
ODHODKI - OBRAZLOŽITEV SPREMEMB:
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1 2 3 4 5 6

20010101 Sredstva za plačilo župana 53.134,90 53.159,33 24,43

400100 Regres za letni dopust 1.050,00 1.074,43 24,43 uskladitev z višino regresa za leto 2022

20010102 Plačila v zvezi z delom občinske uprave 914.672,91 915.672,91 1.000,00

400100 Regres za letni dopust 25.000,00 26.000,00 1.000,00 uskladitev z višino regresa za leto 2022

20010304 Stroški objav in naročnin ter literature 40.780,79 41.327,61 546,82

40200401 Naročnine ( na časopise,revije,portal Lexpera) 9.822,61 10.000,00 177,39

40200607 Stroški objav - drugi 2.992,93 3.362,36 369,43

20010309 Drugi stroški v kabinetu župana 16.339,28 18.439,28 2.100,00

Stroški v kabinetu župana se povečujejo skupaj za 2.100 € iz razloga, ker je župan 

za letošnje leto prejel veliko več povabil v  tujino,  kot v preteklem kovidnem letu, 

prav tako več vabil tudi na srečanja raznih diplomatov doma.

40201003 Gostinske storitve 3.000,00 4.500,00 1.500,00

40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 4.000,00 3.500,00 -500,00

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 1.900,00 0,00 -1.900,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 500,00 2.000,00 1.500,00

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 50,00 550,00 500,00

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 50,00 550,00 500,00

402405 Stroški prevoza v tujini 50,00 550,00 500,00

20010314 Sredstva za delovanje SPVCP 9.895,21 12.895,21 3.000,00

42050095

Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in 

drugo) 5.000,00 8.000,00 3.000,00 za izvedbo ETM, digitalizacija voznih redov v Julijskih Alpah

20010315 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 43.067,24 44.067,24 1.000,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.000,00 8.000,00 1.000,00 višji stroški ogrevanja ogrevanje

20010351 Režijski obrat - upravljanje parkirišč 395.318,36 347.730,33 -47.588,03

40250308

Tekoče vzdrževanje: Urejanje parkirišč, parkirne ure, 

stebrički,... 85.000,00 153.878,62 68.878,62

zaradi višjih cen se se pričakuje podražitev odvoza smeti, čiščenje košnja, 

pometanje, vključitev sistema štetja prometa.

40250334 Parkirišča - zimska služba 27.000,00 8.121,38 -18.878,62 zmanjšanje, glede na dejansko potrebna sredstva

40269910 Uporabnina- sistem bike-sharing 1.100,00 0,00 -1.100,00

420401 Novogradnje 196.488,03 100.000,00 -96.488,03

Zmanjšanje, zaradi pričetka investicije parkirišče pod Blejskim gradom, jeseni 

2022, po izdaji gradbenega dovoljenja, ki je v postopku pridobivanja. Glede na 

trenutno stanje ocenjujemo, da se bo letos realiziralo manj del od napovedanih, 

preostanek sredstev bomo planirali v letu 2023, ko bo investicija zaključena. 

20010353

RO - Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega 

jezera 55.100,00 67.788,00 12.688,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 34.568,80 47.256,80 12.688,00

Na MGRT je bil v okviru razpisa Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in 

skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah 

oddan projekt Popolni zavesljaj. V kolikor bomo uspešni na projektu, pričakujemo 

povračilo sredstev v letu  6.240,00 EUR, (2022=6.240, 2023=124.542, 

2023=115.059,37, skupaj = 245.841,37)

20010501 Tekoča proračunska rezerva 68.139,28 100.000,00 31.860,72

409000 Splošna proračunska rezervacija 68.139,28 100.000,00 31.860,72 povečanje na višino, kot je bila planirana v sprejetem planu
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20010502

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih 

nesreč 25.000,00 25.000,00 0,00

409100 Proračunska rezerva 25.000,00 25.000,00 0,00

povečanje za 25.000, tako da skupna rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 

v letu 2022 znaša 50.000 €.

20010803 Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 50.859,37 74.789,86 23.930,49

Sredstva na PP 20010803 - Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture se 

skupno povečujejo za 23.930,49 € iz razloga,  ker se menja glavni server, ki je star 

in stalno v okvari, zato se sredstva povečujejo tudi na kontu vzdrževanje 

informacijske in druge opreme, bila pa je izvedena  tudi menjava starih 

računalnikov, za katere so bila sredstva predvidena, vendar pa se je vrednost le-teh 

v tem letu povečala za skoraj 30 %.

