OBRAZLOŽITEV POSTAVK PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
ZA LETO 2000
Odlok o proračl.mu za leto 2000 je bil sprejet na 18. seji občinskega sveta, 19.4.2000 m
objavljen v UVG, št. 13/2000, na 12. seji občinskega sveta, dne 02.10.2000 paje bil
sprejet Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2000,
kj je bil objavljen v UVG, št. 28/2000
PRIHODKI
Prihodki primerne porabe
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. Primema poraba na
prebivalca se določi kot povprečin znesek sredstev na prebivalca v Republiki Sloveriiji.
Državni zbor RS je ob sprej emu državnega proračuna v zakonu o izvrševanju
proračuna RS (Ur.list RS, št. 9/2000), v prvem odstavku 29. člena določil znesek
primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji v višini 66.865 tolaijev. Ta znesek
je izračunan tako, da je bil znesek primerne porabe na prebivalca iz leta 1999, povečan
za ocenjeno rast življenjskih potrebščin za leto 2000.
Na podlagi 20.a člena zakona o financiranju občin, kj opredeljuje kako se izračuna
znesek primerne porabe za posamezno občino, je bil za našo občino izračunan znesek
76.157 tolaijev ali 13.8% nad določenim zneskom na prebivalca v Republiki Sloveniji.
Iz izračunov primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave ( Ministrstvo za
finance, 19.12.2000), je razvidno, da je od 192 občin do sredstev finančne izravnave
upravičeno 163 občin, večji obseg lastnih prihodkov kot je izračiman obseg primerne
porabe bo imelo realizirano 29 občin, kar pomeni, da se samo fínancira lS,l°7o občin,
med njimi tudi naša, saj je izračun primerne porabe 414.826.000 tolarjev, lastni
prihodki pa so bili realizirani v višini 332.574.000 tolarjev, kar je skupaj 747.400.000
tolaijev, oziroma 55% nad izračunanim obsegom primerne porabe.
Prihodki po 25. členu ZFO
To so prihodki, kj jih pri izračurni lastnih prihodkov ministrstvo pristojno za finance, v
sodelovanju s posamezno občino in Davčno upravo RS, ne upošteva.
To so prihodki od:
obresti na depozite,
najenmin za stanovanja in poslovne prostore,
prodaje premoženja,
drugih prihodkov od premoženja,
vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
nakupov in prodaje vrednostnih papiljev,
komunalnih prispevkov,
samoprispevka,
drugi prihodki od občanov za sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na
lokaini ravni.
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v in
Prihodki od prodaje premoženja so realizirani v višini 9.700.986,10 tolarje
zajemajo:
prihoďke od prodaje stavbnih zemljišč 6.093.028 tolaijev ( na podlagi sklepov
občinskega sveta)
zap.št.
1.
2.
3.
4.

kupec
Doles Kranjska Gora
Http Gorenjka menjalna pogodba
Rižnar Kranjska Gora
Miklič Kranjska Gora

Znesek

1.676.484,00
1.373.580,00
434.709,00
2.608.255,00

—

—

—

—

prihodki od prodaje poslovnih prostorov (sklep občinskega sveta)
zap.št. kupec
1. Gale Cesta železaijev 17

Znesek
3.300.000,00

—

prihodki od prodaje stanovanj 307.958,10 tolaijev (delitvena bilanca)
zap.št.

kupec
1. Mulej-Hrušica

znesek
307.958,101

Prihodi od prodaje stanovanj po stanovanjskem zavodu So realizirani v višini
10.540.365 tolaijev, oziroma 98%.
Prihodki od najenmin so realizirmi od najenmin poslovnih prostorov in najenmin
zemljišč v višini 7.600.070,77 tolaijev.
Prihodki odlagališča Mala Mežaklja so realiziratii na podlagi pogodbe o dovozu
odpadkov iz občin Radovljica, Bled in Bohinj.
Taksa za obremenjevanje okolja predstavlja prihodek 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 Ministrstvo 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 vodeje Javno podjetje Komunala d.o.o. Kranjska Gora.
Prihodki občanov za sofinanciranje določenih nalog
Občani na podlagi odločb Centra za socialno delo plačujejo oskrbnino v socialnih
zavodih za Svojce, kj nimajo lastnjh dohodkov (746.438,00 SIT), tisti, kj koristijo
storitev nege na domu, pa plačujejo storitev na podlagi položiiic, kj jih izdaja izvajalec
te storitve Dom upokojencev dr. F.Berglja na Jesenicah (769.584,00 SIT).
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izdanih
Komunalm prispevek v višini 38.7847.836,00 SIT je bil plačan na podlagi
odločb upravnega organa, priključnine v višini 15.771.166,79 SIT pa na podlagi odločb
in pogodb za krajaiie naselij Mojstrana in Dovje, kj bodo priključeni na sistem
odvajaiija in čiščenja fekalnih voda.
Prihodki od sofinanciranj
vanje
Ministrstva so iz proračima za leto 2000 na podlagi pogodb sofínanctrala vzdrže
gozdnih cest (4.725.095 SIT), pospeševanje programov kmetijstva na za leto 1999
e
(2.740.031,00 SIT), sanacijo ceste na Tromejo (2.600.000,00 SIT), projekt obnov
rafsko
lokalne ceste skozi Podkoren iz sredstev za spodbujanje razvoja demog
ija
ogroženih območij za leto 2000 (6.000.000 SIT), izgradnjo kanalizacijskega kolekto
Mojstrana 1-Irušica (49.039.877 SIT).
-

ODHODKI
Financiranje zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, občinske uprave in izvajalcev
proračuna je na podlagi sprejetega odloka potekalo na podlagi kolektivne pogodbe in
ev
drugih predpisov, kj urejajo izplačevanje plač in nadomestil stroškov delavc
proračunskih porabnikov. S Sprej etim proračunom za leto 2000 so bila za delo
izvajalcev zagotovljena sredstva za izplačilo izhodiščne plače 44.731 tolaijev, regres
za letni dopustje znašal na delavca bruto 107.712,00 SIT bruto.

