PRORAČUN
za leto 2023
( DOPOLNJEN PREDLOG )

A. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki
občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh
programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski
okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov).
V skladu z Zakonom o javnih financah ( v nadaljevanju ZJF ) in internimi akti občine je župan dolžan
predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.

Župan Občine Bled je v skladu s sprejetim sklepom na 13. redni seji, da se o predlogu Proračuna
občine Bled za leto 2023 s pripombami, opravi javna razprava ter v skladu z 78.a. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2009; UGSO,
št. 7/2013, 30/2017) dal predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 v javno
razpravo, ki je potekala v času od 29.9.2021 do vključno 8.10.2021.
Pripombe in predloge je bilo možno posredovati:
- po elektronski pošti na e-naslov: obcina@bled.si
- po pošti na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
- v prostorih Občine Bled.
V času javne razprave ni bilo podane nobene pripombe.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna se uporabljajo naslednje pravne podlage:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP
in 96/15 – ZIPRS1617,13/18 in 195/20 – odl. US))

- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05popr.,138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) in sicer:
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19 in
10/21)

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04 ).
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občina upošteva
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –
ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na
pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa občina upošteva Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
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B. PRIPRAVA PRORAČUNA ZA LETO 2022 V SKLADU S PREDPISANO PROGRAMSKO KLASIFIKACIJO
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja .
Obvezne priloge proračuna občine:
- PRILOGA I : Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prihodkov in odhodkov, finančnih
terjatev in naložb, zadolževanja in odplačila dolgov;
- PRILOGA II : Programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov
- PRILOGA III : Povezava med programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov in
funkcionalno klasifikacijo
Minister za finance je na podlagi določbe 5. ostavka 11. člena Zakona o javnih financah izdal Pravilnik o
programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. S tem je dana podlaga za pripravo občinskih
proračunov po programski klasifikaciji, ki bo poenotila oblike proračunov lokalnih skupnosti med seboj
in omogočila doseganje primerljivosti med proračunu občin.
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije
proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:
- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni.
Institucionalna klasifikacija daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva. To so
neposredni proračunski uporabniki. V občini je razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov
sledeča:
01 Občinski svet
02 Nadzorni odbor
03 Župan
04 Občinska uprava
05 Krajevne skupnosti
06 MIR ( medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki )
07 Režijski obrat
Ekonomska klasifikacija daje odgovor na vprašanje kaj se plačuje iz javnih sredstev. Pri pripravi
proračun je potrebno dosledno upoštevati nazive kontov in podkontov iz pravilnika o enotnem kontnem
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Proračun občine Bled je pripravljen na nivoju 4-mestnega konta.
Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska
klasifikacija je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. V njej so
določena področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami. Izdatki občine Bled se v skladu
z omenjenim pravilnikom razvrščajo v:
- področja proračunske porabe
- glavne programe
- podprograme
Funkcionalna klasifikacija je določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in je
namenjena prikaz razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine.
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I. SPLOŠNI DEL
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 6 1 2 . 1 5 6 €
PRIHODKI
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

14 . 56 7 .0 0 9 €
14.567.009 €

70 DAVČNI PRIHODKI

8.890.136 €

700 Davki na dohodek in dobiček

5.008.201 €

Obrazložitev podskupine - K3

Ministrstvo za finance na podlagi ugotovljene primerne porabe za občine z državnim proračunom
določi višino povprečnine, ki se uskladijo s korekcijskimi faktorji (število prebivalcev, dolžina
lokalnih cest in javnih poti v občini, površina občine, delež prebivalcev, mlajših od 15 let in delež
prebivalcev, starejših od 65 let v občini). Primerna poraba tako predstavlja primeren obseg sredstev
za financiranje zakonsko določenih nalog.
Za financiranje primerne porabe pripada občinam sicer 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem
letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba.
Omenjenih 54 % dohodnine se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako,
preostalih 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 in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo. 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.
Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog občin.
Za leto 2023 je povprečnina upoštevana v višini 647,00 €.

703 Davki na premoženje

2.120.550 €

Obrazložitev podskupine - K3

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine, in sicer nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) skupaj za pravne in fizične osebe ter davek na promet z
nepremičninami.
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb.....21.000,00 €
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo.....13.000,00 €
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine.....230,00 €
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb.....958.300,00 €
V letu 2023 je planirana odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe v višini
958.300 € (glede na odmero NUSZ 2021 in planirano odmero nadomestila za nezazidana stavbna
zemljišča na območju ZN Koritno).
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje za stanovanjske in poslovne ter druge poslovne
površine objekta. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine
nezazidanega stavbnega zemljišča, za katerega je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na
njem dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb. Pri določitvi višine nadomestila se upošteva
namembnost stavbnega zemljišča, lega oziroma območje (ožje mestno središče, mestno obrobje,
podeželje, itd.) in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo ter možnosti
priključitve na komunalno infrastrukturo. Glede na to, da je izpolnjen pogoj za odmero nadomestila
za nezazidana stavbna zemljišča na območju ZN Koritno (komunalna opremljenost zemljišč) se
planira povečanje odmere za 300,00 €.
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703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb.....628.700,00 €
V letu 2023 je planirana odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične osebe v višini
628.700 € (glede na odmero NUSZ 2021 in planirano odmero nadomestila za nezazidana stavbna
zemljišča na območju ZN Koritno).
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje za stanovanjske in poslovne ter druge poslovne
površine objekta. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine
nezazidanega stavbnega zemljišča, za katerega je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na
njem dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb. Pri določitvi višine nadomestila se upošteva
namembnost stavbnega zemljišča, lega oziroma območje (ožje mestno središče, mestno obrobje,
podeželje, itd.) in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo ter možnosti
priključitve na komunalno infrastrukturo. Glede na to, da je izpolnjen pogoj za odmero nadomestila
za nezazidana stavbna zemljišča na območju ZN Koritno (komunalna opremljenost zemljišč) se
planira povečanje odmere za 13.700,00 €.
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.....1.500,00 €
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb.....21.000,00 €
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo.....13.000,00 €
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine.....230,00 €
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb.....958.300,00 €
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb.....628.700,00 €
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.....1.500,00 €
703100 Davek na vodna plovila.....2.500,00 €
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine.....10,00 €
703200 Davek na dediščine in darila.....130.000,00 €
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila.....300,00 €
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb.....115.000,00 €
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb.....250.000,00 €
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin.....10,00 €

704 Domači davki na blago in storitve

1.761.385 €

Obrazložitev podskupine - K3

704403 Davek na dobitke od iger na srečo.....3.000,00 €
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo.....11,00 €
704700 Okoljska dajatev za ones. okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.....40.000,00 €
704704 Turistična taksa.....1.600.000,00 €
70470401 Pavšalna turistična taksa.....80.000,00 €
704706 Občinske takse od pravnih oseb.....6.000,00 €
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov.....2.000,00 €
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.....30.374,03 €

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

3.700.162 €
741.395 €

Obrazložitev podskupine - K3

Med največjimi prihodki so najemnine za vodovod, kanalizacijo in zbirni center, ki pa so namensko
porabljene za investicijska vlaganja oz. subvencioniranje v primeru, da obratovanja ne pokriva
ekonomska cena. Sem se uvrščajo tudi najemnine od drugega stvarnega premoženja, ki ga občina
daje v najem, in uporabnin.
71000401 Dividende - Zavarovalnica Triglav.....100,00 €
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove.....1.100,00 €
71030002 Prihodki od oddaje v najem - Velika Zaka - Sava hoteli d.d......2.088,00 €
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71030003 Prihodki od oddaje v najem - drugo.....2.000,00 €
71030101 Prihodki od najema parkirišč.....10.000,00 €
71030113 Najemnina - Trubarjeva 7a, Bled.....2.040,00 €
71030115 Najemnina - Jurček Hom.....1.200,00 €
71030117 Najemnina - ZD Ribno - Frizerski salon.....1.730,00 €
71030118 Najemnina - ZD Ribno - Dekorativa Dežman d.o.o......939,00 €
71030119 G.O.T. - Caffe Obrad Rajakovič s.p......2.450,00 €
71030123 Najemnina ZD Ribno - Damijan Grilc s.p......1.500,00 €
71030125 Najemnina - poslovni prostori Dom krajanov Boh. Bela.....695,00 €
71030126 Uporaba-Dom Krajanov Boh.Bela - Big Band Bled.....175,00 €
71030127 MGC Vezenine Bled - uporabnina.....40.000,00 €
Vezano na uporabo prostorov v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled (društva, posamezniki, ...)
71030128 Najemnina - ČN Bled.....840,00 €
71030129 MGC Vezenine Bled - najemnina ( Dom J.Benedika).....13.000,00 €
Najemnina za prostore, ki so vezani na izvajanje storitve dnevnega varstva za starejše v prostorih
Medgeneracijskega centra Vezenine Bled.
71030130 MGC Vezenine Bled - najemnina (COWORKING).....2.000,00 €
Najemnina za pisarno 2, kjer bomo oddali 4 mesta za coworking.
71030204 Terjatve do kupcev - najemnine za obč. stanov. od 1.1.2017 dalje.....34.000,00 €
710304 Prihodki od drugih najemnin.....2.000,00 €
71030404 Poslovni najem GJI-vodovod- oddano v najem IB d.o.o......128.400,00 €
71030405 Poslovni najem GJI-kanalizacija - oddano v najem WTE-ju.....165.600,00 €
71030406 Poslovni najem GJI - zbirni center.....14.300,00 €
71030412 Najemnina-pomol ( in del sodniškega stolpa) v Veliki Zaki.....50.050,00 €
71030413 Prihodki od najemnine za čolnarno.....20.000,00 €
71030414 Prihodki od najemnin - Mini golf.....6.000,00 €
71030415 Najemnina - Straža.....30.400,00 €
71030416 Najemnina - Grajsko kopališče.....9.000,00 €
71030417 Najemnina - Športna dvorana.....5.000,00 €
71030419 Najemnina - Veslaške tribune v Veliki Zaki.....2.472,00 €
71030420 Najemnina - Veslaški klub Bled.....5.200,00 €
71030421 Najemnina - IB d.o.o. ( Rečiška c. 2 -stavba in zemljišče).....26.586,90 €
71030423 Najemnina-Pustolovski park_Straža.....1.578,00 €
71030425 Najemnina - Tržnica Bled.....4.800,00 €
71030602 Koncesija - Adria plin.....57.540,57 €
71030604 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - 7 % letne real. za poseka in prodan les.....100,00
€
71030606 Koncesijska dajatev - za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.....400,00 €
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.....60.000,00 €
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico.....8.300,00 €
710313 Prih. od nadom. za dodelitev služ. pravice in ustan. stavbn. pravice.....25.500,00 €
71039909 Služnostna pravica rabe - fijakerji.....2.300,00 €
71039916 Uporaba zemljišča - za čas gradnje.....11,00 €

711 Takse in pristojbine

146.700 €

Obrazložitev podskupine - K3

Najpomembnejši prihodek v tej kategoriji so pristaniške pristojbine z uveljavitvijo prenovljenega
plovbnega režima.
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo.....15.000,00 €
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711120 Upravne takse s področja prometa in zvez.....1.000,00 €
71119900 Pristaniške pristojbine.....130.000,00 €
71119901 Pristojbina ( enkratna ) za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest.....700,00 €

712 Globe in druge denarne kazni

518.500 €

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki so načrtovani glede na predvideno realizacijo v letu 2021 in spremenjene višine glob v
ZPrCP.
V letnem programu dela MIR za leto 2023 se načrtuje vsakodnevno izvajanje meritev hitrosti in
poostren nadzor parkirišč.
712001 Globe za prekrške.....200.000,00 €
71200101 Prihodki -Globe - stacionarni radar.....300.000,00 €
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.....15.000,00 €
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških..3.500,00
€

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

580.770 €

Obrazložitev podskupine - K3

Načrtovano glede na realizacijo v 2021:
71300001 Parkirnine r-6121 - Prih.od prod, blaga in st. obč. org. in obč.upr......511.200,00 €
71300003 SMS storitve mParking.....25.920,00 €
71300004 Parkirnine-taksi-uporaba javne površine.....6.000,00 €
71309900 Drugi prihodki od prodaje.....1.000,00 €
71309903 Cifra- plakatiranje.....500,00 €
71309914 Čarman - prihodki od izvaj.javnega prevoza s turističnim vlakcem.....6.150,00 €
71309915 Javni WC - uporabnina.....30.000,00 €

714 Drugi nedavčni prihodki

1.712.797 €

Obrazložitev podskupine - K3

Največji delež omenjenih prihodkov predstavljajo:
1. prihodki čiščenja odpadnih voda - nakazano od IB d.o.o.
2. prihodki kanalščine - nakazano od IB d.o.o.
3. prihodki od komunalnih prispevkov po odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka (prihodki so odvisni od števila novogradenj ter
rekonstrukcij, dozidav in legalizacij že obstoječih objektov), ki se namenijo za urejanje komunalne
infrastrukture v občini; del teh prihodkov so tudi prihodki od prispevkov za kanalizacijo (kanalščino
in čiščenje), ki se porabijo za pokrivanje obratovalnih in kapitalskih stroškov kanalizacije in čistilne
naprave.
Razčlenitev:
71410002
Prihodki
od
poslanih
opominov
(obrest,
str.opom.,izterjave,parske
izr.pl.računov).....200,00 €
71410025 Refundacija str. - Trubarjeva 7, Bled.....4.400,00 €
71410027 Refundacije stroškov - drugo.....9.000,00 €
71410031 Ref.str. - UE Radovljica.....500,00 €
71410034 Ref.str. - Ferjan Brigita - Frizerski salon( elektro, telekom ).....1.200,00 €
71410043 Ref.str.-Dekorativa Dežman-Izletniška 11,Ribno.....600,00 €
71410044 Ref.str. -stanovanje Izletniška 11, Ribno.....1.864,55 €
71410046 Ref.str.-Damijan Grilc s.p.-Izletniška 11, Ribno.....400,00 €
71410047 Ref.str.-Jurček Hom.....487,00 €
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71410048 Ref.str.-Jurček Hom_ŠD Zasip.....100,00 €
71410049 Ref.str.-Izletniška 22.....11.000,00 €
71410050 Ref.str.-Savska c.19.....2.800,00 €
71410056 Prežihova c. 7 - povrnitev str......700,00 €
71410057 Spodbujanje lastne pridelave semen z vzpostavitvijo medonosnih polj in zelenih delovnih
mest.....8.000,00 €
Sofinanciranje projekta s sredstvi EKSPR LAS Gorenjska košarica - Spodbujanje lastne pridelave
semen z vzpostavitvijo medonosnih polj in zelenih delovnih mest, katerega realizacija poteka v letu
2022.
71410058 Medgeneracijski živ žav.....28.000,00 €
Sofinanciranje projekta s sredstvi EKSRP LAS Gorenjska košarica - Medgeneracijski živ žav, katerega
realizacija poteka v 2022.
71410078 Projekt TANGRAM.....21.000,00 €
Sofinanciranje projekta TANGRAM iz programa ADRION za ureditev osrednjega blejskega parka.
71410088 Povračilo str. upravljanja LAS Gorenjska košarica.....2.500,00 €
Občina Bled skladno s pogodbo zalaga sredstva za delovanje LAS Gorenjska košarica. Po določenem
številu izvedenih aktivnosti, sredstva za delovanje LAS-ov povrača MGRT oz. AKTRP. Veza na NRP
20110102-3.
71410093 Povračilo stroškov - ZAPUŠČINSKI POSTOPKI.....3.327,00 €
71410096 Sofinanciranje projekta MARJA.....3.000,00 €
Operacija predvideva odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlin in uvajanje prilagojene kmetijske
prakse na vsa tri projektna območja, ki so zaščitena pod režimom Nature 2000 (Bodešče, Podhom,
Brje). V letu 2023 pričakujemo refundacijo stroškov v vrednosti 3.000,00 €, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Veza na NRP 20110126-1.
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov.....160.000,00 €
Prihodki od komunalnih prispevkov po Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje občine Bled 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. V letu 2023 iz naslova komunalnega prispevka planiramo
prihodek v višini 160.000 €.
71410501 Prihodki od komunalnih prispevkov za kanalizacijo.....20.000,00 €
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. V letu 2023 iz naslova komunalnega prispevka za kanalizacijo planiramo prihodek v višini
20.000 €.
71410503 Prihodki od komunalnih prispevkov za OPPN Seliše.....0,00 €
Za območje OPPN Seliše na Bledu v letu 2023 ni planiranih prihodkov od komunalnih prispevkov.
Komunalni prispevek za gradnjo in po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega
zemljišča je bil že odmerjen.
71410504 Prihodki od komunalnih prispevkov za ZN Koritno.....250.000,00 €
Za območje ZN Koritno na Bledu so v letu 2023 planirani prihodki v višini 250.000 €, ki predstavljajo
komunalni prispevek odmerjen po uradni dolžnosti oziroma akontacijo komunalnega prispevka za
novo komunalno opremo, katero občina lahko odmeri, če ima zanjo izdelan veljavni program
opremljanja in je komunalna oprema na obračunskih območjih, v katerih se nahaja urejeno zazidljivo
zemljišče zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe ter komunalni
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prispevek odmerjen na podlagi vloge v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za individualne
objekte.
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki.....8.062,04 €
71419900 Drugi izredni nedavčni prihodki.....100,00 €
7141990101 ŠD Bled -strojnica _ prihodki JZP.....490.000,00 €
V sklopu investicije v nov hladilni sistem v Športni dvorani Bled se predvideva sklenitev javnozasebnega partnerstva. Omenjen način financiranja bo, ob že planiranih drugih odhodkih s strani
proračunskih sredstev, omogočil hiter odziv na nujno sanacijo sistema.
71419977 TD Gorje714199
-nakazilo po Sklepu Opr.št.P22/2018 (namensko-soteska Vintgar).....20.000,00 €
71419984 Nakazilo-TNP služnost.....5.556,00 €
Nakazilo iz naslova poplačila služnostnih upravičencev za pridobitev pravice graditi in izbris
služnosti v delu objekta Ljubljanska cesta 27 (parkirišče v kletni etaži), kar je bilo potrebno za prijavo
na razpis MGRT za razvojna sredstva in izvedbo investicije po projektu Posodobitev Triglavske rože
Bled.
71419995 Čiščenje odpadnih voda-nakazano od IB d.o.o......360.000,00 €
71419998 Kanalščina-nakazana od IB d.o.o......300.000,00 €

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

20.400 €
400 €

Obrazložitev podskupine - K3

720201 Prihodki od prodaje računalniške opreme.....400,00 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

20.000 €

Obrazložitev podskupine - K3

V letu 2023 se pri prodaji zemljišč planira prihodek v višini 20.000,00 €. V načrt prodaje so vključene
nepremičnine, ki se na podlagi oddanih vlog ali lastne strokovne presoje v okviru vodenja aktivne
zemljiške politike namenijo za prodajo ali zamenjavo (kmetijska zemljišča, FZ objektov,...) in jih
Občina Bled ne potrebuje za zagotavljanje javne koristi.
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč.....10.000,00 €
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.....10.000,00 €

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.956.311 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.956.311 €

Obrazložitev podskupine - K3

Med transferne prihodke so uvrščena prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev drugih
občin. Nekateri prihodki so sistemske narave (npr. za vzdrževanje gozdnih cest, za pokrivanje
stroškov na področju požarnega varstva ipd.), drugi pa so vezani na sofinanciranje predvsem
investicij ter drugih razvojnih projektov.
Razčlenitev:
74000110 MORS - sredstva za požarno takso.....16.000,00 €
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74000117 MOP - odprava posledic naravnih nesreč.....30.000,00 €
74000181 MOP - sr. na podlagi akcijskega načrta-TNP.....65.000,00 €
Zakon o TNP v četrtem odstavku 11. člena določa, da se parkovnim lokalnim skupnostim za projekte,
investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oz. zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna
dodeli do 0,20 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna
dohodnina. Na podlagi Uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov,
investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku občine prijavimo projekte v akcijski
načrt, ki ga potrdijo na Javnem zavodu Triglavski narodni park. Zahtevke za izplačilo po vsebinski
preverbi JZ TNP posredujemo na Ministrstvo za okolje in prostor, od koder nam povrnejo sredstva
za projekt.
74000184 MOP - Evropski teden mobilnosti (ETM).....7.500,00 €
Sofinanciranje aktivnosti povezanih z organizacijo ETM, kamor prijavljamo izvedbo delavnic in
nakup manjših nagrad iz sredstev namenjenih za SPV Bled - Gorje.
74000186 MGRT - načrt za okrevanje in odpornost (NOO).....240.000,00 €
V primeru napovednih razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost sofinanciranje MGRT-ja za
gradnjo parkirišča pod Blejskim gradom (60 % sofinanciranje)
74000187 MOP - načrt za okrevanje in odpornost ( NOO ).....500.000,00 €
V primeru napovednih razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost sofinanciranje MOP-a za
posodobitev in gradnjo kanalizacijskih in vodovodnih sistemov z zmanjšanjem izgub energije (50 %
sofinanciranje). Pred razpisi (zgolj po podatkih iz NOO) imamo namen prijavljati komunalno ureditev
Pod Kozarco, Kolodvorska cesta in Bled - Koritno - Bodešče.
74000188 Ministrstvo za infrastrukturo - strojnica ŠD.....250.000,00 €
Skladno z ravnokar odprtim razpisom energetske sanacije stavb v javni lasti, s strani MZI, bomo
prijavili sanacijo na razpis, ki omogoča 49 % sofinanciranje upravičenih stroškov.
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo.....71.477,69 €
74000403 Prispevek MKO - vzdrževanje gozdnih cest.....24.625,97 €
74000404 MOP - povr.sr. subv. pri plač.tržne najemnine za stanovanja.....20.395,76 €
74000412 MJU-Povrnitev str. za delovanje MIR Bled, Bohinj in Železniki.....128.985,37 €
74000417 Proračunski sklad za gozdove ( 35.člen Zakona o gozdovih- subvenc.).....1.570,48 €
74000469 MDDSZEM-ZRSzZ ( COVID-varstvo otrok).....1,00 €
740019 Prejeta sr. iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.....193.653,00 €
74010009 Občina Radovljica - prejeta sr.-subvencija najemnin za stanovanja.....425,00 €
74010016 Občina Bohinj - povrnitev materialnih stroškov.....127.730,54 €
74010017 Občina Bohinj - povrnitev stroškov plač redarjev.....214.823,44 €
74010018 Občina Bohinj-povr.str.podporne službe (finance,kadrovska,administrator).....6.386,87 €
74010022 Občina Železniki - povrnitev materialnih stroškov.....20.379,63 €
74010023 Občina Železniki - povrnitev stroškov plač redarjev.....36.793,48 €
74010025 Občina Železniki-povr.str.podporne službe (finance,kadrovska,administrator).....563,07 €

ODHODKI
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
40 TEKOČI ODHODKI
Med tekočimi odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim vključno
s prispevki delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, obresti za odplačilo dolga ter
splošno proračunsko rezervo ( za nepredvidene namene) in proračunsko rezervo ( za odpravo
posledic naravnih nesreč ) ter sredstva stanovanjskega sklada.
41 TEKOČI TRANSFERI
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Med tekočimi transferi se izkazujejo vsa nepovratna povračila, za katera plačnik od prejemnika
sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik teh sredstev
za plačnika ne opravi nikakršne storitve. V to kategorijo stroškov so uvrščene subvencije javnim
podjetjem, tekoči transferi posameznikom, gospodinjstvom ter drugim neprofitnim organizacijam in
ustanovam, ter tekoči transferi javnim zavodom.
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
Med investicijskimi odhodki se izkazujejo odhodki namenjeni za nakup osnovnih sredstev, za
rekonstrukcijo in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb. Investicijski odhodki
pomenijo povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine ter njenih osnovnih sredstev v bilanci
občine. Med investicijske odhodke uvrščamo nakup in gradnjo osnovnih sredstev, novogradnje,
rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, nakup licenčne
programske opreme ter študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring.
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
Med investicijskimi transferi se izkazujejo odhodki, kot investicijski transfer pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki ( npr. Gasilska zveza ), in investicijski transferi proračunskim
uporabnikom ( javnim zavodom - šole, vrtec, zdravstveni dom, knjižnica ). Za prejemnika sredstev
omenjeni transferi ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do občine, pač pa za prejemnika
predstavljajo nepovratna sredstva. Ti transferi ne pomenijo povečanje realnega premoženja občine
in ne povečuje vrednost osnovnih sredstev v bilanci občine, pač pa povečujejo realno premoženje
prejemnikov teh transferov.
15 . 17 9 .1 6 5 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

15.179.165 €

40 TEKOČI ODHODKI

5.343.284 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.297.793 €

Obrazložitev podskupine - K3

Sredstva so v skladu s sistemizacijo predvidena za 25 zaposlenih.
400000 Osnovne plače.....901.481,00 €
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost.....52.741,00 €
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih.....23.675,54 €
400003 Položajni dodatek.....1.736,00 €
400004 Drugi dodatki.....25.079,30 €
400100 Regres za letni dopust.....44.035,00 €
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom.....36.225,95 €
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela.....42.522,40 €
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost.....29.578,10 €
400302 Sr. za delovno uspešnost iz naslova poveč. obsega dela pri opravljanju rednih del.
nalog.....52.190,00 €
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri
izvajanju posebnega projekta.....8.000,00 €
400400 Sredstva za nadurno delo.....78.607,00 €
400900 Jubilejne nagrade.....1.722,00 €
400999 Drugi izdatki zaposlenim.....200,00 €
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

192.500 €

Obrazložitev podskupine - K3

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.....95.251,71 €
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.....72.954,76 €
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.....5.914,09 €
401200 Prispevek za zaposlovanje.....658,62 €
401300 Prispevek za starševsko varstvo.....1.148,79 €
401500 Premije kolekt. dodatnega pokojn. zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....16.572,00 €

402 Izdatki za blago in storitve

3.673.979 €

Obrazložitev podskupine - K3

40299993 Vračilo NUSZ.....1.000,00 €
40299994 Plačilo na podlagi odločbe za Degradacijo in uzurpacijo.....1.305,60 €
40299999 Vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV - pomol pod Sodniškem stolpom v
Veliki Zaki.....3.300,00 €
402000 Pisarniški material in storitve.....21.636,57 €
402001 Čistilni material in storitve.....37.800,00 €
40200105 Čiščenje - javni WC.....18.568,40 €
40200106 Čiščenje poslovnih prostorov - občinska zgradba + šahovski spomenik.....18.004,76 €
40200107 Čiščenje in praznjenje WC kabin.....2.000,00 €
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov.....2.000,00 €
40200209 Tehnično varovanje.....14.502,54 €
40200210 Fizično varovanje v nočnem času.....30.000,00 €
40200211 Vzpostavitev sistema video nadzora.....2.000,00 €
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja.....550,00 €
40200301 Založniške in tiska.storitve-Blejske novice.....17.000,00 €
40200401 Naročnine ( na časopise,revije,portal Lexpera).....10.453,18 €
40200402 Strokovna literatura.....2.268,29 €
40200403 Knjige-strokovne.....1.817,28 €
40200601 Plakatiranje.....10,00 €
40200602 Stroški objav - Uradni list.....521,46 €
40200605 Stroški objav - Gorenjski glas.....8.800,00 €
40200607 Stroški objav - drugi.....5.921,36 €
40200609 Stroški prenosa in snemanja sej OS.....3.500,00 €
40200610 Stroški objav - Radio Gorenc.....5.500,00 €
40200611 Občinski tednik - Radio Triglav.....4.997,50 €
40200613 Spletna stran "Moja občina.si ".....5.127,94 €
40200614 Stroški objav - Lex Localis ( Inštitut za lok.sam. in JN Maribor ).....4.000,00 €
40200802 Stroški svetovalnih storitev.....3.000,00 €
40200804 Davčno svetovanje-Erika Režek s.p......6.600,00 €
40200805 Vodenje registra osnovnih sr. - vodovod.....8.000,00 €
40200806 Vodenje registra osnovnih sr. - kanalizacija.....4.000,00 €
402009 Izdatki za reprezentanco.....1.171,00 €
402010 Hrana, storitve menz in restavracij.....2.500,00 €
40201001 Hrana, storitve restavracij-Občinski svet, Nadzorni odbor.....1.042,00 €
40201003 Gostinske storitve.....5.500,00 €
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom.....10.000,00 €
40201101 Ureditev katastra komunalnih vodov.....20.000,00 €
40201102 Ureditev katastra občinskih cest.....1.000,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve.....5.062,00 €
40209902 Odvoz + deponir.zapušč.vozil.....5.000,00 €
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....68.037,92 €
40209909 Stroški ozvočenja in snemanja.....7.519,60 €
40209914 Darilne košare-starejši občani.....700,00 €
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40209918 Računalniki material-tonerji, kartuše, črnila.....2.000,00 €
40209919 Stroški inventure osnovnih sredstev.....3.000,00 €
40209923 Drugi izdatki za blago in storitve - starejši občani.....4.800,00 €
40209925 Zapora cest - storitev rediteljske službe.....100,00 €
40209926 Pobiranje, prevoz in predaja gotovine.....1.500,00 €
402100 Uniforme in službena obleka.....32.000,00 €
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev.....5.615,00 €
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve.....25.000,00 €
402199 Drugi posebni materiali in storitve.....16.100,00 €
40219903 Celostna podoba Bleda, druge KS.....10.000,00 €
40219904 Odhodki na področju SPVCP.....4.895,21 €
40219916 Posebni material in storitve povezane s COVID -19.....20.000,00 €
402200 Električna energija.....142.800,00 €
40220007 Električna energija - KS ji.....2.000,00 €
40220008 Javni WC- električna energija, ogrevanje.....2.500,00 €
40220014 Električna energija - razsvetljava parkirišč.....1.200,00 €
40220016 Električna energija - parkirne ure.....1.500,00 €
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja.....32.000,00 €
40220103 Stroški ogrevanja - KS-ji.....5.500,00 €
402203 Voda in komunalne storitve.....12.000,00 €
40220308 Komunalne storitve - KS-ji.....2.500,00 €
40220309 Občinsko redarstvo - voda, odpadki, ogrevanje.....2.500,00 €
40220313 Javni WC - komunalne storitve.....3.000,00 €
40220401 Odvoz odpadkov iz javnih površin in čiščenje ECO otokov.....45.000,00 €
402205 Telefon, faks, elektronska pošta.....22.467,24 €
40220501 Telefon, elektronska pošta - KS-i.....700,00 €
40220502 Telemach - stroški interneta.....1.100,00 €
402206 Poštnina in kurirske storitve.....65.000,00 €
40220601 Poštnina in kurirske storitve - KS-ji.....300,00 €
402299 Druge storitve komunikacij in komunale.....1.500,00 €
40229907 Strošek storitve "Zagotavljanje davčnega potrjevanja računov, izdanih na avtomatih v lasti
Občine Bled".....14.942,08 €
40229908 Izdatki povezani s parkirno kartico.....13.553,60 €
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva.....12.000,00 €
402301 Vzdrževanje in popravila vozil.....6.500,00 €
402304 Pristojbine za registracijo vozil.....1.450,00 €
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila.....4.800,00 €
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane.....1.210,00 €
40239903 Avtobusni šolski prevozi.....128.925,69 €
40239905 Šolski - redni linijski - avtobusni prevozi.....3.000,00 €
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi.....1.400,00 €
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi.....500,00 €
402402 Stroški prevoza v državi.....6.000,00 €
40240203 Potni stroški - podžupan.....200,00 €
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini.....800,00 €
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini.....300,00 €
402405 Stroški prevoza v tujini.....1.050,00 €
402499 Drugi izdatki za službena potovanja.....1.403,00 €
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.....27.346,25 €
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov.....22.600,00 €
40250103 Obratovalni stroški neplačnikov - v stanovanjih v lasti občine Bled.....1.000,00 €
40250300 Ceste - tekoče vzdrževanje - ostalo.....400.000,00 €
40250301 Ceste - zimska služba.....290.000,00 €
40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov.....177.350,00 €
40250304 Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava.....55.000,00 €
40250307 Tekoče vzdrževanje - nekategorizirane javne poti.....1.000,00 €
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40250308 Tekoče vzdrževanje: Urejanje parkirišč, parkirne ure, stebrički,........85.000,00 €
40250310 Upravljanje s kanalizacijo (WTE).....745.000,00 €
40250313 Javna razsvetljava - vzdrževanje novoletne okrasitve.....50.000,00 €
40250322 Vzdrževanje cvetličnih gred.....50.000,00 €
40250323 Vzdrževanje drevja - javne površine.....60.000,00 €
40250326 Javni WC -tekoče vzdrževanje.....3.000,00 €
40250327 Kulturni spomeniki - tekoče vzdrževanje.....1.000,00 €
40250334 Parkirišča - zimska služba.....27.000,00 €
40250335 Tekoče vzdrževanje otroških igral.....4.000,00 €
402504 Zavarovalne premije za objekte.....31.600,00 €
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme.....8.000,00 €
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme.....17.343,68 €
40251401 Vzdrževanje programske opreme - Inpores d.o.o......9.800,00 €
40251402 Vzdrževanje banke cestnih podatkov - Axis in Maximus.....1.000,00 €
40251405 Vzdrževanje spletnega portala e-ceste.....2.640,00 €
40251406 Nadzorni center-aplikacija za potopne stebričke.....5.500,00 €
40251407 Vzdrževanje modula ODOS-upravno poslovanje.....4.700,00 €
40251408 Vzdrževanje spletne strani - MIR.....2.400,00 €
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme.....5.000,00 €
40251501 Vzdrževanje informacijskega sistema MIR.....14.000,00 €
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.....2.039,15 €
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte.....475,00 €
40260001 Najemnina za dvorane - seje Občinskega sveta, javne obravnave.....2.382,00 €
40260009 Najemnina - ŠD Bled - Občinsko redarstvo.....6.000,00 €
40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo.....3.587,48 €
40260013 Poslovni najem - oprema za fotokopiranje in tiskanje.....19.624,47 €
40260014 Najemnina - za prostore v Občini Bohinj - MIR Bohinj.....8.000,00 €
40260015 Poslovni najem - telekomunikacijskega sistem.....2.110,00 €
40260201 Najem zemljišča pred TRB - parkirišče.....5.556,00 €
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte.....1.191,19 €
40260602 Služnost uporabe zemljišč - odškodnine.....6.791,00 €
40260801 Uvoz dokumentarnega gradiva v informacijski sistem Pošte Slovenije ( e-računi).....650,00
€
40269902 Zakup prostora na spletnem strežniku.....600,00 €
40269903 Najem - tetra sistemi.....4.800,00 €
40269905 Najem - vozilo za MIR.....41.000,00 €
40269907 Zakup "varnega predala" za zemlj.knjigo (Pošta Slovenije).....25,00 €
40269910 Uporabnina- sistem bike-sharing.....1.100,00 €
40269911 Najem vozila - režijski obrat.....5.408,76 €
40269912 Najem WC kabin.....200,00 €
402799 Druge odškodnine in kazni.....500,00 €
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev.....3.000,00 €
40290005 Stroški seminarjev - Nadzorni odbor.....500,00 €
402901 Plačila avtorskih honorarjev.....797,08 €
402902 Plačila po podjemnih pogodbah.....12.000,00 €
40290208 Občina Bled-delo po pogodbi v občinski upravi.....5.000,00 €
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa.....20.000,00 €
40290501 Izplačila sejnin - Občinski svet.....14.400,00 €
40290509 Izplačilo sejnin - Nadzorni odbor.....2.900,00 €
40290511 Sejnine- Odbor za družbene dejavnosti.....2.500,00 €
40290512 Odbor za prostor in varstvo okolja.....2.500,00 €
40290513 Odbor za javne finance.....2.500,00 €
40290515 Komisija za mandatna vprašanja.....2.500,00 €
40290516 Statutarno pravna komisija.....1.500,00 €
40290517 Odbor za gospodarstvo in turizem.....2.500,00 €
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih.....4.000,00 €
15

