OBRAZLOŽITEV

A. PRIHODKI
Zakon o financiranju občin v 6. poglavju opredeljuje prihodke lokalnih skupnosti in jih deu
na:
prihodke za primerno porabo,
prihodke za financiranje drugih nalog po 25. členu zakona,
prihodke od sofnanciranj,
donacije.
Navedeni prihodki so bili realizirani v višini 1.279.475.000 SIT in za 1% presegajo planirana
sredstva.
Struktura sredstev je naslednja:
Prihodki
Prihodki
Prihodki
Prihodki
Skupaj:

primerne porabe
po 25.členu ZFO
od sofnanciranj
od donacij

874.724.000
393.135.000
8.317.000
3.299.000
1.279.475.000

68,36%
30,73%
0,65%
0,26%
100,00%

I. PRIHODKI PRIMERNE PORABE 874.724.000 SIT
Primerna poraba naj bi v osnovi predstavljala tisti obseg sredstev, s katerim naj bi občina
zagotovila izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Državni zbor RS je ob sprejemu državnega
proračuna v zakonu o izvrševanju proračuna RS(Ur.list RS št. 32/0 1) določil znesek primerne
porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji v višini 73.597 SIT. Za našo občino je znesek
primerne porabe na prebivalca 83.681 SIT, oziroma 13,7% nad slovenskim povprečjem.
1.1.
Prihodki po 21.členu ZFO 427.227.000 SIT
Prihodki po 21. členu Zakona o fnanciranju občin so realizirani 102%, saj so prihodki od
upravnih taks za petino višji od planiranih. Realizacija teh prihodkov je naslednja:
1.1.1. Dohodnina (35%) 318.740.000 SIT
S spremembo Zakona o financiranju občin se je že v letu 1999 spremenilo delitveno razmerje
dohodnine in sicer tako, da se z zbirnih prehodnih računov, ki so odprti na ravni države,
vplačuje 35% v proračun lokalne skupnosti, 65% pa v državni proračun. Osnova za delitveno
razmerje dohodnine je razmerje med odmerjeno dohodnino zavezancev, kj imajo stalno
prebivališče v občini in odmerjeno dohodnino v državi.
1.1.2. Davek od prometa nepremičnin 36.310.000 SIT
Davek na prornet neprerničnin je uveden z Zakonom o davku na promet nepremičnin. Plača
ga prodajalec nepremičnine. Davek na promet nepremičnin je prihodek občine, kjer
nepremičnina leži. Davek odrneri davčna uprava.
1.1.3. Davek na dediščine in darila 708.000 SIT
Davek na dediščine in darilaje uveden z Zakonom o davkih občanov. Plača ga fizična oseba,
ki v državi podeduje au dobi v dar premoženje, ozirorna prejme premoženje na podlagi
pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Davek je prihodek občine, v kateri nepremičnina leži. Ce
leži neprerničnina v več občinah, pripada tovrstni davek občinam sorazmerno z vrednostjo
posameznega dela nepremičriine, kj leži na območju posamezne občine.
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Če je predrnet dediščine premičnina, je tovrstni davek prihodek občine, kjer ima davčni
zavezanec stalno bivališče, oziroma začasno bivališče (če nima stalnega bivališča v državi). V
skrajnem primeru, če prejemnik dediščine in darila nima niti začasnega bivališča v naši
državi, pripada davek na dediščine in darila občini, kjer ima darovalec, oziroma je irnel
zapustnik stalno bivališče. Davek na dediščine in darila odmeri davčna uprava.
1.1.4. Davek na dobitke od iger na srečo 817.000 SIT
Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davkih občanov. Plača ga fízična
oseba. kj v državi pri igrah na srečo zadene dobitek in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka.
Davek obračuna in odtegne prireditelj igre na srečo.
1.1.5. Upravne takse 4.890.000 SIT
Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 4/2000 s
spremernbami in dopolnitvami).
Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občin so prihodek proračunov
občin.
Prihodki od taks, plačanih v kolekih, se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune, razporejajo
pa se v delitvenem razmerju 70% v dobro državnega proračuna in 30% v dobro občinskih
proračunov, če ni z zakonom o izvrševanju državnega proračuna drugače določeno.
1.1.6. Taksa za igrane avtomate zunaj igralnic 65.762.000 SIl
Posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic je uvedena z Zakonorn o igrah na
srečo, način plačevanja je določen z Odredbo o načinu plačevanja posebne takse za prirejanje
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic ter o vsebini in obliki posebne
nalepke, kj jo izda davčni organ na podlagi dokazila o plačilu takse. Višina takse pa je
določena z Uredbo o višini posebne takse za igralne avtomate.