1. ORGANI OBČINE, OBČINSKA UPRAVA ‚ KS IN STRANKE
postavka 1.1.1.
V občinskem uraduje bilo v letu 2000 povprečno število zaposlenih 14,9 1 delavcev.
Regres za letni dopust v višini 107.712 tolaijevje bil izplačan 15 delavcem, eni delavki
sorazmerni del tega zneska (nastopila delo v mesecu septembru), izplačme so bile tudi
a
jubilejne nagrade za 30- letno delo, 20-letno delo in ena za 10-letno delo.Povračil
stroškov prevoza na delo in iz dela so bila izplačana v višini 2.087.034 tolaijev, ter
povračila prebrane med delom v višini 2.151.056 tolaijev, 3 delavci pa so prejemali
dragmjski dodatek, ker je bila njihova plača nižja od povprečne plače v Sloveniji.
Prispevki delodajalca in davek na izplačaue plače so bili obrači.mani na podlagi
predpisov.
Največji delež materialrnh stroškov se nanaša na stroške poslovnih prostorov, kj
zajemajo najeninino, čiščenje, elektriko ni komunalne storitve (8,5 mio), vzdrževanje
delovnih sredstev (2.7 mio), odvetniške storitve (2,8 niio), pisarniški rnaterial (1,6
mio), PTT storitve (2,0 mio), izplačanih dnevnic, potnih stroškov in kilometrine (1.9
mio),lokalni TV in radio, obj ave, oglasi, javni razpisi (2,1 mio).
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Stroški prikazani pri občinskern uradu, se nanašajo tako na stroške občinske uprave kot
na stroške za delo občinskega sveta in njegovih organov (stroški gradiv, fotokopiranje,
poštnina, objave predpisov).
postavka 1.1.2.1.
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 pravilnikom ter povračil
materialnih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter stroške reprezentance.
Stroški občinskega
praznika.

praznika se nanašajo na prireditve ob praznovanju občinskega

Postavka informiranje zajema stroške objav, kontaktriih oddaj, video strani, razpisov m
najemnine pretvornika Rateče.
Prireditve ob državrnh praznikih organizirajo po dogovoru kulturna društva, kj za
posamezno izvedbo dobijo 45.000 tolaijev.
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 mednarochiega sodelovanja se nanašajo na sodelovanje s pobratenimi občinami
v Italiji in Belgiji, ter z obmejnirni občinami v Italiji m Avstriji. V letu 2000 srno na
športno kulturnih igrali gostili pobrateno občino Waasmunster iz Belgije.
postavka 1.1.4.
Stroški izobraževanja se nanašajo na plačilo seminarja »Poslovanje društev«, kj je bil
organiziran za vsa društva v občini, plačilo priprave na izpit za taksiste ter članarine za
vključitev v Lokalno razvojno koalicijo Ragor.
postavka 1.1.5.
V tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: udeležba na
tekmovanju »Kaj veš o prometu?«, nabavo odsevnikov za traktorje in prikolice za
akcijo »Bolj vidni traktoiji«, nabavo vetrovk za učence šolske prornetne službe, nakup
strokovne literature, čelad, petih triopan trikotnikov za obe osnovrn šoli, izvedbo igrice
113 na OS Kranjska Gora, nakup kresničk za akcijo »Bodimo vidni«.., s ciljem
zagotavljanja varne poti v šolo, izobraževanja šolaijev o prometni varnosti in
zagotavljanja varnosti pešcev v cestnem prometu, ter sejiim za člane sveta SPV.
postavka 1.1.6.
Postavka nagrade, oziroma nagradni skladj je bila porabljena za objavo razpisa
občinskih priznanj.
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postavka 1.2.
Za delovanje krajevnih skupnosti so bila zagotovljena sredstva za osnovno dejavnost
KS (materialni stroški delovanja, stroški delovanja krajevnih svetov in dnigi stroški.)
Sredstva za plače delavcev, ki delajo za KS, so planirani in realizirani v zaključnem
računu ter izkazani pri občinski upravi. Delo za KS opravljajo 2,5 delavcev. Pregled
prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti je sestavni del zaključnega račiina
proračuna. Zaključnemu računu so priložena tudi poročila o realizaciji planov
posameznih krajevnih skupnosti.
V tej postavki so izkazana tudi nakazila političmm straikam. Sredstva so bila planirana
m nakazana v skladu s 26. členom zakona o političnih stTallkah.
postavka 1.6.
Sredstva so bila nakazana krajevrnm skupnostim na podlagi računov v skladu s
sprej etim planom (KS Dovje Mojstrana za nabavo pohištva, KS Rateče za nabavo
diktafona ter stroške beljenja).
-

Postavko modernizacija uprave bremenijo stroški v zvezi z adaptacijo in novo opremo
prostorov (sejna soba, pisarna podžupana, pisarna tajnika), nabavo računalnikov in
programske opreme ter ISDN priključka za potrebe pisarne upravne enote
računalniška povezava.

