OBRAZLOŽITEV POSTAVK PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
ZA LETO 1999

Odlok o proračunu za leto 1999 je bil sprejet na 8. seji občinskega sveta, 28.6.1999 in
objavljen v UVG, št. 26/99, na 12. seji občinskega sveta, dne 08.11.1999 pa je bil
sprejet Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 1999,
ki je bil objavljen v UVG, št. 43/99.

PRIIIODKI

Prihodki primerne porabe
Sprejete spremembe m dopolnitve zakona o financiranju občin, ki so bile objavljene v
Ur.listu RS, št. 56/98, So vsebinsko posegle v obstoječi sistem fmanciranja občin iii
vzpostavile temelje novemu pristopu tako, da se je skušalo izhajati iz kriterijev, kj naj
bi bili pripravljeni preprosto, pregledno in razumljivo, tako da bi vsaka občina v
bodoče lahko vedela, po kakšnih osnovah in v kakšni višini je au še bo upravičena do
dopolnihiih sredstev iz državrtega proračuna. Določbe člena, ki so opredeljevale merila
za zagotovljeno porabo občin, so se črtale in nadomestile z novinu rešitvarni.
Sredstva s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, se
štejejo za primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena,
oziroma primerna poraba. Primerno porabo na prebivalca določi državni zbor RS ob
Sprejemu državnega proračuna za posamezno proračunsko leto. Primerna poraba na
prebivalca se določi kot povprečni znesek sredstev na prebivalca v Republiki Sloveniji.
Za proračunsko leto 1999 je bil določen znesek 62.961 tolaijev na prebivalca v
Republiki Sloveniji.
Na podlagi 20.a člena zakona o frnanciranju občin, ki opredeljuje kako se izračuna
znesek primerne porabe za posamezno občino, je bil za našo občino izračunan znesek
71.693 tolaijev ali 13.8% nad določenim zneskom na prebivalca v Republiki Sloveniji.
Iz izračunov priinerne porabe občin in zneskov fjnančne izravnave ( Ministrstvo za
fmance, 21.10. 1999), je razvidno, daje od 192 občin do sredstev finančne izravnave
upravičeno 167 občin, večji obseg lastnih prihodkov kot je izračunan obseg primerne
porabe bo imelo realizirano 25 občin, kar pomeni, da se samofnancira 13% občin,
med njimi mdi naša, saj je izračun primerne porabe 390.514.000 tolaijev, lastni
prihodki pa so bili realizirani v višini 211.217.000 tolaijev, karje skupaj 601.731.000
tolaijev, oziroma 54% nad izračimanim obsegom primerne porabe.

Prihodki po 25. členu ZFO
To so prihodki, ki jih pri izračunu lastnth prihoďkov mmistrstvo pristojno za fmance, v
sodelovanju s posamezno občino in Davčno upravo RS, ne upošteva.
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To so prihodki od:
* obresti na depozite,
* najemrun za stanovanja in poslovne prostore,
* prodaje premoženja,
* drugih prihodkov od premoženja,
* vrnjeiiih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
* nakupov in prodaje vrednostriih papirjev,
* komunalnih prispevkov,
* samoprispevka,
* clrugi priliodki od občanov za sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na
lokami ravni.
Prihodki od prodaje premoženja so realizirani v višiiii 83.293.000 tolaijev in zajemajo:
* prihodke od prodaje stavbnih zemljišč
16.410.000 tolarjev ( na podlagi sklepov
občinskega sveta)

C

zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
*

U

kupec
Žunkovič Janez iii Katica
Direkcija za ceste
Jeglič Gorenšek Marija
Nemeček Herman
Endliher Viktor
Fen d.o.o.
Miklič Slavko
Tarman Božidar
Jelar Anton

6.899.870,00
947.229,00
1.081.080,00
60 1.603,00
370. 146,00
353.622,00
611.809,00
1.350.072,00
4.194.512,00

prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

zap.št. kupec
1. Kavalar Janez
*

znesek

znesek
1.312.000,00

prihodki od prodaje stanovanj 1.880.947,50 tolarjev

zap.št.

kupec
1. Žansky Mojstrana
2. Krašovec Mojstrana
3. Mulej Hrušica
-

-

-

znesek
333.020,00
1.257.064,00
290.863,50

Prihodi od prodaje stanovanj po stanovanjskern zavodu so realizirani v višini
11.789.000 tolarjev, oziroma 70%. Pri planiranju te postavke srno pričakovali, da se
bodo kupci stanovanj odločali za skrajšanje odplačilne dobe, oziroma za takojšnji
odkup.

2

Prihodki od najenmin so realizirarii od najenuiin poslovnih prostorov in najemnin
zemljišč v višini 20.535.000 tolarjev.
Prihodki odlagališča Mala Mežaklja so realizirani na podlagi pogodbe o dovozu
odpactkov iz občin Radovljica, Bled in Bohnij.
Taksa za obremenjevanje okolja predstavlja prihodek od taks za obremenjevanje vode.
Taksa za obremenjevanje vode je prihodek republiškega proračima. V kolikor pa se
zbrana taksa nameni za zmanjšanje onesnaževanja voda, pa MinistTstvo za okolje in
prostor s posebno odločbo sredstva odstopi investitoiju. Zbrana sredstva so bila
namenjena za izgradnje kolektoija Hrušica Mojstrana. Zavezanec za odmero takse za
obremenjevanje vode je Javno podjetje Komimala d.o.o. Kranjska Gora.

