OBRAZLOŽITEV POSTAVK PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
ZA LETO 1998

PRIHODKI

Prihodki za zagotovljeno porabo
Skladno z 20.členom zakona o financiranju občin (pred zadnjinii spremembami in
dopolnitvami zakona, ki so bile objavljene v Ur.listu RS, št. 56/98)je bilo Ministrstvo
za fmance zadolženo, da ugotovi obseg zagotovljene porabe za yse občine, na osnovi
finančno ovrednoteiiih meru, ki so jih določila pristojna ministrstva v sodelovanju z
občinami. Leto 1998 je bilo zaďnje leto, v katerem so muiistrstva ugotavljala
zagotovljeno porabo, ki je opredeljevala tisti obseg nujno potrebnih sredstev, ki jih
občina potrebuje na posameznem področju, da labko izvaja z zakonom predpisane
obveznosti.
Glede na to, da je naša občina s svojimi prihodki presegala obseg nujno potrebnih
sredstev po merilih niinistrstev, ni bila upravičena do sredstev finančne izravnave. Na
podlagi popravljenega izračuna zagotovljene porabe občin in pripadajočih sredstev
finančne izravnave ( Ministrstvo za fmance, ‘7.12.1998), je bilo izračunano, da občini
Kranjska Gora po merilih pripada 282.075.000 SIT, prihodki zagotovljene porabe pa
so dosegli višino 319.693.000 SIT, kar je 13,3% več sredstev glede na izračunana
merila.
Davki in drugi dajatve

Prihodki iz davkov in drugih dajatev so prihoclki, predpisani z zakoni in občinskimi
predpisi. Razen komunalne takse izterjavo in odmero izvaja davčni urad na podlagi
zakonov.

Prihodki od nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora, spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč ter sorazmernega dela stroškov k opremljanju
stavbnega zemljišča, nastajajo v odvisnosti od vlog občanov, zato je odstopanje od
planskih postavk relativno veliko.
Prihodki od komnnahiih taks 50 prihodki zbrani v skladu z odlokom o komunalnih
taksah. Na podlagi izdanih odločb pravnim osebam je bilo iz naslova uporabe igralnih
sredstev nakazano 3‘7.284.000 SIT,oziroma 83,7% vseh sredstev zbranih od
komunalriih taks, 5.240.000 SIT ali 11,8% vseh sredstev je bilo nakazano iz naslova
reklamnih tabel (pravne osebe), 4,5% vseh sredstev, ali 2.005.000 SIT pa od fizičnih
oseb samostojinh podjetnikov.
Neporavnanih obveznosti kljub poslanim opominom pred tožbo, je za 737.100,00 SIT.
-

1

Taksa za obremenjevanje okolja predstavlja priliodek od taks za obremenjevanje vode.
Taksa za obremenjevanje vode je prihodek republiškega proračuna. V kolikor pa se
zbrana taksa nameni za zmanjšanje onesnaževanja voda, pa Miiistrstvo za okolje in
prostor s posebno odloěbo sredstva odstopi investitoiju. Zbrana sredstva so bila
namenjena za dokončartje izgrachije kanala za odpadno vodo v naselju Jasna v Kranjski
Gori.Zavezanec za odmero takse za obremenjevanje vode je Javno podjetje Komunala
d.o.o. Kranjska Gora.
Razširjena reprodukcija je bila v lem 1997 ukinjena. S sklepom občmskega sveta so
bile za višmo razšii]ene reprodukcije povečane cene komunalnih storitev, za del
sredstev pa je bilo javnemu podjetju naložena obveznost, da jo kot akontacijo dobička
nakazuje na občinski proračun za fmanciranje investicij na tem področju.
V postavki drugi prihodki proračuna so zajeti naslednji prihodki
zamudne obresti
udeležba na dobičku ( delnice GB in HIT-a)
najemnina zemljišč
plačil razpisnih dokumentacij
plačil funkcionahih stroškov KS Kranj.Gora
refund. OD za sodnike porotnike in pripravnika
plačil elektrike Titova 86 na Jesenicah
plačil storitev zavoda za promocijo turizma
-
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-

-

-

-

-

-

-

v 000 SIT
265
8.209
1.230
646
343
612
546
934

Prihodki od premoženja
Prihodki od premoženja niso bili doseženi, ker niso bili prodani poslovni prostori na
Jeseiiicah ter stanovanja Podkoren 2.