—

2. IZOBRAŽEVANJE
Občina Kranjska Gora je ustanoviteljica dveh osnovnih šol, za kateri zagotavlja v
proračunu tudi določena sredstva (nekatera je dolžna zagotavljati po zakonu, druga pa
zagotavlja na podlagi programov šol). Dejavnost osnovnošolskega izobraževanja se je
izvajala v naslednjem obsegu:
v šolskem letu 2000/200 1 Osnovno šolo v Kranjski (ion obiskuje 27‘7 otrok v
skupaj 16 oddelkih m 1 oddelku podaljšanega bivanja, v Mojstrani pa 168 otrok
v 8 oddelkih iii 1 oddelku podaljšanega bivanja.
v Osnovno šolo Polde Stražišar Jesenice paje vpisanih 14 otrok iz naše občine.
postavka 2.1.1.
Poraba sredstev je pni redni dejavnosti potekala po pianu. Sredstva za večja
vzdrževalna dela niso bila koniščena v celoti, v Kranjski (ion je bila izvedena obnova
sanitarij v levem kniiu stavbe, v Mojstrani pa naj bi zamenjali strešne odtoke, sanirali
fasado ter nabavili dvoplasten kotel za potnebe šolske kubinje, vendan pa so bili
zamenjani le žlebovi in nabavljen kotel za kuhinjo.
OŠ Polde Stnažišar, Ljudski umverzi ten Glasbeni šoli Jesenice so bila zagotovljena
snedstva v skladu s Pogodbo o kniterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnih
zavodov.
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postavka 2.1.3.
Sredstva v tej postavki so bila namenjena izvajanju fakultativnega pouka v OS
16.decembra Mojstrana iii sicer za izvedbo računalniških tečajev, fakultativnega pouka
angleškega jezika in turističnega krožka.
postavka 2.1.4.
Posebne akcije šol:
OŠ 16.decembra Mojstrana je izvajala projekt Unescova šola m projekt Eko
šola,
V OŠ Kranjska Gora pa so bila sredstva namenjena za projekt Zdrava šola in
sodelovanje s sosednjima občinama v Italiji in Avstriji.
postavka 2.3.2.
Ne glede na to, da pristojno Ministrstvo socialno ogroženim učencem plačuje določeno
o
število malic, pa tudi občina zagotavlja določena sredstva za kosila najbolj socialn
ogroženim učencem iz vseh treh osnovnih šol.
postavka 2.3.4.
Občina je dolžna kriti stroške prevozov učencev, katerih prebivališče je oddaljeno več
kot štiri kilometre od šole in 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 in Sedučnika
pa do postajališč šolskega avtobusa vozijo starši, katerim proračun povrne stroške
kilometrine ( sklep občinskega sveta).

3.OTROŠKO VARSTVO
V skladu z določili Zakona o vrtcih se iz proračtma lokalne skupnosti za razliko med
ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače, prejemke ter davke
in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi.
Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. V
proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za
investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev. Plačilo staršev na podlagi
pravilnika o plačilih staršev določi občina in sicer na podlagi lestvjce, kj starše
razvršča v plačilne razrede, upoštevaje bruto dohodek na družinskega člana v
primeljavi s povprečnimi bruto dohodki na zaposlenega v RS in upoštevaje premoženje
družme.
Glede na to, da cene prograniov ( kj obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otoka v
vrtcu, ne vsebuje pa sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje) določi
ustanovitelj, je občinski svet v mesecu septembru 2000 na svoji 22.seji potrdil nove
cene programov v vrtcih v Občim Kranjska Gora. Zato, da bi starše razbremenili
višjega plačila za programe v vrtcih, se iz proračuna krije razlika med staro in novo
ceno programa, prav tako pa se krije razlika med dejmsko ceno programa v oddelku v
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Ratečah in potljeno ceno, kj je nastala zaradi premajhnega števila vpisanih otrok v ta
oddelek.
Občina je dolžna kriti tudi razliko v ceni za otroke, kj imajo stalno prebivališče v naši
občini in obiskujejo vrtce v drugih občinah.
postavka 3.4.3.
Sredstva so bila namenjena ureditvi igrišča nasproti Leka, ker pa je bilo zagotovljeno
premalo sredstev za celotno ureditev igrišča, sta bili kupljem dve igrali, m sicer
konjiček in tobogan. Dokončna ureditev pa bo izvedena v letu 2001.

4. SOCIALNO VARSTVO

postavka 4.1.1.
V skladu z Zakonom o socialnem varstvu se iz proračuna občine financira osebna
pomoč, pomoč družini na domu, pomoč pri uporabi stanovanja, ter stroški storitev v
zavodih za odrasle. Za izvajanje osebne pomoči in pomoč družini na domu je občina
dolžna prispevati 15% sredstev za delovanje Centra za sociatno delo Jesenice.
postavka 4.2. humanitarne organizacij e
Prispele vloge in poročila je obravnaval Odbor za zdravstvo in socialno varstvo, kj je
predlagal županu razdelitev sredstev. Tako so se sredstva v višini 540.000 SIT dodela
naslednjim društvom:
-

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

naziv društva
OZRK Jesenice
Medobčinska društvo slepih in slabovidnih Kranj
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma
AURIS Medobč.društvo gluhih in naglušnih Oorenjske
Društvo paraplegikov Gorenjske
Društvo multiple skleroze Gorenjske
Društvo invalidov Kranjska Gora
Društvo prijateljev mladine Kranjska Gora
Društvo diabetikov Jesenice
Društvo prijateljev mladine Dovje Mojstrana
Društvo za zdrav osebnostm razvoj Radovljica
Radio klub na vidu prizadetih invalidov Slovenije
Društvo psoriatikov Slovenije-podružnica Gorenjske
PAPILOT -Center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj Kranj
-

znesek v SIT
45.000,00
20.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
120.000,00
20.000
120.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00