Prihodki od sofínanciranj

Ministrstva so jz proračima za leto 1999 na podlagi pogodb sofnancirala vzdrževanje
gozdnih cest (4.5‘75.000 SIT), projekt CRPOV na Dovjem ( mlekarna 10.500.000
SIT), spomeniško varstvene akcije (Liznjekova hiša 1.400.000 SIT, spomenik NOB na
Dovjem 400.000 SIT), izdelavo naloge »Prostorska proučitev ponovne vzpostavitve
železnice...« 2.000.000 SIT, projekt obnove lokalne ceste skozi Podkoren iz sredstev
za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij za leto 1999 v višini
6.000.000 SIT, izgradnjo kanalizacijskega kolektorja Mojstrana Hrušica v višini
19.448.808 SlZ ter sofinanciranje zgibaiike 75.000 SIT.
-

OI)HODKI

Financiranje zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, občinske uprave ni izvajalcev
proračuna je na podlagi sprejetega odloka potekalo na podlagi kolektivne pogodbe in
dnigih predpisov, kj urejajo izplačevanje plač ni nadomestjl stroškov delavcev
proračunskih porabnikov. S sprejetim proračunom za leto 1999 so bila za delo
izvajalcev zagotovljena sredstva za izplačilo jzhodiščne plače 43.480 tolaijev, razen
za občjnsko upravo, kj se ji je priznavala izhodiščna plača v višini 42.506 tolarjev,
oziroma 97,7% izhodišče plače. Regres za letni dopust je znašal na delavca bruto
96.500,00 SIT bruto.
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1. ORGANI OBČINE, OBČINSKA UPRAVA ‚ KS IN STRANKE
postavka 1.1.1.
V občinskem uradu je bilo v letu 1999 zaposlenih 14,5 delavcev, od katerih 2,5
delavcev opravlja dela za krajevne skupnosti.
Regres za letni dopust v višini 96.500 tolarjevje bil izplačari 14 delavcem, 1 delavcu v
višini 42.506 tolaijev (polovičm delovni čas) ter enemu delavcu sorazmerni del tega
zneska (nastopil delo v mesecu novembru), izplačani pa sta bili tudi jubilejni nagradi
za 30- letno delo m ena za 20-letrio delo.Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela
so bila izplačana v višini 1.418.527 tolaijev, ter povračila prelirane med delom v višini
1.678.057 tolarjev, 2,5 delavcem pa se izplačuje draginjski dodatek, ker prejemajo
plačo, kije nižja od povprečne plače v Sloveniji.

c

Prispevki delodajalca in davek na izplačane plače
predpisov.

50

bili obračunani na podlagi

Največji delež materiaLnih stroškov se nanaša na stroške poslovnih prostorov, kj
zajemajo najemnino, čiščenje, elektriko in komunalne storitve (7,85 mio), vzdrževanje
deloviiih sredstev (1.7 mjo), odvetniške storitve (1,9 mio), pisarniški material (1,8
mio), PTT storitve (1,7 mio), izplačanih dnevnic, potnih stroškov in kilometrine (1.4
mio),lokalni TV in radio, objave, oglasi, javni razpisi (2,8 mio), vzdrževanje
računalmške in druge opreme (1,8 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,
poštnina, objave predpisov).

C

postavka 1.1.2.
Stroški delovanja občinskega sveta in odborov se predvsem nanašajo na plačilo
neprofesionaLno opravljanje funkcije župana in podžupana ter izplačila sejnin
občinskemu svetu in članom odborov v skladu s sprejetim pravitnikom ter povračil
materialnih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter stroške reprezentance.
Stroškj občinskega
praznika.

praznika se nanašajo na prireditve ob praznovanju občinskega

Stroški občinskega iiifom‘iatoija se nanašajo na izid ene številke informatorja, kj je
izšla kot priloga Gorenjskega Glasa ter izvedbo kontaktne oddaje, »En dan v občini
Kranjska Gora<.z, kj jo pripravlja Radio Triglav.
Postavka irďormiranje: Priloga 5 Gorenjskega Glasa, ter posebna priloga Glasa ob
občinskem prazniku ter razne druge objave.
Prireditve ob državnjh praznikih organizirajo po dogovoru kulturna društva, kj za
posaniezno jzvedbo dobijo 45.000 tolaijev.
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Postavka protokol zajema priložnostna darila ob sprejemu delegacij in gostov, stroške
organizacije sprejemov, pogostitve gostov, knjige, obeski za ključe, žalna slovesnost,
cvetj e.
postavka 1.1.3.
Stroški mednarodnega sodelovanja se nanašajo na sodelovanje s pobratemmi občinami
v Italiji in Belgiji, ter z obmejiimii občinami v Italiji in Avstriji.
postavka 1.1.4.
Stroški izobraževanja se nanašajo na plačilo kotizacije na strokovnem srečanju
v Portorožu študentu Visoke poslovne šole
smer turizem, objava
štipendije/prakse v partnerski občiiii Nagold v Nemčiji za leto 1999,
študijskega potovanja študentki 3. letnika Visoke šole za hotelirstvo in
Portorož v ZDA, plačilo šolnine občanki na trgovski šoli.
-