Ĺ

V prihodkih od prodaje stavbnih zemljišč je zajet del kupnine v lem 1997 prodanega
zemljišča Kompas hotelu (6.028.000 SIT) in akontacija kupnine za prodano zemljišče
Fen d.o.o (1.500.000 SIT).
Prihodki od prodaje stanovanj so obročna plačila odkupa stanovanja na prostem ligu
(po delitvem bilanci).
Prihodki od prodaj po stanovanjskem zakonu 50 presegli planirana predvsem zaradi
sklenjenih aneksov h kupoprodajnim pogodbam, ko se kupci odločajo za krajšanje
dobe odplačila, oziroma za takojšen odkup.
Najemnine se zaračunavajo najemnikom prostorov na Jesenicah (Titova 37- Soďnik za
prekrške), ter v stavbi Titova 86(Ljudska univerza, Mladinski servis, LDS).
Prihodki od sotinanciranj
MinistrsWa so iz proračuna za leto 1998 na podlagi pogodb sofnancira1a vzdrževanje
gozdnih cest (3.830 mio), projekt CRPOV na Dovjem (mlekarna 8.954 mio), projekt
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CRPOV v Ratečah (uvajalna faza 1.132 mio), izdelavo inicialnega razvojnega
programa: Razvojni načrt turistično rekreativnega izhodišča Ledine :Kamne, v KS
Rateče, iz sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij (952
tisoč),prevoze šolaijev na nevarnih poteh (2.070 mio), preplastitev zunanjega igrišča
pri OS Mojstiana m ureditev igrišča pri vrtcu v Ratečah (300 tisoč), intervencij v
kmetijstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (3.671 mio), projekt obnove lokalne ceste
skozi Podkoren iz sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij za
leto 1998 (4.5 mio).
-

Prihodki od drugili sovlaganj So:
prispevek občanov za sofmaiiciranje asfaltiranja cest (370 tisoč),
sofmanciranje urejanja Zelencev ii opremljanja naraviúh znamenitosti pogodba s
TNP (700 tisoč)
sofrnaiciraiije kanala za odpadno vodo v Jasni IstTabenz ( 4,365 mio).
-

-

-

-
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-

Prihodki odlagališča Mala Mežaklja so nastali v drugi polovici leta na podlagi pogodb
o odlaganju kommalnih odpadkov iz občin Radovljica, Bled in Bohinj na deponijo.
Prihodki vrtine se nanašajo na vložena sredstva dehiičarjev, ker so se sredstva do
registracije družbe Terme d.d. zbirala na računu proračuna.

ODHODKI

C

Financiranje zavodov, katerih ustartoviteljica je občina, občinske uprave in izvajalcev
proračuna je na podlagi sprejetega odloka potekalo na podlagi kolektivne pogodbe m
drugih predpisov, kj urejajo izplačevanje plač in nadomestil stroškov delavcev
proračunskih porabnikov. Povprečna izhodiščna osnova za obračun plač v letu 1998 je
znašala 40.123,30 SIT, karje 1% višje od planirane jzhodiščne osnove. Regres za letni
dopust je znašal na delavca bruto 84.800,00 SIT, kar je planirana višina, delavci z
nižjimi dohodki so prejeli regres v višini 102.000,00 SIT bruto.

1. ORGANI OBČINE, OBČINSKA UPRAVA ‚ KS IN STRANKE
V občinskem uraduje bjlo v letu 1998 po urah povprečno zaposlenih 14,92 delavcev in
fiiikcionaijev, ki so opravljali dela tudi za krajevne skupnosti. V občinskj upravi je bil
zaposlen tudi delavec Zavoda za promocijo turizma, sredstva zanj pa so zagotovljena v
postavki turistična infrastruktura.
Regres za letni dopust je bil izplačan 13,5 delavcem ( enemu v viširn 102.000 SIT),
izplačana pa je bila tudi jubilejna nagrada za 30- letno delo.
Največji delež materialnjh stroškov se mmaša na stroške poslovnih prostorov, kj
zajemajo najenuiino, čiščenje, elektriko in komunatne storitve (7,85 mio)vzdrževanje
delovnih sredstev (1.7 mio), odvetniške storitve (1,8 mio), pisarniški material (1,8
3