OZ RK Jesenice pa so bila sredstva nakazovana mesečno,po dvanajstinah.
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postavka 4.3.1.
Občina financira nastanitev občanov v splošnih m posebnih zavodih v delu, kj ga mso
sposobni au niso dolžrii kriti svojci oskrbovancev. Odločbe o plačilu oskrbnine na
podlagi zakona o socialnem varstvu izda Center za socialno delo Jesenice.
Naši občani so bili nastanjeni v nasleďnjih zavodih: največ (od 16-18) v Domu dr. F.
Berglja na Jesenicah, posaniično pa še v: Društvo Barka Zbilje, ZDZB Hrastovec,
VDC T.Hočevar Ljubljana, Dom starejših občanov Preddvor, CUDV Crna na
Koroškem in Dom M.Langusa Radovljica.
postavka 4.3.2.
V skladu z Zakonom o socialnem varstvu in na podlagi odločbe, ki jo izda CSD
Jesenice, občina prejemnikom eiikratne denarne pomoči kot edinega vira preživljanja,
prispeva del sredstev najenmine stanovanja. To pomoč je prejemala ena oseba.
postavka 4.3.3.
Občina je po zakonu o socialnem varstvu dolžna zagotavljati javno službo pomoči na
domu. V letu 2000 je bilo izvajanje službe iz CSD Jesenice preneseno na Dom
upokojencev dr. F.Berglja Jesenice, kj službo izvaja tudi za Občino Jesenice in Občino
Žirovnica. Za določen čas je bila zaposlena ena laična delavka, ostale delavke pa
preko javrnh del, zagotavljali pa smo tudi sorazmerni del sredstev za strokovno
vodenje. Povprečno število uporabnikov te storitve v letu 2000 je bilo 13,3.
postavka 4.3.4.
Na podlagi odločb Centra za socialno delo Jesenice srno do meseca maja fínancirali
dvema brezdomcema nastanitev in en topli obrok brane dnevno, kasneje pa samo
nastanitev enega brezdomca, saj si je drugi brezdomec poiskal dnigo bivališče.
Sofrnancirali srno tudi beljenje sobe brezdorncev.
postavka 4.3.5.
Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom je na podlagi predlogov
krajevnih skupnosti, šol, OZ RK Jesenice, CSD Jesenice, Zdravstvenega doma in na
predlog odbora za zdravstvo, sociahio varstvo in skrbstvo dodelil župan. Tovrstna
pomoč je bila dodeljena ‘77 občanom, in sicer v obliki paketov hrane, kritju prispevka
za kanalizacijski priključek ali v denarni obliki.
postavka 4.3.6.
Sredstva v višini 500.000 SIT so bila razdeljena na podlagi razpisa. Ponudbe je
obravriaval Odbor za zdravshro, socialno varstvo in skrbstvo. Izmed ponudnikov, ki So
se pnjavili na Razpis za sofmanciranje programov na področju dela z mladimi so se
glede na višino razpoložljivih sredstev v proračunu za leto 2000 izbrali naslednji
ponuchiiki:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program
Ponudnik
društvo Poučne gasilske vaje
gasilsko
Prostovoljno
Mojstrana
Tabor za mlade v Vratih, Tabor
Planinsko društvo Gozd Martuljek
za mlade na Lipanjski planini
Planinsko društvo Dovje-Mojstrana Planinski krožek na OŠ Mojstiana
(pohodi, tabori,izleti)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj Spolnost mladostriikov
TEN Teniški vrtec, teniška šola
TOP
društvo
Teniško
Mojstrana
I
Prostovoljno delo z otroki in
Center za socialno delo Jesenice
mladostniki
Ure pravljic, igralne unce, knjižni
Občinska knjižnica Jesenice
kvizi
Društvo za zdrav osebnostni razvoj Vzgojni tabon Mežakla 2000
Radovljica
Zavod za zdravstveno varstvo Knanj Vzgoja za zdravo prehranjevanje

SIT
50.000
70.000
70.000
20.000
50.000
30.000
160.000
30.000
20.000

V postavko so vključeni tudi stroški razpisa.
postavka 4.3.7.
Snedstva so namenjena delovanju Lokalne akcijske skupme za preprečevanje
odvisnosti, vključujejo pa tudi sejnine članov. Izvede aktivnosti: ustvaijalne delavnice
v vrtcih, 3 predavanja, 4.seje LAS-a, objava m izvedba javnega razpisa »Vodeno
preživljanje počitmc mladih« (prispelo 9 ponudb, razpisana vrednost je bila 300.000
SIT), sredstva v višmi 333.920 SIT so bila namenjena nakupu športnih rekvizitov za
izvajanje programov Zlati sonček in Krpan, za navijačice OŠ Kranjska Gora pa srno
financirali nakup športnih copat.
postavka 4.3.8.
Metadonski program se izvaja skupno z občino Jesenice. Ker je sam program
Fmanciran s strani zdravstva, občine knijemo le stroške delovanja same ambulante
(najeninina, telefon, ogrevanje. ..), delno (7.000 SIT) pa smo knili tudi stroške
preselitve ambulante Zelezarne Jesenice v stavbo na Titovo 65.
postavka 4.3.10.
Novoletno obdanitev otrok izvedeta vrtca in društva prijateljev mladine, obdaritev
starej ših pa clruštva upokojencev in društvo invalidov. Obdarovano je bilo 106 starej ših
občanov in 322 otrok, pnispevek na osebo je bil 747,66 SIT.
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5.KULTURA
postavka 5.1.
Sredstva so bila na podlagi pogodbe zagotovljena za delovanje javnih zavodov: Muzej
Jesenice, Knjižnica Jesenice in Gledališče Tone Cufar.
postavki 5.2.1. in 5.2.3.
Dotacije kulturnim društvom so bile razdeljene na podlagi poročil o opravljenih
aktivriostih, kj jih je na podlagi meril ovrednotil Odbor za vzgojo, izobraževanje in
kulturo.