AIEST
razpisa
plačilo
turizem

postavka 1.1.5.
Preventiva in vzgoja v prometu zajema stroške v zvezi s tekmovanjem »Kaj veš o
prometu?«, nabavo koles, vetrovk za učence šolske prometne službe, nabavo strokovne
literature, zložeiik za učence obeh šol ter sejnine za člane sveta SPV.
postavka 1.1.6.
Postavka nagrade, oziroma nagradni skladi je bila porabljena za podelitev nagrad na
podlagi občinskega odloka Nagrade so bile slavnostno podeljene na dan občinskega
praznika.
.

c

postavka 1.2.
Za delovanje krajevnih skupnosti so bila zagotovljena sredstva za osnovno dejavnost
KS (materialni stroški delovanja, stroški delovanja krajevnih svetov in drugi stroški.)
Sredstva za plače delavcev, ki delajo za KS, so planirani in realizirani v zaključnem
račimu ter izkazani pri občinski upravi. Delo za KS opravljajo 2,5 delavcev. Pregled
prihodkov in odhodkov krajeviúh skupnosti je sestavni del zaldjučnega
proračuna. Zaključnemu računu so priložena tudi poročila o realizaciji planov
posameznih krajevnih skupnosti.
V tej postavki so izkazana tudi nakazila političnim strankam. Sredstva so bila planirana
in nakazana v skladu s 26. členom zakona o političnil strankah.
postavka 1.6.
Sredstva so bila nakazana krajeviiim skupnostim na podlagi rači.mov v skladu s
sprejetim planom (KS Dovje Mojstrana za nabavo diktafona, KS Rateče za večja
vzdrževahia dela na stavbi).
Stroški modemizacije uprave se pretežno naiiašajo na zamenjavo programske in
računahiiške opreme, urediWe prostora fotokopirnice, nabavo kopimega Soja.
-
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2. IZOBRAŽEVANJE
Dejavnost osnoviošolskega izobraževanja se je izvajala v naslednjem obsegu:
* v šolskem letu 1999/2000 Osnovno šolo v Kranjski Gori obiskuje 285 otrok v skupaj
16 oddelkih, v Mojstrani pa 172 otrok v 8 oddelkih ( imajo tudi 1 oddelek
podaljšanega bivanja, katerega obiskuje 24 otrok).
* v Osnovno šoio Polde Stražišarje vpisanih 14 otrok iz naše občtne.
postavka 2.1.1.
Poraba sredstev je pri redrii dejaviiosti potekala po pianu in tako tudi večja
vzdrževalna dela. V OS Kranjska Gora tu OŠ Mojstuma so bile adaptirane saiiitarije.
OS Polde Stražišar Ljudski univerzi ter Glasbeni šoli Jesenice so bila zagotovljena
sredstva v skladu s Pogodbo o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnih
zavodov.
‚

c

postavka2.1.3.
Stroški fakultativnega pouka so bili v celoti namenjem OS Mojstrana za izvedbo
računalniških tečajev, fakultativnega pouka angleškega jezika in turističnega krožka.
postavka 2.1.4.
Posebne akcije šoi:
organizacija

namen

znesek v SIT

OŠ Kranjska Gora
OŠ Mojstrana

projekt »Zdrava šola« tu planinska šola
projekt »Unescova šola«

591.251,00
1.000.000,00

postavka 2.3.2.
Socialno ogroženi učenci prejemajo brezplačno prelirano, malice fmancira Ministrstvo
za šolstvo tu šport, kosila pa zagotavija občina za učence v vseh treh osnovnih šolah.
postavka 2.3.4.
Občina je doižna kriti stroške prevozov učencev, katerih prebivališče je oddaljeno več
kot štiri kilometre od šole. Občina ima na podlagi javnega razpisa sklenjeno pogodbo o
opravljanju prevozov osnovnošolskih otrok, otroci, kj se vozijo na Jesenice (OS Polde
Stražišar) pa koristijo javni avtobusni prevoz. Otroke iz Srednjega Vrha tu Sedučnika
pa do postajališč šolskega avtobusa vozijo starši, katerim proračun povrne stroške
kilometrine ( sklep občinskega sveta).
postavka 2.6.
Za nabavo opreme računalniške učilnice so bila OS Mojstrana zagotovljena sredstva v
višini 280.000 tolaijev, OS Kranjska Gora pa 980.343 tolaijev
Za obnovo pohištvene opreme jedituice v OS Mojstrana je bilo porabljenih 875.000
tolarjev.
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3.OTROŠKO VARSTVO
Iz občinskega proračuna 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,
ki jih obiskujejo otroci, kj imajo stalno prebivališče v naši občini.
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 primeijavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v RS in
upoštevaje premoženje družme.
Iz investicijskih sredstev je bilo dokončno ulej eno igrišče vrtca v Ratečah, kj
organizacijsko sodi v VVE pri OS Kranjska Gora, v VVE pri OS Mojstrana pa je bila
zamenjana streha.