40290701 Izdatki za strok.izobraževanje obč.redarjev.....6.000,00 €
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in
drugih.....11.000,00 €
40292001 Sodni stroški - sodni izvedenci,cenilci.....1.000,00 €
40292002 Sodni stroški - izvršitelji.....1.000,00 €
40292005 Odvetniške storitve.....20.000,00 €
40292008 Notarske storitve.....2.000,00 €
40292100 Članarine v združenju Alpine Pearls.....13.000,00 €
40292101 Članarina v omrežju občin Povezanost v Alpah.....1.550,00 €
40292200 Članarine -druge domače neprofitne institucije.....1.732,36 €
40292202 Članarina - registracija Prekrškovni portal.....2.500,00 €
40292203 Članarina - skupna notranje revizijska služba - Združenje občin Slovenije.....5.500,00 €
402923 Druge članarine.....4.331,00 €
40292300 Članarine - druge.....1.258,23 €
40292301 ARAG - zavarovanje pravne zaščite.....2.750,00 €
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.....1.600,00 €
40293101 Stroški bančnih storitev (provizija,vodenje TRR,vplačila UPN).....5.000,00 €
40293104 GB-obresti za nočne depozite.....10.000,00 €
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem.....78,00 €
40293201 Stroški povezani z zadolževanjem - kredit SID banka.....500,00 €
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev.....10.500,00 €
40293806 Energetski manegement za šole in vrtce (LEAG ).....4.500,62 €
40293810 Pogodbe o poslovnem sodelovanju.....6.100,00 €
40293812 BSC - sof. delovanja RRA v javnem interesu.....13.876,00 €
40293813 Pogodbeno delo-pomoč pri izvajanju nalog na področju športa.....3.000,00 €
40293815 Pravna pomoč in svetovanje.....6.100,00 €
402939 Stroški strokovnih komisij.....1.500,00 €
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS.....700,00 €
402999 Drugi operativni odhodki.....4.720,54 €
40299904 Oskrba za pse in mačke.....10.000,00 €
40299908 Plačilo zunanjim izvajalcem - MGC Vezenine Bled.....10.000,00 €
40299915 Infrastruktura - obračun kanalščine.....27.000,00 €
40299916 Zamudne obresti.....300,00 €
40299919 WTE - stroški obdelave blata.....80.000,00 €
40299924 Davek na promet nepremičnin.....2.000,00 €
40299933 Prekrškovni organ - drugi odhodki.....7.000,00 €
40299949 Plačilo zunanjim izvajalcem - izdelava analiz, strokovnih podlag,nalog,.........28.000,00 €
40299954 Članarina za postajališča za avtodome.....1.500,00 €
40299962 Strošek ureditve arhiva.....2.500,00 €
40299963 Stroški povezani z: varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo.....1.155,60 €
40299964 Stroški povezani z volitvami 2022 Občina Bled.....18.000,00 €
40299965 Nepoklicni podžupan - plačilo za opravljanje funkcije.....10.680,00 €
40299966 Stroški pogrebne službe.....1.500,00 €
40299977 Zavarovanje kibernetske zaščite.....1.500,00 €
40299984 Zdravstveno zavarovanje - CORIS.....300,00 €
40299987 ARSO - vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih.....1.500,00 €
40299991 Vračilo plačanega komunalnega prispevka ( in je gradbeno dovoljenje prenehalo
veljati...).....1.000,00 €
40299993 Vračilo NUSZ.....1.000,00 €
40299994 Plačilo na podlagi odločbe za Degradacijo in uzurpacijo.....1.305,60 €
40299999 Vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV - pomol pod Sodniškem stolpom v
Veliki Zaki.....3.300,00 €
40299991 Vračilo plačanega komunalnega prispevka (ko gradbeno dovoljenje preneha
veljati...).....1.000,00 €

16

Odhodki iz naslova vračila komunalnega prispevka, ki je bil plačan v postopku pridobitve gradbenega
dovoljenja so v letu 2023 planirani v višini 1.000 €. Zaradi nastale situacije v zvezi z epidemijo,
investitor, kateremu gradbeno dovoljenje preneha veljati, lahko zahteva vračilo plačanega
komunalnega prispevka. Podlago za vračilo komunalnega prispevka daje 225. člen Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2), pogoj za vračilo pa je prenehanje veljavnosti gradbenega dovoljenja.

403 Plačila domačih obresti

49.712 €

Obrazložitev podskupine - K3

40310103 Obresti za kredit - SID banka - Vrtec Bled_energetska sanacija.....28.512,00 €
40310104 Obresti za kredit - SID banka - KD Boh. Bela.....4.000,00 €
40310105 Obresti za kredit - SID banka - SRC "07-03718/15".....7.200,00 €
40310107 Obresti za kredit - najet 2022 ( začetek odplačila 2023 ).....10.000,00 €
V letu 2022 predvidevamo najem kredita v višini 1.986.000,00€ (z dobo odplačila 10 let, s pričetkom
odplačila 2023) za investicije
za katere so v načrtu razvojnih programov predvidena lastna sredstva, predvsem za investicijo v
Južno razbremenilno cesto, in v investicijo kolesarka povezava Bled-Bohinj. Črpanje kredita je
prevideno ob koncu leta 2022, predpogoj pa je ocena in potreba na podlagi dejanske realizacije in
likvidnostne situacije Občine Bled. znesek plačila obresti v višini 10.000,00 € je zgolj ocena, ker se
glede na situacijo COVID-19 ne da točno planirati obrestne mere.

409 Rezerve

129.300 €

Obrazložitev podskupine - K3

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev za:
- oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva uporabljajo za nepredvidene
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov;
- za oblikovanje stalne proračunske rezerve, 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. Sredstva stalne proračunske rezervacije ne smejo presegati 1,5 % prejemkov
proračuna.
409000 Splošna proračunska rezervacija.....100.000,00 €
409100 Proračunska rezerva.....25.000,00 €
409300 Sredstva proračunskih skladov.....4.300,00 €

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

3.956.715 €
25.000 €

Obrazložitev podskupine - K3

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu.....20.000,00 €
41021703 Subv.v kmetijstvu - Podeželjska društva in posamezniki.....5.000,00 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.549.785 €

Obrazložitev podskupine - K3

41110301 Pomoč ob rojstvu otroka - Vrednostni boni.....3.300,00 €
41110302 Pomoč ob rojstvu otroka - Denarno nakazilo.....12.000,00 €
41129901 Enkratne denarne pomoči.....10.000,00 €
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411900 Regresiranje prevozov v šolo.....3.000,00 €
411902 Doplačila za šolo v naravi.....3.000,00 €
411908 Denarne nagrade in priznanja.....2.300,00 €
41192001 Subvencije tržnih najemnin.....40.000,00 €
41192002 Subvencije neprofitnih najemnin.....10.000,00 €
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.....1.279.955,00 €
41192101 Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.....48.000,00 €
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.....1.000,00 €
41199900 Pomoč družini na domu ( Dom DR.J.Benedika Radovljica ).....110.000,00 €
41199901 Osnovne šole
s posebnim programom - socialne storitve (
prehrana,drugo).....21.310,00 €
41199906 Nagrade za odličnjake.....1.200,00 €
41199908 Letovanje otrok.....700,00 €
41199911 Pokroviteljstva župana-posameznikom in gospodinjstvom.....3.000,00 €
41199912 Nezgodno zavarovanje-za osebe ki opravljajo prostovoljno delo.....20,00 €
41199913 Dnevno varstvo starejših.....1.000,00 €

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

prevoz,

340.770 €

Obrazložitev podskupine - K3

41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam.....35.724,37 €
41200018 Transferi humanitarnim društvom - po razpisu.....7.000,00 €
41200019 SD - Socialni demokrati.....480,00 €
41200020 SDS - Slovenska demokratska stranka.....710,00 €
41200031 Rdeči križ - tekoči transferi, humanitarna društva.....11.500,00 €
41200032 Zaščita in reševanje.....5.500,00 €
41200033 Požarno varstvo.....16.660,00 €
41200035 N.Si. - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka.....410,00 €
41200051 Varna hiša.....2.870,00 €
41200053 Društvo ŽAREK Jesenice (Komuna).....6.100,00 €
41200058 Transfer iz sr.za dejavnost KS-društvom ( ogrevanje in drugo).....750,00 €
41200060 Sof. TD-jev - po razpisu.....20.000,00 €
41200065 Materinski dom-sofinanciranje dejavnosti.....935,00 €
41200068 Sr. za dejavnost PGD.....65.000,00 €
41200074 Sofinanciranje preventivnih programov za starejše.....5.000,00 €
41200075 Transferi kulturnim društvom za prireditve.....14.000,00 €
41200079 LAS.....1.700,00 €
41200080 Sredstva razpisa za delo z mladimi.....10.000,00 €
41200082 Reintegracijski center.....1.363,13 €
41200083 Sredstva razpisa za programe starejših.....10.000,00 €
41200085 Sofinanciranje regijskega društva "Pot svetlobe".....2.207,00 €
41200087 Levica ( politična stranka).....500,00 €
41200088 Lista Marjana Šarca ( politična stranka ).....360,00 €
41200089 Sofinanciranje prevozov za starejše - PROSTOFER.....3.000,00 €
41200090 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ( izvajanje programov).....4.000,00 €
41200091 Tekmovalni šport otrok in mladine (osnovno vrednotenje).....47.334,00 €
41200092 Tekmovalni šport otrok in mladine ( dodatno vrednotenje programa).....32.000,00 €
41200093 Vrhunski šport (izvajanje programa).....8.000,00 €
41200094 Športna rekreacija ( izvajanje programov).....5.333,00 €
41200095 Kakovostni šport ( izvajanje programov).....4.667,00 €
41200096 Športne prireditve in promocija športa ( izvedba športnih prireditev ).....8.666,00 €
41200097 Pokroviteljstva župana-nepridobitnim organizacijam in ustanovam.....3.000,00 €
41200099 Financiranje svetniških skupin in samostojnih članov OS.....6.000,00 €
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413 Drugi tekoči domači transferi

2.041.160 €

Obrazložitev podskupine - K3

Drugi tekoči transferi so v glavnem namenjeni sofinanciranju zavodov v občini, ki izvajajo javne
storitve.
41300303 Nakazilo občini Gorje po delitveni bilanci-anuitete od kred......100,00 €
413105 Prispevek v ZZZS za zdr. zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine.....4.514,30 €
41320001 Prenos kupnin - 10 % Slovenski odškodninski sklad.....10,00 €
41320002 Prenos kupnin - 20 % Stanovanjski sklad.....10,00 €
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in dr. izdatke zaposlenim.....18.000,00 €
41330010 Knjižnica A.T.L.- plače ( I.bruto).....180.500,00 €
41330011 Knjižnica A.T.L.- prevoz in prehrana.....11.100,00 €
41330017 Javni zavod Turizem Bled - plače in dr. izdatki zaposlenim.....197.165,00 €
41330102 JZ Turizem Bled - sredstva za prispevke delodajalcev.....37.835,00 €
41330110 Knjižnica A.T.L.- prispevki na plače + javni invalidski sklad.....28.700,00 €
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve.....10.000,00 €
41330201 Knjižnica A.T.L. - materialni stroški.....38.000,00 €
41330206 Vzgoja in izobraževanje - OŠ Bled - mat. str......111.000,00 €
41330208 POŠ Boh. Bela - materialni stroški.....12.000,00 €
41330209 Drugi javni zavodi - Splošni in posebni soc. zavodi -DU,DSO,........240.400,00 €
41330215 Javna dela - izdatki za blago in storitve.....18.000,00 €
41330232 Glasbena šola Radovljica - stroški.....9.000,00 €
41330252 Knjižnica A.T.L. - nabava knjig, eksponatov, revij.....16.700,00 €
41330254 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol.....12.000,00 €
41330255 Modernizacija učnih pripomočkov.....8.000,00 €
41330256 Sofinanciranje drugih programov.....92.500,00 €
41330263 Sofinanciranje programov Ljudske univerze Radovljica.....23.000,00 €
41330264 Glasbeni center DO RE MI, Zasebni zav. za vzg.in izob......9.000,00 €
41330265 Upravljanje blagovnih znamk.....295.000,00 €
41330266 Upravljanje produktov in storitev zavoda.....392.400,00 €
41330267 Delovanje kongresnega urada.....151.100,00 €
41330268 Upravljanje zavoda in destinacije.....76.500,00 €
41330269 Waldorfska šola - materialni stroški.....2.500,00 €
41331001 Knjižnica A.T.L.- premija KAD.....3.200,00 €
41350004 Ragor "Tujerodne rastline".....2.814,00 €
41350008 Strategija razvoja podeželja.....13.013,00 €
41350010 Podjetniški krožek OŠ Bled.....1.801,00 €
41350012 VEM točka OOZ Radovljica.....1.100,00 €
41350015 Ragor "Semenjalnica".....990,00 €
41350016 Ragor " Lokalna samooskrba".....5.100,00 €
41350018 Ragor "Ustvarjalni podjetnik".....4.300,00 €
41350019 Ragor "Spodbujanje podjetništva".....1.650,00 €
41350020 Ragor "Kuham domače".....5.000,00 €
41350021 Ragor "Mladi - gledališče vas išče".....5.000,00 €
41350022 EU info točka RAGOR.....2.158,00 €

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

5.670.067 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.670.067 €

Obrazložitev podskupine - K3

Ta znesek predstavlja vse investicije v občini, od katerih se jih največ nanaša na gradnjo prometne in
druge komunalne infrastrukture, velik delež predstavljajo energetska sanacija vrtca, prav tako pa je
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pomembna tudi priprava projektne dokumentacije in odkupi zemljišč. Vključene so tudi vse drobne
investicije npr. v kulturnih domovih ipd. Podrobno so vsi ti odhodki opredeljeni v posebnem delu
proračuna.
Razčlenitev:
420100 Nakup motornih koles in motorjev.....26.000,00 €
42010101 Nakup avtomobila - Vrtec Bled.....20.000,00 €
420200 Nakup pisarniškega pohištva.....8.000,00 €
420202 Nakup strojne računalniške opreme.....21.000,00 €
42020201 Nakup tabličnih računalnikov.....13.000,00 €
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje.....3.000,00 €
42022501 Nakup parkirnih ur.....7.500,00 €
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov.....5.000,00 €
420238 Nakup telekomunikacijske opreme.....7.200,00 €
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav.....2.000,00 €
420299 Nakup druge opreme in napeljav.....1.000,00 €
42029915 Druga oprema in napeljave - OŠ Bled.....4.000,00 €
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev.....1.000,00 €
42030001 Otroška igrala.....10.000,00 €
42030009 Nakup dr. OS za ločeno zbiranje odpadkov.....20.000,00 €
42030012 Rolba - za ŠD Bled.....33.800,00 €
420401 Novogradnje.....493.953,40 €
4204010101 Novogradnje _Pod Kozarco.....35.000,00 €
42040147 Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo.....70.000,00 €
42040155 Južna razbremenilna cesta - novogradnja.....275.000,00 €
42040157 Kanalizacija Betin-v sklopu JRC.....70.000,00 €
42040214 Novi del pokopališča Ribno.....50.000,00 €
42040242 Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi.....140.000,00 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....1.717.969,10 €
42050001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest.....55.000,00 €
4205000101 Inv.vzdrževanje_Pod Kozarco.....12.000,00 €
4205000102 Inv.vzdrževanje_Bled-Koritno-Bodešče.....125.000,00 €
4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta.....440.000,00 €
42050002 Investicijsko vzdrževanje in obnova cest.....150.000,00 €
42050011 Inv. vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip.....3.000,00 €
42050017 Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela.....2.000,00 €
42050020 Pokopališče - obnova: Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip.....10.000,00 €
42050025 Investicijsko vzdrž. in izboljšave vodnih virov.....15.000,00 €
42050026 Inv. vzdrževanje in obnova - Zadružni dom Ribno.....100.000,00 €
42050032 Inv. vzdrževanje in obnova pisarne - KS Rečica.....1.000,00 €
42050053 Hidrantno omrežje v občini Bled.....18.000,00 €
42050079 ŠD Bled - strojnica.....850.000,00 €
42050080 Vzdrževanje in obnova športnih objektov.....3.000,00 €
42050082 Obnova in posodobitev Športnega parka Bledec na Bledu.....40.000,00 €
42050084 Gozdne vlake - vzdrževanje in obnova.....5.000,00 €
42050087 "Jurček Hom"- vlaganje v investicijsko vzdrževanje.....500,00 €
42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....130.000,00 €
42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo)
.....5.000,00 €
42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj.....20.000,00 €
42050104 Obnova - meteorna kanalizacija.....80.000,00 €
420600 Nakup zemljišč.....80.000,00 €
420800 Študija o izvedljivosti projekta.....30.500,00 €
420801 Investicijski nadzor.....40.674,18 €
4208010101 Inv.nadzor_Pod Kozarco.....4.500,00 €
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4208010102 Inv.nadzor_Bled-Koritno-Bodešče.....4.000,00 €
4208010103 Inv.nadzor_Kolodvorska cesta.....9.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....269.000,00 €
4208040101 Načrti in dr.proj.dok. _ Pod Kozarco.....1.000,00 €
4208040102 Načrti in dr.proj.dok. _ Bled-Koritno-Bodešče.....5.000,00 €
4208040103 Načrti in dr.proj.dok. _ Kolodvorska cesta.....10.000,00 €
42080422 OPN Občine Bled.....30.000,00 €
42080450 Grajsko kopališče-projekti obnove kopališča.....10.000,00 €
42080454 Jezerska promenada - projektna dokumentacija.....30.000,00 €
42080482 Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem.....7.000,00 €
42080489 OPPN - Dom starostnikov Bled.....20.000,00 €
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije.....19.500,00 €
42089918 Projekt Leader "kako se pa pri vas reče".....470,00 €
42089930 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske (TEN).....500,00 €

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

209.100 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
120.500 €
Obrazložitev podskupine - K3

43100032 Civilna zaščita - inv.vzdr. in nakup opreme.....15.500,00 €
43100033 Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme.....30.000,00 €
43100034 Nabava gasilskega vozila PGD Ribno.....75.000,00 €

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

88.600 €

Obrazložitev podskupine - K3

43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled.....15.000,00 €
43230002 Invest.transferi - OŠ Bled.....46.000,00 €
43230010 Sofinanciranje obnove FD.....2.000,00 €
43230014 OŠ Antona Janše Radovljica - sofinanciranje opreme učilnic.....2.600,00 €
43230015 Invest.transferi - POŠ Bohinjska Bela.....20.000,00 €
43230016 Invest.transferi - POŠ Ribno.....3.000,00 €

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 2 0 0
€

PRIHODKI
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

20 0 €
200 €

Obrazložitev podskupine - K3

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
200 €
750 Prejeta vračila danih posojil

200 €

Obrazložitev podskupine - K3

Sredstva prejetih anuitet od danih stanovanjskih kreditov, ki so bili odobreni posameznikom iz
Stanovanjskega sklada bivše Občine Radovljica. S podpisom Sklepa o sporazumni razdelitvi
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premoženja Občine Radovljica se kupnine in anuitete za nakupe stanovanj iz stanovanjskega sklada
nakazujejo na račun Občine Bled po dohodninskem ključu (občina Bled 32,263 %).
75000101 Anuitete od stan.kreditov - po letu 1996 ( po doh.ključu ).....100,00 €
75000102 Anuitete od stan.kreditov - do leta 1996 ( po doh.ključu ).....100,00 €

C. RAČUN FINANCIRANJA
PRIHODKI

611.956 €
1. 1 23 . 00 0 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

1.123.000 €

50 ZADOLŽEVANJE

1.123.000 €

500 Domače zadolževanje

1.123.000 €

Obrazložitev podskupine - K3

V letu 2023 predvidevamo najem kredita v višini 1.123.000 € (z dobo odplačila 10 let, s pričetkom
odplačila 2024) za investicije za katere so v načrtu razvojnih programov predvidena lastna sredstva.
Črpanje kredita je prevideno ob koncu leta 2023, predpogoj pa je ocena in potreba na podlagi
dejanske realizacije in likvidnostne situacije Občine Bled.
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti.....1.123.000,00 €

ODHODKI

51 1 .0 4 4 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

511.044 €

55 ODPLAČILA DOLGA

511.044 €

550 Odplačila domačega dolga

511.044 €

Obrazložitev podskupine - K3

Prikazano je odplačilo glavnice posojila za:
55010105 Odplačilo kredita - Energetska sanacija Vrtca Bled-SID banka_do 13.2.2025.....187.000,00
€
55010106 Odplačilo kredita - KD Boh. Bela _ do 23.5.2025.....43.000,00 €
55010107 Odplačilo kredita - SRC _ do 23.7.2025.....63.000,00 €
55010108 Odplačilo kredita-najet 2022 ( začetek odplačila 2023).....198.600,00 €
55030701 Vračilo povr.sr.MGRT-Rečiška c.-dolg.kredit-vloga 2016-do 15.9.2026.....9.555,24 €
55030702 Vračilo povr.sr.MGRT-Rečiška c.-dolg.kredit-vloga 2017-do 15.9.2027.....9.888,78 €
55010105 Odplačilo kredita - Energetska sanacija Vrtca Bled-SID banka.....187.000,00 €
Kreditna pogodba s SID banko sklenjena dne 13.8.2014, za kredit v znesku 1.900.000,00 €. Odplačilo
glavnice v 126 enakih mesečnih obrokih po 15.573,77 €/mesečno, 1. obrok je zapadel v plačilo
15.1.2015, zadnji pa zapade v plačilo 13.2.2025.
55010106 Odplačilo kredita - KD Boh. Bela.....43.000,00 €
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Kreditna pogodba s SID banko sklenjena dne 23.7.2015, za kredit v znesku 600.000,00 €. Odplačilo
glavnice v 10 letih po enakih mesečnih obrokih po 5.217,39 €/mesečno, 1. obrok je zapadel v plačilo
15.1.2016, zadnji pa zapade v plačilo 23.7.2025.
55010107 Odplačilo kredita - SRC.....63.000,00 €
Kreditna pogodba s SID banko sklenjena dne 25.5.2015, za kredit v znesku 400.000,00 €. Odplačilo
glavnice v 10 letih po enakih mesečnih obrokih po 3.539,82 €/mesečno, 1. obrok je zapadel v plačilo
15.1.2016, zadnji pa zapade v plačilo 23.5.2025.
55010108 Odplačilo kredita-najet 2022 ( začetek odplačila 2023).....198.600,00 €
V letu 2022 predvidevamo najem kredita v višini 1.986.000,00 € (z dobo odplačila 10 let, s pričetkom
odplačila 2023) za investicije za katere so v načrtu razvojnih programov predvidena lastna sredstva,
predvsem investicija v Južno razbremenilno cesto in investicija v kolesarko povezavo Bled Bohinj.
Črpanje kredita je prevideno ob koncu leta 2022, predpogoj pa je ocena in potreba na podlagi
dejanske realizacije in likvidnostne situacije Občine Bled.
55030701 Vračilo povr.sr.MGRT-Rečiška c.-dolg.kredit-vloga 2016-do 15.9.2026.....9.555,24 €
55030702 Vračilo povr.sr.MGRT-Rečiška c.-dolg.kredit-vloga 2017-do 15.9.2027.....9.888,78 €
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II. POSEBNI DEL

24

01 OBČINSKI SVET

78.084 €

01 POLITIČNI SISTEM

78 . 08 4 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov
(občinski svet, župan, podžupan).
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:
0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem

78.084 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij
političnega sistema:
- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
01019001 Dejavnost občinskega sveta,
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
01019003 Dejavnost župana in podžupanov,
01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je uravnoteženo in zakonito delovanje organov občine.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

78.084 €

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej
občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških
skupin, financiranje političnih strank.