Prihodki po 22. členu ZFO 447.497.000 SIT
1.2.
Prihodki po 22. členu so realizirani 105%.
1.2.1. Davek od premoženja 17.552.000 SIT
Davek od premoženja je uveden z Zakonom o davkih občanov. Zavezanec za plačilo je
fizična oseba, ki je lastnik raznih stavb (stanovanja, garaže), prostorov za počitek in rekreacijo
au pa plovnih objektov dolžine najmanj 8 metrov. Davek od premoženja, ki se plačuje na
posest stavb in počitniških objektov, pripada občini, kjer se nahaja tovrstno prernoženje. V
primeru plovnih obj ektov pa pripada davek tisti občini, kjer ima Iastnik plovila stalno
bivališče. Davek odmerja davčna uprava.
Prihodki 50 realizirani 87%, po podatkih DURS-a izkazuje stanje neizterjanega davka na dan
31.12.2001 1.312.080 SIT.
1.2.2. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 102.000 SIT
Nadomestilo odmeri z odločbo upravna enota na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor investitorju nedovoljenega posega v prostor, če pa tega ni mogoče
ugotoviti, pa Iastniku oziroma upravljavcu zemljišča. Odmerjeni znesek je 40% prihodek
občine, 30% prihodek Ekološko razvojnega sklada in 30% prihodek Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije.
1.2.3. Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč 625.000 SIT
Odškodnina za spremembo namernbnosti krnetijskih zernljišč je uvedena z Zakonom o
kmetijskih zemljiščih. Zavezanec za plačilo je vsak, ki spremeni narnembnost krnetijskega
zemljišča au gozda na podlagi lokacijskega dovoljenja au drugega upravnega akta.
Odškodnino odmeri v upravnem postopku upravna enota. Prihodek je namenski za postavko
9.0.3. varstvo kmetijskih zemljišč na odhodkovni strani.
1.2.4. Turistična taksa 47.397.000 SIT
Krajevna taksaje uvedena z Zakonom o pospeševanju turizma in predstavlja pavšalni denarni
znesek, kj ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v
registriranem prenočitvenern obratu poravna storitve au ugodnosti, ki jih je v kraju brezplačno
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deležen. V skladu z 22. čleriom Zakona o pospeševanju turizma, je turistična taksa prihodek
proračuna, kj ga nameni za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz
prej šnj ega stavka, in sicer predvsem za:
turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,
prireditve,
vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih
javnih površin, kj so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, kj jih izvajajo
turistična in okolje varstvena društva.
Višino turistične takse določa občina v razponu 3 do 11 točk, ter pri določitvi točk upošteva
vrsto turističnih gostinskih obratov, bivanje v sezonskem ali zunaj sezonskem obdobju in
obseg ugodnosti in storitev, kj jih brezplačno nudi turistom, vrednost točke turistične takse pa
usklajuje Vlada RS enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin (trenutno je
vrednost točke 14 tolarjev) in se ni spremenila že od sprejetja zakona o pospeševanju turizma
leta 1998.
Realizacija prihodkov iz naslova turistične takse zajerna priliv sredstev za mesece december
2000 do vključno november 2001 inje 96%.
1.2.5. Komunalne takse 17.775.000 SIT
Komunalne takse so uvedene na podlagi Odloka o komunalnih taksah, kj ga občina sprejme
na podlagi Zakona o komunalnih taksah in so v celoti prihodek občine. Komunalno takso na
podlagi odločbe odmeri ustrezni občinski organ. Odločbe so biJe izdane konec meseca maja,
ne plačnikom so bili izdani opomini pred tožbo.
1.2.6. Taksa za vzdrževanje gozdnih cest 4.028.000 SIT
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih. Višino pristojbine
in razporeditev sredstev določa Vlada RS s posebno uredbo. Sredstva so namenska za
vzdrževanje gozdnih cest, na odhodkovni strani postavka 10.0.2. Takso odmerja davčna
uprava.
1.2.7. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 81.415.000 SIT
Nadomestilo je uvedeno na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih. Odločbo o odmeri izda
davčna uprava na podlagi sklenjene pogodbe in si zaračuna 3% provizijo (postavka 15.0.1 na
odhodkovni strani). Zavezanci za nadomestilo so pravne in fizične osebe. Postavka je
realizirana 109%, stanje neizterjanega nadomestila na dan 3 1.12.2001 je 2.727.468 SIT.
1.2.8. Koncesijske dajatve 271.129.000 SIT
Koncesijske dajatve so uvedene na podlagi Zakona o igrah na srečo, kj prihodek od
koncesijskih dajatev deu posebnim fundacijam (humanitami in športni), proračunu države za
razvoj in promocijo turizrna, ter lokalnim skupnostirn v zaokroženern turističnem območju.
Dajatev se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turjstično infrastrukturo.
1.2.10. Drugi prihodki 2.004.000 SIT
Drugi prihodki predstavljajo prihodke, zaračunanih stroškov za udeležbe na tehničnih
pregledjh, priprave dokumentacije za jayne razpise ter druge prihodke, kj niso stalni in jih je
zato nemogoče vključiti v svojo postavko.
1.2.12. Požarna taksa 1.815.000 SIT
Požamna taksa predstavlja vir financiranja nalog s področja požamnega varstva. Dajatev je
uvedena na podlagi Zakona o varstvu pred požarom. Sredstva so namenska (postavka 13.0.3.
na odhodkovni strani).
1.2.13. Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov 3.655.000 SIT
To so prihodki, kj jih na podlagi pogodb o izvajanju javnih de! in naših zahtevkov povrne
Republiški zavod za zaposlovanje. Zavod povrne 75% izhodiščne plače za osebo, kj je
vključena v program javnih del, 100% osebnih prejemkov ( prevoz, prehrana), stroške
zdravniškega pregleda in 3.000,00 SIT na osebo za mentorstvo.
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II. PRIHODKI PO 25. ČLENU ZFO 393.135.000 SIl
2.1. Prihodki od premoženja 119.877.000 SIT
2.1.1. Prihodki od prodaje premoženja 15.591.000 SIT
2.1.1.1. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 15.265.000 SIl
Prodana je bila nepremičnina parc. št. 5 14/2, 5 16/4, k.o. Kranjska Gora odkup parcele za
potrebe Ministrstva za notranje zadeve, v višini 14.129.738 SIT, ugodno pa so bile tudi
rešene prošnje naših občanov za odkup zemljišč, last občine, ki predstavljajo funkcionalno
zaokroženo celoto k stanovanjskirn obj ektom (stanovanjskim hišam), in sicer vloge Bavcon,
Košir in Kern.
2.1.1.4. Prihodki od prodaje stanovanj 326.000 SIT
Postavka zaj ema prodajo stanovanj na prostem trgu in sicer del kupnine za stanovanje na
Hrušici (obročno odplačevanje) na podlagi delitvene bilance.
2.1.2. Prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu 12.149.000 SIl
Med te prihodke štejemo yse kupnine stanovanj, kj jih je občina prodala na podlagi
stanovanjskega zakona in morebitna predčasna poplačila le teh. Na dan 3 1.12.2001
izkazujemo v poslovnih knjigah terjatve do kupcev stanovanj v višini 43.559.871 SIT, kar
predstavlja 88 kupcev, kj imajo povprečno še 62 obrokov.
2.1.3. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in zemljišč 5.606.000 SIT
V te prihodke vključujemo najemnine poslovnih prostorov in zemljišč na podlagi najemnih
pogodb
2.1.4. Prihodki odlagališča Mala Mežaklja 47.008.000 SIT
Ti prihodki predstavljajo plačilo dovoza odpadkov na deponijo Mala Mežaklja iz občin Bled,
Bohinj in Radovljica na podlagi sklenjene pogodbe.
2.1.5. Taksa za obremenjevanje okolja 37.903.000 SIT
Taksa za obremenjevanje okolja predstavlja prihodek od taks za obremenjevanje vode, kj jo
zaračunava JP Komunala d.o.o. in je uvedena z Uredbo o taksi za obremenjevanje vode na
podlagi Zakona o varstvu okolja. Taksa je prihodek republiškega proračuna. V kolikor pa se
zbrana taksa nameni za zrnanjšanje onesnaževanja voda, Ministrstvo za okolje in prostor s
posebno odločbo sredstva odstopi investitorju. Zbrana sredstva bodo namenjena izgradnji
kanalizacij e.
2.1.8. Prihodki od odškodnin 1.620.000 SIT
so prihodki od uporabe lokalnih poti (prevoz peska na območju KS Dovje Mojstrana),
nasprotna postavka je na odhodkovni strani 10.1.13. ureditev in asfaltiranj e prečne poti pod
cerkvijo na Dovjem.
—