postavke 5.2.4., 5.2.5., in 5.2.6.
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: Vaški dan v Ratečah, Pod Psnakovo
lipo, razstava »Nevidno življenje«, zlata poroka, sponzorstvo knjige »Zgornje Savska
kulinarika«, 100 letnica Karol Okretič, 200x na Triglav, zloženka »kulturna pot v
Radovni«...
postavka 5.2.7.
Na podlagi letne pogodbe o poslovnem sodelovanju proračim zagotavlja skupaj z
občino Jesenice sredstva za delovanje Pihatnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Na
podlagi te pogodbe izvede orkester namene osem brezplačnih nastopov. Nastopi se
dogovorijo vnaprej z letnim programom.
-

postavka 5.2.8.
Občina je vključena v nacionalni projekt Imago 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 in izvedbo koncerta Rajko
in Alda Rodrigueza.
-

postavka 5.2.10.
Sredstva so bila namenjena delnemu odkupu avtorskega dela monografije Kranjska
Gora Borovška vas, avtorja Vida Cerneta.
-

postavka 5.4.1.3.
Sredstva za obnovo kozolcev so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa m potrditve
izvedenih del s strani ustreznega odbora. Na novo zgrajenih in obnovljenih je bilo 7
kozolcev.
postavka 5.4.
v letu 2000 smo na področju spomeniškega varstva opravili obnovo preše za vole v
Podkorenu in dokončno plačali še račan za obnovo strehe na Liznjekovi hiši, Saj v letu
1999 ni bilo zagotovljeno dovolj sredstev za to akcijo
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postavka 5.6.3.
Za vzdrževanje in posodabljanje opreme Kulturnega doma na Dovjem, katerega lastnik
je občma, upravljavec pa KUD J.Rabič, je bilo porabljenih 500.000 SIT
(elektroinštalacije, vrata, zavarovanje, obnova zaves...).
Za potrebe enote Gornjesavskega Muzeja Jesenice v Mojstrani je bil kupljen
računalnik, tiskalnik in programska oprema ter mobilni telefon, za potiebe knjižnice v
Mojstrani pa računalnik, stoh in miza.

6. ŠPORT
Zakon o lokalm samoupravi določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih
prebivalcev pospešuje razvoj športa in rekreacije.
postavka 6.1.1.
Občina je soustanovitelj
ustarioviteljske pogodbe.

Javnega zavoda Planica, obveznosti izhajajo

Z

so

postavka 6.2.1.
Sredstva za osnovno dejavriost klubov in društev so bila razdeljena na podlagi javnega
razpisa naslednjim izvajalcem:

1.
1
3.
4.
5.
6
1
8
9.
1i
11.
12.
13.
14.
15.
16.
11

IZVAJALEC
PD Kranjska Gora
ŠD Varpa Gozd Martuljek
TD TOP TEN Mojstrana
ASK Kranjska Gora
PD Dovje-Mojstrana
PD Gozd Marluljek
Teniški klub Mojstrana
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana
ŠD Dovje-Mojstrana
Društvo invalidov Kranjska Gora
ŠD Kranjska Gora
ŠD Zelenci
Društvo upokojencev Kranjska Gora
ŠD Planica
Društvo upokojencev Rateče-Planica
PD Rateče-Planica
Strelsko društvo Janez Mrak Dovje-Mojstrana

[

SIT
47.520
23.760
1.063.260
2.880.900
374.814
47.520

[
I

864.270
23.760
668.250
23.760
1.392.930
33.264
23.760
2.657.556
23.760
47.520
118.800
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postavka 6.2.2.
Sredstva so bila razdeljena na podlagi prispelih predlogov društev ( pozvana so bila vsa
športna društva, prispelo pa je 6 predlogov ) in sicer glede na višino razpoložljivih
sredstev takole: SD Janez Mrak Dovje Mojstrana 94.500 SIT, SD Dovje-Mojstrana
309.750 SIT, PD Gozd Martuljek 45.500 SIT, Teniški klub Mojstrana 129.500 SIT,
teniško društvo TOP TEN Mojstrana 388.500 in ASK Kranjska Gora 782.250 SIT.
postavka 6.3.1.
V celoti so bila na podlagi kategorizacije OK Slovenije športnim društvom nakazana
sredstva špormega dodatka za kategorizirane športnike.
postavka 6.3.2.
sredstva so bila namenjena 3 študentom Fakultete za šport za programe, kj se izvajajo
izven sedeža fakultete.
postavka 6.6.1.
investicije V šport
ŠD Vaniše
ŠD Dovje-Mojstrana
TK Mojstraiia
ŠD Rateče

dokončanje igrišča v Podkorenu
slačilnico pri drsališču v Mojstrani
izgradnjo sanitarij in garderob
J dokončanje športnega igrišča v Ratečah

600.000
1.500.000
3.400.000
1.085.922,60

SIT
SIT
SIT
SIT

7. ZDRkVSTVO

postavka 7.3.1.
Občina je dolžna zagotavljati sredstva za plačilo prispevka za obvezno zďravstveno
zavarovanje občanov, kj miajo stalno prebivališče na njenem območju iii nirnajo
lastmh prejemkov. Stevilo zavarovancev v primeijavi s preteklinu leti se je povečalo jn
se giblje med 150-165 oseb mesečno.
postavka 7.3.2.
Občina je v celoti sofinancirala stroške letovanja 8 socialno ogroženih in bolnih otrok
v zdravstveni koloniji, kj je organizirana v gorenjskem letovišču Pjneta Novigrad.
postavka 7.4.1.
SredsWa so bjla porabljena za mniško pregledno službo, ki jo je občina dolžna
zagotavljati po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, obsega
pa mnliške oglede, obdukcije, stroške prevoza ter kritje pogrebnih stroškov, tistim, kj
nimajo svojcev au pa ti niso sposobni poravnati stroškov.
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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 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
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 2000 50 bila za intervencije v kmetijstvo porabljena naslednja sredstva:
namen
preventiva v veterini
osemenjevanje
baliranje
težja obdelava
obnova sadovnjakov
drušhro podeželskih žensk
govedorejsko društvo
konjereja
zavarovanje živme
analize zemlje
čebelarsko društvo
konjerejsko društvo
Agrarna skupnost Dovje-Mojstrana
društvo kmetij skih tebnikov
oglasi v GG -javni razpisi
servis mlekarskih strojev
sof. služnostno klanje živme
izobraževanje
sof. nakupa Kladilnih bazenov za mleko
sof. gradnje gnojišča
sof. obnove gospodarskega poslopja
sof. nakupa sušilne naprave za seno
sof. nakupa kmetijske mehanizacije

znesek v SIT
2.246.690,76
730.000,00
899.000,00
1.804.800,00
200.000,00
3 15.801,00
50.000,00