20010332 Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov

69.624 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške, povezane s sejami Občinskega sveta Občine Bled, planiramo za leto 2023 v višini
69.624,00 € in sicer za:
Razčlenitev:
40200609 Stroški prenosa in snemanja sej OS.....3.500,00 €
40201001 Hrana, storitve restavracij-Občinski svet, Nadzorni odbor.....1.042,00 €
40209909 Stroški ozvočenja in snemanja.....6.300,00 €
40260001 Najemnina za dvorane - seje Občinskega sveta, javne obravnave.....2.382,00 €
40290501 Izplačila sejnin - Občinski svet.....14.400,00 €
40290511 Sejnine- Odbor za družbene dejavnosti.....2.500,00 €
40290512 Odbor za prostor in varstvo okolja.....2.500,00 €
40290513 Odbor za javne finance.....2.500,00 €
40290515 Komisija za mandatna vprašanja.....2.500,00 €
40290516 Statutarno pravna komisija.....1.500,00 €
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40290517 Odbor za gospodarstvo in turizem.....2.500,00 €
40299964 Stroški povezani z volitvami 2022 Občina Bled.....18.000,00 €
42020201 Nakup tabličnih računalnikov.....10.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20010332-1 Tablični računalniki.....10.000,00 €

20010601 Financiranje strank in svetniških skupin

2.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

26. člen Zakona o političnih strankah (Ur. list RS št. 62/94, 1/99, 70/00, 100/05, 103/07) določa, da
lokalne skupnosti financirajo politične stranke in sicer, da stranka, ki je kandidirala kandidate
oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna sorazmerno
številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča,
da ta ne smejo preseči 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo
financiranje občin in s katerimi se lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
41200019 SD - Socialni demokrati.....480,00 €
41200020 SDS - Slovenska demokratska stranka.....710,00 €
41200035 N.Si. - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka.....410,00 €
41200087 Levica ( politična stranka).....500,00 €
41200088 Lista Marjana Šarca ( politična stranka ).....360,00 €

20010606 Financiranje svetniških skupin in samostojnih članov OS 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo je predvideno na podlagi sprejema ustrezne pravne podlage.
41200099 Financiranje svetniških skup20010803in in samostojnih članov OS.....6.000,00 €

02 NADZORNI ODBOR

6.400 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6. 4 00 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad
porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje organa občinske
uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

0203 Fiskalni nadzor

6.400 €

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 nazorov in delež priporočil,
ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Bled in
pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju,
26

sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina
nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora
PP 20010335 Sredstva za delovanje nadzornega odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

6.400 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške,
plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, 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 Bled;
Poslovnik o delu nadzornega odbora; Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu
stroškov
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

20010335 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

6.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške, povezane z Nadzornim odborom Občine Bled, planiramo za leto 2023 v višini 6.400,00 €
in sicer za:
40290005 Stroški seminarjev - Nadzorni odbor.....500,00 €
40290509 Izplačilo sejnin - Nadzorni odbor.....2.900,00 €
42020201 Nakup tabličnih računalnikov.....3.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20010335-1 Računalniška in druga oprema - Nadzorni odbor.....3.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predvidenih sej Nadzornega odbora za leto 2023 (plan 6 sej) in
predvidenim planom izobraževanj v letu 2023
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03 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM

78.769 €
78 . 76 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov
(občinski svet, župan, podžupan).
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:
0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem

78.769 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij
političnega sistema:
- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
01019001 Dejavnost občinskega sveta,
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
01019003 Dejavnost župana in podžupanov,
01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je uravnoteženo in zakonito delovanje organov občine.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

78.769 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje
funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske
konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih)
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 samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Pravilnik o
načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu
plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o
integriteti in preprečevanju korupcije Statut občine Bled, Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled,
Proračun občine za posamezno obdobje, Odlok o priznanjih Občine Bled, Pravilnik o plačah občinskih
funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in
o povračilu stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji je realizacija sprejetih aktov in drugih sprejetih programov ter spremljanje njihovega
izvajanja preko različnih informatorjev, obveščanja javnosti ter s preverjanji
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20010101 Sredstva za plačilo župana

53.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

400000 Osnovne plače.....39.759,00 €
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost.....4.000,00 €
400100 Regres za letni dopust.....1.050,00 €
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom.....800,00 €
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.....3.910,45 €
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.....2.918,94 €
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.....234,61 €
401200 Prispevek za zaposlovanje.....27,09 €
401300 Prispevek za starševsko varstvo.....44,81 €
401500 Premije kolekt. dodatnega pokojn. zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....390,00 €

20010309 Drugi stroški v kabinetu župana

14.754 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14.754,28 € so planirani stroški v kabinetu župana za leto 2023:
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja.....300,00 €
40200403 Knjige-strokovne.....1.817,28 €
40200607 Stroški objav - drugi.....1.769,00 €
40201003 Gostinske storitve.....2.000,00 €
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....4.000,00 €
40209914 Darilne košare-starejši občani.....700,00 €
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev.....1.815,00 €
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi.....500,00 €
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi.....500,00 €
402402 Stroški prevoza v državi.....1.000,00 €
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini.....50,00 €
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini.....50,00 €
402405 Stroški prevoza v tujini.....50,00 €
402499 Drugi izdatki za službena potovanja.....203,00 €

20010337 Sredstva za izplačilo podžupana

10.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

40240203 Potni stroški - podžupan.....200,00 €
40290202 Plačilo po pogodbi - podžupan.....10.680,00 €

04 OBČINSKA UPRAVA

14.077.472 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 39 . 68 5 €
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.
V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za
finance in nadzornega odbora občine
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o javnih financah; Zakon o financiranju občin; Statut Občine Bled;
Poslovnik o delu nadzornega odbora; Pravilnik o spr. in dop. pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilu stroškov
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema dva glavna programa in sicer:
0201 – Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor15.207 €
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

15.207 €

20140105 Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij

15.207 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje koordinacije županov v okviru RAGOR Jesenice in
Regionalne razvojne agencije (RRA) BSC v Kranju za izvajanje nalog regionalnega razvoja.
402923 Druge članarine.....1.331,00 €
40293812 BSC - sof. delovanja RRA v javnem interesu.....13.876,00 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

24.478 €

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

0209001 – Urejanje na področju fiskalne politike 20010325 - Plačila za bančne storitve in storitve UJ

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

24.478 €

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 plačilnem prometu - Zakon o davčni službi
- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti
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
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa

20010325 Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...)

24.478 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.....1.600,00 €
40293101 Stroški bančnih storitev (provizija,vodenje TRR,vplačila UPN).....5.000,00 €
40293104 GB-obresti za nočne depozite.....10.000,00 €
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem.....78,00 €
40293201 Stroški povezani z zadolževanjem - kredit SID banka.....500,00 €
40299924 Davek na promet nepremičnin.....2.000,00 €
40299991 Vračilo plačanega komunalnega prispevka ( in je gradbeno dovoljenje prenehalo
veljati...).....1.000,00 €
40299993 Vračilo NUSZ.....1.000,00 €
40299999 Vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV - pomol pod Sodniškem stolpom v
Veliki Zaki.....3.300,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost stroška je odvisna od števila finančnih transakcij v proračunskem letu.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 20.550 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih
institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

20.550 €

Opis glavnega programa

Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti,
povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizatorjem in sodelovanje
z občinami v tujini)
Dolgoročni cilji glavnega programa

Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven
državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju. Gre za prenos dobre prakse v mednarodno okolje
in prenos iz mednarodnega okolja
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število skupnih dogodkov s partnerskimi občinami Doberdob (Italija), Brixen (Italija), Beljak
(Avstrija), Vrba (Avstrija) in Dubrovnik (Hrvaška) ter Vračar (Srbija)
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin
PP 20010327 - Sodelovanje s partnerskimi občinami

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

20.550 €

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja
posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi
prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in
ravneh
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Zakonske in druge pravne podlage

Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami; Evropska listina o lokalni
samoupravi; Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali
oblasti; Zakon o zunanjih zadevah; Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je promocija Bleda in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat
gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih področij;
vključevanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri doseganju teh ciljev so izvedeni skupni projekti s
partnerskimi mesti iz tujine ter vključenost v EU projekte
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enaki dolgoročnim

20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami

20.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški v zvezi s sodelovanjem s partnerskimi občinami so za leto 2023 planirani v višini
20.550,00 €:
40201003 Gostinske storitve.....1.000,00 €
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....5.000,00 €
40292100 Članarine v združenju Alpine Pearls.....13.000,00 €
40292101 Članarina v omrežju občin Povezanost v Alpah.....1.550,00 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
50 8 .8 0 9 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih
ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti

0402 Informatizacija uprave

42.844 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje
Dolgoročni cilji glavnega programa

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji
na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne
funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do
podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura PP 20010803 - Nakup in vzdrževanje informacijske
infrastrukture 04029002 Elektronske storitve 2PP 0010805 - Nakup in vzdrževanje programske
oprem

04029001 Informacijska infrastruktura

42.844 €

Opis podprograma

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V
okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih
kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih
organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih
pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih
projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o spremembah in dopolnitvah; Zakona o državni upravi; Zakon o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu; Strategija e-poslovanja; Akcijski načrt e-uprav
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske
opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili
izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito
poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo
tudi za delo občinske uprave
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji

20010803 Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture

42.844 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za vzdrževanje komunikacijske opreme (računalniške mreže, programa
ODOS, sistema ŠPICA, programa CADIS, ):
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme.....8.000,00 €
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme.....10.343,68 €
40251407 Vzdrževanje modula ODOS-upravno poslovanje.....3.500,00 €
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme.....5.000,00 €
420202 Nakup strojne računalniške opreme.....15.000,00 €
420299 Nakup druge opreme in napeljav.....1.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20010803-3 Nakup informacijske infrastrukture.....16.000,00 €

0403 Druge skupne administrativne službe

465.965 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja
in vzdrževanja poslovnih prostorov.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje
javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja in ustrezno vzdrževani poslovni
prostori
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje
javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja in učinkovito gospodarjenje s poslovnimi
prostori

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

73.009 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega
sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je
Občina Bled
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o medijih, - Uredba o upravnem poslovanju, - Zakon o dostopu
do informacij javnega značaja, - Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje
javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih
medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil

20010304 Stroški objav in naročnin ter literature

40.781 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so planirana za leto 2023 in se namenijo za obveščanje javnosti in objave aktov v
uradnem glasilu in uradnem listu so predvidena v znesku 40.780,79 €:
40200401 Naročnine ( na časopise,revije,portal Lexpera).....10.453,18 €
40200402 Strokovna literatura.....2.268,29 €
40200602 Stroški objav - Uradni list.....521,46 €
40200605 Stroški objav - Gorenjski glas.....8.800,00 €
40200607 Stroški objav - drugi.....3.828,36 €
40200610 Stroški objav - Radio Gorenc.....5.500,00 €
40200611 Občinski tednik - Radio Triglav.....4.997,50 €
40200614 Stroški objav - Lex Localis ( Inštitut za lok.sam. in JN Maribor ).....4.000,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve.....412,00 €

20010310 Celostna podoba občine in obveščanje javnosti

32.228 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru celostne podobe občine in obveščanje javnosti (Blejske novice) so v letu 2023
planirana v znesku 32.227,94 €:
40200301 Založniške in tiska.storitve-Blejske novice.....17.000,00 €
40200613 Spletna stran "Moja občina.si ".....5.127,94 €
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402199 Drugi posebni materiali in storitve.....100,00 €
40219903 Celostna podoba Bleda, druge KS.....10.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20010310-1 Usmerjevalni sistemi na javnih površinah.....10.000,00 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

34.510 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: izvedba načrtovanih prireditev, pokroviteljstva župana nad posameznimi dogodki in ob
različnih priložnostih
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci: število izvedenih prireditev, število pokroviteljstev

20010302 Pokroviteljstva

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za pokroviteljstva so namenjena pokroviteljstvu prireditev in dogodkov na različnih
področjih. Sredstva se bodo delila na podlagi izvedenega javnega razpisa tako za posameznike, kot
za nepridobitne organizacije in so za leto 2023 predvidena v znesku 6.000,00 €:
41199911 Pokroviteljstva župana-posameznikom in gospodinjstvom.....3.000,00 €
41200097 Pokroviteljstva župana-nepridobitnim organizacijam in ustanovam.....3.000,00 €

20070402 Izvedba občinskih prireditev

14.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena prireditvam, ki jih organizira ali podpre (sofinancira) Občina Bled
neposredno.
40200601 Plakatiranje..... 10,00 €
402010 Hrana, storitve menz in restavracij..... 2.500,00 €
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....11.000,00 €
40209909 Stroški ozvočenja in snemanja sej OS ....... 1.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančna sredstva so načrtovana glede na porabo v preteklem obdobju, povišana zgolj za stroške
neokrnjene obeležitve občinskega praznika, kar v preteklem obdobju zaradi razmer v zvezi s covidom ni bilo mogoče.

20070404 Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

41200075 Transferi kulturnim društvom za prireditve..... 14.000,00 €, ki se realizirajo preko
izvedenega vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Bled.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančna sredstva so načrtovana glede na realizacijo preteklih let ter sprejet Koncept dogodkov
2021-2025 in program za zimo. Sredstva se realizirajo preko javnega razpisa za sofinanciranje
prireditev v občini Bled.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
358.446 €
Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov,
stroški investicijskega vzdrževanja, ter stroški novih investicij v poslovne prostore, ki so v lasti in
upravljanju občine. V tem podprogramu so vključeni tudi stroški izvršb in drugih sodnih postopkov,
izdatki za pravno zastopanje občine, stroški zavarovanj, ter stroški morebitnih odškodnin in kazni,
ki so vezani na poslovne prostore v lasti občine
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 72/93 in spr.) - Zakon o javnih financah (Ur. list RS št.:
79/99 in spr.) - Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list RS št. 18/74 in spr.) - Zakon
o stvarnem premož. države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007 in spr.) - Uredba o stvarnem
premož. države, pokrajin in občin (Ur .list RS št. 84/2007 in spr.) - Pravilnik o standardih vzdrževanja
stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur .list RS št. 20/2004 in spr.) - Pravilnik o minimalnih tehničnih
zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS št. 125/2003 in spr.) - Pravilnik o
upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. list RS št. 60/2009 in spr.) - Navodilo o izdelavi poročila o
upravnikovem delu (Ur. list RS št. 108/2004 in spr.

20010343 Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

41300303 Nakazilo občini Gorje po delitveni bilanci-anuitete od kred......100,00 €

20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov

182.746 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški, ki so povezani z obratovanjem, vzdrževanjem in čiščenjem objektov v občinski lasti:
40200106 Čiščenje poslovnih prostorov - občinska zgradba + šahovski spomenik.....18.004,76 €
40200209 Tehnično varovanje.....14.502,54 €
40209926 Pobiranje, prevoz in predaja gotovine.....1.500,00 €
402200 Električna energija.....6.000,00 €
40220007 Električna energija - KS ji.....2.000,00 €
40220103 Stroški ogrevanja - KS-ji.....5.500,00 €
402203 Voda in komunalne storitve.....1.000,00 €
40220308 Komunalne storitve - KS-ji.....2.500,00 €
40220501 Telefon, elektronska pošta - KS-i.....700,00 €
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.....8.500,00 €
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.....2.039,15 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....3.000,00 €
42050011 Inv. vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip.....3.000,00 €
42050017 Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela.....2.000,00 €
42050026 Inv. vzdrževanje in obnova - Zadružni dom Ribno.....100.000,00 €
42050032 Inv. vzdrževanje in obnova pisarne - KS Rečica.....1.000,00 €
42050087 "Jurček Hom"- vlaganje v investicijsko vzdrževanje.....500,00 €
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420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....11.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20020401-6 Investicijsko vzdrževanje in obnova občinske zgradbe.....13.000,00 €
20020402-0 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS.....6.000,00 €
07-20020402-3 Zadružni dom Ribno - inv.vzdr. in obnova.....101.000,00 €
20020401-8 "Jurček Hom" - investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....500,00 €

20020408 MGC Vezenine Bled - obratovanje

149.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obratovanju Medgeneracijskega centra Vezenine Bled,
402001 Čistilni material in storitve.....32.000,00 €
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov.....2.000,00 €
402199 Drugi posebni materiali in storitve.....11.000,00 €
402200 Električna energija.....40.000,00 €
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja.....25.000,00 €
402203 Voda in komunalne storitve.....10.000,00 €
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.....12.000,00 €
402504 Zavarovalne premije za objekte.....5.000,00 €
40299908 Plačilo zunanjim izvajalcem - MGC Vezenine Bled.....10.000,00 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....2.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20020408-1 MGC Vezenine Bled - obratovanje.....2.000,00 €

20150101 Zavarovalne premije za objekte

26.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za pokrivanje stroškov zavarovanja (zavarovalne premije) objektov v občinski lasti.
402504 Zavarovalne premije za objekte.....26.600,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča, na katerih je temeljila priprava proračuna za leto 2023 je bila sklenjena pogodba z
zavarovalnico.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. 1 82 . 28 5 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere 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
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi
proračunskih sredstev
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin
50.000 €
Opis glavnega programa

Glavni program 0602 vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin (KS ) in zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

50.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 06029001 delovanje ožjih delov obči
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi Zakon o financiranju občin Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja
o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja
posameznih nalog občinske uprave Zakon o občinskem redarstvu Zakon o pravilih cestnega prometa
Zakon o cestah Zakon o varstvu javnega reda in miru Odlok o ustanovitvi medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj Sporazum o skupnem sodelovanju Občinski program
varnosti občin Bled in Bohinj

20010707 "Moj kraj - moj projekt"

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt, ki spodbuja občane k predložitvi lastnih predlogov za investicije v letu 2023 in izglasovanje
projektnih predlogov.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....50.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20010707-1 "Moj kraj - moj projekt".....50.000,00 €

0603 Dejavnost občinske uprave

1.132.285 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave
Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo
proračunskih sredstev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za prijazno
javno upravo
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave 20010102 - Plačila v zvezi z delom občinske uprave
20010317 - Izdatki za službena potovanja 20010322 - Plačila zunanjim sodelavcem 20010326 Drugi operativni odhodki 20010330 - Izobraževanje zaposlenih 06039002 - Razpolaganje in
upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 20010301 - Sredstva za nakup
pisarniškega materiala in opreme 20010315 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
20010316 - Nakup in vzdrževanje vozil 20010319 - Najemnine in zakupnin
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06039001 Administracija občinske uprave

1.035.337 €

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih,
interventnih ukrepih

Zakon o javnih financah, Zakon o

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 in posredovanje javnih informacij javnega
značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske
uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo,
ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi
sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih
pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog

20010102 Plačila v zvezi z delom občinske uprave

916.822 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana v skladu s sistemizacijo za 25 zaposlenih:
400000 Osnovne plače.....549.200,00 €
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost.....33.000,00 €
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih.....11.978,84 €
400004 Drugi dodatki.....3.000,00 €
400100 Regres za letni dopust.....25.000,00 €
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom.....20.800,00 €
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela.....27.000,00 €
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost.....23.400,00 €
400302 Sr. za delovno uspešnost iz naslova poveč. obsega dela pri opravljanju rednih del.
nalog.....40.000,00 €
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri
izvajanju posebnega projekta.....8.000,00 €
400400 Sredstva za nadurno delo.....51.000,00 €
400900 Jubilejne nagrade.....722,00 €
400999 Drugi izdatki zaposlenim.....200,00 €
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.....61.434,26 €
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.....47.555,82 €
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.....3.863,48 €
401200 Prispevek za zaposlovanje.....505,53 €
401300 Prispevek za starševsko varstvo.....761,98 €
401500 Premije kolekt. dodatnega pokojn. zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....9.400,00 €

20010317 Izdatki za službena potovanja in izobraževanja

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za povračilo potnih stroškov, nočitev, parkirnin, kilometrine zaposlenih, vse na
podlagi potnih nalogov, za redno izobraževanje zaposlenih in izobraževanje zaposlenih po pogodbah
in so za leto 2023 predvidena v znesku 9.500,00 €:
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi.....500,00 €
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402402 Stroški prevoza v državi.....2.000,00 €
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini.....750,00 €
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini.....250,00 €
402405 Stroški prevoza v tujini.....1.000,00 €
402499 Drugi izdatki za službena potovanja.....1.000,00 €
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih.....4.000,00 €

20010322 Plačila zunanjim sodelavcem

85.153 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

40200802 Stroški svetovalnih storitev.....3.000,00 €
40200804 Davčno svetovanje-Erika Režek s.p......6.600,00 €
402901 Plačila avtorskih honorarjev.....797,08 €
40290208 Občina Bled-delo po pogodbi v občinski upravi.....5.000,00 €
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa.....20.000,00 €
40292005 Odvetniške storitve.....20.000,00 €
40293815 Pravna pomoč in svetovanje.....6.100,00 €
40299949 Plačilo zunanjim izvajalcem - izdelava analiz, strokovnih podlag,nalog,.........20.000,00 €
40299962 Strošek ureditve arhiva.....2.500,00 €
40299963 Stroški povezani z: varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo.....1.155,60 €

20010326 Drugi operativni odhodki

23.863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo zdravniških pregledov za zaposlene, plačilo stroškov izvedencev,
zavarovanje ARAG, zdravstveno zavarovanje CORIS za župana in direktorja OU, kibernetsko
zavarovanje, članarin in plačilo drugih operativnih stroškov
40209909 Stroški ozvočenja in snemanja.....219,60 €
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev.....2.000,00 €
402799 Druge odškodnine in kazni.....500,00 €
40292001 Sodni stroški - sodni izvedenci,cenilci.....1.000,00 €
40292002 Sodni stroški - izvršitelji.....1.000,00 €
40292008 Notarske storitve.....2.000,00 €
40292200 Članarine -druge domače neprofitne institucije.....1.732,36 €
40292203 Članarina - skupna notranje revizijska služba - Združenje občin Slovenije.....5.500,00 €
40292300 Članarine - druge.....1.258,23 €
40292301 ARAG - zavarovanje pravne zaščite.....2.750,00 €
402999 Drugi operativni odhodki.....3.782,54 €
40299916 Zamudne obresti.....300,00 €
40299977 Zavarovanje kibernetske zaščite.....1.500,00 €
40299984 Zdravstveno zavarovanje - CORIS.....300,00 €
41199912 Nezgodno zavarovanje-za osebe ki opravljajo prostovoljno delo.....20,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča, na katerih je temeljila priprava proračuna za leto 2020 je bila poraba sredstev v letu 2019
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06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

s

premoženjem,
96.948 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za
zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
ter za program modernizacije uprave
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o izvrševanju
proračuna, Zakon o javnih naročilih. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprav
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko, dobavljena voda in odvoženi odpadki, vzdrževanje
komunikacijske opreme, najemnine, vzdrževanje in zavarovanje premoženja občine

20010301 Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme

24.959 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega materiala, blaga za čajno kuhinjo, čistilnega materiala
za čajno kuhinjo, stroške inventure, nakup pisarniškega pohištva in so za leto 2023 planirana v
znesku 24.958,57€:
402000 Pisarniški material in storitve.....8.287,57 €
402001 Čistilni material in storitve.....500,00 €
402009 Izdatki za reprezentanco.....1.171,00 €
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....5.000,00 €
40209918 Računalniki material-tonerji, kartuše, črnila.....2.000,00 €
40209919 Stroški inventure osnovnih sredstev.....3.000,00 €
420200 Nakup pisarniškega pohištva.....5.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20010301-0 Nakup pisarniške opreme.....5.000,00 €

20010315 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

43.067 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se krijejo stroški porabe električne energije, ogrevanja, komunalne storitve,
stroški telefona, interneta za občinsko stavbo in poštne storitve :
402200 Električna energija.....4.500,00 €
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja.....7.000,00 €
402203 Voda in komunalne storitve.....1.000,00 €
402205 Telefon, faks, elektronska pošta.....9.467,24 €
40220502 Telemach - stroški interneta.....1.032,76 €
402206 Poštnina in kurirske storitve.....20.000,00 €

20010316 Najem in vzdrževanje vozil

6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zajeti stroški v zvezi s službenimi vozili.
402301 Vzdrževanje in popravila vozil.....2.000,00 €
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva.....2.000,00 €
41

402304 Pristojbine za registracijo vozil.....250,00 €
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila.....1.800,00 €
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane.....550,00 €

20010319 Najemnine in zakupnine

22.322 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena najemnine in zakupnine za poslovne objekte, najemnine vodov HKOM
povezave, najem opreme za fotokopiranje in tiskanje, najem varnega poštnega predala, najem
telekomunikacijskega sistema in so za leto 2023 planirana v znesku 22.321,94€:
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte.....475,00 €
40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo.....2.837,47 €
40260013 Poslovni najem - oprema za fotokopiranje in tiskanje.....15.624,47 €
40260015 Poslovni najem - telekomunikacijskega sistem.....2.110,00 €

40260801 Uvoz dokumentarnega gradiva v informacijski sistem Pošte Slovenije ( e-računi).....650,00 €

40269902 Zakup prostora na spletnem strežniku.....600,00 €
40269907 Zakup "varnega predala" za zemlj.knjigo (Pošta Slovenije).....25,00 €

07 OBRAMBA IN UK REPI OB IZREDNIH DOGODKIH

227.660 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite in reševanja, obveščanja in alarmiranja ter
ukrepanja sil za zaščito, reševanje in pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Razvojni program Občine Bled 2020 – 2025 (Prednostna usmeritev 3); · Ocena ogroženosti zaradi
naravnih in drugih nesreč v Občini Bled;
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji na področju zaščite in reševanja so usposabljanje enot civilne zaščite, ter usposabljanje
in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini
Bled.
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

227.660 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
in programa varstva pred požarom
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji, ki jih potrebno v prihodnje doseči v Občini Bled, so predvsem naslednji: · skrajšati odzivni čas
reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah; · posodobiti opremljenost sil za zaščito, reševanje in
pomoč; · urediti prostorske in druge možnosti za učinkovito posredovanje sil za zaščito, reševanje in
pomoč; · zagotoviti materialna sredstva za učinkovito pomoč občanom v primeru naravnih in drugih
nesreč; · izboljšati informacijsko podporo silam za zaščito, reševanje in pomoč pri njihovem
posredovanju ob nesrečah.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilji in naloge, ki jih je potrebno uresničiti v letu 2023 so predvsem: · zagotavljanje osnovnih
pogojev za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč; · redno vzdrževanje zaščitne in reševalne
opreme · zagotavljanje predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov pripadnikov sil za zaščito,
reševanje in pomoč; · zagotavljanje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja pripadnikov sil za zaščito,
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reševanje in pomoč; · sprotna nadomestitev poškodovane in iztrošene skupne ter osebne zaščitne ter
reševalne opreme.
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

41.000 €

Opis podprograma
Opis podprograma
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema usposabljanje enot civilne zaščite, stroške
operativnega delovanja enot civilne zaščite, opremljanje enot civilne zaščite, usposabljanje in
opremljanje društev in drugih organizacij za pomoč pri izvajanju nalog zaščite in reševanja in delovanje
enot civilne zaščite v izrednih dogodkih. Koncept organiziranja in delovanja sistema zaščite, reševanja
in pomoči je organiziran enotno na nivoju države. Koncept je bil sprejet v Državnem zboru in objavljen
v Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (UR. l. RS št. 44/2002), potrjen
in dopolnjen pa tudi z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
v letih 2016 do 2022 (Uradni list RS št. 75/2016).
Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki neposredno urejajo delovanje prostovoljnih gasilskih društev in delovanje operativnih
gasilskih enot, pa tudi drugih sil, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja in pomoči, so predvsem
naslednji: · Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS št. 51/2006); · Zakon o
varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 3/2007); · Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS št. 113/2005); · Zakon o varstvu
pred utopitvami (Ur. l. RS št. 42/2007); · Zakon o društvih (Ur. l. RS št. 61/2006); · Uredba o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l RS št. 92/2007); ·
Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. l. RS št. 65/2007 in
80/2008);· Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št.
104/2008); · Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov (Ur. l. RS št.
46/1998 in 24/2005); · Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanje nalog
zaščite, reševanja in pomoči (Ur. l. RS št. 48/1999).Vsa Prostovoljna gasilska društva in GZ Bled – Bohinj
imajo z Občino Bled podpisane pogodbe izvajanju lokalne gasilske javne službe. Poleg njih imajo z
Občino Bled podpisane pogodbe o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
naslednja društva in organizacije: · Društvo Gorska reševalna služba Radovljica;· Društvo za
raziskovanje jam Bled; · Društvo za podvodne dejavnosti Bled in · Kinološko društvo Bled – Lesce
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kadrovanje in usposabljanje reševalcev. Delo z mladimi je ena od najpomembnejših nalog, ki se jo
zavedajo vse organizacije, vključene v sistem zaščite in reševanja. Z vključevanjem mladih v prostočasne
in izobraževalne programe, ki jih posamezne organizacije izvajajo, je možno zagotavljati kadrovsko
osnovo za organiziranje in učinkovito delovanje operativnih enot. Osnovno in dopolnilno usposabljanje
reševalcev je temelj učinkovitega posredovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč. Že zdavnaj je namreč
preseženo mišljenje, da reševalec vse svoje znanje pridobi na osnovnem tečaju in da nadaljevalno
usposabljanje in izobraževanje ni potrebno. Tako je dopolnilnemu in strokovnemu izobraževanju in
usposabljanju potrebno v prihodnje dati še večji poudarek. Prav tako je potrebno tudi preverjati in
dopolnjevati koncept skupnega posredovanja vseh enot, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja. To
je potrebno izvajati preko sistema skupnih vaj. Eden od temeljnih pogojev za učinkovito delovanje
reševalcev je tudi njihova psihofizična in zdravstvena sposobnost. V skladu s predpisi je potrebno
stremeti, da bodo člani operativnih enot opravljali predpisane obdobne zdravstvene preglede.
·Zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč: Tudi v prihodnje je
potrebno še bolj intenzivno nadaljevati z aktivnostmi za izgradnjo novega centra za zaščito in reševanje
na Bledu, v katerem bi zagotovili ustrezne prostorske pogoje za delovanje PGD Bled, GZ Bled – Bohinj,
Društva za raziskovanje jam Bled, Društva za podvodne dejavnosti Bled ter Štaba CZ Občine Bled. ·
Opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč: Opremljanje enot z osebno in skupno zaščitno ter
reševalno opremo je ena od prioritetnih nalog tudi v prihodnje. Gasilske enote bodo v prihodnjem
obdobju nabavljale predvsem osebno varovalno opremo (zaščitne obleke, čelade, zaščitne škornje,
zaščitne rokavice in drugo), pa tudi manjkajočo skupno opremo. Oprema, s katero reševalne enote
razpolagajo, se uničuje tako na intervencijah kot tudi v procesu izobraževanja in usposabljanja. Da bi
zagotovili njeno funkcionalnost in zanesljivost, jo je potrebno sprotno nadomeščati in posodabljati.
43

Enako velja za gasilska vozila, ki se jim z leti zmanjšuje njihova funkcionalnost ter povečujejo stroški
vzdrževanja. Življenjska doba gasilskih vozil je sicer informativno določena, kar pa ne pomeni, da vozilo
po izteku življenjske dobe postane neuporabno. Potrebno pa je stremeti, da se program zamenjave
gasilskih vozil nadaljuje in da je vsako leto zagotovljen del sredstev za nakup. Program nabave gasilskih
vozil je sprejelo Občinsko gasilsko poveljstvo, maksimalni obseg financiranja iz javnih sredstev pa je
predpisan z internim pravilnikom GZ Bled – Bohinj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva bodo v skladu s planom, ki ga bo sprejel Štab CZ Občine Bled, porabljena za nabavo osebne in
skupne zaščitne in reševalne opreme, ki je potrebna za učinkovito delo enot za zaščito, reševanje in
pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč.
V letu 2017 smo začeli z usposabljanjem prvih posredovalcev in vzdrževanjem mreže AED-jev v občini
Bled zato se predvidijo tudi stroški. Za vzdrževanje opreme prvih posredovalcev, nakup dodatne
opreme za prve posredovalce, vzdrževanje mreže AED.
20030101 Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite

41.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
20030101: CIVILNA ZAŠČITA
41.000 €
40219916 Posebni material in storitve povezane s COVID -19
20.000 €
41200032:Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
•

Sredstva za zaščito in reševanje – redna dejavnost

21.000 €
5.500 €

Sredstva so namenjena za financiranje redne dejavnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Plan porabe sredstev vsako leto s sklepom določi Štab CZ Občine Bled.
V letu 2023 ne bo organizirana večja vaja CZ Občine Bled, enote in ekipe, ki pa bodo pripravile vaje si
bodo stroške krile same.
V letu 2017 smo začeli z usposabljanjem prvih posredovalcev in vzdrževanjem mreže AED-jev v občini
Bled, zato se predvidijo tudi stroški izobraževanja prvih posredovalcev (tečaj prvih posredovalcev in
obdobna letna preverjanja prvih posredovalcev).
Sredstva bodo porabljena za:
Zap. št
Vrsta - namen
1. GSM telefon in vzdrževanje sistema obveščanja preko GSM
2. Najem prostorov za delo štaba CZ in za skladišče opreme CZ
3. Izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč
SKUPAJ
5.500 €

•

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam

NRP 07-20030101-0: Nakup opreme za CZ

15.500 €
15.500 €

Sredstva bodo v skladu s planom, ki ga bo sprejel Štab CZ Občine Bled, porabljena za nabavo osebne in
skupne zaščitne in reševalne opreme, ki je potrebna za učinkovito delo enot za zaščito, reševanje in
pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč.
V letu 2020 se je sestala skupina za pripravo objekta za ZRP(pisarna, skladišče CZ, štabna soba).
Pripravili so idejni načrt, potekajo pa usklajevanja, vendar je situacija vezana na covid- 19 to idejo
zaustavila. Idejni načrt je, da se tak objekt zgradi na Mlinem. Že leta se v CZ spopadamo z neprimernim
skladiščem. Večje, dostopnejše skladišče in drugi prostori za delovanje CZ so zato nujno potrebni. Z
novim skladiščem in prostori bi enotam in ekipam CZ omogočili, da bi občanom nudili hitrejšo in nujno
pomoč v primeru naravne in druge nesreče. Prav tako nekatera društva, ki so pomembna za ZRP v občini
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delujejo zelo omejeno, ker nimajo ali imajo slabše in premajhne prostore za njihovo delovanje (društvo
za raziskovanje jam, PRS Bled, Rdeči križ).
Za prihodnja leta ne moremo načrtovati večjega nakupa opreme, ker je skladišče CZ polno, tako, da že
koristimo drugo skladišče v ledeni dvorani. Ko bo projekt izgradnje prostorov za CZ, zgrajen pa bomo
morali opremiti štabno sobo, pisarno in skladišče.

