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OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ:
POROČEVALEC:

ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA
Služba za finance

PREDLOG ODLOKA O 2. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA ZA
LETO 2015
gradivo za 6. sejo občinskega sveta, dne 10.06.2015
ZAKONSKA PODLAGA:

40. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 z vsemi spremembami
in dopolnitvami), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni glasilo
slovenskih občin, št. 43/2014, uradno prečiščeno besedilo, 7/2015), 87. člen
Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, št. 55/2007)

I. UVOD
Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2015 je bil sprejet na 4. seji občinskega sveta, dne
11.02.2015. Po zaključku proračunskega leta 2014 je bilo ugotovljeno točno stanje sredstev na računu na
dan 31.12.2014 (2.251.999,69 €), ki je višje kot pa se je predvidevalo ob sprejemu proračuna 2015. Tako
je bil na 5. seji občinskega sveta, dne 23.04.2015 sprejet rebalans proračuna za leto 2015.
Ponudila se je možnost odkupa večstanovanjske hiše na Delavski 32 v Mojstrani in s tem povezana
kompenzacija dolga po zapuščinskem postopku pokojne oskrbovanke v domu za starejše občane. Hiša se
bo preuredila v občinska stanovanja (4 – 5 stanovanj). Izdelal se bo tudi projekt obnove stare šole na
Dovjem v smislu pridobitve dodatnih stanovanj. Gradnja bloka v Mojstrani se kaže kot nepotrebna.
Prihodkovno stran tako znižujemo za predvideno sofinanciranje obnove bloka v Mojstrani in prodajo
stanovanj ter zvišujemo za prihodek po dedovanju plačanih oskrb - skupaj 541.320 € manj prihodkov. Za
isti znesek so znižani tudi odhodki. Ni predvidene gradnje bloka v Mojstrani (-700.000 €), sanacija Jasne
in gorniško - plezalnega centra Grančišče se bo letos izvedla v manjšem obsegu in se nadaljuje v letu
2016, potrebno bo tudi manj sredstev za obnovo ceste Dovje JP 690431 (od pokopališča mimo Jereba).
Dodana pa so sredstva za sprehajalne poti, počivališče za avtodome, igrala, udarne jame, mulčanje,
obnovo trga v Kranjski Gori, obnovo cest, zasneževanje tekaški prog, razgledne ploščadi (Dovje,
Podkoren, Rateče), obnovo stebrov razglednega stolpa v Zelencih. Vsi dodatni odhodki so v priloženi
preglednici sprememb. Celoten rebalans je dostopen na spletni strani občine pod rubriko župan in
občinski svet - sklic 6. seje.

II. BESEDILO ODLOKA
Besedilo odloka je samostojni sestavni del gradiva.
Na podlagi določila 87. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/2007) predlagam v
sprejem naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2015 z obrazložitvami
in načrt razvojnih programov za obdobje 2015 - 2018.
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