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 7.272,83 9.000,00 1.727,17

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 10.343,68 11.500,00 1.156,32

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 5.000,00 6.000,00 1.000,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 17.454,06 18.700,00 1.245,94

420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.580,00 5.881,06 2.301,06

42029908 Nakup strežnika 0,00 16.500,00 16.500,00

20010901

MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, 

Bohinj in Železniki 858.869,46 878.869,46 20.000,00 nove zaposlitve

402100 Uniforme in službena obleka 32.000,00 42.000,00 10.000,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 45.000,00 55.000,00 10.000,00

20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 86.395,76 96.318,16 9.922,40

402200 Električna energija 6.000,00 7.000,00 1.000,00 podražitev elektrike

40220103 Stroški ogrevanja - KS-ji 9.577,60 17.000,00 7.422,40 podražitev plina

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 8.500,00 10.000,00 1.500,00 servis prezračevalnega sistema v Domu krajanov Boh.Bela

20020408 MGC Vezenine Bled - obratovanje 159.000,00 148.000,00 -11.000,00

402001 Čistilni material in storitve 42.000,00 28.000,00 -14.000,00

Na podlagi dosedanjih izkušenj in sklenjene pogodbe. 

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.000,00 1.500,00 -500,00

Nova ocena na podlagi podpisane pogodbe z izvajalcem. 

402200 Električna energija 40.000,00 15.000,00 -25.000,00

 Nova ocena na podlagi dosedanje porabe z nekaj manevrskega prostora v primeru 

dvig cen energentov.  

402203 Voda in komunalne storitve 10.000,00 3.000,00 -7.000,00

Nova ocena na podlagi dosedanje porabe. 

40250008 Tekoče vzdrževanje - objekt MGC Vezenine Bled 12.000,00 10.000,00 -2.000,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 5.000,00 2.500,00 -2.500,00

40299908 Plačilo zunanjim izvajalcem - MGC Vezenine Bled 10.000,00 50.000,00 40.000,00

V oceni str. so upoštevani enkratni str. za vzpostavitev telekomunikacij, internetne 

mreže, … ki jih je potrebno izvesti za nemoteno delovanje MGC Vezenine Bled. 

Konto se navezuje na že sklenjene pogodbe npr. za upravniške stor., računalniške 

storitve, storitve telekomunikacij, reševanje iz dvigala.

20040802 Medgeneracijski center Vezenine Bled 1.132.703,72 1.147.703,72 15.000,00

420204 Nakup drugega pohištva 639.930,81 647.930,81 8.000,00 Dodatna dela pri dobavi in izvedbi opreme. 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 16.187,46 20.187,46 4.000,00

Projektantski nadzor za projekt opreme ni bil vključen v pogodbo za projektiranje 

opreme. 
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420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.266,08 9.266,08 3.000,00

Nepredvidene aktivnosti in oprema pri zaključevanju projekta (Arnes, optika, IT 

oprema ipd.) 

20070704

Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih 

objektov 23.000,00 122.291,59 99.291,59

4208040105 Načrti in dr.proj.dok._ Pr Mrako 0,00 42.504,20 42.504,20

V sklopu izvedbe investicije "Ureditev domaačije PrMrako", ki je bila v sodelovanju 

z Zavodom za kulturo Bled prijavljena na Javni razpis MK iz Načrta za okrevanje in 

odpornost, se bo obnovilo stanovanjsko hišo, gospodarsko poslopje in uredilo vrt. 

Sočasno se poskrbi za vzpostavitev muzejske zbirke kiparja Slavka Oblaka in 

postavitev razstave kmečkega življenja.

42089932 Zasnova in izdelava vsebin in SW _ Pr Mrako 0,00 56.787,39 56.787,39 obrazložitev pri kontu 4208040105

20070707 Novi turistični produkti v občini 1.500,00 20.000,00 18.500,00

40239906 Avtobusni prevozi - Produkti Julijske Alpe 0,00 20.000,00 20.000,00 Razpis TNP-avtobusni prevoz-shuttle na Pokljuko.

40299954 Članarina za postajališča za avtodome 1.500,00 0,00 -1.500,00

Sredstev zaradi prekinitve sodelovanja z Mrežo postajališč za avtodome po 

Sloveniji (nosilec: Občina Mirna) ne potrebujemo. 