Sredstva bodo porabljena za:
Z. št
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vrsta - namen
Nabavo skupne reševalne opreme
Oprema za GRS
Oprema za reševanje iz jam
Oprema za reševanje na vodi in iz vode
Posebna oprema za tehnično reševanje (PGD Ribno)
Posebna oprema bolničarjev (PGD Zasip)
Oprema kinologov
Vzdrževanje mreže AED, nakup opreme za prve posredovalce
Stroški vaj
SKUPAJ

Znesek
6.000
1.500
1.500
1.000
2.000
1.500
0
1.000
1.000
15.500 €

Finančni načrt pripravili:
Aljoša Ažman ZRP Bled
Miro Sodja ZRP Bled
Jožef Smole poveljnik štaba CZ občine Bled
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
20030101-0 Nakup opreme za CZ.....15.500,00 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

186.660 €

Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost gasilskih društev, dejavnost gasilske zveze Bled - Bohinj, investicijsko
vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske
domove, gasilska vozila in opremo
Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki neposredno urejajo delovanje prostovoljnih gasilskih društev in delovanje operativnih
gasilskih enot so predvsem naslednji: · Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS
št. 51/2006); · Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 3/2007); · Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS št.
113/2005); · Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. l. RS št. 24/2007); · Zakon o društvih (Ur. l. RS št.
61/2006); · Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.
l RS št. 92/2007); · Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. l. RS št.
65/2007 in 80/2008); · Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.
list RS št. 104/2008); · Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči (Ur. l. RS št. 48/1999); Vsa prostovoljna gasilska društva in Gasilska zveza Bled –
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Bohinj imajo z Občino Bled podpisano pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe (PGD)
oziroma opravljanju strokovnih nalog na področju organiziranja lokalne gasilske javne službe (GZ Bled
– Bohinj). Tudi za dejavnost PGD ki v občini na podlagi pogodbe opravljajo gasilsko javno službo so
namenjena sredstva. Iz teh sredstev se financira:
· Redno vzdrževanje in registracija gasilskih vozil:
· Zavarovalne premije za zavarovanje vozil, opreme, zavarovanje odgovornosti in za nezgodno
zavarovanje gasilcev;
· Redno vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme;
· Izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov za operativne gasilce (pogoj za udeležbo intervencijah
in na usposabljanju),
· Usposabljanje in izobraževanje članov;
· Dejavnost gasilske mladine;
· Ogrevanje gasilskih domov;
· Nadomestilo stroškov električne energije, porabe vode, odvoza smeti in ostali stroški v zvezi z
delovanjem PGD (dotacije PGD)
20030201 Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti

186.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za financiranje redne dejavnosti Prostovoljnih gasilskih društev iz Občine Bled,
ki v občini na podlagi pogodbe opravljajo gasilsko javno službo. Iz teh sredstev se financira:
20030201. Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti
41200033 Požarno varstvo- Dejavnost GZ

186.660,00 €
16.660 €

Sredstva bodo porabljena za plačilo stroškov delovanja GZ Bled – Bohinj:
•
Stroškov v zvezi z delom (plača, prehrana in prevoz, regres za LD);
•
Stroškov najema prostorov in
•
Materialnih stroškov za delovanje GZ Bled – Bohinj (pisarniški material, el. energija, ogrevanje,
komunalni stroški, najem računalniških programov, delovanje organov GZ in drugo).
Za nemoteno opravljanje dejavnosti GZ Bled – Bohinj je v letu 2023 potrebno zagotoviti 39.220,00 €.
Sredstva za redno dejavnost GZ Bled – Bohinj v skladu s Pogodbo o opravljanju strokovnih nalog na
področju organiziranja lokalne gasilske javne službe (Pogodba z Občino Bled št. 845-2/2013 je bila
sklenjena dne 14.8.2013) zagotavljajo občine Bled, Bohinj in Gorje. V proračunih občin Bled, Bohinj in
Gorje planiramo za leto 2023 ob sprejetju delitve stroškov po preračunanih ključih na posamezno
občino, zagotovitev naslednjih zneskov:
•
•
•

Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Gorje

16.660 €;
16.660 € in
4.500 €.

kar je skupaj 39.220,00 €.
Dejavnost GZ Bled-Bohinj je vezana na fiksne stroške in se pokriva iz proračunov vseh treh občin, saj
GZ Bled-Bohinj drugih virov razen pozitivnih obresti in vodenja knjigovodskih evidenc za PGD v znesku
1.400,00 € na TRR nima.
41200068 Sredstva za dejavnost PGD

65.000 €

Sredstva so namenjena za financiranje redne dejavnosti Prostovoljnih gasilskih društev iz Občine Bled.
Iz navedenih sredstev je potrebno financirati vzdrževanje vozil, gasilske tehnike ter zavarovalne
premije. V masi to predstavlja naslednje višine stroškov:
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Z. št.
1.
2.
3.
4.
5.

Vrsta - namen
Zavarovanje gasilcev, domov in opreme ter vozil
Redno vzdrževanje in registracija gasilskih vozil
Redno vzdrževanje gasilnikov, gasilskega orodja ter strojev
Obdobni zdravstveni pregledi operativnih članov
Plačilo prispevkov PIZ in ZZ
SKUPAJ:

Znesek €
11.000
25.000
9.000
5.500
4.000
54.500

Ti stroški so ocenjeni glede na dejansko porabo v letu 2022. Za financiranje dejavnosti PGD je tako
preostanek 10.500,00 € potrebno razdeliti za financiranje naslednjih stroškov:
Z. št
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vrsta - namen
Strokovna literatura
Izobraževanje in usposabljanje članov operativni enot
Dodatno usposabljanje članic, veteranov
Usposabljanje gasilske mladine
Ogrevanje gasilskih domov
Dotacije PGD za redno dejavnost (gorivo, elektrika, komunalne storitve in drugi
stroški)

Če upoštevamo, da je v Občini Bled 8 teritorialnih PGD, ki opravljajo gasilsko javno službo, tako na
posamezno društvo 1.312,00 €, kar ob upoštevanju sedanjih cen energije komaj zadostuje za povračilo
stroškov ogrevanja in električne energije posameznega PGD.
43100033

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam

NRP 20030201-2: Nakup gasilske opreme za PGD

30.000,00 €
20.000 €

Gasilsko poveljstvo Občine Bled vsako leto pripravi plan nabave osebne in skupne zaščitne in reševalne
opreme. Pri tem upošteva določila Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč, (Ur.l. RS, št. 92/2007), kjer so navedeni minimalni standardi za opremljanje
gasilskih enot glede na kategorijo enote.
NRP 20030201-3: Investicijsko vzdrž. dela na gas. domovih:

10.000 €

Sredstva so namenjena sofinanciranju najbolj nujnih vzdrževalnih del na gasilskih domovih v Občini
Bled, nekatera vzdrževalna dela je tudi težko vnaprej planirati.
V letu 2023 bo PGD Bled izvedel obnovo dotrajane električne napeljave v znesku 7.000,00 €.
Ostala sredstva bodo porabljena za izdelavo izolacije in fasade na GD Kupljenik v znesku 3.000,00 €.

43100037

Nakup gasilskega vozila – PGD Ribno

75.000,00 €

NRP 20030201-1: Nabava gasilskega vozila GVV 2 za PGD Ribno: 75.000,00 €
V letu 2023 je po sklepu OGP Bled v planu nakup vozila za PGD Ribno. V skladu z Ur. List. Št.
44/26.3.2021/ stran 748, je predvidena cena za podvozje in nadgradnjo GVV 2 140.000,00 €. Ker je v
letu 2021 pričakovan dvig cen surovin se bo cena za nakup vozila zvišala. Z uradnim podatkom še ne
operiramo. Večje gasilsko vozilo z vodo GVV-2 se uporablja za gašenje požarov in za manjše tehnične
intervencije. Namenjeno je krajevnim gasilskim enotam. S posadko sestavlja gasilsko taktično enoto —
zmanjšan oddelek ali oddelek. V letu 2023 se bo sofinanciralo nakup nadgradnje v vrednosti 75.000,00
€ z upoštevanim predvidenim dvigom cen surovin. V naslednjih letih je predvidena zamenjava manjših
gasilskih vozil za prevoz moštva z oznako GVM po sklepu poveljstva OGP Bled.
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Pripravil:
Tina Golja

Poveljnik OGP:
Kodeh Andrej

Predsednik GZ:
Jakob Por

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
20030201-2 Nakup gasilske opreme.....20.000,00 €
20030201-3 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov.....10.000,00 €
20030201-1 Nakup gasilskih vozil.....75.000,00 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

39 . 89 5 €

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, Nacionalnega
programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od
načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne –
slabe načine vedenja v prometu in na koncu čim manj prometnih nesreč
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

39.895 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve 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 varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in
osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsako leto vključiti v aktivnosti vsaj en letnik učencev osnovnih šol in otroke v vrtcih ter posamezne
skupine udeležencev v cestnem prometu – pešci, kolesarji, mladi vozniki

08029001 Prometna varnost

9.895 €

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Skupnega sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje 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 (Ur. list RS, št. 94/2007 - UPB, z dopolnitvami) Zakon o pravilih cestnega
prometa (Ur. list RS, št. 109/2010
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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. Kazalci so: 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 ter starejše skupine (predvsem pešci)

20010314 Sredstva za delovanje SPVCP

9.895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za redno dejavnost v višini (tekmovanje kaj veš o prometu, izvedbo
dogodkov Jumicar, Nika in promet, ...), vzdrževanje tabel za umirjanje prometa, izvajanje ukrepov za
umirjanje prometa.
40219904 Odhodki na področju SPVCP.....4.895,21 €
42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo)
.....5.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20160201-11 Ukrepi trajnostne mobilnosti.....5.000,00 €

08029002 Notranja varnost

30.000 €

20010348 Sredstva za zagotavljanje JRM

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zagotavljanje javnega reda in miru preko vikendov in v času poletne sezone, saj se v času
prireditev in zaradi podaljšanih obratovalnih časov pojavlja večja stopnja prekrškov. Sredstva se
znatno povečujejo. Izvajalec varovanja bo izbran na javnem razpisu.
40200210 Fizično varovanje v nočnem času.....30.000,00 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja

18 . 00 0 €
18.000 €

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 (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih,
ipd.) skupaj z Zavodom za zaposlovanje RS

49

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov, aktivno vključevanje v
programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih, uvajanje
programov za zmanjševanje števila brezposelnih
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo, povečati število novih
zaposlitev na območju občine, zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih in zmanjševati
dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani

10039001 Povečanje zaposljivosti

18.000 €

20050205 Sofinanciranje programov javnih del

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na razpis Zavoda RS za zaposlovanje se vsako leto prijavijo različni izvajalci, z različnimi programi.
Zavod RS za zaposlovanje v deležu 30 % sofinancira te zaposlitve. Obseg potrebnih sredstev v
proračunu je odvisen od tega, koliko javnih del Zavod RS za zaposlovanje odobri.
41330215 Javna dela - izdatki za blago in storitve.....18.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zavod RS za zaposlovanje vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje javnih del. Na ta način
omogočita Zavod in Občina, kot sofinancerja, možnost zaposlitve brezposelnim osebam za eno leto.
Višina sredstev, porabljenih v preteklih letih za ta namen, je izhodišče za predlog v naslednjem letu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

12 3 .0 8 7 €

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

Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030; Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Bled za programsko obdobje 2015-2020
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 občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

52.387 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

52.387 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij: ohranjanje
kulturne krajine, celostna obnova vasi in razvoj podeželja, oživljanje vaških jeder in vključevanje
podeželskega turizma v ponudbo Bleda
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/2000) Razvojni program Občine Bled 2009-2020
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Oživljanje vaških jeder in vključevanje podeželskega turizma v ponudbo Bleda, zagotoviti večjo
konkurenčnost, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru ter doseči
sposobnost preživetja kmetijskega gospodarstva, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino
podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, izboljšati
uspešnost kmetijskih gospodarstev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva

52.387 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402199 Drugi posebni materiali in storitve.....5.000,00 €
nabava in distribucija pripravkov za razsmrajevanje gnojevke
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu.....20.000,00 €
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa Občina Bled in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bled za programsko obdobje 2015-2020 (ukrep 1 - 7) med
kmete razdeli 20.000 EUR za nakup mehanizacije in opreme, obnovo gospodarskih poslopij,
kozolcev, ... ohranjanje kulturne dediščine, izobraževanja, ... na področju kmetijstva.
41021703 Subv.v kmetijstvu - Podeželjska društva in posamezniki.....5.000,00 €
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa Občine Bled in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bled za programsko obdobje 2015-2020 (ukrep 8) med
društva, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in razvojem podeželja, razdeli 5.000 EUR.
41350004 Ragor "Tujerodne rastline".....2.814,00 €
Projekt v okviru katerega se na Bledu izvede nekaj akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin,
ki jih RAGOR določi skupaj z Društvom za varstvo narave.
41350008 Strategija razvoja podeželja.....13.013,00 €
Sredstva so namenjena za delovanje LAS Gorenjska košarica. Del sredstev ob uspešni izpeljavi
projektov in doseganju kazalnikov vsako leto prejmemo nazaj.
41350015 Ragor "Semenjalnica".....990,00 €
Projekt, ki se je sprva ukvarjal z organizacijo dela hranilnice, vzpostavitev pridelave semen in
ohranjanja avtohtonih semen, se v letošnjem letu nadgrajuje na način, da se promovira uporabo
lokalne pridelane hrane v šolah, vrtcih, gostinskih obratih, ...
41350016 Ragor " Lokalna samooskrba".....5.100,00 €
Spodbujanje uporabe lokalno pridelane hrane med vrtci, šolami, ... in povezovanje lokalnih
pridelovalcev hrane s končnimi uporabniki.
42089918 Projekt Leader "kako se pa pri vas reče".....470,00 €
Ohranjanje baze starih hišnih imen in dobava glinenih tablic na starejše objekte.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20110117-1 Projekt LEADER "Kako se pa pri vas reče".....461,00 €
20110102-3 Priprava in izvajanje strategije razvoja podeželja LAS Gorenjske.....13.013,00 €
20110102-4 Subvencije v kmetijstvu - državne pomoči .....15.000,00 €
20110102-5 Subvencije v kmetijstvu - De minimis .....5.000,00 €
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu

10.000 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

10.000 €

20110124 Varstvo in oskrba živali

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za oskrbo za pse in mačke, najem boksov v zavetišču za živali po Zakonu o zaščiti živali.
40299904 Oskrba za pse in mačke.....10.000,00 €

1104 Gozdarstvo

60.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

60.700 €

Opis podprograma

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak.

20160103 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

60.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje gozdnih cest poteka usklajeno s programom Zavoda za gozdove Slovenije, OE Bled.
Planirana so sledeča dela: zimsko vzdrževanje: posipanje in pluženje letno vzdrževanje: nasipanje,
grediranje, čiščenje brežin, čiščenje cest ročno in strojno, izgradnja muld, vgradnja dražnikov,
čiščenje propustov, sanacije usadov, plazov, popravilo ograj, vzdrževanje mostov. Urejanje gozdnih
vlak poteka na področjih, kjer je večja izkoriščenost gozda, več uporabnikov in večji vpliv naravnih
pogojev (neurja, hudourniki).
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS.....700,00 €
42050001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest.....55.000,00 €
42050084 Gozdne vlake - vzdrževanje in obnova.....5.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20160104-1 Gradnja gozdnih cest.....60.000,00 €

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN
5. 0 01 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi vire
energije in oskrbe s toplotno energijo.
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1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije
5.001 €
Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

5.001 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne
energije, vetra, stroške delovanja energetsko svetovalnih pisarn.

20170601 Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske

5.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Bled ima z Lokalno energetsko agencijo Kranj (LEAG) podpisano pogodbo za izvajanje
energetskega manegementa za šole in vrtce, pomoč in svetovanju pri pripravi izvedbenih projektov
(energetska sanacija javnih objektov ob uporabi obnovljivih virov energije), energetsko
knjigovodstvo ter druge dejavnosti: informacije o razpisih MG, MOP, mednarodni razpisi,
izobraževanje na temo URE in OVE za osnovnošolce v sodelovanju z ravnatelji, primeri dobre prakse,
ekskurzije, delavnice in ogledi.
40293806 Energetski manegement za šole in vrtce (LEAG ).....4.500,62 €
42089930 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske (TEN).....500,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20170601-2 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske ( TEN).....500,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbeni odnosi in obveznosti, ki sledijo iz zakonodaje

13 PROMET, PROMETNA
KOMUNIKACIJE

INFRASTRUKTURA

IN

3. 2 58 . 63 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške, letališke in vodne
infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

3.258.630 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest,
cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih
cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo,
brezhibno delovanje semaforjev in primerno 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
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na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa 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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
708.831 €
Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o cestah (Ur. L. RS. Št. 109/10),Pravilnik o prometni
signalizaciji in opremi na javnih cestah

20160101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest
708.831 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena letnemu in zimskemu vzdrževanju občinskih cest, ki obsega tekoče letno
vzdrževanje: rezkanje in asfaltiranje vozišč, urejanje bankin, horizontalna in vertikalna signalizacija,
urejanje koritnic in brežin, košnja obcestnih površin, vzdrževanje objektov (oporni zidovi, ograje,
propusti), vzdrževanje makadamskih cest ter zimsko vzdrževanje: posipanje, pluženje, čiščenje po
zimskem pluženju in posipanju, krpanje udarnih jam.
40200211 Vzpostavitev sistema video nadzora.....2.000,00 €
40201102 Ureditev katastra občinskih cest.....1.000,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve.....1.000,00 €
40209925 Zapora cest - storitev rediteljske službe.....100,00 €
402200 Električna energija.....800,00 €
402205 Telefon, faks, elektronska pošta.....2.000,00 €
402299 Druge storitve komunikacij in komunale.....1.500,00 €
40250300 Ceste - tekoče vzdrževanje - ostalo.....400.000,00 €
40250301 Ceste - zimska služba.....290.000,00 €
40250307 Tekoče vzdrževanje - nekategorizirane javne poti.....1.000,00 €
40251402 Vzdrževanje banke cestnih podatkov - Axis in Maximus.....1.000,00 €
40251405 Vzdrževanje spletnega portala e-ceste.....2.640,00 €
40251406 Nadzorni center-aplikacija za potopne stebričke.....5.500,00 €
40260602 Služnost uporabe zemljišč - odškodnine.....291,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20160201-11 Ukrepi trajnostne mobilnosti.....5.600,00 €
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1.021.500 €

20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest
930.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanje občinskih javnih cest, ki obsegajo novogradnje
in rekonstrukcije občinskih javnih cest vključno s prometnimi ureditvami javnih cest. V okviru
proračunske postavke so predvidena sredstva namenjena rekonstrukciji cest po koncesijski pogodbi,
nakupi zemljišč zaradi gradnje oz. rekonstrukcije cest, nadzor nad gradnjo ter sredstva za projektno
dokumentacijo načrtovanih rekonstrukcij, novogradenj in investicijsko vzdrževalnih del.
Prednostne investicije v prometno infrastrukturo za leto 2023 so:
- nadaljevanje in dokončanje ureditve ceste Pod Kozarco v sklopu izgradnje komunalne
infrastrukture;
- nadaljevanje in dokončanje ureditve ceste Betin - ZN Koritno;
- preplastitev dotrajanih občinskih cest
- ureditev Savske ceste - Mačkovc v sklopu izgradnje kolesarske poti Bled -Bohinj;
- sanacija odseka Izletniške ceste;
- ureditev ceste Bled - Koritno – Bodešče v sklopu obnove GJI;
- nadaljevanje del na Razgledni ulici in Kolodvorski cesti;
- drugi krajši odseki sočasno z urejanje druge komunalne infrastrukture;
- ostalo (strokovno tehnični nadzori, koordinator za varnost pri delu, ...);
- za izdelava projektne dokumentacije;
- drugi odkupi cest.
420401 Novogradnje.....95.000,00 €
42040242 Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi.....140.000,00 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....210.000,00 €
4205000101 Inv.vzdrževanje_Pod Kozarco.....10.000,00 €
4205000102 Inv.vzdrževanje_Bled-Koritno-Bodešče.....60.000,00 €
4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta.....20.000,00 €
42050002 Investicijsko vzdrževanje in obnova cest.....150.000,00 €
42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....130.000,00 €
420600 Nakup zemljišč.....20.000,00 €
420801 Investicijski nadzor.....8.500,00 €
4208010103 Inv.nadzor_Kolodvorska cesta.....6.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....65.000,00 €
4208040101 Načrti in dr.proj.dok. _ Pod Kozarco.....1.000,00 €
4208040103 Načrti in dr.proj.dok. _ Kolodvorska cesta.....10.000,00 €
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije.....5.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20160201-9 Komunalna ureditev območja ZN Koritno.....95.000,00 €
20160201-4 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....310.000,00 €
07-20170202-48b KS Rečica: Razgledna, Prisojna, Aljaževa, Poljšiška c.-oskrba naselij z
vodo.....49.000,00 €
20160201-10 Ribno: Izletniška in Savska ulica.....5.500,00 €
20160201-27 Ureditev Savske ceste-Mačkovec v sklopu kol.povezave Bed-Bohinj.....150.000,00 €
20160201-28 Sočasne investicije z DRSI.....12.000,00 €
20170202-21 Investicije iz Načrta za okrevanje in odpornost ( komunalna infrastruktura
).....107.000,00 €
20160201-22 Preplastitev odsekov občinskih cest.....150.000,00 €
20160201-9 Komunalna ureditev območja ZN Koritno.....2.000,00 €
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20160201-23 Ureditev ceste - Sebenje.....10.000,00 €
20160201-6 Priprava Celostne prometne strategije Občine Bled.....20.000,00 €
20160201-8 Komunalna ureditev območja Dobe.....20.000,00 €

20160213 Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih povezav61.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod predmetno postavko je v letu 2023 planirana 2. faza izvedbe kolesarske povezave od Betinskega
klanca do Petrola.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....30.000,00 €
420600 Nakup zemljišč.....30.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....1.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20160201-28 Sočasne investicije z DRSI.....61.000,00 €

20160218 Jezerska promenada

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so planirana sredstva namenjena nadaljnji pripravi projektne in investicijske
dokumentacije ter deloma izvedbi projekta.
42080454 Jezerska promenada - projektna dokumentacija.....30.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20170503-1 Jezerska promenada.....30.000,00 €

13029004 Cestna razsvetljava

361.000 €

Opis podprograma

Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter
gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

20170105 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

144.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.
402200 Električna energija.....89.000,00 €
40250304 Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava.....55.000,00 €

20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 217.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2023 se prednostno ureja stare investicije iz preteklih let po večletnem programu izvedbe. Urejanje
starih investicij s takšno dinamiko bo potekalo še nekaj let ob sočasni kompletni izvedbi novih
projektov. V okviru te postavke bo največ sredstev namenjenih za izgradnjo javne razsvetljave na
območjih:
- obnova javne razsvetljave na območju Razgledne ceste;
- obnova javne razsvetljave na odseku ceste Bled - Koritno - Bodešče;
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- sočasna obnova javne razsvetljave z obnovo državnih ceste;
- izgradnja javne razsvetljave na območju Pod Kozarco;
- obnova javne razsvetljave na območju Kolodvorske ceste;
- druge manjše dopolnitve v prejšnjih letih zgrajene razsvetljave.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....190.000,00 €
4205000101 Inv.vzdrževanje_Pod Kozarco.....2.000,00 €
4205000102 Inv.vzdrževanje_Bled-Koritno-Bodešče.....15.000,00 €
4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta.....10.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

07-20170202-48b KS Rečica: Razgledna, Prisojna, Aljaževa, Poljšiška c.-oskrba naselij z
vodo.....30.000,00 €
20160201-28 Sočasne investicije z DRSI.....10.000,00 €
20170204-10 Drogovi in ostala oprema za JR.....150.000,00 €
20170202-21 Investicije iz Načrta za okrevanje in odpornost ( komunalna infrastruktura
).....27.000,00 €

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest802.299 €
20160217 Kolesarska povezava Bled-Bohinj

802.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v letu 2023 so predvidena za sofinanciranje izgradnje "Kolesarske povezave Bled
- Bohinj" na podlagi podpisanega Dogovora o sodelovanju pri izvajanju projekta "Izgradnja
kolesarske povezave Bled - Bohinjska Bistrica" in Sporazuma o sofinanciranju ureditve kolesarske
povezave Bled - Bohinj.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....798.369,10 €
420801 Investicijski nadzor.....3.930,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20160213-1 Kolesarska povezava Bled - Bohinj.....802.299,10 €

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
365.000 €

20160209 Južna razbremenilna cesta

365.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Direkcija RS za infrastrukturo vodi projekt izgradnje južne razbremenilne ceste na Bledu (R1209/1089 Bled-Soteska), katere gradnja se bo izvajala na podlagi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska) (Ur. l. RS,
št. 27/2012). Odkup zemljišč je v celoti voden s strani DRSI. Občina Bled je na podlagi sklenjenega
protokola o sofinanciranju dolžna kriti stroške v deležu 8,73%,kar vključuje tudi gradnjo kanalizacije
v delu območja trase razbremenilne ceste.
Izhodišče za pripravo proračuna za JRC je izvedeno JN in podpis pogodbe za izvedbo naročila: križišče
Betin (faza 1, JRC, odsek 1, rekonstrukcija Ljubljanske ceste R1-209/1088, naša št. 344020001/2000-548).
42040155 Južna razbremenilna cesta - novogradnja.....275.000,00 €
42040157 Kanalizacija Betin-v sklopu JRC.....70.000,00 €
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420600 Nakup zemljišč.....5.000,00 €
420801 Investicijski nadzor.....3.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....12.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20160209-10 Gradnja obvoznic.....365.000,00 €

14 GOSPODARSTVO

1. 1 92 . 50 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega
vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva in malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega
podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

21.009 €

Opis glavnega programa

Občina Bled v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih
delovanja
Dolgoročni cilji glavnega programa

zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva in malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega
podpornega okolja za razvoj podjetništva
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

uspešno izvesti zastavljene projekte

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

21.009 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključne so naslednje:
spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture in
promocija podjetništva
Zakonske in druge pravne podlage

Izvedbeni načrt RRP Gorenjske
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture (preko
promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo

20130501 Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti

21.009 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Bled sofinancira nekatere aktivnosti razvojne agencije Ragor in OOZ Radovljica:
41350010 Podjetniški krožek OŠ Bled.....1.801,00 €
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Namen projekta Podjetniški krožki v osnovnih šolah je ustvarjati pozitivno podjetniško klimo ter
mladim omogočiti vpogled v svet podjetništva ter pridobitev prvih izkušenj s tega področja. Plačilo
zunanje izvajalke za izvedbo krožka na OŠ Bled.
41350012 VEM točka OOZ Radovljica.....1.100,00 €
Podjetniški svetovalci za pomoč pri ustanovitvi podjetja, s. p.
41350018 Ragor "Ustvarjalni podjetnik".....4.300,00 €
Namen projekta je pomagati lokalnim ustvarjalcem pri prvih korakih na poti podjetništva.
41350019 Ragor "Spodbujanje podjetništva".....1.650,00 €
Namen projekta je ustvarjanje pogojev in stimulativnega okolja za podjetniško in poklicno
uveljavljanje ob upoštevanju specifičnih potreb.
41350020 Ragor "Kuham domače".....5.000,00 €
Organizacija kuharskih delavnic po starih receptih, ki se bodo odvijala tudi v Medgeneracijskem
centru Vezenine Bled. S tem ohranjamo nesnovno kulturno dediščino domačega kraja.
41350021 Ragor "Mladi - gledališče vas išče".....5.000,00 €
Organizacija gledaliških delavnic za mlade v prostorih Medgeneracijskega centra Vezenine Bled.
41350022 EU info točka RAGOR.....2.158,00 €
Z aktivnostmi Europe Direct Gorenjska RAGOR na regionalnem in lokalnem nivoju ponuja odgovore
na vprašanja o Evropski uniji, organizira različne dogodke povezane z EU ter pripravlja avdiovizualno gradivo. Ponuja tudi pomoč pri iskanju primernih razpisov za sofinanciranja iz EU sredstev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.171.500 €

Opis glavnega programa

Občina Bled v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih
delovanja, in sicer: razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma spodbujanje razvoja
turističnih prireditev razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo trajnostnega razvoja blejskega
turizma 2018–2025 in Strategijo trajnostnega razvoja občine Bled 2030.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma uvajanje novih turističnih produktov povečevanje prepoznavnosti Bleda in Gorenjske
kot turističnega območja, izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja
turizma.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti Bleda in Gorenjske kot
turističnega območja tudi v okviru Skupnosti Julijske Alpe.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.171.500 €

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:
- financiranje programov Turizma Bled
- financiranje delovanja RDOja Gorenjska,
- sof. delovanje turističnih društev v občini,
- izvajanje razvojnih projektov in programov
Zakonske in druge pravne podlage

Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018 – 2025, Strategija trajnostnega razvoja
Občine Bled 2030, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o turistični taksi v občini Bled.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot
turističnega območja.
Kazalci: več turističnih nočitev in prihodov turistov, obiskovalcev večji prihodek turistične taks
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja
turizma, sof. delovanje turističnih društev v občini, izvajanje razvojnih projektov in programov.