mio), PTT storitve (1,2 mio), izplačanih dnevnic, potiih stroškov in kilometrine (1.8
mio),lokalni TV in radio (1,5 mio).
Stroški prikazani pri občinskem uradu, se nanašajo tako na stroške občinske uprave kot
na stroške za delo občinskega sveta in njegovih organov (stroški gradiv, fotokopiranje).
Stroški delovanja občinskega sveta iii odborov se predvsem nanašajo na sejnine
občinskega sveta in odborov ter povračil materiatnih stroškov (1,3 mio), ter stroške
reprezentance, protokola m daňl ter objav predpisov, oglasov in čestitk.
Stroški občinskega praznika se nanašajo na prireditve ob praznovanju in podelitvi
zlatih makov.
Stroški volitev v občinski svet in za župane so znašali 3 niio SIT.
Stroški meclnarodnega sodelovanja se nanašajo na sodelovanje s pobratenimi občinami
v Italiji in Belgiji, teT z obmejnimi občinami v Italiji m Avstriji.
Stroški izobraževanja se nanašajo na plačilo kotizacije izobraževalnega programa z
naslovom »Ekomanagement«.
Preventiva in vzgoja v prometu zajema stroške v zvezi z organizacijo tekmovanja »Kaj
veš o prometu?« in nabavo kolesarskih čelad za učence obeh šol.
Postavka nagrade, oziroma nagradni skladi je bila koriščena za podelitev nagrad na
podlagi občinskega odloka Nagrade so bile slavnostno podeljene na dan občinskega
praznika.
.

StToški modernizacije uprave se pretežno nanašajo na zamenjavo programske in
računalmške opreme, ter manjši del na pisarniško opremo.

C

Za delovanje krajevnih skupnosti so zagotovljena sredsWa za obratovanje, materialni
stroški delovanja, stroški delovanja krajevnih svetov in drugi stroški. SredsWa za plače
delavcev, kj delajo za KS, 50 planirani in realiziranj v zaključnem računu ter jzkazanj
pri občinski upravi. Delo za KS opravljajo 2,5 delavcev. Pregled prihodkov in
oclhodkov krajevnih skupnosti je sestavni del zaključnega računa proračuna.
Zaključnemu računu So priložena tudi poročila o realizaciji planov posameznih
kraj evnih skupnosti.
Investicije v KS se nanašajo na sofinanciranje izdelave centralnega ogrevanja v KS
Rateče. KS Dovje Mojstrana za katero so bila sredstva tudi planirana, le teh iii
izkoristila.
‚

Financiranje političnih strank je v letu 1998 potekalo na podlagi sklepa o financrranju
političnih strank, kj so na vol itvah dobile glasove volivcev za občinski svet in župana
(30, 00 SIT mesečno na dobljeni glas).
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2. IZOBRAŽEVANJE
Dejavnost osnovnošolskega izobraževaiija se je izvajala v naslediijem obsegu:
• v šolskem letu 1998/1999 Osnovno šolo v Kranjski Gori obiskuje 294 otrok v
skupaj 16 oddelkih, v Mojstrani pa 185 otrok v 9 oddelkih ( imajo tudi 1 oddelek
podaljšanega bivanja, katerega obiskuje 20 otrok).
• v Osnovno šoto Polde Stražišarje vpisanih 14 otrok iz naše občine.
Poraba sredstev je pn redni dejavnosti potekala po pianu, razen večjih vzdrževalnih
del, ker OŠ Krarijska Gora ni izkoristila planiranih sredstev, kj so bila nanienjena
zunanji zaščiti in oplesku radiatoijev.OS Mojstrana so bila sredstva dodeljena za
obnovo garderob iii popravilo strehe, vendar ta dela niso bila izvršena, ker je bila na
osnovi inšpekcijskega pregleda izdana odločba o takojšnji ureditvi dotrajane
elektroinstalacijske ni strelovoďne napeljave.

C

Stroški fakultativnega pouka so bili v celoti namenjeni OŠ Mojstrana za izvedbo
račimalniških tečaj ev.
Posebne akcije šol:
oranizacija

znesek v SIT

namen

plačilo prevoza otrok, ki 50 sodelovali v
akciji »Za čiste zobe«
udeležba 4 otrok na mednarodnem
OŠ Gradec Litija
kulturno ekološkem taboru Vače 98
OŠ Kranjska Gora • dobrod.akcija »Otok otroku«
• material za likovne delavnice
• športm razred
Zveza slov.društev akcija» Boj proti cigaretam«
za boj proti raku
OŠ Mojstrana
• nabava knjig za šolsko knjižnico
• izvedba projekta »Naše vode«
glasilo

Integral

C

15.500,00
60.000,00
364.670,50

22.200,00
83 0.000,00

-

Regresirana prebrana
Socialno ogroženi učenci prejemajo brezplačno regresirano prehrano, katero fmaiicira
Ministrstvo za šolstvo in šport, dodatna sredstva za regresirana kosila pa zagotavlja
občina in sicer povprečno [5 učencem mesečno.
-