4. SOCIALNO VARSTVO
postavka 4.2. humanjtanie organizacij e
Sredstva so bila razdeljena v višini 500.000 tolaijev naslednjim društvom in
organizacij aru:
znesek v SIT
naziv društva
50.000,00
Društvo za pomoč duševno prizadetim
15.000,00
Medobčinska organizacija slepih in slabovichiih
50.000,00
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma
15.000,00
Medobč.društvo gluhih in naglušnih Gorenjske
15.000,00
Društvo paraplegikov Gorenj ske
15.000,00
Društvo multiple skleroze Gorenjske
60.000,00
Društvo invalidov Kranjska Gora
100.000,00
Društvo prijateljev mladine Dovje Mojstrana
20.000,00
Društvo za zdrav osebnostni razvoj Radovljica
20.000,00
Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo
15.000,00
Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske
15.000,00
Društvo distrofikov Slovenije
15.000,00
Društvo psoriatikov Slovenije-podru.žnica Gorenjske
15.000,00
Center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj Kranj
-

postavka 4.3.1.
Občina financira nastanitev občanov v splošnih m posebnih zavodih v delu, ki ga niso
sposobni ali niso dolžni kriti svojci oskrbovancev. Odločbe o plačilu oskrbnine na
podlagi zakona o socialnem varstvu izda Center za socialno delo Jesenice.
Največ občanovje nastanjenih v Domu dr. F. Berglja na Jesenicah.
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postavka 4.3.3.
Občina je po zakonu o sociatnem varstvu dolžna zagotavljati javno službo pomoči na
domu. V letu 1999 je to službo izvajal Center za socialno delo Jesenice, s katerim je
bila sklenjena pogodba. Za določen čas je bila zaposlena ena laična delavka, ostale
delavke pa preko javnih del, zagotavljali pa smo tudi sorazmerni del sredstev za
strokovno vodenje izvajalcu CSD Jesenice.
postavka 4.3.4.
Občina je na podlagi odločb Centra za socialno delo fmnancirala dvema brezdomcema
nastanitev in en topli obrok hrane dnevno.
postavka 4.3.5.
Enkratne denarne pomoči sociaho ogrožeiiim občanom so bile dodeljene na predlog
odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo, v sodelovanju s krajevnimi
skupnostmi, šolami, odborom RK, Zdravstvenim domom in CSD Jesenice.
postavka 4.3.6.
Sredstva so bila razdeljena v višuii 527.399,40 tolaijev:
1. CSD Jesenice 150.000 tolaijev za prostovoljno delo z otroki in mladostniki,
2. OO RK Jesenice 180.000 tolarjev za krožke RK po osnovnih šolah prostovoljno
delo, prosti čas,
3. Radio Triglav Jesenice 100.000 tolaijev za dve oddaji: »Da ne bo prepozno« in»
Pozor slepa ulica«,
4. PD Dovje Mojstrana 10.000 tolarjev za izvedbo akcije »Dan dmžine«,
5. OS Kranjska Gora 24.000 tolaijev za avtobusni prevoz na Dovje na prireditev
»Spoštovanje drugačnosti«,
6. Zveza slovenskih društev za boj proti raku nabava majic za učence 8. razredov
osnovnih šol v višini 20.350 tolarjev ( boj proti kajenju),
7. stroški razpisa 43.049,40 tolatjev.
-

-

-

postavka 4.3.7.
Sredstva so bila porabljena za izdajo zložeiike »Karn po pomoč?«, ki 50 jo prejela vsa
gospodinjstva občine, šole, CSD, Zdravstveni dom..., prispevek delovanju Terapevtski
skupnosti v Sopotnici pri Skofji Loki, stroške udeležbe na Slovenski konferenci o
odvisnosti, izvedbo potujoče gledališke predstave »Naučimo jih in pustimo jih živeti«
v OŠ Mojstrana (droge, aids, prvi koraki v svet spolnosti), sejnine za člane Lokalne
akcijske skupme za preprečevanje odvisnosti (LAS-a)
postavka 4.3.8.
Metadonski program se izvaja skupno z občino Jesenice. Sredstva so bila porabljena
za kritje stroškov delovanja metadonske ambulante, na podlagi pogodbe sklenjene z
Osnovnim zdravstvom Gorenjske.
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5.KULTURA

postavka 5.1.
Sredstva so bila zagotovljena za delovanje javnih zavodov: Muzej Jesenice, Knjižnica
Jesenice in Gledališče Tone Cufar na podlagi pogodbe.
postavki 5.2.1. m 5.2.3.
Dotacije kulturnim drušWom so bile razdeljene na podlagi poročil o opravljenih
aktivnostih. kj jih je ovrednotil Odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo.
postavka 5.2.6.
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: snežni kipi- tekmovanje, organizacijo
razstav, ki jih organizira občina, Vaški dan v Ratečah, Pod Psnakovo lipo kulturni
etnološki prireditvi, avtorski honorar slovenski agenciji za avtorske pravice (SAZAS),
PGD Mojstrana za spominsko sobo.
-

postavka 5.2.7.
Na podlagi letne pogodbe o poslovnem sodelovanju proračun zagotavlja skupaj z
občino Jesenice sredstva za delovanje Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Na
podlagi te pogodbe izvede orkester narnene osem 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.
-