-

—

2.2. Prihodki občanov za sofinanciranje določenih nalog 244.844.000 SIT
2.2.1. Prispevki zavezancev za socialno varshene storitve 1.975.000 SIT
Postavka predstavlja realizacijo prispevkov za delna plačila nege na domu In prispevkov
svojcev za doplačila oskrbe v socialno varstvenih zavodih.
2.2.2.Komunalni prispevek 52.768.000 SIl
Prispevek za urejanje stavbnega zemljiščaje po določilih Zakona o stavbnih zemljiščih dolžan
plačati jnvestitor, kj namerava graditi na obrnočju urejanja stavbnih zemljišč. Prispevek se
odmerj investitorju.
2.2.3. Priključnine 190.101.000 SIl
Postavka predstavlja prihodek občanov za priključitev na sistem odvajanja in čiščenja
fekalnih voda iz naselja Mojstrana in Dovje, to je za del sistema, kj je izveden v takj fazi, da
je možna priključitev nanj. Naclalje so zajeti tudi prihodki tistih občanov in delovnih
organizacij iz območja Gozd Martuljka, Kranjske Gore, Podkorena in Rateč, ki so se odločili,
da bodo priključnino plačali na več obrokov ( največ 15, s tem, da bo zadnji obrok plačan
najkasneje 30.6.2002).
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2.3. Drugi prihodki po 25. členu ZFO 28.414.000 SIT
2.3.1. Udeležba na dobičku delnice 1.263.000 SIT
Občina je lastnik delnic Gorenjske banke d.d. Kranj ( dividende v višini 576.600 SIT),
Cestnega podjetja d.d. Kranj (dividende v višini 686.280 SIT), HIT d.d. Nova Gorica, kj pa v
letu 2001 ni deu! dobička.
2.3.2. Obresti a vista 282.000 SIT
To je prihodek sredstev na vpogled na žiro računih občine. Pogodbo o naložitvi teh sredstev je
imela občina do novembra 2001 sklenjeno z SKB banko d.d. (50% sredstev) in GB d.d. Kranj
(50%). Od novembra 2001 da[je pa ima občina odprt transakcijski račun pri Banki Slovenije,
ki trenutno obrestuje sredstva na transkacijskem računu po obrestni meri 1%.
2.3.3. Druge obresti 18.830.000 SIT
Prihodek predstavlja obresti vezanih depozitov ter zamudne obresti za nepravočasno
poravnane obveznosti.
2.3.4. Drugi priliodki krajevnih skupnosti 8.039.000 SIT
V skladu s 5. členom Zakona o financiranju občin se v proračun občine vključujejo tudi vsi
prihodki in odhodki kraj evnih skupnosti. Realizacija njihovih fnančnih načrtov je v prilogi.
-

III. PRIHODKI OD SOFINANCIR4NJ 8.317.000 SIT
3.1.1. Ministrstvo za kmetijstvo vzdrževanje gozdnih cest 4.517.000 SIT
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi vsakoletne pogodbe med
občino, Ministrstvorn in Zavodom za gozdove, na podlagi zahtevkov soflnancira vzdrževanje
v višini 36,69% od izstavljenih situacij.
3.1.3. Ministrstvo za kmetijstvo CRPOV Dovje 3.000.000 SIT
postavka zajema nakazilo odobrenih sredstev iz leta 2000 ( kovačnica 2.000.000 SIT.
“pravljične poti“ 1.000.000 SIT),
3.1.4. Ministrstvo za kulturo-sofinanciranje obnove nepremičnin 800.000 SIT
Sredstva so bila planirana na podlagi obvestila Ministrstva za kulturo, z dne 11.08.2000 o
uvrstitvi vloge v nadaljnjo obravnav in sicer iz programa nepremičnine kulturna dediščina
A, za projekta Dovje spomenik padlim v 2.svetovni vojni 850.000 SIT ter Rateče 43
sanacija objekta po požaru 5.000.000 SIT. Spomeniško varstvena akcija v Ratečah ni bila
izvedena, za obnovo spomenika padlim v 2.sv.vojni na Dovjem je Ministrstvo za kulturo
sofmnanciralo sredstva v višini 800.000 SIT.
-