20070707 Novi turistični produkti v občini

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sodelovanje pri projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.
https://camperstop.si/o-nas/
40299954 Članarina za postajališča za avtodome.....1.500,00 €

20120101 Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena delovanju turističnih društev v občini Bled, ki se jih
dodeljuje na podlagi vsakoletnega razpisa.
41200060 Sof. TD-jev - po razpisu.....20.000,00 €

20120208 Javni zavod Turizem Bled

1.150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Finančnim načrtom Javnega zavoda Turizem Bled:
41330102 JZ Turizem Bled - sredstva za prispevke delodajalcev.....37.835,00 €
41330265 Upravljanje blagovnih znamk.....295.000,00 €
41330266 Upravljanje produktov in storitev zavoda.....392.400,00 €
41330267 Delovanje kongresnega urada.....151.100,00 €
41330268 Upravljanje zavoda in destinacije.....76.500,00 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1. 5 21 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot pogoj za trajnostni
razvoj in temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana
vprašanja. Namen varstvo okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki
omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja, Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030, Operativni
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Bled in Občini Gorje
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje stanja okolja, izboljšanje stanja kanalizacijskega sistema in stopnje ločenega zbiranja
odpadkov, z zmanjševanjem količin odpadkov za odlaganje na podlagi sprememb zakonodaje,
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ureditev nove dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov in prilagoditev dejavnosti
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ureditev zbirnega centra
komunalnih odpadkov Bled in regionalnega odlagališča odpadkov iz naselij (CERO Gorenjske)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.462.500 €

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali
povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu
zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali
posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene
v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje 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

Dolgoročni cilji so: -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, izboljšanje porušenega
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti; -opuščanje in
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in
potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba
tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje
onesnaževanje 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
emisije, 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 vod

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

28.000 €

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
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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, 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 Pravilnik o ravnanju z odpadki Pravilnik
o odlaganju odpadkov Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo Pravilnik o
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih Odlok o
gospodarskih javnih službah v občini Bled
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in
zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se
bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev
ločenega zbiranja komunalnih odpadkov
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 v nadaljevanju uvajanja
ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko
razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Kazalci: manjše količine
odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč

20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je nabava podzemnih ekoloških otokov in druge opreme za zbiranje odpadkov:
42030009 Nakup dr. OS za ločeno zbiranje odpadkov.....20.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....8.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20170205-1 Gospodarjenje z odpadki.....20.000,00 €
20170205-1 Gospodarjenje z odpadki.....8.000,00 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.434.500 €

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 Bled. 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 Zakon o vodah Odlok o gospodarskih
javnih službah v občini Bled
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 dogradijo sistema
odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar
pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvalitete življenja. Izločitev odpadnih voda iz
prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja
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sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Kazalec: delež stanovanjskih objektov
priključenih na Centralno čistilno napravo
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske
vode ter dogradnja čistilne naprave. Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih sistemov in čistilnih
naprav ter delež priključenih občanov na kanalizacijski sistem

20170201 Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje
858.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki se zberejo iz naslova pobrane kanalščine in čiščenja, ki jo uporabniki plačujejo za storitve
odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter obdelavo blata, se namenijo za poravnavanje stroškov
upravljanja s kanalizacijskim sistemom in čistilno napravo.
40200806 Vodenje registra osnovnih sr. - kanalizacija.....4.000,00 €
40250310 Upravljanje s kanalizacijo (WTE).....745.000,00 €
40260602 Služnost uporabe zemljišč - odškodnine.....2.000,00 €
40299915 Infrastruktura - obračun kanalščine.....27.000,00 €
40299919 WTE - stroški obdelave blata.....80.000,00 €

20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije

317.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju gradnje in obnove meteorne kanalizacije je predvideno:
- izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema na območju Kolodvorske ceste;
- izgradnja meteorne kanalizacije na območju Pod Kozarco;
- ureditev odvodnjavanja na odseku Savske ceste-Mačkovec v sklopu kol.povezave Bed-Bohinj.
- sočasna obnova meteorne kanalizacije z obnovo državnih ceste;
- obnova meteorne kanalizacije na območju Razgledne ceste;
- za popravilo drugih manjših napak na meteornem kanalizacijskem sistemu;
- za izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijski sistem;
- ostalo (strokovno tehnični nadzori, koordinator za varnost pri delu, ...).
Ostala sredstva so namenjena za druge manjše izboljšave na področju odvajanja padavinskih voda (
kanalizacijski sistem, prepusti, ponikovalnice ipd.)
4204010101 Novogradnje _Pod Kozarco.....15.000,00 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....50.000,00 €
4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta.....150.000,00 €
42050104 Obnova - meteorna kanalizacija.....80.000,00 €
420801 Investicijski nadzor.....6.000,00 €
4208010101 Inv.nadzor_Pod Kozarco.....1.500,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....15.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20170202-21 Investicije iz Načrta za okrevanje in odpornost ( komunalna infrastruktura
).....15.000,00 €
07-20170202-48b KS Rečica: Razgledna, Prisojna, Aljaževa, Poljšiška c.-oskrba naselij z
vodo.....25.000,00 €
20160201-27 Ureditev Savske ceste-Mačkovec v sklopu kol.povezave Bed-Bohinj.....15.000,00 €
20160201-28 Sočasne investicije z DRSI.....10.000,00 €
20170202-21 Investicije iz Načrta za okrevanje in odpornost ( komunalna infrastruktura
).....150.000,00 €
07-20170201-112a Obnova meteorne kanalizacije v občini.....101.000,00 €
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20170202-21 Investicije iz Načrta za okrevanje in odpornost ( komunalna infrastruktura
).....1.500,00 €

20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije

259.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju gradnje in obnove fekalne kanalizacije je predvideno:
- izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema na območju Kolodvorske ceste;
- izgradnja fekalne kanalizacije na območju Pod Kozarco;
- sočasna obnova fekalne kanalizacije z obnovo državnih ceste;
- dograditev fekalne kanalizacije na območju Razgledne ceste;
- za popravilo drugih manjših napak na fekalnem kanalizacijskem sistemu;
- za izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijski sistem;
- ostalo (strokovno tehnični nadzori, koordinator za varnost pri delu, ...).
4204010101 Novogradnje _Pod Kozarco.....20.000,00 €
42040147 Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo.....70.000,00 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....30.000,00 €
4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta.....120.000,00 €
420801 Investicijski nadzor.....3.000,00 €
4208010101 Inv.nadzor_Pod Kozarco.....3.000,00 €
4208010103 Inv.nadzor_Kolodvorska cesta.....3.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....10.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20170202-21 Investicije iz Načrta za okrevanje in odpornost ( komunalna infrastruktura
).....20.000,00 €
07-20170303-113a Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema.....83.000,00 €
07-20170202-48b KS Rečica: Razgledna, Prisojna, Aljaževa, Poljšiška c.-oskrba naselij z
vodo.....30.000,00 €
20170202-21 Investicije iz Načrta za okrevanje in odpornost ( komunalna infrastruktura
).....120.000,00 €
20170202-21 Investicije iz Načrta za okrevanje in odpornost ( komunalna infrastruktura
).....3.000,00 €
20170202-21 Investicije iz Načrta za okrevanje in odpornost ( komunalna infrastruktura
).....3.000,00 €

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

58.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot
58.500 €
Opis podprograma

Vsebina podprograma je priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost
krajinskih parkov, obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.
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20110126 Projekt MARJA

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so v okviru projekta predvideni še odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst ter
vzpostavitev primerne kmetijske prakse na vseh treh območjih (Bodešče, Podhom, Brje). Projekt je
financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj - za aktivnosti ohranjanja biodiverzitete v
100 % deležu.
402099 Drugi splošni material in storitve.....3.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20110126-1 Projekt MARJA.....3.000,00 €

20110128 Urejanje območja soteske Vintgar

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TD Gorje za urejanje poti občini letno namenja 20.000€ sredstev. Občina Bled bo ta sredstva
namenila za urejanje poti Vintgar – Sv. Katarina – Podhom v sodelovanju z Turizmom Bled.
40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov.....13.000,00 €
40260602 Služnost uporabe zemljišč - odškodnine.....4.500,00 €
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev.....1.000,00 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....1.000,00 €
420800 Študija o izvedljivosti projekta.....500,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20110128-1 Urejanje območja soteske Vintgar.....2.500,00 €

20110129 Urejanje Grajske skale in Grajskega hriba

35.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je sanacija grajske skale kot 2. del investicije.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....30.000,00 €
420801 Investicijski nadzor.....500,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....5.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20110129-1 Urejanje Grajske skale in Grajskega hriba.....35.500,00 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1. 1 57 . 72 7 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 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 Občina Bled vrši naslednje dejavnosti: 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; postopoma vzpostavljamo, redno vzdržujemo in
razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom (Geoinformacijski center). V okviru
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tega področja Občina Bled skrbi tudi za varstvo okolja in sicer za sistematično urejanje in čiščenje
degradiranih območij na območju občine, katerega cilj je sanacija nedovoljenih posegov v prostor. V
okviru tega programa so zagotovljena sredstva za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru
komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje
objektov za rekreacijo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)- Uredba o prostorskem redu
Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)- Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99) ter
Resolucija nacionalnem programu varstva okolja (Ur. list RS, št 2/06)- Občinski razvojni program
2009-2020
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in
ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina
vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in
drugih poselitvenih območij na teritoriju občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
185.806 €
Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za
urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema
gospodarjenja s prostorom
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter
racionalna raba prostora, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k
oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti
in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki
spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo
širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam
investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine,
rekreacija), ohranjanje kulturne krajine. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta
del dolgoročnega razvoja občine in osnova za gospodarski in družbeni razvoj mesta in podeželja v
občini
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so sprejem OPN Bled in OPPN JRC, izdelava IDP (idejni projekt) SRC, strokovnih podlag za
ureditev občinskih cest in pločnikov ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše
prostorsko načrtovanje. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih
ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je
potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot
organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna
usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko
natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta

16029003 Prostorsko načrtovanje

185.806 €

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih
prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje.
Ključne naloge so priprava in sprejem prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v
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skladu z določili ZPnačrt, ZUreP in GZ. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi
ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije

185.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se za pripravo prostorske dokumentacije in pripravo različnih strokovnih podlag in
spremljajočih del planira sredstva v višini 185.805,60€. Predvidene so spremembe in dopolnitve
OPN ter ostalo prostorsko planiranje.
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom.....10.000,00 €
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve.....25.000,00 €
402939 Stroški strokovnih komisij.....1.500,00 €
40299949 Plačilo zunanjim izvajalcem - izdelava analiz, strokovnih podlag,nalog,.........8.000,00 €
40299994 Plačilo na podlagi odločbe za Degradacijo in uzurpacijo.....1.305,60 €
420800 Študija o izvedljivosti projekta.....20.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....70.000,00 €
42080422 OPN Občine Bled.....30.000,00 €
42080489 OPPN - Dom starostnikov Bled.....20.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20190101-1 Prostorsko načrtovanje - drugo.....40.000,00 €
20190101-25 OPPN Poslovno komunalno območje Kozarca.....15.000,00 €
20190101-26 OPPN Alpski bloki.....5.000,00 €
20190101-27 OPPN Središče Bleda.....5.000,00 €
20190101-28 OPPN Ožje središče Bleda.....15.000,00 €
20190101-30 OPPN Dobe.....10.000,00 €
20190101-2 OPN Občine Bled.....30.000,00 €
20040901-1 Dom starostnikov Bled.....20.000,00 €

1603 Komunalna dejavnost

909.002 €

Opis glavnega programa

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in
naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti, objektov za rekreacijo in
drugih komunalnih dejavnosti
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Bled
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 objektov za
rekreacijo - upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

16039001 Oskrba z vodo

429.100 €

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se
na način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bled. 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
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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 iz tega področja
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah Zakon o varstvu okolja Zakon o gospodarskih javnih službah Pravilnik o oskrbi s pitno
vodo Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja Odlok o gospodarskih javnih službah v občini
Bled Odlok oskrbi s pitno vodo v občini Bled
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno
vodo na celotnem področju občine Bled. Kazalci: - število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ternovozgrajenih vodovodnih sistemov
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

20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema

429.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju investicijskega vzdrževanja in obnove vodovodnega omrežja je predvideno:
- na območju Razgledne ceste v sklopu ureditve ostale komunalne infrastrukture;
- sočasna obnova vodovodnega omrežja z obnovo državnih ceste;
- obnova vodovodnega omrežja na območju Kolodvorske ceste;
- obnova vodovodnega omrežja na območju Dob;
- obnova vodovoda Bled - Koritno - Bodešče;
- za investicijsko vzdrževanje in izboljšave vodnih virov;
- popravilo drugih manjših napak na vodovodnem sistemu;
- za izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem;
- vzdrževanje hidrantnega omrežje v občini Bled;
- ostalo (strokovno tehnični nadzori, koordinator za varnost pri delu, ureditev katastra komunalnih
vodov..).
40200805 Vodenje registra osnovnih sr. - vodovod.....8.000,00 €
40201101 Ureditev katastra komunalnih vodov.....20.000,00 €
420401 Novogradnje.....25.000,00 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....116.600,00 €
4205000102 Inv.vzdrževanje_Bled-Koritno-Bodešče.....50.000,00 €
4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta.....140.000,00 €
42050025 Investicijsko vzdrž. in izboljšave vodnih virov.....15.000,00 €
42050053 Hidrantno omrežje v občini Bled.....18.000,00 €
420800 Študija o izvedljivosti projekta.....10.000,00 €
420801 Investicijski nadzor.....7.000,00 €
4208010102 Inv.nadzor_Bled-Koritno-Bodešče.....4.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....2.000,00 €
4208040102 Načrti in dr.proj.dok. _ Bled-Koritno-Bodešče.....5.000,00 €
42080482 Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem.....7.000,00 €
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije.....1.500,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20160201-8 Komunalna ureditev območja Dobe.....25.000,00 €
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07-20170202-48b KS Rečica: Razgledna, Prisojna, Aljaževa, Poljšiška c.-oskrba naselij z
vodo.....23.000,00 €
20160201-10 Ribno: Izletniška in Savska ulica.....100,00 €
20160201-23 Ureditev ceste - Sebenje.....4.000,00 €
20170202-14 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene obnove.....100.000,00 €
20170202-18 Vodovod Radovna.....7.000,00 €
20170202-21 Investicije iz Načrta za okrevanje in odpornost ( komunalna infrastruktura
).....199.000,00 €
20170202-17 Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij.....25.000,00 €
20170202-1 Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja.....18.000,00 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

65.000 €

20170103 Vzdrževanje pokopališč

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za pokopališče Ribno.
42040214 Novi del pokopališča Ribno.....50.000,00 €
42050020 Pokopališče - obnova: Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip.....10.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....5.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20170103-1 Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč.....65.000,00 €

16039003 Objekti za rekreacijo

330.191 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo ( zelenice, parki, otroška
igrišča, kampi,..), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin

330.191 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin in otroških igrišč.
40220401 Odvoz odpadkov iz javnih površin in čiščenje ECO otokov.....45.000,00 €
40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov.....160.000,00 €
40250322 Vzdrževanje cvetličnih gred.....50.000,00 €
40250323 Vzdrževanje drevja - javne površine.....60.000,00 €
40250335 Tekoče vzdrževanje otroških igral.....4.000,00 €
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte.....1.191,19 €
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov.....5.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....5.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20170101-2 Parki in druge javne površine.....10.000,00 €
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16039004 Praznično urejanje naselij

50.000 €

20170406 Praznična okrasitev naselij

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se planira poraba sredstev za namen vzdrževanja novoletne okrasitve v višini
50.000,00€.
40250313 Javna razsvetljava - vzdrževanje novoletne okrasitve.....50.000,00 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti

34.710 €

20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč

34.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za obratovanje javnih stranišč in najem WC kabin.
40200105 Čiščenje - javni WC.....18.568,40 €
40200107 Čiščenje in praznjenje WC kabin.....2.000,00 €
40220008 Javni WC- električna energija, ogrevanje.....2.500,00 €
40220313 Javni WC - komunalne storitve.....3.000,00 €
402205 Telefon, faks, elektronska pošta.....1.500,00 €
40229907 Strošek storitve "Zagotavljanje davčnega potrjevanja računov, izdanih na avtomatih v lasti
Občine Bled".....2.942,08 €
40250326 Javni WC -tekoče vzdrževanje.....3.000,00 €
40269912 Najem WC kabin.....200,00 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....1.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20020404-0 Investicijska vlaganja v javna stranišča.....1.000,00 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

47.920 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju
spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa
Občine Bled, spodbujanje prenove občinskih stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom
in slabo gradbeno kvaliteto
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj ter izgradnja in drugi načini pridobivanja
novih stanovanjskih enot 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. Planirani
kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega
plana investicijskega vzdrževanja. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju
bivalnega standarda najemnikov
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16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

47.920 €

Opis podprograma

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju
spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa
Občine Bled, spodbujanje prenove občinskih stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom
in slabo gradbeno kvaliteto.
Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS
125/2003 in spr.) - Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS 14/2004 in
spr.) - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS 20/2004 in
spr.) - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur.list 123/2004 in spr.) Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur.list RS, 127/2004
in spr.) - Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur.list RS 86/2005
in spr.) - Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur.list RS 108/2004 in spr.) - Pogodba o
izvajanju strokovnih opravil - Pogodba o izvedbi postopkov za uveljavljanje subvencioniranja
najemnin za stanovanja, katerih najemniki so občani Občine Bled - Pogodba o izvajanju stanovanj,
stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov v večstanovanjskih hišah v lasti Občine Bled.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od prodanih
stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno
vzdrževan stanovanjski fond Občine Bled, s čimer v osnovi ohranjamo njegovo vrednost.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj, kritje stroškov, ki se
črpajo iz rezervnega sklada (obnova skupnih delov in naprav na objektih ter vplačilo v rezervi sklad
za prodana stanovanja, katere račune vodijo upravniki), stroške vpisa v zemljiško knjigo, plačilo
notarjev, odvetnikov,…. Planiran kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih
ciljev, je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj.

20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj

43.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov.....22.600,00 €
40250103 Obratovalni stroški neplačnikov - v stanovanjih v lasti občine Bled.....1.000,00 €
42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj.....20.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20180502-1 Zagotavljanje socialnih stanovanj.....20.000,00 €

20180105 Drugi programi na stanovanjskem področju

4.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

409300 Sredstva proračunskih skladov..... 4.300,00 €
41320001 Prenos kupnin - 10 % Slovenski odškodninski sklad..... 10,00 €
41320002 Prenos kupnin - 20 % Stanovanjski sklad..... 10,00 €
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
15.000 €
Opis glavnega programa

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
vključuje sredstva za urejanje stanja zemljišč (cenitve, notarski in odvetniški stroški, ureditve mej in
parcelacije) in nakup zemljišč
Dolgoročni cilji glavnega programa

Pridobitev zemljišč za uresničitev načrtovanih občinskih projektov - pridobitev zemljišč za
infrastrukturne objekte (pretežno uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta pridobivanja
stvarnega premoženja, vendar zaradi zahtevnih, kompleksnih in dolgotrajnih postopkov ni mogoče
natančno časovno opredeliti izvedbe postopkov (usklajevanja z lastniki zemljišč, sodiščem,
geodetsko upravo, davčno upravo,...)

16069002 Nakup zemljišč

15.000 €

Opis podprograma

Nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru večjih
občinskih investicij. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z
določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list
RS, št. 11/18, 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
31/18)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in podzakonski akti
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in spr.) in podzakonski akti
- Statut Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09-UPB1 in spremembe)
- Zakon o lokalni samoupravi, ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007 in spremembe)
- Odlok o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list RS, št. 58/2007, Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 31/2015)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji predstavljajo čim večjo realizacijo letnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta
pridobivanja stvarnega premoženja, vendar zaradi zahtevnih, kompleksnih in dolgotrajnih
postopkov ni mogoče natančno časovno opredeliti izvedbe postopkov (usklajevanja z lastniki
zemljišč, geodetsko upravo, davčno upravo, sodiščem,...)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo pričetek postopkov odkupov zemljišč v skladu z letnim načrtom
pridobivanja nepremičnega premoženja. Letni kazalec predstavlja število zaključenih postopkov
odkupa zemljišč skladno z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.
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20200301 Sredstva za nakup zemljišč

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Bled se na podlagi sprejetega odloka o območju predkupne pravice v upravnem postopku
izdaje izjave o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe za odkup zemljišča odloča o uveljavljanju predkupne
pravice za nepremičnine, ki za občino predstavljajo javno korist. Uveljavljanje PP in nakup je v
javnem interesu. V letu 2023 se za namen uveljavljanja predkupnih pravic na podlagi ponudb planira
sredstva v višini 15.000,00 €.
420600 Nakup zemljišč.....15.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

07-20200301-1 Nakup zemljišč.....15.000,00 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

19 4 .7 1 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in preventivne
programe zdravstvenega varstva ter druge programe na področju zdravstva
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program Občine Bled 2009-2020
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

zagotavljanje čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in skrb
za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

183.698 €

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter
sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnost
Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na
primarni ravni in podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- redno in nemoteno delovanje ambulant v Zdravstvenem domu Bled - sodelovanje z drugimi akterji
primarnega zdravstva - npr. Rdeči križ in druge neprofitne organizacije

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

183.698 €

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma se nanaša na: - sof. dejavnosti službe za zdravstvenega zavarovanja in vzdrževanje Zdravstvenega doma Bled.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o zdravstveni dejavnosti in Pogodba Občine Bled z Osnovnim zdravstvom
Gorenjske Kranj in Občino Gorje o sofinanciranju načrtovanih projektov obnove Zdravstvenega doma
Bled.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

reševanje problematike prostorskih kapacitet v Zdravstvenem domu Bled
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

pridobitev sofinanciranja za načrtovano obnovo v Zdravstvenem domu Bled s strani Ministrstva za
zdravje

20090301 Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila sofinanciranju nujnih naložb zdravstvenega doma po njihovem
prednostnem programu.
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav.....2.000,00 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave......3.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju nujnih naložb zdravstvenega doma po njihovem prednostnem
programu.
20090301-2 ZD Bled - vzdrževalna dela, obnove in nakup opreme.....5.000,00 €

20090302 ZD Bled - novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija

178.698 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila projektu "Dozidava objekta ZD Bled" - izvedba.
420401 Novogradnje.....173.953,40 €
420801 Investicijski nadzor.....4.744,18 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva na spodnji postavki so predvidena za sofinanciranje izvedbe projekta "Dozidava objekta ZD
Bled".
20090301-7 Dozidava objekta ZD Bled.....178.697,58 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

5.000 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti
promocije zdravja
5.000 €
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

zagotovitev pogojev za izboljšanje oz. vzdrževanje zdravja občanov

20090201 Preventivni programi zdravja

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je planirano financiranje zobozdravstvene preventivne dejavnosti za
otroke in sofinanciranje cepljenja novorojencev proti rotavirusu, kar pomeni finančno
razbremenitev za starše.
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413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve.....5.000,00 €

1707 Drugi programi na področju zdravstva

6.014 €

Opis glavnega programa

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

ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za
izvajanje mrliško ogledne službe
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

4.514 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki majo stalno
bivališče v občini.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonu o zdravstveni dejavnosti in
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja na
Center za socialno delov v Radovljico.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez drugih
virov dohodkov in prenos izvajanja upravnih postopkov na Center za socialno delo Radovljica.

20090101 Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr. zav.

4.514 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna na osnovi 21. tč. l5. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju plačevati zavarovanje občanov, ki so brez vsakršnih prejemkov.
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine.....4.514,30 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča, na katerih je temeljila priprava proračuna za leto 2023, je predvidena realizacija
preteklega obdobja.

17079002 Mrliško ogledna služba

1.500 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega
oglednika, eventuelne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma
kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in
urejanju ..pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o
nalezljivih boleznih in Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije
in deratizacije
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije.

20090202 Sofinanciranje mrliško ogledne službe

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu so sredstva namenjena kritju pogrebnih stroškov v primeru, ko pokojnik
nima svojih finančnih sredstev oz. svojcev za plačilo pogreba.
40299966 Stroški pogrebne službe..........1.500,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem je temeljila priprava proračuna za leto 2020, je bila poraba sredstev v letu
2019.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1. 4 33 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura: Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:
- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.
Šport: Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:
- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na izvajanje
programov športa za društva in klube v občini Bled,
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in
vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030,
Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020, Strategija razvoja Slovenije 2030,
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2020
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno in športno
dejavnost

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

23.000 €

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne
dejavnosti
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Dolgoročni cilji glavnega programa

ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

vzdrževati objekte in spomenike na področju kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

23.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije v skladu z letnim programom,
predlogi KS in lokalnega okolja ter kulturno varstvenimi pogoji in smernicami, ki jih predpiše ZVKD.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih,
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

zaščita, vzdrževanje in ohranjanje spomenikov oz. spominskih obeležij
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževati spomenike oz. obeležja kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena.

20070704 Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov23.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela ter investicijska vzdrževanja
spominskih obeležij, spomenikov, skladno s planom in konservatorsko-restavratorskimi zahtevami,
za manjša nujna vzdrževalna dela na drugih objektih kulturne dediščine v občini ter nadaljevanje
nujnih vzdrževalnih del na objektu Sodarjeve domačije v Bodeščah.
40250327 Kulturni spomeniki - tekoče vzdrževanje..... 1.000,00 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave......... 22.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20070704-1 Obnova kulturno zgodovinskih objektov - spomenikov ..... 20.000,00 €
20070706-1 " Sodarjeva domačija v Bodeščah "..... 2.000,00 €

1803 Programi v kulturi

313.200 €

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

Ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in razvoj
knjižnice v večnamenski informacijski center ter zagotoviti čim večjemu številu občanom enake
pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev.
Ohranjati in spodbujati delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, obogatitve programov,
povečevanje članstva, spodbujanje vključevanja otrok in mladih v ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnica A.T.Linharta Radovljica.
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Ohranjati in spodbujati pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, nadgradnja in izvedba
programov le-teh.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

278.200 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjižničnega gradiva za splošno knjižnico, drugi
programi v knjižnicah, ipd.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja
skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov
krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Kolektivna
pogodba za javni sektor, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, razvoj
knjižnice v večnamenski informacijski center in zagotoviti čim večjemu številu občanom enake
pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev. Kazalci, s
katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju
knjižničarstva in število članov in uporabnikov knjižnice
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda

20070401 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled

278.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postave se, skladno z veljavno zakonodajo s področja knjižnic, vsakoletno
zagotovijo finančna sredstva za dejavnost knjižnice,
za njeno optimalno delovanje ter s tem zagotavljanje kvalitetnih storitev za uporabnike, za leto 2023,
ko bo Knjižnica Bled že delovala v novih prostorih Medgeneracijskega centra Vezenine Bled, je
predvideno 278.200,00 € in sicer za:
41330010 Knjižnica A.T.L.- plače ( I.bruto).....180.500,00 €
41330011 Knjižnica A.T.L.- prevoz in prehrana.....11.100,00 €
41330110 Knjižnica A.T.L.- prispevki na plače + javni invalidski sklad..... 28.700,00 €
41330201 Knjižnica A.T.L. - materialni stroški.....38.000,00 €
41330252 Knjižnica A.T.L. - nabava knjig, eksponatov, revij.....16.700,00 €
41331001 Knjižnica A.T.L.- premija KAD..... 3.200,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno z veljavno zakonodajo in realizacijo preteklega obdobja, se z vsakoletno Pogodbo o
financiranju dejavnosti Knjižnice Blaža Kumerdeja Bled, zagotovijo finančna sredstva za njeno
optimalno delovanje ter s tem zagotavljanje kvalitetnih storitev za uporabnike.

18039002 Umetniški programi

3.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti JSKD Radovljica, za projekte in programe s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti za Občino Bled, ki jo vsakoletno dogovorimo z medsebojno pogodbo.
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Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti,
- Letni program dela JSKD OI Radovljica,
- Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

ohraniti in bogatiti obseg dejavnosti in pestrost ostale ponudbe

20070301 Skupni programi v okviru OI JSKD Radovljica

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 3.000 € so namenjena za izvedbo skupnih programov, tekmovanj in
srečanj, ki se dogajajo na področju JSKD OI Radovljica, npr.: srečanje odraslih in otroških pevskih
skupin, srečanje odraslih in otroških folklornih skupin, gorenjsko srečanje gledaliških skupin,
sodelovanje naših skupin in društev na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih in prireditvah itd.

18039003 Ljubiteljska kultura

30.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih
društev, nagrade za kulturne dosežke
Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon o javnem skladu
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture,
- povečati zanimanje (zlasti mladih) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število prijavljenih ljubiteljskih
kulturnih društev na javnem razpisu in število vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih
in srednjih šolah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,
zagotavljanje pogojev za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave
Radovljica.

20070304 Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam.....30.000,00 €, ki se realizirajo
preko vsakoletnega izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v občini Bled.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno z izvedenim javnim razpisom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v občini Bled se ljubiteljskim kulturnim društvom in drugim neprofitnim organizacijam zagotovijo
sredstva za uresničevanje programov.
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18039005 Drugi programi v kulturi

2.000 €

20150503 Festivalna dvorana

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

43230010 Sofinanciranje obnove FD.....2.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20150503-1 Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove.....2.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno z investicijskim planom in pogodbo o sofinanciranju obnove Festivalne dvorane Bled se
zagotovijo vsakoletna sredstva za ta namen.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1.096.800 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, za
izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športno
turističnih objektov v občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa

obnoviti in nadgraditi športno - turistično infrastrukturo in pospeševati razvoj športno – rekreacijske
dejavnosti, pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih
pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje
povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

vzdrževati javne športne objekte in zagotavljati sredstva za delovanje športnih društev ter povečati
število športnih rekreativcev ter otrok in mladih vključenih v različne programe športa.

18059001 Programi športa

1.082.800 €

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz zagotavljajo sredstva za:
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih
javnih športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakonu o sistemu plač v javnem
sektorju, Zakon o društvih in Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v
občini Bled
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti oz. povečati funkcionalnost športno turističnih objektov, vzdrževati športno turistične
infrastrukturne objekte, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati
število rekreativcev in izvedba javnega razpisa za programe športa.
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20080107 Sredstva razpisa za delovanje športnih društev

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje športnih društev je za leto 2023 predvidenih 110.000,00 €, ki se realizirajo preko
izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v občini
Bled za leto 2023:
41200090 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ( izvajanje programov)..... 4.000,00 €
41200091 Tekmovalni šport otrok in mladine (osnovno vrednotenje)......... 47.334,00 €
41200092 Tekmovalni šport otrok in mladine ( dodatno vrednotenje programa)...... 32.000,00 €
41200093 Vrhunski šport (izvajanje programa)..... 8.000,00 €
41200094 Športna rekreacija ( izvajanje programov)........... 5.333,00 €
41200095 Kakovostni šport ( izvajanje programov)............. 4.667,00 €
41200096 Športne prireditve in promocija športa ( izvedba športnih prireditev )....... 8.666,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno z nacionalnim programom športa in Odlokom o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega
programa športa v občini Bled se izvede javni razpis za sofinanciranje izvajanja razpisanih
programov in vsebin na področju športa, s katerim se zagotovijo sredstva za sofinanciranje delovanja
športnih društev in klubov ter razvoja športnih vsebin v občini Bled.

20080109 Pogodbeno delo na področju športa

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

40293813 Pogodbeno delo- strokovno-tehnična pomoč pri izvajanju nalog na področju
športa.....3.000,00 €.

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov

71.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijska vlaganja v športne objekte izvaja občina po prednostnem seznamu, ki ga uskladi z
najemniki teh objektov, za leto 2023 je predvideno na:
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....33.000,00 €
- 07-20150504 Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka ............ 30.000,00 €
- 20150103-4 Investicijsko vzdrževanje športnih igrišč po KS-ih ..... 3.000,00 €
42050080 Vzdrževanje in obnova športnih objektov..... 3.000,00 €
- 20150103-1 Vzdrževanje in obnova športnih objektov (Šp. dvorana) ... 2.000,00 €
- 20150109-1 Mini golf - investicije iz sredstev najemnin ..................... 1.000,00 €
42050082 Obnova in posodobitev Športnega parka Bledec na Bledu ............... 35.000,00 €
- 07-20150502-2 Obnova in posodobitev Športnega parka Bledec na Bledu .......35.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20150103-4 Investicijsko vzdrževanje športnih igrišč po KS-ih..... 3.000,00 €
07-20150504 VESLAŠKI CENTER in ciljna regatna arena Zaka na Bledu..... 30.000,00 €
20150109-1 Mini golf - investicije iz sr. najemnin.....1.000,00 €
20150103-1 Vzdrževanje in obnova športnih objektov ( Športna dvorana Bled)..... 2.000,00 €
07-20150502-2 Obnova in posodobitev ŠP Bledec na Bledu ............................ 35.000,00 €

81

20150106 Športni park - investicijsko vzdrževanje in obnova

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževalna vlaganja v Športni park Bledec, skladno s sprejetim planom.
42050082 Obnova in posodobitev Športnega parka Bledec ............................................. 5.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

07-20150502-2 Obnova in posodobitev Športnega parka Bledec na Bledu.....5.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sprejeti investicijski plan.

