13.950,00 25.000,00 -11.050,00
40250327 Kulturni spomeniki - tekoče vzdrževanje 1.000,00 5.000,00 -4.000,00 znižanje, upoštevanjo je samo nujno, tekoče vzdrževanje
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 11.000,00 20.000,00 -9.000,00 zmanjšanje, kot posledica koronavirusa

42080480

Sodarjeva domačija v Bodeščah - projektna 

dokumentacija 1.950,00 0,00 1.950,00 posnetek dejanskega stanja in predlog za izvedbo najnujnejših del
20080107 Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 110.000,00 165.000,00 -55.000,00

41200090

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ( 

izvajanje programov) 4.000,00 6.000,00 -2.000,00 zmanjšanje 1/3, kot posledica koronavirusa

41200091

Tekmovalni šport otrok in mladine (osnovno 

vrednotenje) 47.334,00 71.000,00 -23.666,00 zmanjšanje 1/3, kot posledica koronavirusa

41200092

Tekmovalni šport otrok in mladine ( dodatno 

vrednotenje programa) 32.000,00 48.000,00 -16.000,00 zmanjšanje 1/3, kot posledica koronavirusa
41200093 Vrhunski šport (izvajanje programa) 8.000,00 12.000,00 -4.000,00 zmanjšanje 1/3, kot posledica koronavirusa
41200094 Športna rekreacija ( izvajanje programov) 5.333,00 8.000,00 -2.667,00 zmanjšanje 1/3, kot posledica koronavirusa
41200095 Kakovostni šport ( izvajanje programov) 4.667,00 7.000,00 -2.333,00 zmanjšanje 1/3, kot posledica koronavirusa

41200096

Športne prireditve in promcija športa ( izvedba 

športnih prireditev ) 8.666,00 13.000,00 -4.334,00 zmanjšanje 1/3, kot posledica koronavirusa

20090301 Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 35.600,00 25.000,00 10.600,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.600,00 20.000,00 10.600,00 manjkajoča sredstva za sofinanciranje investicije v kotlovnico v ZD Bled

20100101 Sredstva za delo z mladimi 14.000,00 20.000,00 -6.000,00
41200079 LAS 1.700,00 2.700,00 -1.000,00 glede na koronavirus bo odpadel Festival mladih, ki ga organizira LAS
41200080 Sredstva razpisa za delo z mladimi 10.000,00 15.000,00 -5.000,00 posledica epidemije COVID-19

20110127 LAS Gorenjska košarica 219.216,27 204.413,38 14.802,89
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 14.802,89 0,00 14.802,89 Arhitektura Gorenjskih vasi-postavitev kozolca in izdelava vrtne garniture-počivališče za kolesarje

20110128 Urejanje območja soteske Vintgar 20.000,00 0,00 20.000,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.000,00 0,00 4.000,00 urejanje parkirišč za obiskovalce soteske (  Vintgar_namensko - vezano na k 71419977)
40260602 Služnost uporabe zemljišč - odškodnine 4.000,00 0,00 4.000,00 služnosti ( Vintgar_namensko - vezano na k 71419977)
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.000,00 0,00 4.000,00 razna oprema( Vintgar_namensko - vezano na k 71419977)
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,00 0,00 4.000,00 investicijsko vzdrževanje in izboljšave ( Vintgar_namensko - vezano na k 71419977)
420800 Študija o izvedljivosti projekta 4.000,00 0,00 4.000,00 projektna dokumentacija ( Vintgar_namensko - vezano na k 71419977)

20110129 Urejanje Grajske skale in Grajskega hriba 5.000,00 0,00 5.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,00 0,00 5.000,00  urejanje Grajske skale ( varnostni ukrep)

20120101 Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 20.000,00 30.000,00 -10.000,00
41200060 Sof. TD-jev -  po razpisu 20.000,00 30.000,00 -10.000,00 zmanjšanje za 1/3 zaradi koronavirusa