-

-

-

IV. PREJETE DONACIJE 3.299.000 SIT
Postavka zaj ema realizacijo sredstev KS Kranjska Gora za sofnanciranje jayne razsvetljave
(pokopališče Kranjska Gora), v višini 1.400.000 SIT ter sofinanciranje izgradnje mrliške
vežice v Podkorenu (zbrana sredstva najemnin za grobove), v višini I .899.000 SIT. Nasprotni
postavki sta na odhodkovni strani.
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B. ODHODKI
Proračunska sredstva SO V odloku razporejena za naloge, kj jih je občina dolžna izvajati PO
zakonu na področju občinske upraVe, družbenih dejavnosti, infrastrukture in drugih nalog. Iz
proračuna se po področjih zagotavljajo sredstVa za delo organov in zaVodov, plačujejo
storitve, inVesticij sko vzdrževalna dela in inVesticij e.
Za delo izvajalcev so za zagotoVitev sredstev upoštevana naslednja izhodišča:
povprečna izhodiščna plača v ViŠrni 48.023 tolarjev,
prispevki delodajalca V VjŠiflj deleža sredstev v sredstVih za bruto plače V letu 2000,
daVek na izplačane plače, na podlagi stopenj, kj Veljajo za leto 2000,
regres za letni dopust 113.852 tolarjev,
drugi osebni prejemki na podlagi ocene poVprečnega čistega OD V gospodarstvu za leto
2001,
6. pri načrtovanju rnaterialnih stroškoV je upošteVana 5,7% višja poVprečna rast cen
ŽiVlj enj skih potrebščin.

1.
2.
3.
4.
5.

Pri oblikoVanju Višjne sredsteV proračuna srno upoštevali predVideno au že sprejeto
zaposlenost pri posameznih organih in izvajalcih ter predloge prograrnov na posameznih
področjih, ki jih je občinski sVet že sprejel.

1. OBČINSKA UPRAVA IN OBČINSKI SVET 139.544.000 SIT

1.0. Tekoči odhodki 135.335.000 SIT
Občinska uprava 105.260.000 SIT
Za delo občinskega urada so za zagotoVitev sredstev za osebne dohodke in osebne prejemke
upoštevana ista izhodišča, kot za ostale proračunske uporabnike, kj jirn proračun zagotavtja
sredstVa za osebne dohodke in osebne prejemke.
postavka osebni dohodki 61.110.000 SIT
Realizirana Vrednost predstaVlj a:
osnovne plače,
dele plač za delovno uspešnost,
dele plač iz naslova dodatkov na podlagi Uredbe o količnikih za določitev osnovne
plače in dodatkih zaposlenim V službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih
organih,
dodatke za minulo delo,
ter dodatke za opraVljeno delo preko rednega deloVnega časa na podlagi kolektivne
pogodbe.
V realizaciji so zajeta izplačila plač 16 redno zaposlenim delavcem za obdobje december
2000 do vključno noVember 2001, plača pripravnika za en rnesec ter enega delavca
zaposlenega za določen čas (obč jnski redar) za obdobje štirih rneseceV. V tem obdobjuje bilo
plačanih 974 ur podaljšanega dela, oziroma povprečno 81 ur mesečno, kar je 0,46 delaVca
rnesečno. Stanje neizkoriščenega letnega dopusta na dan 31.12.2001 po urah je 970 ur,
ozirorna 0,40 delaVca.

postavka drugi osebni prejemki 6.086.000 SIT
SredstVa so bila porabljena za izplačilo regresa za letni dopust 17 delavcem v ViŠifli
117.298,00 SIT, izplačil prevozov na delo in iz dela ter prehrane V obdobju december
2000 do Vključno noVernber 2001, izplačana je bila tudi jubilejna nagrada za 20 let
deloVne dobe.
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postavka prispevki delodajalca 9.717.000 SIT
Postavka se nanaša na obračuriane in plačane prispevke delodajalca na podlagi Zakona o
prispevkih za socialno varnost (prispevek za pokoj ninsko in invalidsko zavarovanje,
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za porodniško varstvo in prispevek
za zaposlovanje) yse skupaj v višini 15.90% od bruto osebnih dohodkov.
postavka davek na izplačane plače 3.481.000 SIT
Postavka se nanaša na obračunan in plačan davek na izplačane plače na podlagi Zakona o
davku na izplačane plače. Davek se obračunava in plačuje od bruto plač.
postavka materialni stroški 24.866.000 SIT
Materialni stroški zajernajo stroške pisarniškega in drugega materiala za občinsko upravo in
občinski svet, stroške poslovnih prostorov (čiščenje, najemnino, elektriko, ogrevanje.
telefona. komunalnih storitev), vzdrževanje delovnih sredstev in vzdrževanje računalniških
programov, odvetniške storitve, potne stroške, dnevnice in kilometrino zaposlenih,..

rvrsta stroška

znesek brez stotinov

Pisarniški material
Čistilni matena! in storitve
Časopisi,revij e,strokovna literatura
Stroški prevajalskih storitev
Obj ave, oglasi
Storitve odvetnikov in notarske storitve
Elektrika
Ogrevanje in komunalne storitve
Telefon, faks, poštnina
Vzdrževanje vozila in bencin
Kilometrina. dnevnice v državi
Kilometrina, dnevnice v tujini
Vzdrževanje poslovnih objektov
Vzdrževanj e računalniške opren-le
Tekoče vzdrževanje druge opreme
Najemnina poslovnih prostorov
Drugi stroški (strok.mnenja, TV naročnina,
obvezna praksa, mentorstvo okolje in prostor)
Stroški seminarjev
Bančne storitve

1.414.406
1.530.159
877 .383
43.212
2.01 5.202
509.029
1 .220.43 7
2.515.522
346.202
1.670.461
296.374
554.778
1.935.198
910.209
7.404.135
838.1 16
768.014
17.163