20150501 Investicije - Športno dvorano

883.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine so za leto 2023 planirana investicijska sredstva za Športno dvorano Bled v višini
883.800,00 €, ki predstavljajo tretji, zadnji obrok kupnine po pogodbi, za nakup rolbe v višini
33.800,00 € ter sredstva za novo strojnico v višini 850.000,00 €.
Menjava hladilnega sistema v Športni dvorani Bled je nujna zaradi okvare napeljave v letu 2021.
Investicija bo izvedena enofazno in sicer menjava 3 kompresorjev in hladilnih cevi hkrati. Nova
tehnologija bo opremljena še s toplotno črpalko s katero se bo v Športni dvorani dogrevalo sanitarno
vodo.
42030012 Rolba za Športno dvorano Bled ................ 33.800,00 €
42050079 Strojnica za Športno dvorano Bled ........... 850.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20150501-3 ŠD Bled - investicije, osnovna sredstva.....33.800,00 €
20150501-5 ŠD Bled - strojnica ...............................850.000,00 €

20150506 Investicije v Grajsko kopališče

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2023 so predvidena sredstva v višini 10.000 € za izdelavo projekta obnove
Grajskega kopališča.
42080450 Grajsko kopališče-projekti obnove kopališča.....10.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20150506-0 Grajsko kopališče ................... 10.000,00 €.

18059002 Programi za mladino

14.000 €

Opis podprograma

V okviru tega programa sofinanciramo izvedbo preventivnih projektov. Ključne naloge teh
programov so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno
preživljajo prosti čas
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade in razdelitev sredstev za
preventivne projekte na podlagi javnega razpisa
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

sofinanciranje dejavnosti mladih, izvedba javnega razpisa za preventivne projekte in za mlade in
nadarjene

20100101 Sredstva za delo z mladimi

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

411908 Denarne nagrade in priznanja.....2.300,00 €
41200079 LAS..... 1.700,00 €
41200080 Sredstva razpisa za delo z mladimi.....10.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno z izvedenim javnim razpisom za sofinanciranje programov za mlade v občini Bled se
društvom in drugim neprofitnim organizacijam na področju mladih in nadarjenim mladim
zagotovijo sredstva za uresničevanje programov in njihovih dejavnosti.
LAS (Lokalno akcijska skupina proti zasvojenosti) je županovo posvetovalno telo. Njene dejavnosti
se financirajo iz proračuna.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. 9 42 . 08 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Bled na
področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami ter osnovnega glasbenega izobraževanja ureja Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo izvaja vzgojno izobraževalni zavod,
osnovnošolsko izobraževanje izvaja osnovna šola, osnovne šole s prilagojenim programom in
Glasbena šola Radovljica. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso
zakonsko predpisane, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti
na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.465.455 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega
števila otrok v vrtce
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok in
subvencioniranje plačila programov vrtca
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19029001 Vrtci

1.465.455 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je dejavnost javnih in zasebnih vrtcev ( plačilo razlike med ceno programov in
plačili staršev, dodatni programi v vrtcih-sofinanciranje letovanja, zimovanja,...), nakup, gradnja in
vzdrževanje vrtcev
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, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam
otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje
prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost
zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev normalnih delovnih pogojev v kuhinji vrtca, odprtje dodatnega oddelka v mesecu
septembru in vključitev novih varovancev, zaposlitev vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, v primeru
povečanega vpisa otrok v vrtec, prenos izvajanja upravnih postopkov na Center za socialno delo
Radovljica (za področje določanja znižanega plačila vrtca se Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev prične uporabljati s 1.1. 2012)

20060101 Sofinanciranje programov Vrtca Bled

1.277.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot elementi za oblikovanje cen programov vrtca se v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih upoštevajo:
• stroški dela (plače, davki in prispevki, regres, povračila stroškov za prevoz in prehrano, jubilejne
nagrade, ipd.).
• stroški materiala in storitev (stroški objektov za ogrevanje, elektriko, vodo, komunalo, čiščenje
prostorov, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, ipd.,
stroški osnovne dejavnosti za didaktična sredstva in igrače, strokovna izpopolnjevanja, obvezni
zdravstveni pregledi, hišno perilo, pisarniško poslovanje, drobni inventar, ter drugi specifični
namenski stroški).
• stroški živil za otroke, ki se določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v
posameznem programu.
V ceno programa v vrtcu ni vključena amortizacija, investicijsko vzdrževanje in investicije. Povprečni
delež plačila staršev je okrog 30 % polne cene vrtca (3. plačilni razred). Razliko do polne cene
programa vrtca krije občina.
Vrtec Bled je pripravil predlog finančnega načrta na podlagi izhodišč, ki jih mu je posredovala Občina
Bled, na podlagi zakonskih zahtev in na podlagi podatkov o številu otrok. Ustanovitelj vrtca mora v
skladu z zakonodajo zagotavljati vrtcu tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov
vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. S te
proračunske postavke se financira tudi dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami
z izdano odločbo o usmeritvi in spremljevalci.
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.....1.185.455,00 €
41330256 Sofinanciranje drugih programov..... 92.500,00 €
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog plana Vrtca Bled in predlog o ceni programa v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih ter višina sredstev, porabljenih v preteklih letih za ta namen.

20060102 Sofinanciranje programov v drugih vrtcih

94.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za otroke, ki obiskujejo vrtce izven občine Bled, stalno prebivališče pa imajo
v občini Bled. Starši prostovoljno izberejo, v kateri vrtec bo hodil njihov otrok. Občina krije razliko
med plačilom staršev in polno ceno programa vrtca. V ceno programa v vrtcu ni vključena
amortizacija, investicijsko vzdrževanje in investicije.
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.....94.500,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem je temeljila priprava proračuna za leto 2023, je predvidena realizacija v
preteklem obdobju.

20060104 Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
48.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega
centra za socialno delo, še dodatno zniža. Potrebno je ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev
odobrenih teh dodatnih ugodnosti. Med navedena dodatna znižanja plačil staršev sodi uveljavljanje
poletne rezervacije.
41192101 Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.....48.000,00 €

20060401 Vzdrževanje in obnova vrtcev

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju.
42010101 Nakup avtomobila - Vrtec Bled .......20.000,00 €
42030001 Otroška igrala ...............................10.000,00 €
43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled.............15.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20060401-1 Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova - otroško igrišče .....45.000,00 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

279.500 €

Opis glavnega programa

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole na Bledu (s podružničnima šolama v
Ribnem in na Bohinjski Beli), sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s
potrebami okolja ter sredstva za sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole Radovljica, ki jo obiskujejo
blejski otroci. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbenih šol so opredeljene
v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se
zagotavljajo za: plačilo materialnih stroškov, stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in
glasbene šole, nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole in investicije.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šoli kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in
dodatnega šolskega programa, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki
so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in
opreme šole

19039001 Osnovno šolstvo

261.500 €

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o zavodih,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, kritje stroškov
dodatnega (razširjenega) programa in s tem višji nivo znanja učencev, vzdrževanje prostora in
posodabljanje opreme na osnovnih šolah, ureditev zunanje okolice in zagotovitev prometne varnosti.
20040301 Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol
133.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje tekočih materialnih stroškov Osnovne šole prof. dr. J. Plemlja
Bled z obema podružnicama (Ribno in Bohinjska Bela), in sicer: elektrika, ogrevanje, komunala,
telefon, zavarovanje, varovanje okolice šol, varstvo pri delu, vzdrževanje in čiščenje dimnikov, itd., za
modernizacijo učnih pripomočkov ter za sofinanciranje dejavnosti v Waldorfski šoli (85 % v skladu
z zakonodajo in v deležu glede na število vpisanih otrok).
41330206 Vzgoja in izobraževanje - OŠ Bled - mat. str......111.000,00 €
41330208 POŠ Boh. Bela - materialni stroški.....12.000,00 €
41330255 Modernizacija učnih pripomočkov.........8.000,00 €
41330269 Waldorfska šola - materialni stroški......2.500,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog plana osnovne šole za naslednje leto in višina sredstev, porabljenih v preteklih letih za ta
namen.

20040404 Energetska sanacija OŠ Bled

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za osnovno pripravo in urejanje projektne dokumentacije za projekt
"Energetska sanacija in rekonstrukcija, dozidava, nadzidava osnovne šole Bled". Skupaj v letu 2023
je za ta namen predvidenih 55.000,00 €.
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....47.000,00 €
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije.....8.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20040404-1 Energetska
Bled.....47.000,00 €
20040404-1 Energetska
Bled.....8.000,00 €
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20040501 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol

73.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju treh objektov po prioritetnem
programu osnovne šole. Vsa vzdrževalna dela so nujna, saj šola že dolgo let čaka na investicijo v novo
šolo na Bledu. Objekt je dotrajan in zahteva vedno več vzdrževalnih del.
42029915 Druga oprema in napeljave - OŠ Bled ....................4.000,00 €
43230002 Investicijsko vzdrževanje - OŠ Bled......................46.000,00 €
43230015 Investicijsko vzdrževanje - POŠ Bohinjska Bela.....20.000,00 €
43230016 Investicijsko vzdrževanje POŠ Ribno......................3.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20040501-1 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu šole.....73.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Objekt matične šole je glede na starost že v precej slabem stanju. Potrebno je vedno več popravil in
obnov. Oprema v nekaterih učilnicah je že povsem dotrajana. Sanitarije so v izredno slabem stanju.
Na vseh treh objektih (Bled, Ribno, Bohinjska Bela) so potrebna popravila in obnove (obnova
sanitarij v matični šoli, menjava talnih oblog in ploščic, vzdrževanje in drobna popravila).

19039002 Glasbeno šolstvo

18.000 €

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Radovljica, katere ustanovitelj je Občina
Radovljica, dejavnost zavoda pa sofinancirajo še Občina Bled, Bohinj in Gorje. Zavod opravlja
dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok na območju občin Radovljica,
Bled, Bohinj in Gorje. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih in glasbenih šol so
opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli Zakon o zavodih,
Pogodba o sofinanciranju programa dislociranega oddelka Glasbene šole Radovljica na Bled
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z veljavno zakonodajo in vsakoletno Pogodbo o financiranju dejavnosti Glasbene šole
Radovljica in Glasbenega centra DO RE MI se zagotovijo finančna sredstva za njuno optimalno
delovanje ter s tem zagotavljanje kvalitetnih storitev za uporabnike.

20040306 Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo Občina Bled zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov prehrane in prevoza
učiteljev na delo za pouk otrok iz občine Bled ter za sofinanciranje nakupa instrumentov.
41330232 Glasbena šola Radovljica - stroški.....9.000,00 €
41330264 Glasbeni center DO RE MI, Zasebni zav. za vzg.in izob......9.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno z veljavno zakonodajo in vsakoletno Pogodbo o financiranju dejavnosti z z Glasbeno šolo
Radovljica in Glasbenim centrom DO RE MI se zagotovijo finančna sredstva za njuno optimalno
delovanje ter s tem zagotavljanje kvalitetnih storitev za uporabnike.
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1905 Drugi izobraževalni programi

46.000 €

19059001 Izobraževanje odraslih

46.000 €

20040309 Medgeneracijski center Bled - sofinanciranje dejavnosti 46.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z vzpostavitvijo medgeneracijskega centra se vzpostavlja enotno delovanje programov za mlajše in
starejše oz. vse generacije. Na tej proračunski postavki se financira dejavnost Medgeneracijskega
centra, ki poteka že nekaj let pod okriljem Ljudske univerze Radovljica.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sr. za plače in druge izdatke ..........18.000,00 €
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve .........5.000,00 €
41330263 Sofinanciranje programov Ljudske univerze Radovljica ..................23.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je realizacija preteklega leta in planiranje sredstev za izvajanje dejavnosti LUR-a v novem
objektu Medgeneracijskega centra.

1906 Pomoči šolajočim

151.126 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih
programov ter za kritje prevoznih stroškov učencem
Dolgoročni cilji glavnega programa

Izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v
skladu z veljavno zakonodajo ter omogočiti staršem in učencem večjo dostopnost do dodatnih in
nadstandardnih programov

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

151.126 €

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Zakon o osnovni šoli

20040303 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih
šol
16.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunske postavke se poleg šole v naravi sofinancirajo dodatni programi (delavnice, predavanja,
Evropska vas, ipd.), 25 % zaposlitve računalničarja ter športni programi (prevozi na šolske tekme,
ipd.)
411902 Doplačila za šolo v naravi.....3.000,00 €
41199906 Nagrade za odličnjake......1.200,00 €
41330254 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol..... 12.000,00 €
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog plana osnovne šole za naslednje leto in višina sredstev, porabljenih v preteklih letih za ta
namen.

20040305 Izvajanje šolskih prevozov

134.926 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju šolskih prevozov, ki jih mora občina zagotavljati v skladu z
zakonodajo.
Obseg izvajane storitve in višina sredstev, porabljenih v preteklih letih za ta namen in struktura
učencev vozačev v tekočem šolskem letu.
40239903 Avtobusni šolski prevozi.......................128.925,69 €
40239905 Šolski - redni linijski - avtobusni prevozi.....3.000,00 €
411900 Regresiranje prevozov v šolo.........................3.000,00 €

20 SOCIALNO VARSTVO

52 7 .0 8 5 €

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.
Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu
in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov
socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj
pluralnosti dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk

2002 Varstvo otrok in družine

20.105 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Za
krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtev
nasilja, in ga izvaja Varna hiša Gorenjske. Občina Bled želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete
ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva
ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima stalno bivališče v občini Bled

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20.105 €

20050409 Drugi programi v pomoč družini

20.105 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ob rojstvu otroka nameni pomoč, in sicer 250 € v obliki denarnega nakazila ali 275 € v obliki
vrednostnega bona, ki ga starši lahko vnovčijo v eni od specializiranih trgovin. S te postavke se na
podlagi pogodbe med Društvom za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja in 18-imi gorenjskimi
občinami sofinancira tudi dejavnost varne hiše in materinskega doma.
41110301 Pomoč ob rojstvu otroka - Vrednostni boni.............3.300,00 €
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41110302 Pomoč ob rojstvu otroka - Denarno nakazilo.........12.000,00 €
4111999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom....1.000,00 €
41200051 Varna hiša...........................................................2.870,00 €
41200065 Materinski dom-sofinanciranje dejavnosti.................. 935,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Število rojstev v preteklih letih.
- Skladno z veljavno zakonodajo in vsakoletno Pogodbo o financiranju dejavnosti z Društvom za
pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja se zagotovijo finančna sredstva za njeno optimalno
delovanje ter s tem zagotavljanje kvalitetnih storitev za uporabnike.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

506.980 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno
delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno
ogroženim ter drugim ranljivim skupinam
Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri
zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti in zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri
preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih
pomoči

20049003 Socialno varstvo starih

393.200 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti
oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, razvojni in dopolnilni programi,
ipd.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega
varstva Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev Pogodba o izvajanju
in financiranju socialnovarstvene storitve socialna oskrba na dom
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega
vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna
sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja
uporabnikom teh storitev

20040901 Dom starostnikov Bled

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je predviden odkup zemljišč v višini 10.000,00€ na območju občine Bled, lokacija še ni
znana. Večina sredstev za odkup zemljišč se predvideva v letu 2024 in 2025.
420600 Nakup zemljišč.....10.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....10.000,00 €
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20050203 Sofinanciranje nege na domu

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o socialnem varstvu določa, da je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč
družini na domu in zagotoviti najmanj 50 % subvencije k ceni storitve nege na domu. Za občane
občine Bled mrežo javne službe zagotavlja in financira Občina Bled, izvaja pa jo Dom dr Janka
Benedika Radovljica .Iz te postavke se v skladu z zakonom krijejo še stroški vodenja.
41199900 Pomoč družini na domu ( Dom DR.J.Benedika Radovljica ).....110.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog plana izvajalca storitve za naslednje leto in višina sredstev, porabljenih v preteklem letu za
ta namen.

20050402 Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih
zavodih
240.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod socialne domove štejemo domove starostnikov in posebne socialne zavode. Občina je zakonsko
zavezana za sofinanciranje oskrbnine v teh zavodih za svoje občane. Potrebna sredstva so predvidena
na podlagi podatkov iz prejšnjega obdobja. Višina potrebnih sredstev je odvisna od števila in plačilne
sposobnosti oskrbovancev, ter cene bivanja v socialnem zavodu, struktura tega pa se tekom leta
spreminja.
41330209 Drugi javni zavodi - Splošni in posebni soc. zavodi -DU,DSO,........240.400,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem je temeljila priprava proračuna za leto 2023, je predvidena realizacija
preteklega obdobja.

20070303 Sofinanciranje programov za starejše občane

22.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu planiramo sredstva za sofinanciranje programov za starejše, in sicer:
- sofinanciranje programov zdravja,
- sofinanciranje programov društev upokojencev v občini ter drugih organizacij in društev (zveza
borcev, razna druga združenja) - sredstva razdeljena po razpisu,
- tradicionalno novoletno srečanje župana s starejšimi občani, nakup koledarjev za darilo starejšim
občanom
- PROSTOFER - prevozi za starejše na klic.
40209923 Drugi izdatki za blago in storitve - starejši občani.........4.800,00 €
41200074 Sofinanciranje preventivnih programov za starejše.........5.000,00 €
41200083 Sredstva razpisa za programe starejših.....................10.000,00 €
41200089 Sofinanciranje prevozov za starejše - PROSTOFER.....3.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno z izvedenim javnim razpisom za sofinanciranje programov za starejše občane se zagotovijo
sredstva za uresničevanje programov in njihovih dejavnosti.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

60.000 €
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Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin ter subvencije k plačilu tržne najemnine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči
za premostitev finančnih težav in subvencije najemnine

20050101 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strokovno podlago za porabo teh sredstev pripravlja Center za socialno delo Radovljica. Enkratno
denarno pomoč lahko na podlagi prošnje dobijo socialno ogroženi občani za nakup ozimnice, šolskih
potrebščin, premostitve trenutne finančne stiske, ipd., če izpolnjujejo kriterije za dodeljevanje
enkratnih denarnih pomoči iz proračunskih sredstev. Vsako leto dobi okrog 30 občanov finančno
pomoč v enkratnem letnem znesku, odvisno od števila družinskih članov.
41129901 Enkratne denarne pomoči .....10.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem je temeljila priprava proračuna za leto 2023, je predvidena realizacija
preteklega obdobja.

20180303 Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim
50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v skladu z zakonom zagotavljala sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih
najemnin v višini 50.500,00 €. Sredstva bodo porabljena v skladu z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin ter subvencije k plačilu tržne najemnine.
41192001 Subvencije tržnih najemnin.....40.000,00 €
41192002 Subvencije neprofitnih najemnin.....10.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem je temeljila priprava proračuna za leto 2023, je predvidena realizacija
preteklega obdobja.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

53.780 €

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na
primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno). Gre za
skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj
fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o osnovni šoli, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja
družbenih dejavnosti v občini Bled
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti učencem s posebnimi potrebami brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno
izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje prehrane in obveznih
dejavnosti učencev v osnovnih šolah. Zagotoviti sredstva na podlagi pogodb in tako omogočiti
nemoteno delovanje programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in objava razpisa za
sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in
spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani

20050204 Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev

24.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te proračunske postavke se sofinancirajo prevozi otrok s posebnimi potrebami in druge socialne
storitve. Sem spadajo storitve, ki jih krijemo po zakonu: stroške prevoza otrok in varovancev v
oskrbne centre in domove (POŠ A.Janša Radovljica, CUDV M. Langusa Radovljica...) ter sofinanciranje
obratovalnih stroškov, zaposlitve logopeda, fizioterapevta v OŠ A. Janše, ipd., v deležu glede na število
vpisanih otrok.
41199901 Osnovne šole s posebnim programom - socialne storitve ......21.310,00 €
41199908 Letovanje otrok.......................................................................700,00 €
43230014 OŠ Antona Janše Radovljica - sofinanciranje opreme učilnic.....2.600,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20050204-2 OŠ Antona Janša Radovljica - nakup opreme za učilnice in drugih OS.....2.600,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno z veljavno zakonodajo in vsakoletno Pogodbo o financiranju dejavnosti Osnovne šole Antona
Janše Radovljica se zagotovijo finančna sredstva za njeno optimalno delovanje ter s tem zagotavljanje
storitev za uporabnike.

20050206 Socialno varstvene storitve za starejše

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

41199913 Dnevno varstvo starejših...........1.000,00 €

20050301 Sredstva za delovanje humanitarnih društev

18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

41200018 Transferi humanitarnim društvom - po razpisu...........7.000,00 €
41200031 Rdeči križ - tekoči transferi, humanitarna društva.....11.500,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno z izvedenim javnim razpisom za sofinanciranje programov za humanitarne in invalidske
organizacije se zagotovijo sredstva za uresničevanje programov in njihovih dejavnosti.
Pogodba o sofinanciranju dejavnosti in programov RKS – Območno združenje Radovljica

20050302 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

9.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

41200053 Društvo ŽAREK Jesenice (Komuna)......................6.100,00 €
41200082 Reintegracijski center..........................................1.363,13 €
41200085 Sofinanciranje regijskega društva "Pot svetlobe".....2.207,00 €
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Skladno z veljavno zakonodajo in vsakoletnimi pogodbami o financiranju dejavnosti na tem področju
se zagotovijo finančna sredstva za optimalno delovanje ter s tem zagotavljanje storitev za
uporabnike.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

56 0 .7 5 6 €

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
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno
ugodnih virov financiranj

2201 Servisiranje javnega dolga

560.756 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za
financiranje občinskega proračuna ter upravljanja 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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: - 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 proračun

22019001 Obveznosti iz naslova
proračuna - domače zadolževanje

financiranja

izvrševanja

20010401 Plačila obresti kreditov poslovnim bankam

560.756 €

49.712 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

40310103 Obresti za kredit - SID banka - Vrtec Bled_energetska sanacija.....28.512,00 €
40310104 Obresti za kredit - SID banka - KD Boh. Bela.....4.000,00 €
40310105 Obresti za kredit - SID banka - SRC "07-03718/15".....7.200,00 €
40310107 Obresti za kredit - najet 2022 ( začetek odplačila 2023 ).....10.000,00 €
V letu 2022 predvidevamo najem kredita v višini 1.986.000,00€ (z dobo odplačila 10 let, s pričetkom
odplačila 2023) za investicije
za katere so v načrtu razvojnih programov predvidena lastna sredstva, predvsem za investicijo v
Južno razbremenilno cesto, in v investicijo kolesarka povezava Bled-Bohinj. Črpanje kredita je
prevideno ob koncu leta 2022, predpogoj pa je ocena in potreba na podlagi dejanske realizacije in
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likvidnostne situacije Občine Bled. znesek plačila obresti v višini 10.000,00 € je zgolj ocena, ker se
glede na situacijo COVID-19 ne da točno planirati obrestne mere.

20260106 Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled

187.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kreditna pogodba s SID banko sklenjena dne 13.8.2014, za kredit v znesku 1.900.000,00 €. Odplačilo
glavnice v 126 enakih mesečnih obrokih po 15.573,77 €/mesečno, 1. obrok je zapadel v plačilo
15.1.2015, zadnji pa zapade v plačilo 13.2.2025.
55010105 Odplačilo kredita - Energetska sanacija Vrtca Bled-SID banka_do 13.2.2025.....187.000,00
€
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20260106-1 Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled.....187.000,00 €

20260107 Odplačilo kredita SID banka - KD Boh. Bela

43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kreditna pogodba s SID banko sklenjena dne 25.5.2015, za kredit v znesku 400.000,00 €. Odplačilo
glavnice v 10 letih po enakih mesečnih obrokih po 3.539,82 €/mesečno, 1. obrok zapadel v plačilo
15.1.2016, zadnji pa zapade v plačilo 23.5.2025.
55010106 Odplačilo kredita - KD Boh. Bela.....43.000,00 € v letu 2023
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20260107-1 Odplačilo kredita SID banka - KD Boh.Bela.....43.000,00 €

20260108 Odplačilo kredita SID banka - SRC

63.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kreditna pogodba s SID banko sklenjena dne 23.7.2015, za kredit v znesku 600.000,00 €. Odplačilo
glavnice v 10 letih po enakih mesečnih obrokih po 5.217,39 €/mesečno, 1. obrok je zapadel v plačilo
15.1.2016, zadnji pa zapade v plačilo 23.7.2025.
55010107 Odplačilo kredita - SRC.....63.000,00 € v letu 2023
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20260108-1 Odplačilo kredita SID banka - SRC.....63.000,00 €

20260109 Rečiška c.- Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni
kredit
19.444 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

55030701 Vračilo povr.sr.MGRT-Rečiška c.-dolg.kredit-vloga 2016-do 15.9.2026.....9.555,24 €
55030702 Vračilo povr.sr.MGRT-Rečiška c.-dolg.kredit-vloga 2017-do 15.9.2027.....9.888,78 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20260109-1 Rečiška c.- Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni kredit.....19.444,02 €
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20260110 Odplačilo kredita - najet 2022

198.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 predvidevamo najem kredita v višini 1.986.000,00 € (z dobo odplačila 10 let, s pričetkom
odplačila 2023) za investicije
za katere so v načrtu razvojnih programov predvidena lastna sredstva, predvsem investicija v Južno
razbremenilno cesto in investicija v kolesarko povezavo Bled Bohinj. Črpanje kredita je prevideno ob
koncu leta 2022, predpogoj pa je ocena in potreba na podlagi dejanske realizacije in likvidnostne
situacije Občine Bled.
55010108 Odplačilo kredita-najet 2022 ( začetek odplačila 2023).....198.600,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20260110-1 Odplačilo kredita - najet 2022.....198.600,00 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 125.000 €
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč
25.000 €
Opis glavnega programa

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč
vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali
rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče

23029001 Rezerva občine

25.000 €

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 (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in spremembe
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.
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20010502 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih
nesreč
25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stalna proračunska rezerva, se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč in ne sme presegati
1,5% prejemkov proračuna. V letu 2023 je predvideno oblikovanje proračunske rezerve v višini
25.000,00 €.
409100 Proračunska rezerva.....25.000,00 €

2303 Splošna proračunska rezervacija

100.000 €

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. Sredstva programa so načrtovana
v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja državnega proračuna, čim
manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj
predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih
uporabnikov.
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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

100.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o
javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno
planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti)
proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov
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

20010501 Tekoča proračunska rezerva

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezerve ne smejo
presegati 2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O razporeditvi splošne proračunske
rezerve odloča župan.
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409000 Splošna proračunska rezervacija.....100.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

409000 Splošna proračunska rezervacija.....100.000,00 €

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

34.320 €
34 . 32 0 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin
34.320 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin

34.320 €

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti v
Občini Bled.