35.838,00
2.121.710,28
43.135,00
100.000,00
70.000,00

50.000,00
20.000,00
97.913,00
47.981,00
214.423,65
682.240,00
604.650,00
150.000,00
500.000,00
300.000,00
250.000,00

1—,
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postavka 9.2.1.2.
Za blagovno znamko so bila sredstva porabljena v višini 92.820,00 tolaijev. Glede na
to, da je potrebno za registracijo blagovne znamke priložiti tudi Pravilnik o pogojih
podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovľle znanike, ni bilo mogoče
nadaljevati s postopkom dokler pravilnik ni bil sprejet s Strani občinskega sveta, kar se
je zgodilo v mesecu novembru 2000.
postavka 9.2.2.
Za varstvo kmetijskih zemljišč so bila porabljena sredstva v višini 1.390.233,00
tolaijev. S temi sredstvi so se urejali dostopi do krnetijskih zemljišč vsaj s traktoijem
m agromelioracijska dela ravnanje terena.
-

-

postavka 9.2.3.
Sredstva za stroške dela in poslovanja srno Zavodu za promocijo turizma in TD
Kranjska Gora TIC nakazovali rnesečno po dvanajstinah na podlagi sprejetega plaiia.
Stroške za prireditve, prornocij sko dej avnost, iiiformacij ski sistem ter investicij e
Zavodu za promocijo turizma, pa na podlagi ustreziiih zahtevkov.
—

postavka 9.2.4.
Občina je na podlagi sklepa odbora za gospodarstvo sklenila z GB d.d. Kranj pogodbo
o rnedsebojnern sodelovanju pri kreditiranju rnalega gospodarstva Postavka se nanaša
na subvencioniranje obrestne rnere.
postavka 9.2.5.
Sredstva so bila porabljena za izvedbo I. faze projekta Pravljična pot, v skladu s
programorn CRPOV. Dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za krnetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
postavka 9.2.5.2.
Sredstva so bila porabljena za izdelavo in postavitev informativno usmeijevalnega
sisterna v občini.
postavka 9.3.2.
Sredstva so bila porabljena za plačilo dokumentacije za II. fazo projekta.
postavka 9.3.3.
Sredstva so bila porabljena za izvedbo zaključne faze gradnje rnlekarne na Dovjem, v
skladu s prograrnom CRPOV. Dela so bila sofnancirana s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prebrano, izbrani izvajalec delje bil Kobrarn d.o.o. Jesenice.
postavka 9.3.6.
Sredstva so bila porabljena za plačilo študije o izvedljivosti projekta, za izdelavo
projektne naloge ter za delno plačilo idejnega projekta in ureditvenega načrta.
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10. KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO IN VARSTVO OKOLJA
postavka 10.4.1.
Vzdrževanje občinskih cest, javnih površin in parkirišč
Tekoče vzdrževanje obsega v zimskem času sliojno pluženje javnih površin, strojno
posipavanje, delni odvozi snega m ročno čiščenje. Vzdrževanje poteka v skladu z
operativnim načrtom izvajanja zimske službe JP Komunala d.o.o. Kranjska Gora,
porabljena so bila sredstva v višini 32.252.000 SIT.
V poletnem času tekoče vzdrževanje obsega stojno pometanje javnih površin in
cestišč, iočno čiščenje in vzdrževanje javnih površin, čiščenje muld, koritnic, kanalet,
revizijskih jaškov in propustov, jaškov meteorne kanalizacije in ponikvalnic, popravila
bankin, popravila makadamskih poti, sanacija udorov cest, popravila jaškov, robnikov,
odbojnih ograj, sanacijo divjih odlagališč, vodenje katastrov komunalnih naprav,
očiščevalne akcije in druga nepredvidena dela. Vsa ta dela so se izvajala v skladu z
dogovoijenimi programi med krajevnimi skupnostmi, JP Komu.nala d.o.o. in občino.
Porabljena so bila sredstva v višini 28.345.000 SIT.
Za obnovo in vzdrževmje pešpoti in smerokazov so bila porabljena sredstva v višini
2.434.000 SIT.
Za krpanje udarnih jam z asfaltom iii obnova talnih oznak so bila porabljena sredstva v
višmi ‘7.019.000 SIT.
Za redno vzdrževanje m obnovo prometnih znakov ni druge signalizacije, ogledal,
obvestiniih in oglasnih tabel, sanacijo divjih odlagališč, srno porabili 1.825.000 SIT.
postavka 10.4.2.
Sredstva za vzdrževanje cest so porabljena v skladu s programom del, kj ga skupno z
Zavodom za gozdove in GG Bled pripravimo za vsako leto posebej.Vzdrževalna dela
se oddajajo na podlagi javnega razpisa.V letu 2000 je na podlagi pogodbe o
vzdrževanju gozdnih cest med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo jn prehrano,
občino in Zavodom za gozdove Slovenje, potekalo vzdrževanje gozdnih cest, dodatno
paje bila izvedena tudi sanacija ceste na Tromejo.
postavka 10.4.3.
Postavka jayne zelenice, parki, spominski parki obsega spomladansko čiščenje zelenic,
košnjo, grabljenje m odvoz trave, okopavanje, zasaditev in odstraiijevanje plevela v
cvetličnih gredah, okopavanje ni obrezovanje grmovnic in živih mej, obrezovanje
drevja, odstranjevanje starih in nevarnih dreves, strojno in ročno košnjo ter
obrezovanje grmovrnc in drevja ob cestiščih. Dela se izvajajo na podlagi pogodb z
izvajalci del Cvetličarna Jonat, Jeko-m Jesenice in JP Komunala d.o.o. Kranjska Gora..
postavka

zap.št.
1.
2.
3.
4.