postavka 5.2.8.
Občina je vključena v nacionalm projekt Inago oživljanje kulturne podobe starih
mestnih jeder, cerkva in gradov ter povezovanje programov na osnovi povezave
prostora, turizma in kulture, kot osnovnih elementov gospodarsko turističnega in
kulturnega razvoja. Sredstva so bila porabljena za članarino m izvedbo koncerta
Simforiičnega orkestra RTV Slovemja m koncerta židovskth pesmi.
-

postavka 5.2.9.
Sredstva so bila porabljena za izdelavo informativnih tabel v Zgornji Radovni,
označitev kultume poti.
postavka 5.4.
Za spomeniško varstvena akcijo Muzej Rateče so bila sredstva porabljena za pripravo
lokacijske dokumentacije, na Liznjekovi kiši pa je bila zamenjana streha. Na Dovjem
je bil obnovljen spomenik padlim v prvi svetovni vojiii, sofinancirali pa srno tudi
obnovo freske v cerkvi na Dovjem.
Sredstva za obnovo kozolcev so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in potrditve
izvedenih del s strani uslseznega odbora. Na novo zgrajenih in obnovljemh je bilo 9
kozolcev.
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postavka 5.6.3.
Kultumi dorn na Dovjem, katerega lastnik je občina, upravlja KUD J.Rabič. Sredstva
so bila porabljena za: popravilo elektroinštalacij, obnovo fasade, narnestitve
snegolovov, obnovo centralnega ogrevanja ter posodobitev opreme (sesalec,
kinoprojektor, glasbeni stolp).

6. ŠPORT
Zakon o lokahii sarnoupravi določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih
prebivalcev pospešuje razvoj športa in rekreacije.

postavka 6.1.1.
Občina je soustanovitelj
soustanoviteljske pogodbe.

Javnega

zavoda

Planica,

obveznosti

izhajajo

iz

postavka 6.2.1.
Sredstva za osnovno dejavnost klubov in društev so bila razdeljena na podlagi javnega
razpisa.
postavka 6.2.2.
Sredstva so bila porabljena za redito vzdrževanje objektov klubov in društev.
postavka 6.3.1.
V celoti so bila ustreznim športnim društvom nakazana sredstva športnega dodatka
kategorizirarnm športiiikom.
postavka 6.6.6.
Na področju investicij pa so bila sredstva porabljena za nakup snežnega topa v Planici.

7. ZDRAVSTVO

postavka 7.3.1.
Občina je dolžna zagotavljati sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje občariov, kj irnajo stalno prebivališče na njenem obrnočju in nimajo
lastnih prejenikov. V preteklem letu srno v povprečju na ta način zavarovali 145
zavarovancev (število se dnevno spreminja, opažamo pa, da se število zavarovancev
povečuje).
postavka 7.3.2.
Občina je v celoti sofmancirala stroške letovanja 10 socialno ogroženih in bo1iih otrok
v zdravstveni koloniji, ki je organizirana v gorenjskern letovišču Pineta Novigrad ter v
letovišču RKS na Debelem rtiču.
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postavka ‘7.4.1.
Sredstva so bila porabljena za mniško pregledno službo, kj jo je občina dolžna
zagotavljati po zakonu o zdravstvenem vanstvu in zdnavstvenem zavarovanju, obsega
pa mrliške oglede, obdukcije, stroške prevoza ter kritje pogrebnih stroškov, tistim, kj
nimajo svojcev au pa ti niso sposobiii poravnati stroškov.
8. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Leta 1996 je bila med občino in CIPRA-odborom za Slovenijo s sedežem pri TNP
sklenjena pogodba o sodelovanju občine Kranjska Gora v mediarodnem 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
Slovenijo, obe izbrani občini pa sta se zavezali, da bosta sodelovali pri pripravi
programov, skladno z metodologijo EU.
Stroški nastajajo s plačili obveznega prispevka za združenje ter s sodelovanjem na
konferencah, ki jih »Omrežje« organizira.

9. INTERVENCIJE V GOSPODARSTVO

postavka 9.2.1.
V letu 1999 so bila za intervencije v kmetijstvo porabljena naslednja sredstva:
namen
preventiva v veterini
osemenjevanje
baliranje
težja obdelava
obnova sadovnjakov
društvo podeželskih žensk
društvo podeželske mladine
konjereja
zavarovanje živme
aiialize zemlje
čebelarsko društvo
govederejsko društvo
društvo kmetijskih tebnikov
subvencioniranje obrestne mere
oglasi v GG -javrn razpisi
Ribiška družina Jesenice ( nakup mladic)
Srednja mlekar.in knietij.šola Kranj
sof.nakupa hladihih bazenov za mleko
sof. služnostno klanje živme
izobraževanje

znesek v SIl
1.495.629,20
762.000,00
821.000,00
1.809.750,00
250.000,00
360.818,30
50.000,00
33.201,54
1.869.457,00
35.029,00
100.000,00
50.000,00
20.000,00
499.905,00
168.675,40
50.000,00
150.000,00
3 60.000,00
17.064.60
289.994,00
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postavka 9.2.2.
Za varstvo kmetijskih zemljišč so bila porabljena sredstva v višini 2.091.151,80
tolarjev. S temi sredstvi so se urejali dostopi do kmetijskih zemljišč vsaj s traktorjem
in agromelioracijska dela ravnanje terena
-