20010701 KS Bled

11.355 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevne skupnosti Bled in so za leto 2023 planirana v znesku
11.355,49 €:
402000 Pisarniški material in storitve.....5.000,00 €
40200607 Stroški objav - drugi.....150,00 €
40201003 Gostinske storitve.....900,00 €
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....4.072,49 €
402999 Drugi operativni odhodki.....233,00 €
41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam.....1.000,00 €

20010703 KS Ribno

6.141 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevne skupnosti Ribno in so za leto 2023 planirana v znesku
6.141,24 €:
402000 Pisarniški material in storitve.....150,00 €
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....3.791,24 €
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.....1.000,00 €
402999 Drugi operativni odhodki.....200,00 €
41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam.....1.000,00 €

20010704 KS Zasip

5.012 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevne skupnosti Zasip in so za leto 2023 planirana v znesku
5.012,25 €:
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402000 Pisarniški material in storitve.....200,00 €
402001 Čistilni material in storitve.....300,00 €
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja.....100,00 €
40200607 Stroški objav - drugi.....100,00 €
40201003 Gostinske storitve.....800,00 €
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....1.566,00 €
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.....1.846,25 €
402999 Drugi operativni odhodki.....100,00 €

20010705 KS Bohinjska Bela

6.102 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevne skupnosti Bohinjska Bela in so za leto 2023 planirana v
znesku 6.102,28 €:
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja.....150,00 €
40201003 Gostinske storitve.....800,00 €
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....3.377,91 €
402999 Drugi operativni odhodki.....300,00 €
41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam.....724,37 €
41200058 Transfer iz sr.za dejavnost KS-društvom ( ogrevanje in drugo).....750,00 €

20010706 KS Rečica

5.708 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevne skupnosti Rečica in so za leto 2023 planirana v znesku
5.708,28 €:
402000 Pisarniški material in storitve.....999,00 €
40200607 Stroški objav - drugi.....74,00 €
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....4.230,28 €
40220601 Poštnina in kurirske storitve - KS-ji.....300,00 €
402999 Drugi operativni odhodki.....105,00 €

06
MEDOBČINSKI
REDARSTVO
OBČIN
ŽELEZNIKI

INŠPEKTORAT
BLED,
BOHINJ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

IN
in

855.746 €
85 5 .7 4 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere 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
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0603 Dejavnost občinske uprave

855.746 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave
Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo
proračunskih sredstev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za prijazno
javno upravo

06039001 Administracija občinske uprave

855.746 €

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o javnih financah - Zakon o
interventnih ukrepi
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 in posredovanje javnih informacij javnega
značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske
uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo,
ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi
sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih
pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog

20010901 MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in
Železniki
855.746 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračuna MIR so zajeti stroški za plače in prispevke za 17 zaposlenih ter materialni stroški.
400000 Osnovne plače.....312.522,00 €
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost.....15.741,00 €
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih.....11.696,70 €
400003 Položajni dodatek.....1.736,00 €
400004 Drugi dodatki.....22.079,30 €
400100 Regres za letni dopust.....17.985,00 €
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom.....14.625,95 €
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela.....15.522,40 €
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost.....6.178,10 €
400302 Sr. za delovno uspešnost iz naslova poveč. obsega dela pri opravljanju rednih del.
nalog.....12.190,00 €
400400 Sredstva za nadurno delo.....27.607,00 €
400900 Jubilejne nagrade.....1.000,00 €
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.....29.907,00 €
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.....22.480,00 €
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.....1.816,00 €
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401200 Prispevek za zaposlovanje.....126,00 €
401300 Prispevek za starševsko varstvo.....342,00 €
401500 Premije kolekt. dodatnega pokojn. zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.....6.782,00 €
402000 Pisarniški material in storitve.....7.000,00 €
402001 Čistilni material in storitve.....5.000,00 €
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....18.000,00 €
402100 Uniforme in službena obleka.....32.000,00 €
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev.....1.800,00 €
402200 Električna energija.....2.500,00 €
40220309 Občinsko redarstvo - voda, odpadki, ogrevanje.....2.500,00 €
402205 Telefon, faks, elektronska pošta.....6.000,00 €
402206 Poštnina in kurirske storitve.....45.000,00 €
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva.....10.000,00 €
402301 Vzdrževanje in popravila vozil.....4.500,00 €
402304 Pristojbine za registracijo vozil.....1.200,00 €
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila.....3.000,00 €
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane.....660,00 €
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi.....400,00 €
402402 Stroški prevoza v državi.....3.000,00 €
402499 Drugi izdatki za službena potovanja.....200,00 €
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.....4.000,00 €
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme.....7.000,00 €
40251401 Vzdrževanje programske opreme - Inpores d.o.o......9.800,00 €
40251407 Vzdrževanje modula ODOS-upravno poslovanje.....1.200,00 €
40251408 Vzdrževanje spletne strani - MIR.....2.400,00 €
40251501 Vzdrževanje informacijskega sistema MIR.....14.000,00 €
40260009 Najemnina - ŠD Bled - Občinsko redarstvo.....6.000,00 €
40260010 Najemnina vodov za H kom povezavo.....750,01 €
40260013 Poslovni najem - oprema za fotokopiranje in tiskanje.....4.000,00 €
40260014 Najemnina - za prostore v Občini Bohinj - MIR Bohinj.....8.000,00 €
40269903 Najem - tetra sistemi.....4.800,00 €
40269905 Najem - vozilo za MIR.....41.000,00 €
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev.....3.000,00 €
402902 Plačila po podjemnih pogodbah.....12.000,00 €
40290701 Izdatki za strok.izobraževanje obč.redarjev.....6.000,00 €
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in
drugih.....11.000,00 €
40292202 Članarina - registracija Prekrškovni portal.....2.500,00 €
402923 Druge članarine.....3.000,00 €
40299933 Prekrškovni organ - drugi odhodki.....7.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20010901-5 MIR-nakup drugih osnovnih sredstev.....45.200,00 €
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07 REŽIJSKI OBRAT
13 PROMET, PROMETNA
KOMUNIKACIJE

559.418 €

INFRASTRUKTURA

IN

49 8 .3 1 8 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

390.318 €

13029003 Urejanje cestnega prometa

390.318 €

20010351 Režijski obrat - upravljanje parkirišč

390.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko so zajeti vsi stroški z upravljanjem parkirišč ter opreme:
40209902 Odvoz + deponir.zapušč.vozil.....5.000,00 €
40209908 Drugi izdatki za blago in storitve.....8.000,00 €
40220014 Električna energija - razsvetljava parkirišč.....1.200,00 €
40220016 Električna energija - parkirne ure.....1.500,00 €
402205 Telefon, faks, elektronska pošta.....2.000,00 €
40229907 Strošek storitve "Zagotavljanje davčnega potrjevanja računov, izdanih na avtomatih v lasti
Občine Bled".....12.000,00 €
40229908 Izdatki povezani s parkirno kartico.....13.553,60 €
40250308 Tekoče vzdrževanje: Urejanje parkirišč, parkirne ure, stebrički,........85.000,00 €
40250334 Parkirišča - zimska služba.....27.000,00 €
40260201 Najem zemljišča pred TRB - parkirišče.....5.556,00 €
40269910 Uporabnina- sistem bike-sharing.....1.100,00 €
40269911 Najem vozila - režijski obrat.....5.408,76 €
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev.....10.500,00 €
42022501 Nakup parkirnih ur.....7.500,00 €
420401 Novogradnje.....200.000,00 €
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije.....5.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20010311-1 Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema.....7.500,00 €
20010351-5 Parkirišče pod Blejskim gradom - novogradnja.....200.000,00 €
20010344-2 Investicijsko vzdrževanje parkirišč.....5.000,00 €

1305 Vodni promet in infrastruktura

108.000 €

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost
plovbe
108.000 €
20010352 RO - Upravljanje pristanišč

108.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za obnovo in upravljanje pristanišč ob Blejskem jezeru, tekoče vzdrževanje
javnih površin v pristaniščih, vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih, investicijska
vzdrževalna dela na pomolih, investicijski nadzor in izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo
investicijsko vzdrževalnih del v pristaniščih.
402099 Drugi splošni material in storitve.....650,00 €
402205 Telefon, faks, elektronska pošta.....1.500,00 €
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40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov.....4.350,00 €
40299987 ARSO - vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih.....1.500,00 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....98.000,00 €
420801 Investicijski nadzor.....1.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....1.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20010352-1 Obnova pristanišč in vstopno izstopnih mest.....100.000,00 €
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev, porabljena v prejšnjem proračunskem letu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 61 . 10 0
€

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

61.100 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot
61.100 €
20010353 RO - Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera
61.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za postopno sanacijo obale Blejskega jezera.
40293810 Pogodbe o poslovnem sodelovanju.....6.100,00 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.....50.000,00 €
420801 Investicijski nadzor.....3.000,00 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.....2.000,00 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

20010353-1 Urejanje obale Blejskega jezera.....61.100,00 €
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07-20020402-3 Zadružni dom Ribno - inv.vzdr. in obnova

101.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela
20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov.....101.000,00 €
NRP: Stanje projekta
20 0 20 4 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a p o sl o v nih p ro s t or o v

10 1 .0 0 0 €

42050026 Inv. vzdrževanje in obnova - Zadružni dom Ribno

100.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.000 €

07-20150502-2 Obnova in posodobitev Športnega parka Bledec na Bledu

40.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju objekta Športnega parka Bledec na Bledu.
NRP: Stanje projekta
redno investicijsko vzdrževanje
- 07-20150502-2 Obnova in posodobitev Športnega parka Bledec na Bledu ................. 40.000,00 €
20 1 50 1 0 3 V zd rže v a nj e in o bn ov a šp or t nih ob je k t ov

35 . 00 0 €

42050082 Obnova in posodobitev Športnega parka Bledec na Bledu

35.000 €

20 1 50 1 0 6 Šp o r tn i p ar k - i nv es t ic ij sk o v zd rž ev a nj e i n o bn o v a

5. 0 00 €

42050082 Obnova in posodobitev Športnega parka Bledec na Bledu

5.000 €

07-20150504 VESLAŠKI CENTER in ciljna regatna arena Zaka na Bledu

30.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju objektov v VC Bled po prioritetnem seznamu
investicijskega vzdrževanja.
NRP: Stanje projekta
Redno investicijsko vzdrževanje, skladno z investicijskih programom
07-20150504 Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka na Bledu .................... 30.000,000 €.
20 1 50 1 0 3 V zd rže v a nj e in o bn ov a šp or t nih ob je k t ov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

07-20170201-112a Obnova meteorne kanalizacije v občini

30 . 00 0 €
30.000 €
101.000 €

Namen in cilj
Namen investicije je ureditev odvajanja padavinskih in izvirskih voda na celotnem območju občine Bled.
Cilji investicij je ločitev fekalnih in čistih voda, s tem pa razbremenitev Centralne čistilne naprave Bled.
NRP: Stanje projekta
Investicija se stalno izvaja v sklopu ureditve ostale komunalne infrastrukture in ureditve občinskih cest.
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20 1 70 2 0 6 G r ad nj a in ob n ov a me te o r ne ka n al i z ac ij e
42050104 Obnova - meteorna kanalizacija
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10 1 .0 0 0 €
80.000 €
6.000 €
15.000 €

07-20170202-48b KS Rečica: Razgledna, Prisojna, Aljaževa, Poljšiška c. oskrba naselij z vodo
157.000 €
Namen in cilj
Cilj investicije je obnova dotrajanega vodovodnega omrežja sočasno z izgradnjo ostale komunalne
infrastrukture ( Adriaplin, Telekom, NN kablovod, javna razsvetljava) ter ureditev odvodnjavanja občinske
ceste na odseku Razgleden ceste.
NRP: Stanje projekta
Pričetek izvedbe investicije v letu 2021.
20 1 60 2 0 1 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a l ok al ni h in kr a j e vn ih ce s t
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
20 1 70 2 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a vo d o v od n eg a s i st em a
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
20 1 70 2 0 4 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a j a v ne r azs ve tl j av e
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
20 1 70 2 0 6 G r ad nj a in ob n ov a me te o r ne ka n al i z ac ij e
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
20 1 70 3 0 3 G r ad nj a in ob n ov a fe k al n e k a n al i za ci je
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

07-20170303-113a Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema

49 . 00 0 €
45.000 €
4.000 €
23 . 00 0 €
20.000 €
3.000 €
30 . 00 0 €
30.000 €
25 . 00 0 €
25.000 €
30 . 00 0 €
30.000 €
83.000 €

Namen in cilj
Namen in cilj investicije je izgradnja ločenega fekalnega kanalizacijskega sistema na celotnem območju
občine Bled.
NRP: Stanje projekta
Investicija se stalno izvaja v sklopu ureditve ostale komunalne infrastrukture in ureditve občinskih cest.
20 1 70 3 0 3 G r ad nj a in ob n ov a fe k al n e k a n al i za ci je
42040147 Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

07-20200301-1 Nakup zemljišč

83 . 00 0 €
70.000 €
3.000 €
10.000 €
15.000 €

Namen in cilj
Na podlagi sprejetega odloka o območju predkupne pravice se Občina Bled v upravnem postopku izdaje
izjave o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe za odkup zemljišča odloča o uveljavljanju predkupne pravice za
nepremičnine, ki za občino predstavljajo javno korist in je nakup v javnem interesu. Cilj nakupa zemljišč na
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katerih ima občina predkupno pravico je zagotavljanje javnega interesa, saj se zemljišča uporabijo za odkup
obstoječe ali gradnjo nove gospodarske javne infrastrukture. Poleg sredstev za nakup nepremičnin za
uveljavljanje predkupne pravice so sredstva za nakup planirana v sklopu posameznih projektov.
20200301 Sredstva za nakup zemljišč.....15.000,00 €
NRP: Stanje projekta
20 2 00 3 0 1 S r ed s t v a z a n a ku p z eml ji šč
420600 Nakup zemljišč

20010301-0 Nakup pisarniške opreme

15 . 00 0 €
15.000 €
5.000 €

Namen in cilj
zamenjava starega, dotrajanega pohištva
NRP: Stanje projekta
20 0 10 3 0 1 S r ed s t v a z a n a ku p p i s a rn i šk eg a ma t e ri al a i n op r em e
420200 Nakup pisarniškega pohištva

20010311-1 Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema

5. 0 00 €
5.000 €
7.500 €

NRP: Stanje projekta
20 0 10 3 5 1 Re ži js ki ob r at - u p r a vl j a nj e p ar k ir iš č
42022501 Nakup parkirnih ur

20010332-1 Tablični računalniki

7. 5 00 €
7.500 €
10.000 €

Namen in cilj
20010332 Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov.....2.000,00 €
sredstva se predvidijo glede na starost tabličnih računalnikov, ki jih uporabljajo svetniki
NRP: Stanje projekta
Znesek
20 0 10 3 3 2 S r ed s t v a z a iz v ed b o s ej sv e t a in o d bo r o v
42020201 Nakup tabličnih računalnikov

20010335-1 Računalniška in druga oprema - Nadzorni odbor

10 . 00 0 €
10.000 €
3.000 €

Namen in cilj
20010332 Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov.....2.000,00 €
sredstva se predvidijo glede na starost tabličnih računalnikov, ki jih uporabljajo svetniki
20 0 10 3 3 5 S r ed s t v a z a d el o v an je n ad z o rn eg a o d b o r a
42020201 Nakup tabličnih računalnikov

20010344-2 Investicijsko vzdrževanje parkirišč

3. 0 00 €
3.000 €
5.000 €

NRP: Stanje projekta
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20 0 10 3 5 1 Re ži js ki ob r at - u p r a vl j a nj e p ar k ir iš č
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

20010351-5 Parkirišče pod Blejskim gradom - novogradnja

5. 0 00 €
5.000 €
200.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije in gradnjo parkirišča pod Blejskim gradom. Z
investicijo pričnemo v letu 2022 in zaključimo v 2023.
NRP: Stanje projekta
Projekt bomo prijavili na sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost pod razvojno področje "pametna,
trajnostna in vključujoča rast", komponenta 4 "trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno
dediščino", Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih
destinacijah, ki naj bi ga v prihodnjem letu objavilo MGRT.
20 0 10 3 5 1 Re ži js ki ob r at - u p r a vl j a nj e p ar k ir iš č
420401 Novogradnje

20010352-1 Obnova pristanišč in vstopno izstopnih mest

20 0 .0 0 0 €
200.000 €
100.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena obnovi pristanišč in vstopno izstopnih mest na Blejskem jezeru. V 2023 je planirana
prenova pomolov v Mali Zaki
NRP: Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje v pristaniščih oziroma pomolov
20010352 RO - Upravljanje pristanišč.....100.000,00 €
20 0 10 3 5 2 RO - U p r a vl ja n je p ri s t an iš č
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

10 0 .0 0 0 €
98.000 €

420801 Investicijski nadzor

1.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.000 €

20010353-1 Urejanje obale Blejskega jezera

61.100 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena postopnemu urejanju obale Blejskega jezera.
20010353 RO - Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera.....61.100,00 €
NRP: Stanje projekta
Obala Blejskega jezera se ureja postopno glede na razpoložljiva sredstva. Načrtuje se sanacija jugovzhodne
obale Blejskega jezera za kar se izdeluje projektna dokumentacija.
20010353 RO - Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera.....61.100,00 €
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20 0 10 3 5 3 RO - S of in a nc ir a nj e u k r ep ov p ri u p r av l j a nju Bl e js ke g a j ez er a

61 . 10 0 €

40293810 Pogodbe o poslovnem sodelovanju

6.100 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

50.000 €

420801 Investicijski nadzor

3.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.000 €

20010707-1 "Moj kraj - moj projekt"

50.000 €

Namen in cilj
20010707 "Moj kraj - moj projekt".....50.000,00 €
Oblika participativnega proračuna s katerim želimo občane spodbuditi k podajanju lastnih predlogov in
pobud za izboljšanje kakovosti življenja v lastni krajevni skupnosti.
NRP: Stanje projekta
V letu 2023 ponovna izvedba glasovanja o predlogih projekta in glasovanje o predlogih.
20 0 10 7 0 7 " Mo j k r a j - mo j p r o je k t"
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

20010803-3 Nakup informacijske infrastrukture

50 . 00 0 €
50.000 €
16.000 €

Namen in cilj
20010803 Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.....10.000,00 €
Namen predvidenih sredstev je vzdrževanje že obstoječe informacijske opreme in nakup nove (predhodno
zastarela oprema) in vse na podlagi porabe sredstev v letu 2019
NRP: Stanje projekta
20 0 10 8 0 3 N a ku p i n v zd rž e va n je i n fo r m ac ij sk e i nf r as t ru k tu r e
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav

20010901-5 MIR-nakup drugih osnovnih sredstev

16 . 00 0 €
15.000 €
1.000 €
45.200 €

Namen in cilj
Glede na pooblastiva, ki jih imajo občinski redarji oziroma jih še pridobivajo, je potrebno zagotavljati
ustrezno opremo za delovanje občinskega redarja. Cilj je, da se čim bolj racionalizira delo občinskega redarja
in prihrani sredstva.
NRP: Stanje projekta
Stanje projekta je v redu, se nadgrajuje z uvajanjem novih IS in opreme, tako, da je opreme občinskih redarjev
na zavidljivem nivoju. Z ustrezno opremo pa se tudi zmanjšujejo stroški.
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20 0 10 9 0 1 M IR Med o b či ns ki in šp e k t or a t i n red a r s tv o o bč i n Bl e d , Boh i nj i n Ž el e zn ik i
45 . 20 0 €
420100 Nakup motornih koles in motorjev

26.000 €

420200 Nakup pisarniškega pohištva

3.000 €

420202 Nakup strojne računalniške opreme

6.000 €

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

3.000 €

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

7.200 €

20020401-6 Investicijsko vzdrževanje in obnova občinske zgradbe 13.000 €
Namen in cilj
Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov - Občinska stavba
20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov.....13.000,00 €
NRP: Stanje projekta
Izvedba investicijskega vzdrževanja po prioritetah.
20 0 20 4 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a p o sl o v nih p ro s t or o v

13 . 00 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

20020401-8 "Jurček Hom" - investicijsko vzdrževanje in izboljša ve

3.000 €
10.000 €
500 €

Namen in cilj
Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov - "Jurček Hom"
20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov.....500,00 €
NRP: Stanje projekta
20 0 20 4 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a p o sl o v nih p ro s t or o v
42050087 "Jurček Hom"- vlaganje v investicijsko vzdrževanje

20020402-0 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS

50 0 €
500 €
6.000 €

Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov- KS in kulturnih domov
20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov.....6.000,00 €
NRP: Stanje projekta
izvedba investicijskega vzdrževanja po planih KS
20 0 20 4 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a p o sl o v nih p ro s t or o v

6. 0 00 €

42050011 Inv. vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip

3.000 €

42050017 Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela

2.000 €

42050032 Inv. vzdrževanje in obnova pisarne - KS Rečica

1.000 €

20020404-0 Investicijska vlaganja v javna stranišča

1.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in manjšim izboljšavam javnih stranišč.
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20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč.....1.000,00 €
NRP: Stanje projekta
V izvajanju.
20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč.....1.000,00 €
20 0 20 4 0 4 V zd rže v a nj e in o bn ov a j av nih st r a ni šč
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

20020408-1 MGC Vezenine Bled - obratovanje

1. 0 00 €
1.000 €
2.000 €

Namen in cilj
Namenjeno za investicijsko vzdrževanje objekta. Ostali obratovalni stroški so pod PP 20020408 MGC
Vezenine Bled - obratovanje.
NRP: Stanje projekta
20 0 20 4 0 8 MG C V ez en i ne Bl ed - ob r a t ov a nj e
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2. 0 00 €
2.000 €

20030101-0 Nakup opreme za CZ

15.500 €

20 0 30 1 0 1 S o fi n an ci r a nj e d e j av n os ti si s te m a C i vil n e za šč i te

15 . 50 0 €

43100032 Civilna zaščita - inv.vzdr. in nakup opreme

15.500 €

20030201-1 Nakup gasilskih vozil

75.000 €

20 0 30 2 0 1 S o fi n an ci r a nj e d e j av n os ti si s te m a p ro t ip o ž ar n e v a rn o st i

75 . 00 0 €

43100034 Nabava gasilskega vozila PGD Ribno

75.000 €

20030201-2 Nakup gasilske opreme

20.000 €

20 0 30 2 0 1 S o fi n an ci r a nj e d e j a v n os ti si s te m a p ro t ip o ž ar n e v a rn o st i

20 . 00 0 €

43100033 Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme

20.000 €

20030201-3 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

10.000 €

20 0 30 2 0 1 S o fi n an ci r a nj e d e j av n os ti si s te m a p ro t ip o ž ar n e v a rn o st i

10 . 00 0 €

43100033 Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme

10.000 €

20040404-1 Energetska sanacija in rekonstrukcija,dozidava,nadzidava
Osnovne šole Bled
55.000 €
Namen in cilj
Sredstva so planirana za pripravo in urejanje projektne in investicijske dokumentacije za projekt "Energetska
sanacija in rekonstrukcija, dozidava, nadzidava osnovne šole Bled". Skupaj v letu 2023 je za ta namen
predvidenih 55.000,00 €.
20040404 Energetska sanacija OŠ Bled.....55.000,00 €
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NRP: Stanje projekta
Nadaljevanje priprave investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo OŠ
Bled s telovadnico - kot novogradnja.
20 0 40 4 0 4 En e rg e ts k a s a n ac ij a OŠ Bl ed

55 . 00 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

47.000 €

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

8.000 €

20040501-1 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol -po prioritetnem programu
šole
69.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju treh objektov (matična šola na Bledu,
Podružnični šoli v Ribnem in na Bohinjski Beli) po prioritetnem programu osnovne šole.
NRP: Stanje projekta
20 0 40 5 0 1 V zd rže v a nj e in o bn ov a os n ov n ih šol

69 . 00 0 €

43230002 Invest.transferi - OŠ Bled

46.000 €

43230015 Invest.transferi - POŠ Bohinjska Bela

20.000 €

43230016 Invest.transferi - POŠ Ribno

3.000 €

20040501-2 Nakup opreme, prevoznih sredstev in dr. osn.sr. - OŠ Bled4.000
€

Namen in cilj
Varen prevoz šolarjev in zaposlenih v osnovni šoli.
NRP: Stanje projekta
20 0 40 5 0 1 V zd rže v a nj e in o bn ov a os n ov n ih šol
42029915 Druga oprema in napeljave - OŠ Bled

4. 0 00 €
4.000 €

20040901-1 Dom starostnikov Bled

40.000 €

20 0 40 9 0 1 D o m s t ar o s tn i ko v Bl ed

20 . 00 0 €

420600 Nakup zemljišč

10.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000 €

20 1 90 1 0 1 S r ed s t v a z a p rip r a vo p r os t o rs ke d o ku m en t ac i je
42080489 OPPN - Dom starostnikov Bled

20 . 00 0 €
20.000 €

20050204-2 OŠ Antona Janša Radovljica - nakup opreme za učilnice in
drugih OS
2.600 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za zagotovitev pogojev za kvaliteten vzgojno-pedagoški proces za otroke s posebnimi
potrebami.
NRP: Stanje projekta
Dotrajana oprema učilnic.
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20 0 50 2 0 4 S o fi n an ci r a nj e p r ev oz o v i n d ru g i h s o ci al nih st o ri t ev

2. 6 00 €

43230014 OŠ Antona Janše Radovljica - sofinanciranje opreme učilnic

2.600 €

20060401-1 Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova

15.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju dveh objektov (matični vrtec na Bledu in enota
na Bohinjski Beli) po prioritetnem programu vrtca.
NRP: Stanje projekta
20 0 60 4 0 1 V zd rže v a nj e in o bn ov a vr t ce v

15 . 00 0 €

43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled

15.000 €

20060401-2 Nakup opreme in prevoznih sredstev in dr. os.sr. - Vrtec Bled

30.000 €

20 0 60 4 0 1 V zd rže v a nj e in o bn ov a vr t ce v

30 . 00 0 €

42010101 Nakup avtomobila - Vrtec Bled

20.000 €

42030001 Otroška igrala

10.000 €

20070704-1 Obnova kulturno zgodovinskih objektov - spomenikov 20.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi kulturno zgodovinskih objektov in
spomenikov, lokalnega pomena, tako verskih kot vojaških, po prioriteti glede na stanje le-teh in pridobljena
kulturno varstvena soglasja ZVKD za to.
NRP: Stanje projekta
20070704-1 Obnova kulturno zgodovinskih objektov - spomenikov ...... 20.000,00 €.
Sredstva namenjena za inv. - vzd. dela na kulturno zgodovinskih objektih.
20 0 70 7 0 4 V zd rže v a nj e in o bn ov a ku l tu rn o - z g od ov in s kih ob je k t ov

20 . 00 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

20070706-1 " Sodarjeva domačija v Bodeščah "

20.000 €
2.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nujnim inv. - vzdrževalnim delom na objektu Sodarjeva domačija v Bodeščah.
NRP: Stanje projekta
20070706-1 "Sodarjeva domačija v Bodeščah" ....... 2.000,00 €.
20 0 70 7 0 4 V zd rže v a nj e in o bn ov a ku l tu rn o - z g od ov in s kih ob je k t ov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

20090301-2 ZD Bled - vzdrževalna dela, obnove in nakup opreme

2. 0 00 €
2.000 €
5.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju objekta po prioritetnem programu
zdravstvenega doma.
NRP: Stanje projekta
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20 0 90 3 0 1 V zd rže v a nj e in o bn ov a Zd ra v st v e ne g a d o m a Bl ed

5. 0 00 €

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

2.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

3.000 €

20090301-7 Dozidava objekta ZD Bled

178.698 €

Namen in cilj
Zaradi širitev programov v osnovnem zdravstvu postaja objekt ZD Bled premajhen, saj je v enakem gabaritu
že od leta 1967. Zaradi novih ambulant in razvoja dejavnosti se je število zaposlenih povečalo za 23 oseb.
Poleg tega epidemija COVID-19 nalaga tudi vzpostavitev triažne točke, prostorov izolacije ter razmejitev
služb.
Projekt je v višini 50% sofinanciran s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG), 50% pa s strani Občine
Bled in Občine Gorje. Izvedba dozidave je planirana v letih 2022 in 2023.
20090302 ZD Bled - novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija.....178.697,58 €
NRP: Stanje projekta
V letu 2023 se nadaljuje z izvedbo dozidave objekta. Projekt se konča v začetku letu 2024.
20 0 90 3 0 2 ZD Bl ed - n ov o g r ad n j a, re k on s t r u kc ij a , a d a p t a ci j a
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor

17 8 .6 9 8 €
173.953 €
4.744 €

20110102-3 Priprava in izvajanje strategije razvoja podeželja LAS
Gorenjske
13.013 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za koordinacijo in vodenje LAS Gorenjska košarica.
NRP: Stanje projekta
Vsako leto za vodenje LAS Gorenjska košarica občine participiramo določen delež sredstev v ta namen. Po
tem ko so realizirani določeni kazalniki zastavljeni v strategiji razvoja podeželja, se nam ta sredstva v deležu
85 % povrnejo.
Sredstva so namenjena tudi za LAS Projekt sodelovanja.
20 1 10 1 0 2 S o fi n an ci r a nj e p r o g ra m ov n a p od r očj u km e ti js t v a
41350008 Strategija razvoja podeželja

20110102-4 Subvencije v kmetijstvu - državne pomoči

13 . 01 3 €
13.013 €
15.000 €

Namen in cilj
Občina Bled na podlagi vsakoletnega javnega razpisa in še nesprejetega Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bled za programsko obdobje 2023 – 2027 (ukrep 1 - 4)
med kmete razdeli 15. 000 EUR za nakup mehanizacije in opreme, obnovo gospodarskih poslopij, kozolcev, ...
ohranjanje kulturne dediščine, na področju kmetijstva.
NRP: Stanje projekta
Na septembrski seji 2022 se sprejema nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Bled za programsko obdobje 2023 - 2027, javni razpis za dodelitev sredstev po pravilniku
bo objavljen spomladi 2023.
20110102-4 Subvencije v kmetijstvu- državne pomoči.....15.000,00 €
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20 1 10 1 0 2 S o fi n an ci r a nj e p r o g ra m ov n a p od r očj u km e ti js t v a
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

20110102-5 Subvencije v kmetijstvu - De minimis

15 . 00 0 €
15.000 €
5.000 €

Namen in cilj
Občina Bled na podlagi vsakoletnega javnega razpisa in še nesprejetega Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bled za programsko obdobje 2023 – 2027 (ukrep 5 - 7)
med kmete razdeli 5.000 EUR za naložbe v dopolnilne dejavnosti, izobraževanja in usposabljanja ter podporo
gozdarskim ukrepom na področju kmetijstva.
NRP: Stanje projekta
Na septembrski seji 2022 se sprejema nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Bled za programsko obdobje 2023 - 2027, javni razpis za dodelitev sredstev po pravilniku
bo objavljen spomladi 2023.
20110102-5 Subvencije v kmetijstvu- De minimis.....5.000,00 €
20 1 10 1 0 2 S o fi n an ci r a nj e p r o g ra m ov n a p od r očj u km e ti js t v a

5. 0 00 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

5.000 €

20110117-1 Projekt LEADER "Kako se pa pri vas reče"

470 €

Namen in cilj
Projekt je namenjen ohranjanju starih hišnih imen in urejanje oz. vzpostavitev evidence starih hišnih imen.
https://www.hisnaimena.si/
NRP: Stanje projekta
20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva.....500,00 €
V sklopu projekta RAGOR vsako leto zamenja dotrajane tablice, posodablja evidence in vodi druge aktivnosti
projekta. https://www.hisnaimena.si/o_imenih/
20 1 10 1 0 2 S o fi n an ci r a nj e p r o g ra m ov n a p od r očj u km e ti js t v a
42089918 Projekt Leader "kako se pa pri vas reče"

20110126-1 Projekt MARJA

47 0 €
470 €
3.000 €

Namen in cilj
Cilj projekta je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem
stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih
območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.
Projekt naslavlja habitatne tipe bazična nizka barja (HT 7230), prehodna barja (HT 7140) in travnike s
prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae, HT
6410) ter vrsti barjanski okarček (Coenonympha oedippus, SP 1071) in Loeselova grezovka (Liparis loeselii,
SP 1903). Skupna značilnost tarčnih habitatnih tipov in vrst je vezanost na povišan nivo talne vode ter obstoj
pritiskov in groženj, ki so posledica antropogenih sprememb: gnojenje, spremembe vodnega režima,
zaraščanje, prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in v nekaterih primerih neusmerjen obisk
(teptanje s strani obiskovalcev). Zaradi svoje majhnosti so območja s temi habitatnimi tipi in vrstami še
posebej ranljiva, stanje njihove ohranjenosti pa ima trend slabšanja.
V projektu bomo z odkupom zemljišč in vzpostavitvijo skrbništva ter pogodbenega varstva omogočili
ustrezno upravljanje na površinah s tarčnimi habitatnimi tipi in vrstami. Na skupno 53,7 ha bomo z ukrepi
odstranjevanja zarasti, odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst in vzpostavitvijo primerne kmetijske prakse
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izboljšali stanje ohranjenosti tarčnih habitatnih tipov in vrst. Na skupno 11,3 ha pa bomo z izboljšanjem
vodnega režima in odstranitvijo večje zarasti omogočili obnovitev HT in habitatov vrst.
Na nekaterih območjih, kjer je smiselno in naravovarstveno sprejemljivo, bomo poleg neposrednih ukrepov
za izboljšanje stanja ohranjenosti tarčnih habitatnih tipov in vrst uredili tudi obiskovanje in doživljanje
narave ter pripravili vsebine za interpretacijo na zgledno urejenih naravovarstvenih površinah. Aktivnosti
informiranja in komuniciranja bodo usmerjene v ozaveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva, otrok,
strokovne javnosti in obiskovalcev ohranjene narave.
Vloga Občine Bled v projektu: Na projektnih območjih Natura 2000 Bled – Podhom, Brje – Zasip in Povirje
vzhodno od Bodešč odkupiti zemljišča, odstranjevati zarast in tujerodne rastlinske vrste, izboljšati hidrološke
razmere, vzpostaviti prilagojeno kmetijsko prakso in na območju Bodešč postaviti interpretacijsko
infrastrukturo.
Več o projektu: https://www.malabarja-marja.si/
NRP: Stanje projekta
20110126 Projekt MARJA.....3.000,00 €
Pričetek v januarju 2018, predviden zaključek projekta 31. 12. 2023. Odkupljena so zemljišča na projektnih
območjih v Bodeščah in Podhomu, zarast na projektnih območjih je odstranjena, štiri akcije odstranjevanja
tujerodnih rastlinskih vrst v Bodeščah so izvedene. V projektu se predvideva nadaljnje vzpostavljanje
prilagojene kmetijske praske in odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst.
20 1 10 1 2 6 P ro je k t M A RJ A
402099 Drugi splošni material in storitve

20110128-1 Urejanje območja soteske Vintgar

3. 0 00 €
3.000 €
2.500 €

Namen in cilj
TD Gorje za urejanje poti občini letno namenja 20.000€ sredstev. Občina Bled bo ta sredstva namenila za
urejanje poti Vintgar – Sv. Katarina – Podhom.
20110128 Urejanje območja soteske Vintgar.....2.500,00 €
NRP: Stanje projekta
20110128 Urejanje območja soteske Vintgar.....2.500,00 €
20 1 10 1 2 8 U re j an j e o bm oč j a s o te sk e Vi n tg a r