10.4.4.

opis del
vzdrževanje sernafoijev in prometne signalizacije
elektrika-tokovina
novoletna okrasitev
rednovzdrževanje

znesek
443.965
7.750.998

2.705.568
4.595.693
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postavka 10.4.7.
Postavka obsega sanacijo meteorne kanalizacije na Dovjern, pokopališču Rateče ter
sanacije meteornih jaškov.
postavka 10.4.9.
Oporni zid je bil obnovljen v Podkorenu.
postavka 10.5.1.
V letu 2000 je bila izvedena zaključna faza obnove lokalne ceste skozi Podkoren, v
višini 16.696.368 SIT. Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj.
V letu 2000 srno pričeli z II. fazo ureditve Borovške ceste trga pred cerkvijo s
priključkom na Podbreg, za ta narnenje bilo porabljenih 17.365.461 SIT.
—

INVESTICIJE
postavka 10.6.1.
Na področju vodovodov so bila sredstva namenjena v višini 12.0000 tolarjev za:
zap.št.
1.
2.
3.
4.

Opis
vodovod Jurež
vodovod Podkoren zaradi asfaltiranja
obnova vodovoda Gozd Martuljek
vodovod Dovje
—

znesek
3.204.744
1.725.892
6.929.364
140.000

postavka 10.6.2.
v skladu s planorn investicij so bila sredstva nakazana upravljavcu JP Komunala
Kranjska Gora d.o.o. za ograditev vodovodnega zajetja.
postavka 10.6.2.1.
Ta postavka vključuje stroške odrnere zemljišč, cenitve, davek od prorneta nepremičnin
in notarske storitve, vezane na kasnejše odprodaje zeniljišč po kupoprodajnih
pogodbah.
Poleg navedenega pa ta postavka vsebuje tudi plačilo kupmne zernljišča avtobusne
postaje Kranjska Gora.
postavka 10.6.3.
Za potrebe pokopališča v Podkorenu bila na podlagi prodajne pogodbe plačana
kupnina za zernljišče, v Ratečah na pokopališču pa obnovljen pokopališki zid z ograjo.

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
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preteklih let (kredit Ekološkeg sklada in HIS-a), posodobitev tehtnice, plačilo študije
presoja vplivov, izvedbe jaška za odpadne izcedne vode ter plačilo odškodnin za
zemljišča.
postavka 10.6.5.
Na področju jayne razsvetljave so bila opravljena dela:
Zap.št. opis
Jezerci, Korzika, Finžgaijevo naselje,
1. Gozd Martuljek
Sp. Rute, Naselje pod hribom, Gobela ( izkop, cevi,
valjanec)
2. Kranjska Gora Jasna ( izkop, cevi, valjanec)
3. Kranjska Gora Čičare ( izkop, prevezava Kekec
4. Rateče ( izkop, cevi, valjanec)
5. Belca, Aljaževa (kabel)
6. Dovje ( obnova staro naselje, novo naselje)
7. Mojstrana Prodi, osnovna šola m Veliki Breg (material)
—

—

—

—

Znesek
3.293.437

1.454.822
261.068
796.182
228.608
1.745.628
1.368.255

postavka 10.6.6.
Zaradi dotrajanosti so bile odstranjene in zamenjane keramične obloge, ter odstranjeno
nasutje (žlindra) ter zamenjano z novim.
postavki 10.6.7. in 10.6.8.
Za kanalizacijski sistem so bila porabljena sredstva v višini 126.489.384 tolaijev:
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opis
kupnma za zemljišče v Tabrah ( dokončno)
sofinanc. invest.- iz sredstev takse za obrem.vode
iz državiiih sredstev
»
»
»
»
-izsred.priključnin
programska oprema
elektroenergetska soglasja in prispevek za ČN
razpisna dokumentacija čistilna
pripravaodloka
pripr.dela, projekt.dokum. premož.pravne zadeve za
odsek_Rateče Tabre
revizija tebnične dokumentacije
identifikacija investicijskih .proj. za republiški razpis
izvedbarazpisa
pridobitev enotnega dovoljenja za priključ.infrastr. ČN
projektna gradbena dokumentacija
geodetski posnetek zaradi spremembe trase
prevodi, nadzor,
davčno
izved.innenja,
študije,
svetovanje,
-

—

Znesek
20.405.133,00 J
19.000.000,00 V
49.039.877,00 J
15.551.463,79
1.445.850,00
2.720.272,55
3.727.200,00
365.973,00
3.867.500,00

-

10.
11.
12.
13.
14.
15.
7.

809.200,00
1.356.600,00
1.785.000,00
1.500.530,50
696.150,00
3.043.382,16
1.175.252,44
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postavka 10.6.9.
Občina in Ministrstvo za promet in zveze ta že v letu 1997 skleiiila Sporazum o
sofinariciranju rekonstrukcije regionalne ceste v Jasni v Kranjski Gori. Dela so bila
izvršena, obveznost občine je po sporazumu znašala 30% vrednosti.

11. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
postavka 11.4.5.
V skladu z določbami stanovanjskega zakona je bilo od prejetih kupnin nakazano 20%
sredstev Stanovanjski sklad RS, 10% pa na Odškodninski sklad RS.
postavka 11.5.1.
Sredstva so bila porabljena za izvedbo plinske centralne kuijave v Mojstrani
Triglavska 59 in 61) ter za stroške telmičnega pregleda Triglavske 58 v Mojstrani.