Prevozni stroški učencev
Občina je dolžna kriti stroške prevozov učencev, katerih prebivališče je oddaljeno več
kot štiri kilometre od šote. Občina vsako leto na podlagi javnega razpisa z izbranim
ponuchiikom sklene pogodbo o opravljanju prevozov osnovnošolskih otrok, otroci, kj
se vozijo na Jesenice ( OS Polde Stražišar) pa koristijo javni avtobusni prevoz. Otroke
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iz Srednjega Vrha in Sedučmka pa do postajališč šolskega avtobusa vozijo starši,
katerim proračun povrne stroške kilometrine ( sklep občinskega sveta).
Glasbena šola
Planirana so bila sredstva v zvezi z odprtjem dislociranih oddelkov Glasbene šole
Jesenice. Do realizacije ni prišlo zaradi premajlmega vpisa otrok. Postavki zato
pokrivata le stroške male glasbene šolc ki se izvaja v VVE pri OŠ Mojstrana.
‚

Investicij e
V celoti je bila realizirana postavka planinski učni center Vrata (Šlajmeijev dom v
Vratih). Sredstva so bila na podlagi pogodbe m priloženih situacij nakazana
Planinskemu društvu Mojstrana, kot investitoiju.
Oprema računalniške učilmce se nanaša na nabavo programske opreme v OŠ
Moj strana.

3.OTROŠKO VARSTVO
Iz občinskega proračima So VVE pri OŠ Kranjska Gora in VVE pri OŠ Mojstrana
zagotovljena sredstva za subvencije, ki predstavljajo razliko med plačili staršev in
ekonomsko ceno vrtca. Občina je dolžna kriti tudi subvencije vrtcem iz drugih občin,
kj jih obiskujejo otroci, ki imajo stalno prebivališče v naši občim ( 9 otrok).
Plačilo staršev na podlagi pravilnika o plačilih staršev določi občina na podlagi
lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevaje pri tem bruto osebni dohodek
na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v RS in
upoštevaje premoženje družme.
Iz investicijskih sredstevje bilo uljeno igrišče vrtca v Ratečah, ki organizacijsko sodi v
VVE pri OS Kranjska Gora.

4. SOCIALNO VARSTVO
Humanitarne orgamzacije

Sredstva so bila razdeljena naslednjim društvom in oranizacijam:
naziv društva
Društvo za pomoč duševno prizadetim
Rdeči križ Sloveiiije
Medobčinska organizacija slepih in slabovidnih
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma
Medobč.društvo gluhih in naglušnih Gorenjske
Društvo paraplegikov Gorenj ske
Društvo diabetikov Jesenice
DrušWo multiple skleroze Gorenjske
Društvo invalidov Kranjska Gora

znesek v SIT
125.000,00
380.000,00
10.000,00
3 5.000,00
35.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
60.000,00
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Zveza prijateljev mladine Dovje Mojstrana
Zveza prijateljev mladine Kranjska Gora
Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo
Center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj Kranj

75.000,00
75.000,00
20.000,00
20.000,00

Zavodsko varstvo
Občina fmancira nastanitev občanov v splošnih in posebnih zavodili v dem, kj ga niso
sposobni au niso dolžni kriti svojci oskrbovancev. Odločbe o plačilu oskrbiiine na
podlagi zakona o sociatnem varstvu izda Center za socialno delo.
Največ občanovje nastanjenih v Domu di. F. Berglja na Jeseiiicah.
Pomoč brezdomcem in druge socialno varstvene pomoči
Občina je na podlagi odločb CentTa za socialno delo financirala trem brezdomcem
nastanitev in en topli obrok Jirane dnevno
Nadalje je dodelila enkratne denarne pomoči socialno ogroženim ‚na predlog odbora za
zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo, v sodelovanju s KS, šolaini in CSD Jesenice.
Preventivni proj ekti z mladimi
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in sicer za izvedbo
preventivnega programa »Tabor Mežakla 98«, ki ga je izvedlo Društvo za zdrav
osebnostni razvoj Radovljica, ter 6. oddaj »Po dolini naokrog«, Radia Triglav Jesenice.
Postavka delovanje LAS je bila le delno izkoriščena, ker je bil odbor za to področje
unenovan konec leta, nabavljena le bila le strokovna literatura.
Metadontski program se izvaja skupno z občino Jesenice. Sredstva so bila porabljena
za kritje pavšalnih stroškov za delovanje metadontske ambulante, na podlagi pogodbe
sklenjene z Osnovnim zdravstvom Gorenjske.