20090302 ZD Bled - novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija 191.348,74 580.549,20 389.200,46

420401 Novogradnje 173.953,40 0,00 -173.953,40

42040181 ZD Bled-dozidava-GOI dela 0,00 563.640,00 563.640,00

skupno povečanje sredstev za dozidavo objekta ZD Bled je 389.200,50 €. Projekt 

Dozidava objekta ZD Bled v višini 1.474.940,51 EUR je bil prijavljen na javni razpis 

Ministrstva za zdravje, kjer je bilo pridobljeno 702.382,40 EUR. Projekt 

sofinancirajo Občina Bled (v višini 286.116,89 EUR), Občina Gorje in OZG. Ker je 

Občina Bled vodilni partner, je potrebno projekt v celoti vključiti v proračun 

Občine Bled (2022 in 2023). 

420801 Investicijski nadzor 4.744,18 0,00 -4.744,18

4208010104 ZD Bled-dozidava-gradbeni nadzor in inženiring 0,00 16.909,20 16.909,20

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 12.651,16 0,00 -12.651,16

20110127 LAS Gorenjska košarica 53.285,18 54.285,18 1.000,00

40219919 Spremljajoče aktivnosti - Medgeneracijski živ žav 0,00 1.000,00 1.000,00

povečanje zaradi zahtev LAS Gorenjska košarica, ki si za projekte, v katerih nastopa 

več partnerjev, želijo izvedbo skupnih javnih naročil. V stroške spremljajočih 

aktivnosti je vključena tudi obvezna promocija.

20110129 Urejanje Grajske skale in Grajskega hriba 30.500,00 10.500,00 -20.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,00 0,00 -20.000,00 projekt še ni priravljen_čaka se Zavod za kulturo Bled

20110130 Projekt TANGRAM 31.882,00 0,00 -31.882,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 21.882,00 0,00 -21.882,00 zmanjšanje, ker ne bo prišlo do izvajanja projekta

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.000,00 0,00 -10.000,00 zmanjšanje, ker ne bo prišlo do izvajanja projekta

20120208 Javni zavod Turizem Bled 911.000,00 926.000,00 15.000,00

41330266 Upravljanje produktov in storitev zavoda 267.650,00 282.650,00 15.000,00 povečanje sredstev za prireditve

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 58.000,00 78.000,00 20.000,00

42080488 Športna dvorana - načrti in projektna dokumentacija 22.000,00 42.000,00 20.000,00 za pridobitev projektne dokumentacije novega hladilnega sistema v ŠD Bled

20150106 Športni park - investicijsko vzdrževanje in obnova 75.640,00 45.534,00 -30.106,00

42050082

Obnova in posodobitev Športnega parka Bledec na 

Bledu 75.640,00 45.534,00 -30.106,00

zmanjšanje, zaradi manj odobrenih sredstev od pričakovanih s strani Fundacije za 

šport, na kandidaturi za obnovo atletske steze v Športnem parku Bledec

20150505 Investicije v CSR Straža 0,00 88.065,00 88.065,00
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42050078 Straža (smuč.+sank) - inv. vzdrž. in obnova 0,00 88.065,00 88.065,00

investicije in večja vzdrževalna dela na objektu Smučišče in Sankališče Straža - 

vlaganja iz dobička iz preteklih let

20160103 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 60.700,00 58.700,00 -2.000,00

42050084 Gozdne vlake - vzdrževanje in obnova 5.000,00 3.000,00 -2.000,00 ni planiranih investicij

20160201

Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in 

krajevnih cest 1.457.768,73 1.841.647,10 383.878,37

420401 Novogradnje 414.300,00 409.931,48 -4.368,52 investicija Most Peškovca je zaključena

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 300.100,00 501.968,52 201.868,52 železniški podvoz proti Slamnikom, vir pokritja delno sredstva TNP 85.285,71 €

4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta 20.000,00 0,00 -20.000,00

Občina je projekt  želela prijaviti na sredstva MOP iz Javnega razpisa za dodelitev 

sredstev (Načrt za okrevanje in odpornost), vendar projekt ne ustreza razpisnim 

pogojem.

42050002 Investicijsko vzdrževanje in obnova cest 200.000,00 400.000,00 200.000,00 povečanje zaradi izredno slabega stanja določenih odsekov občinskih cest

42050093

Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in 

krajevnih cest 142.621,63 150.000,00 7.378,37 povečanje zaradi potreb po investicijskem vzdrževanju cest-preplastitve

4208010103 Inv.nadzor_Kolodvorska cesta 6.000,00 0,00 -6.000,00

Občina je projekt  želela prijaviti na sredstva MOP iz Javnega razpisa za dodelitev 

sredstev (Načrt za okrevanje in odpornost), vendar projekt ne ustreza razpisnim 

pogojem.