(

postavka 11.6.1.
Na podlagi sprej etega piana so bil sredstva porabljena za dokončanje dveh stanovanj v
stavbi Poďkoren 2.
postavka 11.6.2.
Na podlagi zakonske obveznosti je bila občina dolžna bivšemu imetniku stanovanjske
pravice na denacionaliziranem stanovanju izplačati del obveznosti po izpraznitvi
stanovanja na podlagi pravnomočne odločbe Ministrstva za okolje in prostor RS.

12. UREJANtE PROSTORA
postavka 12.4.1.
Program geodetskih del zajema odhodke v zvezi z izdelavo navezovalne nireže na
območju Podkorena in Rateč, ki jo na podlagi pogodbe izdeluje Geodetski zavod
Slovenij e.
postavka 12.4.2.
Postavka urbamzem obsega izdelavo prostorsko ureditvenih pogojev, idejrdh ureditev
razvojiiih območij, ki jih za občino na podlagi pogodb v glaviiem izdelujeta
Urbanistični inštitut Slovenije in Urbi d.o.o.
postavka 12.4.3.
Izdelana je bila projektna dokumentacija za mrliške vežice Podkoren, ter predloga za
rešitev problematike urejanja prometa v križiščih z regionalno cesto in problematike v
zvezi z rezervacijo zemljišč za potrebe trase železniške proge.
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13. VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI
postavka 13.2.1.
Sredstva za gasilsko zvezo Kranjska Gora so bila porabljena za vzdrževanje in nabavo
goriva za komandno vozilo Golf, organizacijo izobraževanja in tekmovanj na področju
občine in regije ter udeležbo na državnem tekmovanju, za plačilo stroškov seminaijev
in posvetov, ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije ter za delo Društva mladi
gasilec, delo članic, veteranov in mladine.
postavka 13.2.2.
Sredstva za delovanje prostovoljnih gasilskih društev so bila porabljena v skladu s
programi gasilskih društev in sicer za:
* vzclrževanje gasilske telinike (avtomobilov, motornih brizgaln),
* registracije m zavarovanje avtomobilov in premoženja,
* pokrivanje materialnih stroškov (telefon, elektrika, gorivo),
* nabavo dotraj ane opreme.
postavka 13.2.3.
Sredstva požarne takse je v skladu z zakonom o varstvu pred požarom odbor za delitev
in razpolaganje s temi sredstvi namenil za:
delno plačilo tečaja za naziv nižji gasilski
častnik GZ Kranjska Gora
subvencioniranje obrestne mere kredita za
gasilsko vozilo PGD Dovje
nabava sesalnih cevi in koša za motorno
brizgalno PGD Kranjska Gora
sofinanciranje gasilskega vozila
PGD
Kranjska Gora

200.000,00

—

259.826,09

—

11S.8‘70,5O

—

—

600.000,00

postavka 13.2.4.
Sredstva za zveze, zaščito in reševanje so bila porabljena za servisiranje sistema za
javno alarmiranje po pogodbi, za stroške tečaja enot prve pomoči, nabavo dodatne
opreme za enoto prve pomoči (škornji, opasači, torbe), nabavo vetrovk in čevljev za
občinski štab CZ, nabavo dveh akumulatoijev za radijske postaje, nabavo treh črpalk
ob poplavah, nabavo nosil m odej ter prevoz na regijsko in državno tekmovanje enot
prve pomoči.
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 sofnanciranje dejavnosti, ki jo izvajajo GRS Rateče,
Kranjska Gora in Mojstraiia
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postavka 13.2.7.
Na podlagi zakona o varstvu pred požarom in pravilnika o preizkušanju hidrantnih
oinrežij je pooblaščeni servis pregledal yse hidrante na območju občine ter izdal
zapisnik o ugotovitvah in stanju bidrantov.

INVESTICIJE:

postavka 13.6.1.
Sredstva so bila porabljena v skladu s programom nabav za leto 2000 in sicer za:
nabavo 4 komadov dihalnih aparatov.
postavka 13.6.4.
Sredstva so bila porabljena v skladu s programom in predračuni PGD Podkoren za
delno plačilo izvedbe centralne kuijave v gasilskem domu Podkoren.
postavka 13.6.5.
Sredstva so bila porabljena v skladu s programom in pogodbo izvajalca
pripravljalna dela požarnega bazena v Ratečah.

za

14. DRUGE JAVNE POTREBE

Dotacije društvom in orgaiiizacijam so bile na podlagi poročil in programov dela
namenjene naslednjim društvom
DRUŠTVO
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

ZNESEK
SIT
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana
300.000
250.000
Društvo upokojencev Kranjska Gora
Društvo upokojencev Rateče-Planica
70.000
ŠD Zelenci Kranjska Gora
50.000
KO ZBU NOB Dovje-Mojstrana
25.000
Društvo za podvochie dejavnosti OCTOPUS
50.000
Klub upokojenih delavcev ONZ Maks Perc Jesenice
25.000
Medobčinsko društvo invalidov vojn Gorenjske
30.000
Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redrio nemško vojsko v
30.000
času od 43-45
ŠD Jesenice, za košarkarski klub
50.000
Slavistično društvo Jesenice
20.000

postavka 14.4.1.
Plačila storitev zajemajo provizijo Agencije z plačilni promet.

20

postavka 14.4.2.
Program javnih del je bil sestavljen iz dveh delov in sicer prvi del predstavljajo javna
dela, kj so skupna in se izvajajo na področju Upravne enote Jesenice, drugi del pa je
zajel tistajavna dela, ki so potekala samo na območju naše občme (urejanja parkiranja
v Vratjh, pomoč hišniku v OS Kranjska Gora, pomoč učiteljici v prvih razredih v OŠ
Mojstrana, pomoč vzgojiteljici v VVE Mojstiana, redarska služba v Kranjski Gori in
čiščenje planin, čiščenje reke Save, promocija in trženje podeželja).

15. STAVBNA ZEMLJIŠČA
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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