Občinski svet, župan 30.075.000 SIT
1.0.6. Stroški delovanja občinskega sveta in odborov 18.698.000 SIT
Ti stroški se nanašajo na izplačila dela plač občinskim funkcionarjem (župana, podžupana in
svetnikov) v obdobju december 2000 do vključno novernber 2001 ter povračil materialnih
stroškov v skladu s sprejetirn pravilnikom, izplačila nagrad in sejnin zunanjim članom
odborov in komisij.
1.0.7. Občinski praznik 379.000 SIT
V okviru praznovanja občinskega praznika so nastali naslednji odhodki:
čestitka za praznik,
nabava knjig »Gorenjska 1990-1991«,
prevoz godbe na pihala praznični koncert.
-

-

-

—
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1.0.9. Občinski informator 629.000 SIT
Postavka zajema stroške razpisa za izbiro izvajalca ter stroške v zvezi z izdajo dvojne številke
Zgornj esavca.
1.0.10. Informiranje 3486.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za objave video strani na lokami televiziji ATM (744.607 SIT),
izvedbo tednikov na Radiu Triglav (770.4 1 1 SIT), kontaktnih oddaj na radiu, čestitk ter obj avi
občinskih predpisov v Uradnem vestniku Gorenjske.
1.0.11. Prireditve ob državnih praznikih 180.000 SIT
Na podlagi dogovora med kulturnimi društvi in nato izvedbe prireditev ob državnih praznikih
so bila sredstva v višini vsakemu po 60.000 SIT razdeljena trem društvom: KPD Josip
Lavtižar Kr.Gora, KD A.Plantau Kr.Gora in KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana.
1.0.12. Velike prireditve 1.998.000 SIT
Sredstva so bila porabljena kot prispevek občine za organizacijo državnega prvenstva v
deskanju. mednarodnega drsalnega tekmovanja Triglav Trophy, priprav za tek treh dežel in
kolesarskega tekrnovanja »Giro di Italia«, članarine za tekmovanje vlečnih psov Sleddog ter
plačilo Pihalnemu orkestru Jesenice Kranjska Gora za sodelovanje na planiški tekini.
1.0.13. Protokol 1.962.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za protokol župana in podžupana (sprejem gostov, sestanki
županov, priložnostna simbolična darila).
1.0.14. Ruska kapela organizacija slovesnost 491.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za županov sprejem gostov v Hotelu Lek in organizaciji
slovesnosti, ter tiskanju vabil in zloženke.
1.0.15. Mednarodno sodelovanje 929.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za sodelovanje na mednarodni kolesarski prireditvi, ter stroške
sprej ema predstavnikov nemške ambasade in predstavnikov nemškega gospodarstva, stroški
sprej ema fnskega pevskega zbora.
1.0.16. Nagrade, oziroma nagradni skladi 833.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za razpis ter izdelavo priznanj za podelitev občinskih priznanj ob
občinskern prazniku.
1.0.17. Sprejem odličnjakov 150.000 SIT
Zupan je tako kot vsako leto ob koncu šolskega leta priredil sprej em za učence, ki SO
osnovnošolsko izobraževanje zaključili z odličnim uspehom in njihove starše ter učitelje.
Vključeni so stroški daru in pogostitve.
1.0.18. Novoletna obdaritev otrok in starej ših 340.000 SIT
Za novoletno obdaritev otrok in starej ših so bila namenjena sredstva v višini 340.00
SIT. Glede na višino razpoložljivih sredstev in število otrok rojenih v letih od 1994 do 1999
ter število starejših občanov starih 85 let in več (rojeni leta 1916 in prej), 50 namenjena
sredstva v naslednji višini 874,00 SIT na osebo, obdarovanih je bilo 140 starejših in 249
otrok.
-

—

-

1.1. INVESTICIJSKI ODHODKI 4.209.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za modernizacijo uprave na podlagi plana nabav. Nabavljena je
bila pisarniška oprema, računalniki in programska oprema, ter nabavljen GSM aparat.

2. IZOBRAŽEVANJE 47.444.000 SIT

2.0. TEKOČI TRANSFERI 44.404.000 SIT
Sredstva 50 koriščena v skladu s planom, namenjena so ločeno za osebne prejemke,
materialne stroške, dodatni program šol, športni razred ter ogrevanje.
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2.O.1.Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora 16.418.000 SIT
osebni dohodek je namenjen fakultativnemu pouku nernščine, kj se izvaja v obeh osnovnih
šolah. Prav tako so bila za športni razred namenjena sredstva v višini 1.124.000 SIT.
2.0.2.Osnovna šola 1 6.decembra Mojstrana 6.757.000 SIT
skoraj polovica sredstev je bila namenjena materialnim stroškom, druga polovica pa za
dodatni program in ogrevanje.
2.0.3.OS Polde Stražišar 667.000 SIT
Sredstva za varstvo vozačev v višini 426.000 SIT niso bila porabljena, saj se je varstvo
vozačev izvajalo preko javnih del.
2.0.4. Ljudska univerza 38.000 SIT
Sredstva so bila koriščena po planu.
2.0.5. Glasbena šola 1.527.000 SIT
Sredstva so bila koriščena po planu.
2.0.6. Vzdrževanje šolskega prostora 1.142.000 SIT
Sredstva 50 namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje stavb ter nakupu in obnovi
osnovne opreme ifl so bila namenjena kleparskim delom na strehi in popravilu vodovodnih
inštalacij v kuhinji OS Mojstrana.
2.0.7. Fakultativni pouk 592.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za tečaj računalništva (280.518), fakultativni pouk angleščine v
4.r. (148.051) in turistični krožek v OS Mojstrana (163.635 SIT).
2.0.8. Posebne akcije šol 1.578.000 SIT
sredstv n hi1 porhUen z:
OS Kranjska Gora “Zdrava šola“ 586.575,00 SIT,
OŠ Mojstrana
“Eko šola in Unescova šola“ 991.425,00 SIT.
2.0.9. Sola v naravi 985.000 SIT
Sredstva so bila namenjena za izvedbo gorniškega tabora učencev OS K.Gora na Vršiču
(265.000 SIT) in mednarodni tabor 5.r.OS Mojstrana v Grenoblu (625.000 SIT) ter gorniški
tabor 7.r.v Vratih (95.000 SIT).
2.0.10. Prevozni stroški učencev 14.700.000 SIT
Sredstva so namenjena prevoznim stroškom učencev, ki obiskujejo osnovni šoli v naši Občini,
pa tudi stroške voznih kart za tiste učence, kj obiskujejo šolo s prilagojenim programorn OS
P:Stražišar Jesenice.
-