-

postavka 9.2.3.
Sredstva Zavodu za promocijo turizma in TD Knmjska Gora so bila razdeljena na
podlagi dogovora, TD Rateče in TD Dovje Mojstrana pa v višini zbrane turistične
takse na njurĺih območjih, yse skupaj v višini 53.588.699,50 tolaijev:
zap.št.
1.
2.
3.
4.

uporabnik
TDDovjeMojstrana
TDRateče
TD Kranjska Gora
Zavod za promocijo turizma

znesek
2.375.727,80

1.212.971,70
23.615.000,00
26.385.000,00

postavka9.2.4.
Občina je na podlagi sklepa odbora za gospodarstvo sklenila z GB d.d. Kranj pogodbo
o medsebojnem sodelovanju pri kreditiranju malega gospodarstva Postavka se nanaša
na subvencioniranje obrestne mere.
postavka 9.2.5.
obsega najeninino prostorov za nadomestno zbirahiico mleka in hrambo opreme iz
stare stavbe ter pripravo in tisk zgibanke »Kovačnica«, kj je izšla ob otvoritvi objekta.
postavka 9.2.5.1.
V Ratečah se je na področju CRPOV zaključila uvajalna faza. Sredstva so bila
porabljena za izdelavo drugega, tretj ega ter zaključnega poročila, ki ga je bilo potrebno
predložiti Ministrstvu za kmetijstvo.
postavka 9.2.5.2.
Sredstva so bila porabljena za regijski turistični prospekt »Gorenjska« v štirih jezikih,
ter oblikovanju in izdelavi usmerjevalnega sistema reklamnih m informativnih tabel v
občini.
postavka 9.2.5.3.
je bila namenjena in porabljena za izdelavo idejnega projekta za objekt Konzum
Podkoren.
postavka 9.2.6.
Sredstva so bila na podlagi računov in zahtevkov nakazana Zavodu za promocijo
turizma kot upravljavcu tekašk±h prog in plačan račun za ureditev tekaške proge
Plariica Tamar.
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postavka 9.3.1.
V skladu s pobudo lastiiikov gozdov in senožeti na področju Martuljka je bila podma
pisna pobuda za gradnjo gozdne poti. Zavod za gozdove je izdelal projektno
dokumentacijo Vomč Crtenje in zakoličil traso le te na terenu.
-

postavka 9.3.2.
Sredstva so bila porabljena za izvedbo II. faze gradnje mlekarne na Dovjem, v skladu s
programom CRPOV. Dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za kmetijstvo,
izbrani izvajalec del je bil Kobram d.o.o. Jesenice, otvoritev objekta pa je bila
decembra leta 1999.

10. KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

postavka 10.4.1.
Vzdrževanje občinskih cest, javnih površin in parkirišč
Tekoče vzdrževanje obsega v ziinskem času strojno pluženje javnih površin, strojno
posipavanje, delni odvozi snega in ročno čiščenje. Vzdrževanje poteka v skladu z
operativnim načrtom izvajanja zimske službe JP Komimala d.o.o. Kranjska Gora,
V poletnem času tekoče vzdrževanje obsega strojno pometanje javnih površin iii
cestišč, ročno čiščenje in vzdrževanje 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 oziiak, krpanje udarnih jam, popravila
makadamskih poti, sanacija udorov cest, popravila jaškov, robnikov, odbojnih ograj,
sanacijo divjih odlagališč, peš poti in druga nepredvidena dela. Vsa ta dela potekajo v
skladu z dogovoijenim programom med krajevnimi skupnostmi, JP Komunala d.o.o. in
občino.

postavka 10.4.2.
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.Vzďrževalna dela
se oddajajo na podlagi javnega razpisa.V letu 1999 je na podlagi pogodbe o
vzdrževaiiju gozdnih cest med Miistrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prebrano,
občino in Zavodom za gozdove Slovenje, potekalo vzdrževanje 125 km gozdnih cest.

postavka 10.4.3.
Postavka jayne zelenice, parki, spominski parki obsega spomladansko čiščenje zelenic,
košnjo, grabljenje in odvoz trave, okopavanje, zasaditev in odstranjevanje plevela v
cvetličnih gredah, okopavmje in obrezovanje grmovnic in živih mej, obrezovanje
drevja, odstranjevanje starih in nevarnih dreves, urejanje sprehajalnih poti.
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postavka 10.4.4.
Stroški jayne razsvetljave 11.807.189,46 tolaijev obsega:
zap.št. opis del
1. vzdrževanje semaforjev in prometne sigrializacije
2. elektrika
3. novoletna okrasitev
4. redno vzdrževmje
-

znesek
3 86.596,00
5.681.966,06
1.076.843,20
4.661.784,20

postavka 10.4.7.
Postavka obsega sanacijo meteorne kanalizacije Podbreg in prekop potoka Radovna.
postavka 10.4.9.
Oporni zidovi so bili obnovljeni v Kranjski Gori v Savskem naselju
ter v Gozd Martuljku, Kurirska ulica.