4208040101 Načrti in dr.proj.dok. _ Pod Kozarco 4.000,00 34.000,00 30.000,00

4208040103 Načrti in dr.proj.dok. _ Kolodvorska cesta 25.000,00 0,00 -25.000,00

Občina je projekt  želela prijaviti na sredstva MOP iz Javnega razpisa za dodelitev 

sredstev (Načrt za okrevanje in odpornost), vendar projekt ne ustreza razpisnim 

pogojem.

20160209 Južna razbremenilna cesta 388.000,00 156.000,00 -232.000,00

42040155 Južna razbremenilna cesta - novogradnja 275.000,00 75.000,00 -200.000,00

Zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja se zamika za prvo fazo 

projekta se zamika tudi izvedba projekta, zato se 232.000 EUR prenese v leto 

2023. 

420600 Nakup zemljišč 50.000,00 20.000,00 -30.000,00  prenos na PP 20200301

420801 Investicijski nadzor 3.000,00 1.000,00 -2.000,00

Zaradi zamika izvedbe projekta se zamika tudi investicijski nadzor. 2.000 EUR se 

prenese v leto 2023. 

20160213

Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih 

povezav 79.100,00 59.659,97 -19.440,03

42029961 Usmerjevalni znaki na javnih površinah 9.100,00 4.659,97 -4.440,03 zmanjšanje sredstev na podlagi sklenjenih pogodb z Direkcijo in RAGORjem.

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,00 0,00 -30.000,00 prenos 30.000 v 2023

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 25.000,00 15.000,00  povečanje za načrte in projektno dokumentacijo

20160217 Kolesarska povezava Bled-Bohinj 922.111,65 403.156,22 -518.955,43
42040182 in 

420500 Kolesarska povezava Bled-Bohinj_novogradnja 919.794,65 401.602,17 -518.192,48

518.192,48 € prenos v leto 2023 zaradi neuspešnega javnega razpisa na ravni 

države - DRSI

420801 Investicijski nadzor 2.317,00 0,00 -2.317,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 1.554,05 1.554,05 informiranje in komuniciranje

20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 379.685,99 453.191,19 73.505,20

40220401

Odvoz odpadkov iz javnih površin in čiščenje ECO 

otokov 45.000,00 50.000,00 5.000,00

povečanje glede na realizacijo do priprave rebalansa in predvideno porabo do 

konca leta

40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 154.494,80 170.000,00 15.505,20 stopnice, košnja, dostopi za invalide,...
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40250322 Vzdrževanje cvetličnih gred 50.000,00 60.000,00 10.000,00 dokončanje projekta menjave vrtnic v Zdraviliškem parku

40250323 Vzdrževanje drevja - javne površine 60.000,00 80.000,00 20.000,00 sanitarna sečnja po odločbah zavoda za gozdove

420401 Novogradnje 48.000,00 71.000,00 23.000,00 povečanja zaradi višjih cen na trgu in povečanje velikosti poligona

20170103 Vzdrževanje pokopališč 43.725,00 54.091,00 10.366,00

42050020 Pokopališče - obnova: Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip 9.634,00 20.000,00 10.366,00 povečanje zaradi povzročene škode na pokopališču

20170201

Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter 

čiščenje 858.000,00 915.000,00 57.000,00

40250310 Upravljanje s kanalizacijo (WTE) 745.000,00 761.000,00 16.000,00

povečanje v skladu s koncesijsko pogodbo za pl.str.odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda

40299919 WTE - stroški obdelave blata 80.000,00 121.000,00 41.000,00 povečanje zaradi povečanja stroškov obdelave blata

20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 440.695,20 452.255,20 11.560,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 182.600,00 163.600,00 -19.000,00

manjši obseg del v 2022, investicija"Razgledna-Prisojna-Aljaževa" bo zaključena v 

2023

4205000102 Inv.vzdrževanje_Bled-Koritno-Bodešče 30.000,00 154.560,00 124.560,00

sredstva iz prijave na razpis za sredstva MOP iz Javnega razpisa za dodelitev 

sredstev (Načrt za okrevanje in odpornost)

4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta 70.000,00 0,00 -70.000,00

Občina je projekt  želela prijaviti na sredstva MOP iz Javnega razpisa za dodelitev 

sredstev (Načrt za okrevanje in odpornost), vendar projekt ne ustreza razpisnim 

pogojem.