2. 5 00 €

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

1.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.000 €

420800 Študija o izvedljivosti projekta

20110129-1 Urejanje Grajske skale in Grajskega hriba

500 €
35.500 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena geološkim raziskavam grajske skale in sanaciji grajske skale.
NRP: Stanje projekta
20110129 Urejanje Grajske skale in Grajskega hriba.....35.500,00 €
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20 1 10 1 2 9 U re j an je G r aj s ke sk al e i n G r a js k e g a h r ib a

35 . 50 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

30.000 €

420801 Investicijski nadzor

500 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 €

20150103-1 Vzdrževanje in obnova športnih objektov ( Športna dvorana
Bled)
2.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju objekta po prioritetnem programu.
NRP: Stanje projekta
20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov (Športna dvorana Bled) ......... 2.000,00 €.
20 1 50 1 0 3 V zd rže v a nj e in o bn ov a šp or t nih ob je k t ov
42050080 Vzdrževanje in obnova športnih objektov

20150103-4 Investicijsko vzdrževanje športnih igrišč po KS -ih

2. 0 00 €
2.000 €
3.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju športnih igrišč po KS.
NRP: Stanje projekta
Redno investicijsko vzdrževanje:
20150103-4 - Investicijsko vzdrževanje športnih igrišč po KS-ih ......... 3.000,00 €.
20 1 50 1 0 3 V zd rže v a nj e in o bn ov a šp or t nih ob je k t ov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

20150109-1 Mini golf - investicije iz sr. najemnin

3. 0 00 €
3.000 €
1.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju objekta Mini golf, iz sredstev najemnin.
NRP: Stanje projekta
redno investicijsko vzdrževanje iz sredstev najemnin
- 20150109-1 Mini golf - investicije iz sr. najemnin .................... 1.000,00 €
20 1 50 1 0 3 V zd rže v a nj e in o bn ov a šp or t nih ob je k t ov
42050080 Vzdrževanje in obnova športnih objektov

20150501-3 ŠD Bled - investicije, osnovna sredstva

1. 0 00 €
1.000 €
33.800 €

Namen in cilj
V proračunu občine so za leto 2023 za Športno dvorano Bled planirana investicijska sredstva v osnovna
sredstva, v višini 33.800 €, ki predstavljajo tretji - zadnji obrok kupnine za nakup Rolbe.
NRP: Stanje projekta
Investicija predstavlja tretji - zadnji obrok kupnine za nakup Rolbe za Športno dvorano Bled
- 20150501-3 ŠD Bled - investicije, osnovna sredstva ............................. 33.800,00 €
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20 1 50 5 0 1 In ve s ti ci je - Š p o r tn o d v o r a no
42030012 Rolba - za ŠD Bled

20150501-5 ŠD Bled - strojnica

33 . 80 0 €
33.800 €
850.000 €

Namen in cilj
V proračunu občine za leto 2023 so planirana investicijska sredstva za Športno dvorano Bled v višini
850.000,00 €, ki bodo namenjena novi strojnici.
Menjava hladilnega sistema v Športni dvorani Bled je namreč nujna zaradi okvare napeljave v letu 2021.
Investicija bo izvedena enofazno in sicer menjava 3 kompresorjev in hladilnih cevi hkrati. Nova tehnologija bo
opremljena še s toplotno črpalko s katero se bo v Športni dvorani dogrevalo sanitarno vodo.
NRP: Stanje projekta
20150501- 5 ŠD Bled - strojnica .......................... 850.000,00 €
20 1 50 5 0 1 In ve s ti ci je - Š p o r tn o d v o r a no

85 0 .0 0 0 €

42050079 ŠD Bled - strojnica

850.000 €

20150503-1 Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove

2.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju FD Bled, skladno s sprejetim planom
investicijskega vzdrževanja.
NRP: Stanje projekta
Redno investicijsko vzdrževanje objekta Festivalne dvorane Bled
20150503-1 Festivalna dvorana Bled - sofinanciranje obnove ....... 2.000,00 €.
20 1 50 5 0 3 Fe st i va l n a d vo r a n a
43230010 Sofinanciranje obnove FD

20150506-0 Grajsko kopališče

2. 0 00 €
2.000 €
10.000 €

Namen in cilj
V proračunu za leto 2023 so predvidena sredstva v višini 10.000 € za izdelavo projekta obnove Grajskega
kopališča.
NRP: Stanje projekta
20150506-0 Grajsko kopališče .................. 10.000,00 €
20 1 50 5 0 6 In ve s ti ci je v G r a js k o k op al i šč e
42080450 Grajsko kopališče-projekti obnove kopališča

20160104-1 Gradnja gozdnih cest

10 . 00 0 €
10.000 €
60.000 €

Namen in cilj
Vzdrževanje gozdnih cest poteka usklajeno s programom Zavoda za gozdove Slovenije, OE Bled. Planirana so
sledeča dela: zimsko vzdrževanje: posipanje in pluženje letno vzdrževanje: nasipanje, grediranje, čiščenje
brežin, čiščenje cest ročno in strojno, izgradnja muld, vgradnja dražnikov, čiščenje propustov, sanacije
usadov, plazov, popravilo ograj, vzdrževanje mostov. Urejanje gozdnih vlak poteka na področjih, kjer je večja
izkoriščenost gozda, več uporabnikov in večji vpliv naravnih pogojev (neurja, hudourniki).
NRP: Stanje projekta
20160103 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....60.000,00 €
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20 1 60 1 0 3 V zd rže v a nj e in g r ad n j a g ozd nih c es t

60 . 00 0 €

42050001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

55.000 €

42050084 Gozdne vlake - vzdrževanje in obnova

5.000 €

20160201-10 Ribno: Izletniška in Savska ulica

5.600 €

Namen in cilj
Projekt predvideva celotno rekonstrukcijo Izletniške ceste od hotela Ribno do vključno rekonstrukcije
križišča na glavni cesti Ribno - Selo - Bled. Projekt vključuje celotno ureditev komunalne infrastrukture.
NRP: Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija.
20 1 60 2 0 1 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a l ok al ni h in kr a j e vn ih ce s t

5. 5 00 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5.000 €

420801 Investicijski nadzor

500 €

20 1 70 2 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a vo d o v od n eg a s i st em a

10 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

20160201-11 Ukrepi trajnostne mobilnosti

100 €
10.600 €

Namen in cilj
Ukrepi trajnostne mobilnosti pomenijo promocijo trajnostne mobilnosti med občani in obiskovalci, izvedbo
manjših ukrepov za promocijo trajnostne mobilnosti (prometna signalizacija, prikazovalniki hitrosti, ...),
financiranje ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti v šolah in vrtcih, izvajanje dejavnosti sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
NRP: Stanje projekta
V izvajanju.
20010314 Sredstva za delovanje SPVCP.....5.000,00 €
20160101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest.....5.600,00 €
20 0 10 3 1 4 S r ed s t v a z a d el o v an je S PVC P

5. 0 00 €

42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo)
5.000 €
20 1 60 1 0 1 Up r avl j an j e in te k oč e vzd r že v an je l ok al nih in kr a je v n ih ce s t

5. 6 00 €

40209925 Zapora cest - storitev rediteljske službe

100 €

40251406 Nadzorni center-aplikacija za potopne stebričke

20160201-22 Preplastitev odsekov občinskih cest

5.500 €
150.000 €

Namen in cilj
Predvidena je preplastitev občinskih javnih cest, na katerih redno vzdrževanje ni več možno zaradi
preslabega stanja vozišča.
NRP: Stanje projekta
Za projekt je pripravljena projektna dokumentacija.
20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....150.000,00 €
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20 1 60 2 0 1 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a l ok al ni h in kr a j e vn ih ce s t
42050002 Investicijsko vzdrževanje in obnova cest

20160201-23 Ureditev ceste - Sebenje

15 0 .0 0 0 €
150.000 €
14.000 €

Namen in cilj
Predvidena je celotna rekonstrukcija občinske javne ceste Sebenjske ceste vključno z razširitvijo za potrebe
površin za pešce.
NRP: Stanje projekta
Projektna dokumentacija v izdelavi.
20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....10.000,00 €
20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema.....4.000,00 €
20 1 60 2 0 1 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a l ok al ni h i n kr a j e vn ih ce s t

10 . 00 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000 €

20 1 70 2 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a vo d o v od n eg a s i st em a

4. 0 00 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4.000 €

20160201-27 Ureditev Savske ceste-Mačkovec v sklopu kol.pove zave BedBohinj
165.000 €
Namen in cilj
V sklopu izvedbe projekta državne kolesarske povezave Bled - Bohinj je predvidena sanacija obstoječega
vozišča od Savske ceste proti Mačkovcu.
NRP: Stanje projekta
Za projekt je pripravljena projektna dokumentacija.
20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....150.000,00 €
20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije.....15.000,00 €
20 1 60 2 0 1 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a l ok al ni h in kr a j e vn ih ce s t

15 0 .0 0 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

150.000 €

20 1 70 2 0 6 G r ad nj a in ob n ov a me te o r ne ka n al i z ac ij e

15 . 00 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

20160201-28 Sočasne investicije z DRSI

15.000 €
93.000 €

Namen in cilj
Predvidena je sočasna obnova pločnikov in pešpoti ob državnih cestah. Gre za investicije, ki so vezane na
rekonstrukcijo državnih cest znotraj občine Bled. V letu 2022 in 2023 se predvideva ureditev manjkajoče
kolesarske povezave od Betinskega klanca do Petrola ob sočasni investiciji v JRC.
NRP: Stanje projekta
S projektom ureditve kolesarske povezave od Betinskega klanca do Petrola pričnemo v letu 2022, ob začetku
gradnje JRC, in zaključujemo v letu 2023.
20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....22.000,00 €
20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema.....10.000,00 €
20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave.....4.000,00 €
20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije.....2.000,00 €
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20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije.....3.000,00 €
20 1 60 2 0 1 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a l ok al ni h in kr a j e vn ih ce s t

12 . 00 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

10.000 €

420801 Investicijski nadzor

2.000 €

20 1 60 2 1 3 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a kol es a r sk ih p ov e za v

61 . 00 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

30.000 €

420600 Nakup zemljišč

30.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.000 €

20 1 70 2 0 4 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a j a v ne r azs ve tl j av e

10 . 00 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

10.000 €

20 1 70 2 0 6 G r ad nj a in ob n ov a me te o r ne ka n al i z ac ij e

10 . 00 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

10.000 €

20160201-4 Investicijsko vzdrževanje in gr adnja lokalnih in krajevnih cest
310.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanje občinskih javnih cest, ki obsegajo novogradnje in
rekonstrukcije občinskih javnih cest vključno s prometnimi ureditvami javnih cest. V okviru NRP so
predvidena sredstva namenjena rekonstrukciji cest po koncesijski pogodbi, nakupi zemljišč zaradi gradnje oz.
rekonstrukcije cest, nadzor nad gradnjo ter sredstva za projektno dokumentacijo načrtovanih rekonstrukcij,
novogradenj in investicijsko vzdrževalnih del.
NRP: Stanje projekta
Investicija se stalno izvaja skladno z načrtovanimi investicijami sočasno z izgradnjo komunalne
infrastrukture.
20 1 60 2 0 1 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a l ok al ni h in kr a j e vn ih ce s t

31 0 .0 0 0 €

42040242 Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi

140.000 €

42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest

130.000 €

420600 Nakup zemljišč

20.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15.000 €

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

5.000 €

20160201-6 Priprava Celostne prometne strategije Občine Bled

20.000 €

Namen in cilj
Novelacija Celostne prometne strategije Občine Bled.
NRP: Stanje projekta
V 2022 je predviden izbor pripravljavca CPS in zaključek ter sprejem na seji občinskega sveta v letu 2023.
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20 1 60 2 0 1 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a l ok al ni h in kr a j e vn ih ce s t
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

20160201-8 Komunalna ureditev območja Dobe

20 . 00 0 €
20.000 €
45.000 €

Namen in cilj
Cilj investicije je obnova dotrajanega vodovodnega omrežja sočasno z izgradnjo ostale komunalne
infrastrukture ( NN kablovod, javna razsvetljava ) na območju naselja Dobe ter izgradnja ločenega
kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih in padavinski voda.
NRP: Stanje projekta
Idejne zasnove
20 1 60 2 0 1 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a l ok al ni h in kr a j e vn ih ce s t
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
20 1 70 2 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a vo d o v od n eg a s i st em a
420401 Novogradnje

20160201-9 Komunalna ureditev območja ZN Koritno

20 . 00 0 €
20.000 €
25 . 00 0 €
25.000 €
97.000 €

Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture in ceste znotraj območja ZN Koritno.
NRP: Stanje projekta
V izvajanju.
20 1 60 2 0 1 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a l ok al ni h in kr a j e vn ih ce s t
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor

20160209-10 Gradnja obvoznic

97 . 00 0 €
95.000 €
2.000 €
365.000 €

Namen in cilj
Direkcija RS za infrastrukturo vodi projekt izgradnje južne razbremenilne ceste na Bledu (R1-209/1089 BledSoteska), katere gradnja se bo izvajala na podlagi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska) (Ur. l. RS, št. 27/2012). Odkup zemljišč je v
celoti voden s strani DRSI. Občina Bled je na podlagi sklenjenega protokola o sofinanciranju dolžna kriti
stroške v deležu 8,73%,kar vključuje tudi gradnjo kanalizacije v delu območja trase razbremenilne ceste.
20160209 Južna razbremenilna cesta.....365.000,00 €
NRP: Stanje projekta
V letu 2023 se bo zaključevala 1. faza JRC (krožišče na Betinu), potekale bodo priprave za nadaljevanje
izvedbe.

122

20 1 60 2 0 9 Ju ž n a r a zb r em en il n a c e st a
42040155 Južna razbremenilna cesta - novogradnja
42040157 Kanalizacija Betin-v sklopu JRC

36 5 .0 0 0 €
275.000 €
70.000 €

420600 Nakup zemljišč

5.000 €

420801 Investicijski nadzor

3.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

20160213-1 Kolesarska povezava Bled - Bohinj

12.000 €
802.299 €

Namen in cilj
Namen projekta
Namen projekta je urediti varno kolesarsko povezavo krajev med med Bledom in Bohinjsko Bistrico, s čemer
bi del dnevne migracije zaposlenih in šolarjev območja med Bledom in Bohinjsko Bistrico prenesli na
nemotoriziran potniški promet.
Projekt predvideva izgradnjo kolesarske povezave med Bledom in Bohinjsko Bistrico in s tem povezovanje
dveh zaposlitvenih centrov in turističnih središč na Gorenjskem.
Ob izgradnji kolesarske povezave se bo povečal potencial za razvoj novih turističnih produktov na destinaciji
Julijske Alpe in na ta način okrepilo gospodarstvo, prebivalcem ob trasi kolesarske povezave bodo omogočene
tudi dnevne migracije s kolesom do središč za svoje dnevne potrebe…
Z vzpostavitvijo kolesarske poti se bo izboljšala trajnostna dostopnost do javnih funkcij, delovnih mest, šol...,
delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini, se bo povečal, zmanjšali se bodo negativni
vplivi na okolje (zmanjševanje emisij CO2).
20160217 Kolesarska povezava Bled-Bohinj.....802.299,10 €
NRP: Stanje projekta
V letu 2023 je predvidena izvedba gradnje, ki se bo končala v letu 2024.
20 1 60 2 1 7 K ol es a r sk a p ov ez av a Bl ed -B oh in j
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor

20170101-2 Parki in druge javne površine

80 2 .2 9 9 €
798.369 €
3.930 €
10.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena negi drevnine, zasaditvi novih dreves, ureditvi cvetličnih gred in drugim investivijam
v parkovno infrastrukturo.
20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin.....10.000,00 €
NRP: Stanje projekta
V izvajanju.
20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin.....10.000,00 €
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20 1 70 1 0 1 Te k oč e vzd rž ev a nj e zel e nih i n d r u gih j av nih p ov r ši n

10 . 00 0 €

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

5.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 €

20170103-1 Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč

65.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju pokopališke infrastrukture in izdelavi potrebne
dokumentacije za širitev pokopališč Ribno, Bled in Bohinjska Bela, ter nakupu zemljišč.
20170103 Vzdrževanje pokopališč.....65.000,00 €
NRP: Stanje projekta
20170103 Vzdrževanje pokopališč.....65.000,00 €
20 1 70 1 0 3 V zd rže v a nj e p o k op al i šč

65 . 00 0 €

42040214 Novi del pokopališča Ribno

50.000 €

42050020 Pokopališče - obnova: Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip

10.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

20170202-1 Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja

5.000 €
18.000 €

Namen in cilj
Hidrantno omrežje je namenjeno za zagotavljanje požarne varnosti.
NRP: Stanje projekta
Vzdrževanje hidrantnega omrežje je stalna naloga, ki jo zagotavlja javno vodovodno omrežje, za katero so
pristojne lokalne skupnosti oz. v
njihovem imenu skrbi upravljalec vodovodnega sistema.
20 1 70 2 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a vo d o v od n eg a s i st em a
42050053 Hidrantno omrežje v občini Bled

18 . 00 0 €
18.000 €

20170202-14 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene
obnove
100.000 €
Namen in cilj
Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na
celotnem področju občine Bled. S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni
oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode.
NRP: Stanje projekta
Projekt se stalno izvaja.
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20 1 70 2 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a vo d o v od n eg a s i st em a
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

10 0 .0 0 0 €
87.500 €

420801 Investicijski nadzor

4.000 €

42080482 Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem

7.000 €

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

1.500 €

20170202-17 Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij

25.000 €

Namen in cilj
Neonesnaženi vodni viri so predpogoj za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom.
Varna oskrba s pitno vodo temelji na varovanju virov pitne vode z vodovarstvenimi območji, opredeljenimi s
predpisi, na katerih je prepovedana oziroma omejena vsaka dejavnost ali poseg v prostor, ki bi ogrožal
kakovost ali količino vodnih virov.
NRP: Stanje projekta
Projekt se stalno izvaja.
20 1 70 2 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a vo d o v od n eg a s i st em a

25 . 00 0 €

42050025 Investicijsko vzdrž. in izboljšave vodnih virov

15.000 €

420800 Študija o izvedljivosti projekta

10.000 €

20170202-18 Vodovod Radovna

7.000 €

Namen in cilj
Vodovod Radovna oskrbuje s pitno vodo prebivalce na območju občine Bled, Občine Gorje in občino
Radovljico.
Dolgoročno se kaže velik problem v zastarelost omrežja in posledično naraščajočih vodnih
izgubah ter stroških vzdrževanja in upravljanja. Posodabljanje omrežja, zniževanje stroškov
upravljanja in vzdrževanja in zmanjševanje vodnih izgub terja povečanje investicijskih vlaganj
v vodovodno omrežje.
Ciljno stanje oskrbe s pitno vodo opredeljujejo naslednji strateški cilji:
- zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo in zaščito vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne količine),
- zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda),
- zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo.
NRP: Stanje projekta
Projekt se stalno izvaja.
20 1 70 2 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a vo d o v od n eg a s i st em a

7. 0 00 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.000 €

20170202-21 Investicije iz Načrta za okrevanje in odpornost ( komunalna
infrastruktura )
645.500 €
Namen in cilj
Predvideva se komunalna ureditev Pod Kozarco, Kolodvorske ceste (1. faza) in odseka Bled - Koritno Bodešče.
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NRP: Stanje projekta
Projekt poteka v letih 2022 in 2023 in je vezan na pridobitev sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost.
MOP v decembru 2021 napoveduje sofinanciranje investicij v kanalizacijo in vodovod. Razpisa do priprave
proračuna še ni.
20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest.....107.000,00 €
20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema.....199.000,00 €
20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave.....27.000,00 €
20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije.....166.500,00 €
20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije.....146.000,00 €
20 1 60 2 0 1 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a l ok al ni h in kr a j e vn ih ce s t

10 7 .0 0 0 €

4205000101 Inv.vzdrževanje_Pod Kozarco

10.000 €

4205000102 Inv.vzdrževanje_Bled-Koritno-Bodešče

60.000 €

4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta

20.000 €

4208010103 Inv.nadzor_Kolodvorska cesta

6.000 €

4208040101 Načrti in dr.proj.dok. _ Pod Kozarco

1.000 €

4208040103 Načrti in dr.proj.dok. _ Kolodvorska cesta
20 1 70 2 0 2 V zd rže v a nj e in o bn ov a vo d o v od n eg a s i st em a
4205000102 Inv.vzdrževanje_Bled-Koritno-Bodešče
4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta

10.000 €
19 9 .0 0 0 €
50.000 €
140.000 €

4208010102 Inv.nadzor_Bled-Koritno-Bodešče

4.000 €

4208040102 Načrti in dr.proj.dok. _ Bled-Koritno-Bodešče

5.000 €

20 1 70 2 0 4 In ve s ti ci js ko v zd rž ev a nj e i n g r a d nj a j a v ne r azs ve tl j av e
4205000101 Inv.vzdrževanje_Pod Kozarco

27 . 00 0 €
2.000 €

4205000102 Inv.vzdrževanje_Bled-Koritno-Bodešče

15.000 €

4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta

10.000 €

20 1 70 2 0 6 G r ad nj a in ob n ov a me te o r ne ka n al i z ac ij e
4204010101 Novogradnje _Pod Kozarco
4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta
4208010101 Inv.nadzor_Pod Kozarco
20 1 70 3 0 3 G r ad nj a in ob n ov a fe k al n e k a n al i za ci je
4204010101 Novogradnje _Pod Kozarco
4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta

16 6 .5 0 0 €
15.000 €
150.000 €
1.500 €
14 6 .0 0 0 €
20.000 €
120.000 €

4208010101 Inv.nadzor_Pod Kozarco

3.000 €

4208010103 Inv.nadzor_Kolodvorska cesta

3.000 €

20170204-10 Drogovi in ostala oprema za JR

150.000 €

Namen in cilj
V 2023 se prednostno ureja stare investicije iz preteklih let po večletnem programu GJS javne razsvetljave za
obdobje od 2021 in dalje.

126

NRP: Stanje projekta
Urejanje starih investicij s takšno dinamiko bo potekalo še nekaj let ob sočasni kompletni izvedbi novih
projektov.
20 1 70 2 0 4 In ve s ti ci js ko vzd rž ev a nj e i n g r a d nj a j a v ne r azs ve tl j av e
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

20170205-1 Gospodarjenje z odpadki

15 0 .0 0 0 €
150.000 €
28.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev za zbiranje odpadkov.
NRP: Stanje projekta
20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke.....10.000,00 €
20 1 70 4 0 5 S o fi n an ci r a nj e g r ad nj e zb i rn ih ce nt r o v z a od p ad ke
42030009 Nakup dr. OS za ločeno zbiranje odpadkov

28 . 00 0 €
20.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

8.000 €

20170503-1 Jezerska promenada

30.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je prenova jezerske promenade skladno s pridobljeno natečajno rešitvijo.
NRP: Stanje projekta
V letu 2023 je deloma planirana izvedba gradnje. Nadaljuje se projektiranje 2. faze.
20 1 60 2 1 8 J eze r sk a p r om en a d a
42080454 Jezerska promenada - projektna dokumentacija

30 . 00 0 €
30.000 €

20170601-2 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske ( TEN)

500 €

Namen in cilj
20170601 Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske.....500,00 €
NRP: Stanje projekta
20 1 70 6 0 1 S o fi n an ci r a nj e Lo k al ne e n er g et s k e a ge nc i je G o re nj s ke
42089930 Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske (TEN)

20180502-1 Zagotavljanje socialnih stanovanj

50 0 €
500 €
20.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi občinskih najemnih stanovanj in objektov.
20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj.....20.000,00 €
NRP: Stanje projekta
20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj.....20.000,00 €
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20 1 80 1 0 2 Up r avl j an j e in te k oč e vzd r že v an je ob či ns k ih s t an o va n j
42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

20 . 00 0 €
20.000 €

20190101-1 Prostorsko načrtovanje - drugo

40.000 €

Namen in cilj
Sredstva omogočajo pridobivanje projektne dokumentacije, izvedbe strokovnih prostorskih preveritev za
posege, ki še nimajo opredeljene podrobnejše klasifikacije v načrtu razvojnih programov.
NRP: Stanje projekta
V okviru prostorskih preveritev bodo glede na izražene potrebe pridobljene strokovne podlage in preveritve.
20 1 90 1 0 1 S r ed s t v a z a p rip r a vo p r os t o rs ke d o ku m en t ac i je

40 . 00 0 €

420800 Študija o izvedljivosti projekta

20.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000 €

20190101-2 OPN Občine Bled

30.000 €

Namen in cilj
Občinski prostorski načrt predstavlja temeljni prostorski akt občine, ki določa namensko rabo prostora in
pogoje za izvajanje posegov v prostor. Določa tudi območja, za katera se predvideva sprejem občinskih
podrobnih prostorskih načrtov.
NRP: Stanje projekta
V fazi priprave je postopek sprememb in dopolnitev OPN, pričet s sklepom o pričetku postopka v letu 2015.
Predviden sprejem sprememb in dopolnitev je do konca leta 2022.
20 1 90 1 0 1 S r ed s t v a z a p rip r a vo p r os t o rs ke d o ku m en t a c i je
42080422 OPN Občine Bled

30 . 00 0 €
30.000 €

20190101-25 OPPN Poslovno komunalno območje Kozarca

15.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je priprava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta Za Kozarco, ki bo podal
pogoje za umeščanje objektov in ureditev za izvajanje dejavnosti Infrastrukture Bled, prostore za skladišča
civilne zaščite, občinskega redarstva, arhiva Občine Bled.
NRP: Stanje projekta
V letu 2019 so bile v pripravi variantne strokovne rešitve, na podlagi katerih bo izbrana rešitev, ki bo podlaga
za občinski podrobni prostorski načrt. Postopek OPPN se bo pričel v letu 2022, zaključil pa predvidoma v
2023.
20 1 90 1 0 1 S r ed s t v a z a p rip r a vo p r os t o rs ke d o ku m en t ac i je
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15 . 00 0 €
15.000 €

20190101-26 OPPN Alpski bloki

5.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je priprava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta Alpski bloki, ki bo podal
pogoje za umeščanje objektov in ureditev.
NRP: Stanje projekta
Pristopiti je potrebno k celoviti analizi potreb obstoječega naselja, ki vključuje predvsem problematiko
parkiranja in zelenih površin za vrtičkarstvo. V nadaljevanju se bo na tej osnovi lahko pristopilo k variantnim
prostorskim preveritvam, ki bodo služile kot osnova za pripravo OPPN.
20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije

5. 0 00 €
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420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 €

20190101-27 OPPN Središče Bleda

5.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je priprava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za središče Bleda, ki
obsega območje glavne avtobusne postaje, območje hotela Krim in ledene dvorane in Prešernovo cesto z
južnim zaledjem do roba OPPN ožje središče Bleda. Sprejeti OPPN bo podal pogoje za izvajanje posegov v
prostor in bo podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj.
NRP: Stanje projekta
V letu 2019 je bila pripravljena projektna naloga. V letu 2020 je bil namen pridobiti strokovne podlage za
posamezna območja ter opraviti javno razpravo izhodišč, ki bodo podlaga za pričetek postopka. Zaradi
odsotnosti deležnikov v situaciji covid 19 do navedene faze še ni prišlo, posledično se sredstva v letu 2022 in
2023 ne zagotavljajo.
20 1 90 1 0 1 S r ed s t v a z a p rip r a vo p r os t o rs ke d o ku m en t ac i je

5. 0 00 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 €

20190101-28 OPPN Ožje središče Bleda

15.000 €

Namen in cilj
Namen je priprava in sprejem 4. sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za
središče Bleda, na podlagi nekaterih izkazanih potreb subjektov znotraj območja.
NRP: Stanje projekta
V letu 2022 in 2023 je predviden sprejem 4. sprememb in dopolnitev OPPN ožje središče Bleda. V letu 2020 in
2021 so bile v pripravi strokovne podlage za urejanje osrednjega parka, ki bodo poleg posameznih izkazanih
potreb subjektov osnova za pričetek postopka.
20 1 90 1 0 1 S r ed s t v a z a p rip r a vo p r os t o rs ke d o ku m en t ac i je

15 . 00 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15.000 €

20190101-30 OPPN Dobe

10.000 €

Namen in cilj
Namen je priprava in sprejem OPPN Dobe, ki bo podal pogoje za posege v prostor na obstoječih objektih in
površinah za širitev naselja na vzhodu in severu. Zaradi kompleksne problematike v povezavi z nezadostno
prometno opremljenostjo območja je pred omogočanjem širitve naselja potrebno načrtovati celovito rešitev
prometa ter javnih zelenih površin naselja.
NRP: Stanje projekta
20 1 90 1 0 1 S r ed s t v a z a p rip r a vo p r os t o rs ke d o ku m en t ac i je
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10 . 00 0 €

10.000 €
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20260106-1 Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled

187.000 €

20 2 60 1 0 6 Od p l ač il o k red i t a S ID b a n ka -V rt ec Bl ed

18 7 .0 0 0 €

55010105 Odplačilo kredita - Energetska sanacija Vrtca Bled-SID banka_do 13.2.2025

187.000 €

20260107-1 Odplačilo kredita SID banka - KD Boh.Bela

43.000 €

20 2 60 1 0 7 Od p l ač il o k red i t a S ID b a n ka - KD Boh . B el a

43 . 00 0 €

55010106 Odplačilo kredita - KD Boh. Bela _ do 23.5.2025

43.000 €

20260108-1 Odplačilo kredita SID banka - SRC

63.000 €

20 2 60 1 0 8 Od p l ač il o k red i t a S ID b a n ka - S R C

63 . 00 0 €

55010107 Odplačilo kredita - SRC _ do 23.7.2025

63.000 €

20260109-1 Rečiška c.- Odplačila kreditov državnemu proračunu dolgoročni kredit
19.444 €
20 2 60 1 0 9 Re či šk a c . - Od p l a čil a kr ed it o v d r ža vn em u p r o r ač u nu - d ol go r oč ni k red i t
19 . 44 4 €
55030701 Vračilo povr.sr.MGRT-Rečiška c.-dolg.kredit-vloga 2016-do 15.9.2026

9.555 €

55030702 Vračilo povr.sr.MGRT-Rečiška c.-dolg.kredit-vloga 2017-do 15.9.2027

9.889 €

20260110-1 Odplačilo kredita - najet 2022

198.600 €

20 2 60 1 1 0 Od p l ač il o k red i t a - n a je t 2 0 22

19 8 .6 0 0 €

55010108 Odplačilo kredita-najet 2022 ( začetek odplačila 2023)

198.600 €

Pripravili:
Nataša Hribar v sodelovanju s
strokovnimi sodelavci
Bled, december 2021
ŽUPAN OBČINE BLED
Janez Fajfar
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
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Priloge:
-

I. Splošni del
II. Posebni del
III. Načrt razvojnih programov 2023 do 2026 in dalje
Priloga I: Ekonomska klasifikacija
Priloga II: Programska klasifikacija
Priloga III: Povezava med programsko in funkcionalno klasifikacijo
Kadrovski načrt občinske uprave Občine Bled in Medobčinskega inšpektorata občin Bled, Bohinj in
Železniki za leti 2023 in 2024
Stanovanjski program za leto 2023
Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2023
Letni program športa v Občini Bled v letu 2023
Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023
Finančni načrt – nepremično premoženje za leto 2023
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