(

staro smetišče)

postavka 10.5.1.
V letu 1999 je bila izvedena IV. faza obnove lokalne ceste skozi Podkoren. Izvajalec
del je bilo Cestno podjetje Kranj, navedeni projekt pa je bil sofrnanciran s strani
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.

INVESTICIJE
postavka 10.6.1.
Na področju vodovodov so bila sredstva namenjena v višini 11.889.946,22 tolaijev
za:
zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

opis
Vodovod Belca
zajetje Belca
rezervoar Belca
raziskovaLna vrtina Čma voda
naprave za daljmsko vodenje in nadzor zajetja Jurež

znesek
7.443.868,60
297.312,00
74 1.782,26
279.531,16
3.127.452,20

postavka 10.6.2.1.
Ta postavka vključuje stroške odmere zemljišč, ceniWe, davek od prometa nepremičnin
in notarske storitve, vezane na kasnejše odprodaje zemljišč po kupoprodajmh
pogodbah.
Poleg navedenega pa ta postavka vsebuje tudi plačilo stroškov odmere zemljišč (vežice
in razširitev pokopališča v Podkorenu, izvedba zazidalnega načrta železmška postaja
Kranjska Gora).
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postavka 10.6.3.
Za potrebe pokopališča v Ratečah je bila na podlagi prodajne pogodbe plačana kupnina
za zemljišče.
postavka 10.6.4.
Občina je po delitveni 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), nabavo bivaluega kontejneija, odkup
zemljišč, izdelavo gozdne vlake.
postavka 10.6.5.
Na področju jayne razsvetljave so bila opravljena dela:
zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

opis
Požgančevmost
pokopališče Dovje
Dovje-novonaselje
izvedba del za JR Mojsiiana-Topoliiio ( črpališče Kamne)
razširitev JR Dovje
obnova prižigališč TP Prode in TP Triglavska Mojstrana
izvedba nove JR Veliki Breg Mojstrana
Čičare Kranjska Gora
prižigališče TP Pišnica, TP Kokalj
obnova JRRateče

znesek
173.627,10
273.140,60
1.945.711,20
428.722,00
199.354,80
202.954,50
4.319.279,00
1.867.301,00
489.126,40
148.180,00

postavki 10.6.7. in 10.6.8.
Za kanalizacijski sistem so bila porabljena sredstva v višini 62.402.658 tolaijev iz
postavke 10.6.7. ter 17.874.515 tolatjev iz postavke 10.6.8. skupaj torej 80.277.173
tolaijev:
-

zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.

opis
kupnina za zemljišče v Tabrah ( delno)
sofmnanc. invest.- iz sredstev takse za obrem.vode
»
» -izdržavnihsredstev
»
iz sred.koncesije
»
projekti PGD in PZI čistilna
elektroenergetska soglasja
odmera zemljišč
izved.ninenja, študije, prevodi, osnutki odloka, davčno
svetovaiije..
-

-

znesek
2 1.000.000,00
15.077.504,00
19.448.808,00
17.874.695,24
2.784.600,00
456.6 19,3 2
33 1.073,85
3.303.872,59
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postavka 10.6. 12.
V Ratečah se je v letu 1998 pričela gradnja dveh mrliških vežic. Vsa pripravljala dela,
vključno zjavrnm razpisom za izvedbo del so bila opravljena v prvi polovici leta 1998.
Izvajalec del je bil Gradis d.d. Jesenice. Investicija je bila zaključena in tebiiično
prevzeta v oktobru 1999.

11. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
postavka 11.4.5.
V skladu z določbaini stanovanjskega zakona je bilo od prejetih kupnin nakazano 20%
sredstev Stanovanjski sklad RS, 10% pa na Odškoďninski sklad RS.
postavka 11.5.1.
Sredstva so bila porabljena za sanacijo dveh stanovanj na Triglavski 61 v Mojstiaiii, ter
dokončane del na Triglavski 58 v Mojstrarn.
postavka 11.6.1.
Na podlagi sprejetega plana so bil sredstva porabljena za začetek obnove stanovanj v
stavbi Podkoren 2.
postavka 11.6.2.
Na podlagi zakonske obveznosti je bila občina dolžna bivšemu imemiku stanovanjske
pravice na denacionalizirauem stanovanju izplačati del obveznosti po izpraznitvi
stanovanja na podlagi pravnomočne odločbe Ministrstva za okolje in prostor RS.
postavka 11.6.3.
Sredstva so bila porabljena za ureditev društveriih prostorov v ZdravsWenem domu
Kranjska Gora.
12. UREJANJE PROSTORA
postavka 12.4.1.
Program geodetskih del zaj ema odhoďke v zvezi z izdelavo navezovalne mreže na
območju Podkorena in Rateč, ki jo na podlagi pogodbe izdeluje Geodetski zavod
Slovenije.
postavka 12.4.2.
Postavka urbanizem obsega izdelavo prostorsko ureditvenih pogojev, idejnih ureditev
razvojnih območij, ki jih za občino na podlagi pogodb v glavnem izdelujeta
Urbanistični inštitut Slovenije in Urbi d.o.o.
postavka 12.4.3.
Izdelana je bila projektna dokumentacija za legalizacijo obj ekta Kavka, nadalje naloga
»Prostorska preučitev ponovne vzpostavitve železnice od Jesenic do Rateč«. Omenjeno
nalogo je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor.
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APP Jesenice je izdelal I. m II. fazo projektne dokumentacije in sicer za ureditev
parkirišč v Mojstrani železrnška postaja, ureditev območja fabrike Mojstrana z
obvoznico v Radovrio, oporrn zid Kopavnik v Ratečah, ureditveni načrt Rateče vzhod,
ureditev Mlačca.
-