42050025 Investicijsko vzdrž. in izboljšave vodnih virov 15.000,00 10.000,00 -5.000,00 zmanjšanje zaradi počasne dinamike dogovorov

4208010102 Inv.nadzor_Bled-Koritno-Bodešče 2.000,00 0,00 -2.000,00

Občina je projekt  želela prijaviti na sredstva MOP iz Javnega razpisa za dodelitev 

sredstev (Načrt za okrevanje in odpornost), vendar projekt ne ustreza razpisnim 

pogojem.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,00 5.000,00 -10.000,00 zmanjšanje zaradi počasne dinamike dogovorov (Vodovod Radovna)

4208040102 Načrti in dr.proj.dok. _ Bled-Koritno-Bodešče 30.000,00 23.000,00 -7.000,00

sredstva iz prijave na razpis za sredstva MOP iz Javnega razpisa za delitev sredstev 

(Načrt za okrevanje in odpornost)

20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 235.165,14 260.165,14 25.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 190.000,00 220.000,00 30.000,00

povečanje zaradi sočasne investicije z DRSI in v skladu s sprejetim  Programom 

izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja 

javne razsvetljave v Občini Bled za obdobje 2019-2022  povečujemo sredstva 

zaradi večjega obsega  investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave.

4205000102 Inv.vzdrževanje_Bled-Koritno-Bodešče 10.000,00 5.000,00 -5.000,00

20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije 280.003,28 157.103,28 -122.900,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 32.000,00 22.000,00 -10.000,00

zmanjšanje zaradi neizvedbe del v 2022. Investicija "Razgledna-Prisojna-Aljaževa" 

bo zaključena 2023

4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta 112.900,00 0,00 -112.900,00

Občina je projekt  želela prijaviti na sredstva MOP iz Javnega razpisa za dodelitev 

sredstev (Načrt za okrevanje in odpornost), vendar projekt ne ustreza razpisnim 

pogojem.

20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 253.546,47 201.546,47 -52.000,00

4205000103 Inv.vzdrževanje_Kolodvorska cesta 50.000,00 0,00 -50.000,00

Občina je projekt  želela prijaviti na sredstva MOP iz Javnega razpisa za dodelitev 

sredstev (Načrt za okrevanje in odpornost), vendar projekt ne ustreza razpisnim 

pogojem.

4208010101 Inv.nadzor_Pod Kozarco 3.000,00 0,00 -3.000,00

Občina je projekt  želela prijaviti na sredstva MOP iz Javnega razpisa za dodelitev 

sredstev (Načrt za okrevanje in odpornost), vendar projekt ne ustreza razpisnim 

pogojem.



PP Konto Opis Veljavni proračun 2022 Rebalans 2022-1 spremembe Opomba

1 2 3 4 5 6

4208010103 Inv.nadzor_Kolodvorska cesta 2.000,00 3.000,00 1.000,00

Občina je projekt  želela prijaviti na sredstva MOP iz Javnega razpisa za dodelitev 

sredstev (Načrt za okrevanje in odpornost), vendar projekt ne ustreza razpisnim 

pogojem.

20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 50.000,00 63.000,00 13.000,00

42030009 Nakup dr. OS za ločeno zbiranje odpadkov 25.000,00 45.000,00 20.000,00

povečanje zaradi izvedbe štirih potopnih ekoloških otokov (na območju Bohinjske 

Bele, Ribno in Partizanske ceste ( KS Bled) in ZN Koritno)

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,00 8.000,00 -7.000,00

20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 85.772,11 100.681,98 14.909,87

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 22.247,42 32.000,00 9.752,58

podražitev kurilnega olja in ocenjene vrednosti popravila kanalizacijske cevi in 

stene v stanovanju na Trubarjevi 7, ter popravila balkonske ograje na objektu 

Savska 19. Dne 3.5.2022 smo dobili tudi klic iz Alpske 9, da zamaka v kopalnici. 

Vodovodar napoten na objekt, ocena še ni znana.

42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj 61.842,71 67.000,00 5.157,29 vzdrževalna dela na Trubarjevi 7, Savski 9, 

20200301 Sredstva za nakup zemljišč 30.000,00 60.000,00 30.000,00

420600 Nakup zemljišč 30.000,00 60.000,00 30.000,00

 zamenjava zemljišč z zemljiščem v kompleksu Vile Bled z Generalnim 

sekretariatom vlade RS

283.477,86