-

-

2.1. INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.040.000 SIT
Sredstva v višini 1.124.000 SIT so bila porabljena za nakup klavirja Glasbeni šoli Jesenice za
izvajanje glasbene vzgoje v OS Kranjska Gora.
Sredstva v višini 1.916.000 SIT, ki so zagotovljena za tiste inveSticije v OS Mojstrana, ki so
bile po oceni ravnatelja najnujnejše: oprema učilnice 2.razreda in postavitvi košev na igrišču.

3. OTROŠKO VARSTVO 66.955.000 SIT
3.0. TEKOČI TRANSFERI 64.140.000 SIT
3.0.1. Subvencije otroškega varstva 64.140.000 SIT
V skladu z določili Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih občina krije del cene
programa za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče in otroke
tujcev, katerih vSaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je
zavezanec za dohodnino v RS. Občina določi plačilo staršev na podlagi lestvice, ki starše
razvršča v razrede. Starši plačajo največ 80 % cene programa.
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3.1. INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.815.000 SIT
500.000 SIT je bilo porabljeno za dokončno ureditev otroškega igrišča nasproti Leka,
400.000 SIT za opremo igralnice v VVE Mojstrana in 1.915.000 SIT postavitvi ograje okoli
vrtca pri OS Kranjska Gora.
4. SOCIALNO VARSTVO 34.758.000 SIT

4.0. TEKOČI TRANSFERI 34.758.000 SIT
4.0.1. Center za socialno delo 2.314.000 SIT
Sredstva so bila koriščena v skladu s planom.
4.0.2. Programi humanitarnih organizacij 1.089.000 SIT
Na podlagi Zakona o javnih fnancah so v postavki zajeta sredstva za delovanje vseh
humanitarnih, dobrodelnih in sorodnih društev, vključno s sredstvi za projekte rdečega križa,
kar je bila v preteklih letih svoja postavka. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega
razpisa sledečim društvom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Društvo psoriatikov Slovenije
Zveza parap.Slovenije, Društvo paraplegikov Gorenjske
DPMDovje-Mojstrana
Društvo za cerebralno paralizo, Sonček Zgornje Gorenjske
Društvo invalidov Občine Kranjska Gora
OZ RK Jesenice
CSD Jesenice
Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske
DPM Kranjska Gora
AURIS medobčinsko društvo gluhih in naglušnih
OZARA Slovenije
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj
Društvo Krma (poštni žig 26.5.-sobota)
Združenje multiple skleroze Slovenije (poštni žig 25.5.)
Društvo za ankilozirajoči spondilitis Slovenije (poštni žig
28.5.)
SKUPAJ

12.678
12.678
152.136
12.678
152.136
455.000
O
12.678
143.684
3 8.034
38.034
12.678
21.130
12.678
12.678
1.088.900
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4.0.3. Regresirana prehrana 1.452.000 SIT
sredstva so bila namenjena za brezplačna kosila socialno ogroženim osnovnošolcem iz OŠ
Kranjska Gora, Mojstrana in OS P.Stražišar Jesenice.
4.0.4. Zavodsko varstvo 16.243.000 SIT
predstavlja kritje dela stroškov nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, kj jih
pokriva proračun, v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje oskrbnine,
ozirorna nimajo svojcev, kj bi bili dolžni in sposobni razliko plačevati. Zaradi zviševanja cen
oskrbnega dne v zavodu in spreminjanja števjla oskrbovancev v zavodih, je bila postavka
prekoračenaza 1.776.000 SIT.
4.0.5. Delno nadomestilo najemnin 115.000 SIT
Občina je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna subvencionirati stanarine tistim
upravičencern, kj so po Zakonu upravičeni do tega doplačila. Denarna socialna pomoč se tem
občanom poveča na račun stroškov plačila najemnine, kj se izplačuje najemodajalcu. Do te
pomoči so bili upravičeni 3 občani.
4.0.6. Pomoč na domu 4.872.000 SIl
Organiziranje službe pomoči na domu je zakonska naloga občine po zakonu o socialnem
varstvu,ki jo mora občina organizirati kot javno službo. Od 1.1.2001 srno v skladu z normativi
na tem področju zagotovili zaposlitev še ene laične delavke, tako,da fnancirarno 2 laični in
0,11 strokovnega delavca-vodje. Pomoč na domu se na podlagi medsebojne pogodbe izvaja
preko Doma dr. Franceta Berglja Jesenice. Povprečno število koristnikov pomoči na domu
uporabnikov v lanskem letuje bilo 17,3.
4.0.7.Pomoč brezdomcem 579.000 SIl
je predstavljala stroške nastanitve brezdomca, kj pa je v avgustu umrl, tako da 50 V tej zvezi
nastali še dodatnj stroški (pogrebne storitve, dezinsekcija, čiščenje...), na pokopališču v
Kranjski Gori pa srno uredili grob in postavili tudi spomenik.
4.0.8. Pomoč socialno ogroženim 970.000 SIT
Sredstva za pomoč socialno ogroženim so bila namenjena denarnim pomočem občanorn v
stiski. Kot ‘sa teta doslej, so bili predlogi posredovani s strani KS, šol, socialnih služb,
zdravstva..., obravnaval pa jih je pristojni Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo.
4.0.9. Preventivni projekti z mladimi 356.000 SIT
sredstva 50 bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, in sicer DPM Dovje-Mojstrana za
aktjvno preživljanje počitnic (11 5.000 SIT), OZ RK Jesenice za preventivne projekte na
področju dela z mladimi (80.000 SIT), DPM Kranjska Gora za letovanje na morju in
111.666,16 SIT CSD Jesenice za prostovoljno delo z otroki in mladostniki.
4.0.10. Delovanje LAS- preprečevanje odvisnosti 935.000 SIl
Sredstva so bila porabljena za delovanje Lokalne akcijske skupme za preprečevanje
odvisnosti: vodeno preživljanje počitnic mladih (200.000 SIT), literami in likovni natečaj na
temo odvisnosti. ostalo pa za predavanja, kino predstava, učna pomoč osnovnošolcem,
sejnine...
4.0.11. Metadontski program 23.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za kritje sorazrnernega dela rnaterialnih stroškov za delovanje
ambulante na Jesenicah, Titova 65.
4.0.12. Javna dela 5.810.000 SIT
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. list RS št. 69/98) med
ukrepi aktivne politike zaposlovanja predvideva tudi organizacijo javnih del, pri čemer javna
dela opredetjuje kot instrument regulacije povpraševanja po delovni sili z osnovnim ciljem
zagotavljanja socialne integracije brezposelnim osebam, predvsem tistim, ki 50 dalj časa brez
zaposlitve. Osnovni funkciji javnih del, se pravi socialni in delovni vklj učenosti pa se, glede
na to, da je v javnih delih predvideno tudi izobraževanje delavcev, pridružuje tudi
izobraževalna furikcij a.
Program javnih del v Občini Kranjska Gora za leto 2001 je bil pripravljen na podlagi zbranih
predlogov izvajalcev. Sestavljata ga dva dela.
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Prvi de! predstavljajo tista javna dela, kj bodo potekala samo na območju Občine Kranjska
Gora in za katera se zagotovijo sredstva le v proračunu Občine Kranjska Gora, drugi del
programajavnih del pa zajerna tistajavna dela, kj so skupna in se izvajajo na področju občine
Jesenice, Kranjska Gora in Zirovnica. Upoštevali srno delitev stroškov v razmerju 6‘7:20:13, v
višini 1.135.486 SIT.
naziv JD
Vzgoja pred.otrok
Pomoč učiteljici
OŠ Kranjska Gora Indiv.pomoč učen.
Liznjekova hiša
Muzej Jesenice
Trigl.muzej.zbirka
Občina Kranj. Gora Prom.in trž.podež. Dovje
Redar.služb.v Kranj.Gori zima
Čiščenje planin
Čiščenje reke Save
parkiranja v Vratih
Urejanje
»
»