-

13. VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI
postavka 13.2.1.
Sredstva za gasilsko zvezo Kranjska Gora so bila porabljena za vzclrževanje in nabavo
goriva za komandno vozilo Golf, organizacijo izobraževanja in tekmovanj na področju
občjne in regije ter udeležbe na seminaijih in posvetih, kj jih orgaiiizira Gasilska zveza
Slovemje ter za delo DrušWa mali gasilec, delo članic in mladine.
postavka 13.2.2.
Sredstva za delovanje prostovoljnih gasilskih dništev so bila porabljena v skladu s
programi gasilskilt društev m sicer za:
* vzdrževanje gasilske tehtúke (avtomobilov, motomih brizgaln),
* registracije in zavarovanje avtomobilov in premoženja,
* pokrivanje materialmh stroškov (telefon, elektrika, gorivo),
* nabavo dotajane opreme.
postavka 13.2.3.
Sredstva požarne takse je v skladu z zakonom o varstvu pred požarom odbor za delitev
m razpolaganje s temi sredstvi namenil za:

C

dodatno opremo Golfa
delna refiindacija tečaja prve pomoči
nabavo motorne brizgalne in cevi
nabavo lahke prenosne motome brizgalne

106.083,60
100.000,00
400.000,00
832.543,00

postavka 13.2.4.
Sredstva za zveze, zaščito in reševanje so bila porabljena za usposabljanje m opremo
enote prve medicinske pomoči ter za vzdrževanje in servisiranje sistema za javno
alarmiranj e.
postavka 13.2.5.
Sredstva so bila na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 1999 nakazana
Poklicnemu gasilskemu reševalnemu servisu Jesenice.
postavka 13.2.6.
Sredstva so bila porabljena za sofmanciranje dejavnosti, ki jo izvajajo GRS Rateče,
Kranjska Gora m Mojstrana

17

postavka 13.2.7.
Na podlagi zakona o varstvu pred požarom ni pravilnika o preizkušanju hidrantnih
omrežij je pooblaščeni servis pregledal yse hidrante na območju občine ter izdal
zapisnik o ugotovitvah in stanju hidrantov.

INVESTICIJE:
postavka 13.6.1.
Sredstva so bila porabljena v skladu s programom nabav za leto 1999 in sicer za:
nabavo zaščitnih ognjevarrnh oblek, kovčkov prve pomoči, dihalnih aparatov in
plastičnega prenosnega bazena.
postavka 13.6.2.
Sredstva so bila porabljena v skladu s programom in predračuni PGD Dovje za
adaptacijo in obnovo gasilskega doma.
postavka 13.6.3.
Sredstva so bila porabljena v skladu s programom in predračuni za dograditev garaže
in ureditev muzejske sobe v gasilskem domu Mojstrana.

14. DRUGE JAVNE POTREBE

Dotacije društvom m organizacijam se izplačujejo na podlagi njihovih zahtevkov,
planov in poročil o delu.
zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

društvo
Drnštvo geodetov Gorenjske
Zďruž.borcev NOB občin Jesenice iii Kranjska Gora
Slavistično društvo Jesenice
Klub upokojenih delavcev ONZ Maks Perc
Društvo upokojencev Dovje Mojstrana
»
»
Kranjska Gora
»
»
Rateče-Planica
Društvo mvalidov Kranjska Gora
Radio klub Bor
Košarkarski klub Jesenice
Društvo za podvodne dejavnosti Octopus
Zveza veteranov vojne Slovenije
Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško voj.
Medobčinsko društvo mvalidov Gorenjske
Skup.centov za soc.delo brošura Kaljenje
-

znesek
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
320.000,00
130.000,00
40.000,00
57.000,00
30.000,00
100.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
6.480,00
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postavka 14.4.1.
Plačila storitev zajemajo provizijo Agencije z plačihii promet.
postavka 14.4.2.
Program javnih del je bil sestavljen iz dveh delov iii sicer prvi del predstavljajo javna
dela, ki so skupna in se izvajajo na področju Upravne enote Jesenice, drugi del pa je
zajel tistajavna dela, ki so potekala samo na območju naše občine (urejanja parkiranja
v Vratih, pomoč hišniku v OS Kranjska Gora, pomoč učiteljici v prvih razredih v OS
Mojshana, pomoč vzgojiteljici v VVE Mojstrana, redarska služba v Kranjski Gori in
čiščenje planin).

15. STAVBNA ZEMLHŠČA
Postavka zajema provizijo DURS-a po sklenjeni pogodbi za
nadomestila za stavbno zemljišče od pravnih in fizičnih oseb.

odmero in izteijavo

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