5.KULTURA

C

Dotacije izvajalskim orgamzacijam
podlagi plana.

ter kulturnim društvom so se izplačevale na

Organizator Aljaževih dnevov je bilo Planinsko društvo Dovje Mojstrana, sredstva so
bila porabljena v planirani višini.
Postavka ustanovite plariinskega muzeja v Mojstram zajema sofmanciranje odkupa
zemljišča za potrebe muzeja.
Sredstva kultumi projekti ostale prireditve so bila porabljena za koncert godbe na
pihala iz Gorij, izdelavo plošče Celesnik, tiskanje knjige »Rateška kronika«,
sodelovanje na slikarski razstavi ter vključitve v projekt Imago Sloveiiiae Društvo za
oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra.
Na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju proračun zagotavlja skupaj z občino
Jesenice sredstva za delovanje Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Na podlagi
-

-

-
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te pogodbe izvede orkester za protokolarne namene 8 brezplačnih nastopov. Nastopi
se dogovorijo vnaprej z letnim programom.Ne glede na to, pa je orkester dolžan izvesti
še 7 koncertov, odprtih za širšo javnost, na območju Občine Jesenice oz. Kranjska
Gora.
Večina spomeniško varstvenih akcij se sofnancira skupaj z Zavodom za varstvo
naravne in kulturne dediščine iz Kranja, v razmeiju 50 : 50.
Sredstva za obnovo kozolcev so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa m potrditve
izvedenih del s strani ustreznega odbora.
Irivesticije v kulturi so presegla planirana sredstva. Za potrebe knjižnice je bil
nabavljen računalnik, v Kulturnem domu na Dovjem, katerega lastnik je občina,
upravljavec pa KUD J.Rabič, je bila izvedena večja investicija in sicer generalna
prenova dvorane. Glede na to, da zbrana sredstva niso zadoščala za dokončanje
investicije, je bila le ta pokrita iz sredstev proračuna.

6. ŠPORT
Dotacije izvajalcem so bile nakazane po sprejetem planu, in sicer na predlog odbora za
šport, ki je ovrednotil programe društev.
V celoti so bila ustreznim športnim clruštvom nakazana sredstva športnega dodatka

kategoriziranim športnikom.
Na področju investicij pa je bila izvedena preplastitev igrišča v Mojstrani ni ureditev
igrišča v Podkorenu.
7. ZDRAVSTVO

Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov
Občina je dolžna zagotavljati sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje občanov, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju in nimajo
lastnih prejemkov. V preteklem letu smo v povprečju na ta način zavarovali 135
zavarovancev (število se chievno spreminja, opažamo pa, da se število zavarovancev
povečuje). Pavšalni znesek na zavarovanca mesečno je bil do aprila 2.450,00 SIT, od
maja naprej pa 2.800,00 SIT mesečno.

Zdravstvena kolonija
Občina softnancira stroške zdravstvene kolonije, ki je organizirana v gorenjskem
letovišču Pineta Novigrad. V letu 1998 je bilo na voljo 11 mest za zclravstveno
letovanje predšolskih in šolskih otrok v 14-dnevnih izmenah. Cena oskrbnega dneva za
otroka je bila 3.600,00 SIT, prispevek občine skupaj s straši je bil 3 0.400,00 SIT. Za
kolomjo so se odločili starši 7 otrok, ki so prispevali 4.000,00 SIT na otroka, ostalo je
krila občina.
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8. R4ZISKOVALNA DEJAVNOST

C

Leta 1996 je bila med občino in CIPRA-odborom za Sloveinjo s sedežem pri TNP
sklenjena pogodba o sodelovanju občine Kranjska Gora v mednarodnem projektu
Zveza občin v Alpah. Na osnovi metodologije CIPRA sta bili za sodelovanje v
projektu iz Slovenije izbrani občini Bovec in Kranjska Gora.
Mednarodni projekt je trajal dve leti,usklajevanje pa je vodil CIPRA odbor za
Sloveiiijo, obe izbrani občini pa sta se zavezali, da bosta sodelovali pri pripravi
programov, skladno z metodologijo EU.
Občina kranjska Gora je pristopila k projektu predvsem zato, da bi potrdila usmeritve
temeljne strategije razvoja turizma, da bi na podlagi metodologije prišla do
kvantificiranih rezultatov, kj bi jih labko uporabila pri bodočem načrtovanju razvoja. S
tem projektom naj bi začrtala temeljne usmeritve okoljevarstvene politike in s
prizadevala, da bi pridobila certifikat okolju prijazne občine, kj bi pomeiiil njeno
blagovno znamko jn karje najbolj pomembno, preko projekta bj se povezala z drugimi
alpskimi občjnami v Evropi, saj projekt vključuje jzbrane občjne jz Francije, Svice,
Lichtenstejna, Nemčije, Avstrije, Italije jn Slovenije.
Stroškj nastajajo s plačili obveznega prispevka za združenje ter s sodelovanjem na
konferencah, kj jih »Onirežje« organizira.