20120204 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 550.000,00 1.150.000,00 -600.000,00
41330265 Upravljanje blagovnih znamk 85.000,00 200.000,00 -115.000,00 zmanjšanje za približno 50 %, glede na to, da se je predviden prihodek iz naslova TT zmanjšal.
41330266 Upravljanje produktov in storitev zavoda 250.000,00 450.000,00 -200.000,00  zmanjšanje za približno 50 %, glede na to, da se je predvideni prihodek iz naslova TT zmanjšal 
41330267 Delovanje kongresnega urada 85.000,00 200.000,00 -115.000,00 zmanjšanje za približno 50 %, glede na to, da se je predvideni prihodek iz naslova TT zmanjšal.
41330268 Upravljanje zavoda in destinacije 130.000,00 300.000,00 -170.000,00 zmanjšanje za približno 50 %, glede na to, da se je predvideni prihodek iz naslova TT zmanjšal 

20150101 Zavarovalne premije za objekte 25.600,00 23.600,00 2.000,00
402504 Zavarovalne premije za objekte 25.600,00 23.600,00 2.000,00 zavarovanje umetniških slik in skulptur

20150102

Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne 

infrastrukture 81.521,88 70.000,00 11.521,88
40250320 Športni park - obratovalni stroški 38.415,49 35.000,00 3.415,49  zahtevek-Nogometni klub- za 12/2019, izplačan v 2020
40299989 Veslaški center Bled - obratovalni stroški 43.106,39 35.000,00 8.106,39 zahtevek Veslaški klub-12/2019, izplačan v 2020

20150503 Festivalna dvorana 0,00 10.000,00 -10.000,00
43230010 Sofinanciranje obnove FD 0,00 10.000,00 -10.000,00 prenos na PP 20170503, k 42080454, NRP 20170503-1
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20160101

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in 

krajevnih cest 515.500,00 635.500,00 -120.000,00
40250301 Ceste - zimska služba 129.560,00 249.560,00 -120.000,00  znižanje zimske službe

20160103 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 47.159,00 35.200,00 11.959,00
42050001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 36.959,00 25.000,00 11.959,00 povečanje sredstev za vzdrž. gozd. cest, na podlagi obvestila Zavoda za gozdove

20160201

Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in 

krajevnih cest 1.550.702,85 1.548.597,21 2.105,64

420401 Novogradnje 120.000,00 125.674,36 -5.674,36

nujna izgradnja novega mostu v Piškovci zaradi slabega konstrukcijskega stanja ( skupaj 240.000 € = 

100.000 v 2020 + 140.000 v 2021)
42040242 Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi 140.000,00 140.000,00 0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 594.206,27 552.926,27 41.280,00 prenos v 2021, posledica epidemije COVID-19

42050093

Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in 

krajevnih cest 565.000,00 602.650,00 -37.650,00 sofinancerski sporazum z DRSI-sočasna izgradnja pločnika od Mlina do Pristave

420600 Nakup zemljišč 40.000,00 50.000,00 -10.000,00

odkup Cesta Gorenjskega odreda (rekonstrukcija RS) in odkup Razgledna c. (rekonstrukcija), je pa oboje 

odvisno od izvedbe investicij
420801 Investicijski nadzor 28.025,31 17.875,31 10.150,00 usklajeno s pogodbo David Rozman s.p.
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 60.000,00 56.000,00 4.000,00

20160209 Južna razbremenilna cesta 45.000,00 100.000,00 -55.000,00
420600 Nakup zemljišč 15.000,00 50.000,00 -35.000,00 odkup JRC-zmanjšanj glede na koronavirus
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000,00 50.000,00 -20.000,00  zmanjšanje, ker bi ostalo neporabljeno

20160213

Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih 

povezav 121.763,83 290.430,00 -168.666,17
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000,00 178.666,17 -168.666,17  prenos v 2021: ( vezano na Dogovoro za razvoj regij)

20160214 Nakup električnih javnih prevoznih sredstev 0,00 550.000,00 -550.000,00

42019901

Nakup prevoznih sredstev - električni turistični 

vlakec 0,00 550.000,00 -550.000,00 projekt električni vlakec ne bo izveden

20160216

Ukrepi trajnostne mobilnosti ( javne električne 

polnilnice) 2.500,00 0,00 2.500,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.500,00 0,00 2.500,00

 prenos iz PP 20010351 zaradi ločenega vodenja podatkov, ki se ne upoštevajo za izračunu povprečnih 

stroškov za financiranje nalog občin-PK 13029003

20170101

Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih 

površin 522.317,44 546.866,28 -24.548,84
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 6.000,00 6.000,00 0,00  prenos iz konta 420500, PP 20170101
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 39.000,00 63.548,84 -24.548,84 prenos na konto 420230 - vzrževanje parkov in vrtov-koši, PP 20170101