izvajalec JD
OŠ Mojstrana
„

“

„

“

—

„

-

“

„

“

„

“

št.oseb
1
1
1
1
1
1
2
5
6
1

št. mes.
12
10
10
12
12
12
1
2,4
2
2

5. KULTURA 42.931.000 SIT
5.0. TEKOČI TRANSFERI 42.082.000 SIT
5.0.1. Občinski muzej 15.605.000 SIT
Sredstva so bila koriščena po planu.
5.0.2. Občinska knjižnica 10.877.000 SIT
Sredstva so bila koriščena po planu.
5.0.3. Gledališče Tone Cufar 3.551.000 SIT
Sredstva so bila koriščena po pianu.
5.0.4. Kulturna društva 1.819.000 SIT
Sredstva so bila razdeljena na podlagi izvedenih programov kulturnih društev, in sicer:
683.810 SIT KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana, 41.000 SIT KD Podkoren, 44‘7.100 SIT KD
A.Plantau Kr.Gora in 647.380 SIT KD J.Lavtižar Kr.Gora.
5.0.6. Sredstva za kritje materialnih stroškov društev 1.058.000 SIT
42.876 sIT je bilo namenjeno zavarovanju kulturnega doma na Dovjem, 409.357,28 SIT za
hišniška dela in 605.850 SIT za materialne stroške kulturnih društev ( 272.750 SIT KUD
J.Rabič, 30.300 SIT KD Podkoren, 90.900 SIT KD A.Plantau in 211.900 SIT KD J.Lavtižar
K.Gora).
5.0.7. Aljaževi dnevi 600.000 SIT
Sredstva so bila namenjena izvedbi Aljaževih dni.
5.0.8. Lavtižarjevi dnevi 200.000 SIT
Sredstva so bila namenjena izvedbi Lavtižarjevih dni.
5.0.9. Kulturni projekti ostale prireditve 532.000 SIT
Iz te postavke so se sredstva koristila za naslednje projekte: “Zadnja večerja“ v Kulturnem
domu na Dovjem, rnenjavi table “kulturna pot v Radovni“, izdaja knjige Cebulj Marinke,
sofinanciranje predstave Matjaža Javšnika »Od boga poslan«, dodatna sredstva v višini
200.000 SIT za novoietno obdarovanje otrok in starejših, darilo šah za oskrbovance Doma
upokojencev dr.F.Bergelj na Jesenicah
5.0.10. Pihami orkester Jesenice-Kranjska Gora 1.064.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi pogodbe o sofínanciranju dejavnosti namenjena delovanju
orkestra.
—

—

—

-
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5.0.11. Postavka “Projekt Imago“ 1.000.000 SIT
190.000 SIT je bilo namenjeno članarini vključitvi v nacionalni projekt oživljanja kulturne
podobe starih mestnih jeder, cerkva in gradov ter povezovanju programov na osnovi povezave
prostora, turizma in kulture, kot osnovnih elementov gospodarsko-turističnega in kulturnega
razvoja, pospešitvi procesa oblikovanja kulturne identitete posameznih mest in krajev ter
njihovo promocijo v slovenskem in mednarodnern prostoru; 280.000 SIT koncertu ansambla
ALEPH in 380.000 SIT koncertu ansambla Blackriders, 150.000 SIT so znašali stroški
najema stolov, prevozu le-teh, šopki za nastopajoče.
5.0.13. Postavka odkup pravice do ponatisa monografije 588.000 SIT
Dokončno je bila odkupljena pravica do ponatisa izdaje knjige Monograflja o Kranjski Gori
Borovška vas,
5.0.1.4. Obleke za pihami orkester 1.000.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za delno plačilo oblek za Pihalni orkester Jesenice Kranjska
Gora.
5.0.15. SkJad ljubiteljske kulture 563.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi poročila 01 SLKD Jesenice narnenjena sodelovanju kulturnih
društev na območnih, med območnih in državnih srečanjih, in sicer na podlagi plana
Območne izpostave Sklada ljubiteljske in kulturne dejavnosti na Jesenicah, kj s svojim
delovanj em pokriva območje treh občin.
-