9. INTERVENCLJE V GOSPODARSTVO

Intervencije v kmetijsWo
V letu 1998 so bila za intervencije v kmetijstvo namenjena naslednja sredstva:

C

namen
preventiva v veterjnj
osemenjevanje
baljranje
težja obdelava
obnova sadovnjakov
društvo podeželskih žensk
društvo podeželske mladine
konjereja
zavarovanje žjvjne
kozolcj
analize zemlje
čebelarsko društvo
govederejsko ctrušWo
društvo kmetij skih tebnikov
subvencioniranje obrestne mere
izobraževanje

znesek v SIT
1.378.436,00
756.000,00
5 17.000,00
1.439.850,00
240.000,00
204.504,40
30.000,00
151.047,00
2.087.851,00
900.000,00
2 1.649,50
120.000,00
40.000,00
20.000,00
812.276,45
267.226,90
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Na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju z GB d.d. Kranj o kreditiranju
kmetijstva, je proračun namenil za subvenciomranje obrestne mere 2 mio SIT
nepovratnih sredstev, za kar je banka odobrila 21 mio SIT kreditnega potenciala. V
razpisnem rokuje bilo porabljeno 8.528.902,30 SIT ( dodeljenihje bilo 6 kreditov).
Za varstvo kmetijskih zemljišč so bila porabljena sredstva v višini 1.849.869,30 SIT in
sicer za opravljene agromelioracije zemljišč. (pašnik Suše v Ratečah, pašne skupnosti
Podkoren, Pezdirnik v Mojstrani).
Prenos turistične take
Zbrana taksa se je nakazovala trem TD v občini in sicer:
• TD Mojstrana in TD Rateče glede na priliv takse iz njihovega področja,
• TD Kranjska Gora pa po dvanajstinah glede na plan (11 mio SIT).

(

Pospeševanje razvoja turizma, drobnega gospodarstva in podjetništva
Občina je na podlagi sklepa odbora za gospodarstvo sklenila z GB d.d. Kranj pogodbo
o medsebojnem sodelovanju pri kreditiranju malega gospodarstva Občina je za
subvencioniranje obrestne mere namenila 6 mio SIT nepovratnih sredstev in sicer:
• 5.000.000,00 SIT za subvencioniranje obrestnih mer za dolgoročna posojila malemu
gospodarstvu,
• 500.000,00 SIT za kratkoročna posojila malemu gospodarstvu, odobrenih za dobo 1
leta in
• 500.000,00 SIT za kratkoročna posojila malemu gospodarstvu, odobrenih za dobo 6
mesecev.
Banka je na podlagi pogodbe dala na razpolago 114 mio SIT posojilnega potenciala, s
fiksno obrestno mero 1,5% letno ob upoštevanju temeljne obrestne mere.
V razpisnem roku je bilo porabljenega 16.796.943,83 SIT posojilnega potenciala za
dolgoročna posojila (dodeljena so bila 4 posojila), 10.004.000,00 SIT za kratkoročna
posojila z odplačilno dobo 1 leta (dodeljenih je bilo 7 posojil), posojilni potencial za
kratkoročna posojila z odplačilno dobo do 6 mesecev ni bil koriščen. Skupaj je bilo
tako porabljeno 26.800.943,83 SIT kreditnega potenciala, oziroma 23,5% vseh
sredstev.
Projekt CRPOV se izvaja v vaseh Dovje in Rateče.
Na Dovjem se projekt izvaja že nekaj let in je iz uvajalne faze v lanskem letu prešel v
izvedbeno. Postavka zajema izdatke v zvezi s pridobitvijo lokacijske in gradbene
dokumentacije, soglasij, rušenje mlekarne ter plačil izvajalcu gradbenih del, kj je bil
izbran najavnem razpisu ( Gradis d.d.. Jesenice).Predračunska vrednost gradbenih del,
brez inštalacij je 18 mio SIT. 50% vrednosti te investicije je sofinanciralo Minjstrstvo
za kmetijstvo.
V Ratečah se je na področju CRPOV zaključila uvajalna faza in tudi 50% teh shoškov
je sofinanciralo Ministrstvo za kmetijstvo.
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Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec del kabelske TV, v postavki je zajet
prispevek občine za demografsko ogroženo območje ( Radovna )‘ kjer so bila dela
izvršena.
Pri APP Jesenice je bil izdelana projektna dokiimentacija za kolesarske poti.
Poslovanje Zavoda za promocijo turizma je do 1.3.1998 potekalo preko žiro rači.ma
proračtma Od 1.4.1998 pa je bila zavodu za kritje materiahiih stroškov nakazovana
dotacija po dvanajstinah sprejetega plana.Osebm dohodek za zaposlenega je bil
obračunan pri občini, sredstva pa so bremenMa postavko turistična infrastruktura. S
1.1.1999 zaposleiii iii več delavec občinske uprave.
.

10. KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO IN VARSTVO OKOLJA
Vzdrževanje občinskih cest, javriih površin in parkirišč
Tekoče vzdrževanje obsega v zimskem času strojno pluženje javrnh površin, strojno
posipavanje ‚ delni odvozi snega ni ročno čiščenje, v poletnem času pa strojno
pometanje javnih površin ni cestišč, ročno čiščenje in vzdrževaiije javnih površin,
čiščenje muld, koritnic, kanalet, revizijskih jaškov in propustov, jaškov meteorne
kanalizacije in ponikvalnic, popravila bankin, strojno in ročno košnjo ter obrezovanje
grmovnic in drevja ob cestiščih, čiščenje in obnova prometnih znakov in talnih oznak,
krpanje udaniih jam, popravila makadamskih poti, sanacija udorov cest, popravila
jaškov, robnikov, odbojnih ograj, sanacijo divjih odlagališč, peš poti in druga
nepredvidena dela.

(

Sredstva za vzdrževanje cest so porabljena v skladu s programom del, ki ga skupno z
Zavodom za gozdove in GG Bled pripravimo za vsako leto posebej.Vzdrževalna dela
se oddajajo na podlagi javnega razpisa.V letu 1998 je na podlagi pogodbe o
vzdrževanju gozdnih cest med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo ni prehrano,
občino iii Zavodom za gozdove Slovenje, potekalo vzdrževanje 124 km gozdnih cest.
Postavka jayne zeleince, parki, spommski parki obsega spomladansko čiščenje zelenic,
košnjo, grabljenje ni odvoz trave, okopavanje, zasaditev in odstranjevanje plevela v
cvetličnih gredah, okopavanje ni obrezovaiije grmovnic m živih mej, obrezovanje
drevja, odstranjewmje starih ni nevarnih dreves, urejanje sprehajalnih poti.
Stroški jayne razsvetljave obsegajo redno vzdrževanje jayne razsvetljave, redno

vzcirževanje semafoijev ni prometne signalizacije, ni porabo elektrike.
Vzdrževanje meteorne kanalizacije je bilo izvedeno v KS Rateče in v Poďkorenu.
Oporni zidovi so bili obnovljeni v Podkorenu, Ratečah in v Jasni.
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Iz planiranih sredstev nekategoriziranih in lokahiih cest so bila izvedena dela v
Podkorenu, v Ratečah ter v Kranjski Gori ( Borovška in pločnik v ulici S Černeta).
INVESTICIJE

Na področju vodovodov so bila opravljena naslednja dela:
• obnova zajetja vodovoda Jasna,
• obnova vodovoda v vaškem jedni Podkoren,
• dokončane del na vrtini v Radovni,
• pripravljala dela vodovoda Belca,
• dela na zajetju Jurež.

C

Odkup zemljišč za infrastrukturne objekte
Postavka zajema odkup nepremičnine parc.št. 808/210 gozd v izrneri 414 m
2 in
, med drugimi vpisana pri vl.št. 149 k.o. Kranjska Gora, kjer
2
funkcionalni objekt 11 rn
stoji vodni rezervoar »Jasna«.