20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 284.592,02 333.192,02 -48.600,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 219.166,88 264.966,88 -45.800,00  posledica epidemije COVID-19 - prenos v 2021-oskrba z vodo
420801 Investicijski nadzor 200,00 0,00 200,00  povečanje samo zato, da imamo evidentiran konto nadzora
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000,00 4.000,00 -3.000,00  posledica epidemije COVID-19 - prenos v2021

20170204

Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne 

razsvetljave 169.577,33 244.577,33 -75.000,00
420401 Novogradnje 69.577,33 94.577,33 -25.000,00  posledica epidemije COVID-19 -  prenos v 2021
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 100.000,00 150.000,00 -50.000,00  posledica epidemije COVID-19 - prenos v 2021

20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije 388.584,72 434.489,72 -45.905,00
420401 Novogradnje 202.254,72 236.829,72 -34.575,00 usklajeno s pogodbo Elicom d.o.o.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.000,00 70.000,00 -30.000,00 posledica epidemije COVID-19 -  prenos v 2021
42050104 Obnova - meteorna kanalizacija 140.000,00 110.000,00 30.000,00 povečanje na predlog strokovnih služb
420801 Investicijski nadzor 2.830,00 3.660,00 -830,00 usklajeno s pogodbo Tipros s.p.
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.500,00 14.000,00 -10.500,00 posledica epidemije COVID-19 - prenos v 2021

20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 338.234,60 332.114,97 6.119,63
420401 Novogradnje 245.004,60 250.541,97 -5.537,37 posledica epidemije COVID-19 - prenos v 2021

42040147

Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz 

sr.kom.prisp.za kanalizacijo 70.000,00 48.343,00 21.657,00  povečanje na predlog strokovnih služb
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420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000,00 20.000,00 -10.000,00  posledica epidemije COVID-19 -  prenos v 2021

20170406 Praznična okrasitev naselij 30.000,00 40.000,00 -10.000,00
42050040 Novoletna okrasitev -  izboljšava in obnova 10.000,00 20.000,00 -10.000,00  posledica epidemije COVID-19 - prenos v 2021

20170503

Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti 

in trgov 142.180,35 472.360,35 -330.180,00
42040234 Blejska promenada ( zgoraj )- izvedba 1.000,00 250.000,00 -249.000,00 prenos v 2021 ( 1.000,00 € je v 2020, zaradi evidentiranja NRP_ja)
420801 Investicijski nadzor 1.000,00 9.020,00 -8.020,00 prenos v 2021 ( 1.000,00 € je v 2020, zaradi evidentiranja NRP_ja)

42080454 Blejska promenada - projektna dokumentacija 25.000,00 95.160,00 -70.160,00

(1.000,00 € je v 2020, zaradi evidentiranja NRP_ja), +14.000 prenos iz PP 200190101 in +10.000,00 € iz 

20150503, skupaj znižanje za 70.160.00 €

42089900 Druge storitve in dokumentacija 2.000,00 5.000,00 -3.000,00

 prenos v 2021  na konto 420899 

20180102

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 

stanovanj 50.000,00 47.600,00 2.400,00

40293808

Stroški strokovnih opravil - za stanovanja v lasti 

Občine Bled 8.000,00 5.600,00 2.400,00 povelanje stroškov vzdrževanja
20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 141.000,00 155.000,00 -14.000,00

420800 Študija o izvedljivosti projekta 29.855,80 24.855,80 5.000,00  prenos iz k 420804
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 33.936,80 52.936,80 -19.000,00 prenos na PP 20170503, k 42080454-Blejska promenada

20200301 Sredstva za nakup zemljišč 10.000,00 20.000,00 -10.000,00
420600 Nakup zemljišč 10.000,00 20.000,00 -10.000,00  zmanjšanje, ker predvidevamo da glede na koronavirus ne bo uveljavljanja predkupne pravice

-2.045.790,73 -1.208.198,95 -837.591,78
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