Odkup drugih zemljišč
Na podlagi delne odločbe je bila občina kot zavezana stranka dolžna plačati denarno
odškodnino za denacionalizirano parcelo št. 485/9 k.o. Kranjska Gora. Ornenjeno
parcelo bi občina sicer lakko vrnila v naravi, vendar jo potrebuje zaradi eventuelne
širitve zdravstvenega doma Zato je z denacionalizacijskirni upravičenci sklenila
dogovor, da za zeinljišče plača odškodnino.
Razširitev iii iireditev pokopališč
Zaradi graclnje mrliških vežice v Ratečah je bil potreben odkup parcele, kar zajema ta
postavka.
Dograditev centralnega odlagališča Mala Mežaklja
Občina je po delitveiii bilanci postala 20% solastnik deponije v gradnji na Mali
Mežaklji. Investicijo vodi jeseniška občina. Postavka obsega zapadle obveznosti iz
preteklih let ( kredit Ekološkeg sklada in HIS-a), nabava tehtnice in ureditev prostora
za tehtnico, izplačila odškodnin, odmera ceste ter prispevkov za program CERO.
Na področju jayne razsvetljave so bila opravljena dela v
Pod Kepo, Gozd Martuljku ter prižigališču v Ratečah.

Čičarah, Mojstrani, Dovjem

-

Zaldjučena so bila dela v Jasni kanal za odpadno vodo, ki srno ga delno fmancirali iz
lastnih sredstev, deLno je investicijo sofinanciral Istrabenz, dehio pa iz odstopljerúh
sredstev takse za obremenjevanje vode.
-

Porabljena je postavka za sofinanciranje del na vrtini term, ravno tako je bilo plačan 1.
obrok nakup delmc v denaiju. Z registracijo družbe Terme d.d. srno poslovauje ter
ostanek sredstev prenesli na žiro račun Term d.d.
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Oprema za komunalno dejavnost postavka v celoti realizirana za nabavo krtač.
-

V Ratečah se je v letu 1998 pričela gradnja mrliške vežice. Vsa pripravljala dela
vključno z javnim razpisom za izvedbo del so bila opravljena v prvi polovici leta.
Izvajalec dci je Gradis d.d. Jeseiiice (vrednost del po gradbem pogodbi za gradbem
objekt je 11,8 mio SIT). Dela se bodo nadaljevala in zaključila v letu 1999.
‚

11. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V skladu z določbami stanovanjskega zakona je bilo od prejetih kupnin nakazano 20%
sredstev Stanovanjski sklad RS, 10% pa na Odškodmnski sklad RS.
Investicij sko vzdrževanj e
Občina je kot soinvestitor sodelovala pri adaptaciji stanovanjskega bloka v Mojstrani,
ter oďkupila stanovanjsko zgradbo ( razen enega stanovanja, kj je ostal v lasti
denacionalizacijskega upravičenca) v Poclkorenu št. 2.

12. UREJANIE PROSTORA
Program geodetskih dci zajema odhodke izdelave digitainih katastrskih načrtov ter
izdeiav izmer parcel po naročilih občine.
Postavka urbanizem obsega izdelavo prostorsko ureditvenih pogojev, idejnih ureditev
razvojnih območij, ki jih za občino na podlagi pogodb v glavnem izdeluje Urbanistični
inštitut Slovenije.
13. VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI
Sredstva za gasilsko zvezo Kranjska Gora in gasilska društva vključujejo materialne
sboške za deio le teh in nabavo opreme za društva.
Sredstva požarne takse so bila v celoti prenesena Gasilski zvezi, v skladu s sklepi
odbora.
Sredstva za zveze, zaščito in reševanje 50 bila porabijena za vzdrževanje alarnmih
naprav, na podlagi pogodbe pa občina sofinancira dejavnost PGRS Jesenice.
Investicije so bile izvedene v skladu s sprejetim phmom
14. DRUGE JAVNE POTREBE

Dotacije društvom in organizacijam se izplačujejo na podlagi njihovih zahtevkov,
planov in poročil o delu. Društvu upokojencev Mojstrana so bil dodeljena sredstva v
višini 120.000,00 SIT, Društvu upokojencev Kranjska Gora pa 50.000,,00 SIT.

13

Plačila storitev zajemajo provizijo Agencije z plačilni promet in izvedbo javnih del po
sprejetem programu. Večino javnih del financiramo skupaj z jeseniško občino.
15. STAVBNA ZEMLJIŠČA
Postavka zajema provizijo DURS-a po sklenjeni pogodbi za
nadomestila za stavbno zemljišče od pravnih in fzičnih oseb.

odmero in izterjavo

16. REZERVE
Pregled porabe sredstev tekoče proračuiiske rezerve ter obvezne proračmiske rezerve
sta posebni prilogi k obrazložitvi.
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