-

—

5.0.16. SPOMENIŠKO VARSTVENE AKCIJE 3.625.000 SIT
Zeíenci 805.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za cenitev zemljišč v naravnem rezervatu Zelenci in ureditev
sprehajalne poti v naravnem rezervatu Zelenci.
Muzej Rateče 176.000 SIT
spremembi lokacijske
Sredstva so bila namenjena plačilu projektantskih storitev
dokumentacije (58.726,50 SIT) in pridobitvi soglasij Elektra in Telekom-a (118.000 SIT).
Obnova kozolcev 303.000 SIT
Sredstva za obnovo kozolcev so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in potrditve
izvedenih del s strani ustreznega odbora. Na novo zgrajenih in obnovljenihje bilo pet
kozolcev.
Obnova spomenika padlim v 2.svetovni vojni na Dovjem 1.666.000 SIT
976.000 SIT so bili stroški restavratorskih del, 690.000 SIT pa hortikulturni ureditvi okolice.
Ministrstvo za kulturo je na podlagi naše vloge najavni razpis podprlo akcijo z 800.000 SIT.
Restavriranje freske v cerkvi Podkorenu 675.000 SIT
Sredstva so bila namenjena sofnanciranju 1 .faze restavriranja fresk na severni fasadi stare
cerkve sv.Andreja v Podkorenu.
-

5.1. INVESTICIJSKI TR4NSFERI 849.000 SIl
5.1.1.Prostori in oprema knjižnice 306.000 SIT
S temi sredstvi je bil kupljen računalnik v knjižnici v Mojstrani.
5.1.2.Investicije muzej 365.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za obnovo sanitarij v Liznjekovi domačiji.
5.1.3. Vzdrževanje in posodobitev opreme v Kulturnem domu na Dovjem 178.000 SIT
Glede na to, da je Kulturni dorn na Dovjem v lasti občine, upravljavec doma pa je Kulturno
društvo Jaka Rabič, je potrebno zagotoviti sredstva za vzdrževanje. Sredstva so bila
narnenjena beljenju in nekaterim manjšim popravilom.
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6. ŠPORT 32.984.000 SIl
6.0. TEKOČI TRANSFER! 29.207.000 SIT
6.0.1. Zavod Planica 721.000 SIT
Sredstva so bila namenjena plačilu obveznosti na podlagi pogodbe o ustanovitvi zavoda
skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport.
6.0.2. Dej avnost društev 25.082.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o načinu vrednotenja športnih
programov v Občini Kranjska Gora narnenjena osnovni dej avnosti društev (16.344.000 SIT),
dej avnosti Sportne zveze Jesenice (318.000 SIT), nagrajevanju profesionalnih trenerjev
(6.736.000 SIT) in nagrajevanju amaterskih trenerjev (1.684.000 SIT).
6.0.3. Redno vzdrževanje objektov klubov in društev 1.850.000 SIT
Sredstva so bila na podlai zahtevkov in poročil razdeljena:
namen
SIT
Društvo
55.500 Različni rnaterial (elektro, barva,
SD Vaniše Podkoren
bencin...)
1.
Redni stroški vzdrževanja na igrišču
203.500
Dovje-Mojstrana
društvo
Sportno
2.
in vzdrževanje
čiščenje
drsališču,
plošče, elektro inštalacija)
74.000 Vzdrževanje tenis igrišča in plezalne
3. PD Gozd Martuljek
stene
zamenjava
1 1 1.000 Vzdrževanje brunaric
4. Teniški klub Mojstrana
robnikov, kljuk in vrat
703.000 Generalna obnova razstvetljave na
5. Teniški klub Top ten Mojstrana
lgrišču
redno
kombijev,
555.000 Vzdrževanje
6. ASK kranjska Gora
vzdrževanje stavbe
1 1 1.000 Soglasj e-elektro on-iarica, priključnina
7. ŠD Planica
37.000 Montažne luči, avtornat za podajanje tarč
8. Strelsko društvo Janez-Mrak
1.850.000
Skupaj
-

‚

6.0.5. Vzdrževanje planinskih poti in postojank 440.000 SIT
Sredstva so namenjena planinskim društvom v občini, razdeljena so bila na podlagi poročil o
opravljenem delu:
znesek v SIT
društvo
176.000
Martuljek
PD Gozd
176.000
PDRateče
44.000
PD Kranjska Gora
44.000
PD Dovje-Mojstrana
440.000
skupaj
6.0.6. Športni dodatek kategoriziranim športnikom 1.114.000 SIT
Na podlagi kategorizacije OK Slovenije in sklepa občinskega sveta so bila sredstva razdeljena
posarneznim društvom, katerih člani so kategorizirani športniki (22 športnikov)
6.1. INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.777.000 SIT
6.1.1. Investicije v šport 3.777.000 SIl
2.000.000 SIT je bilo narnenjeno investiciji “Dokončanje objekta ob teniškern igrišču v
Mlačci“.

Sredstva v višini 300.000 SIT so bila namenjena obnovi balinišča v Gozdu Martuljku,
1.200.000 SIT pa sofnanciranju postavitve teniške dvorane ( balona). 277.000 SIT je bilo
namenjeno plačilu stebrov za igrišče v Ratečah.
7. ZDRAVSTVO 8.107.000 SIT
7.0. TEKOČI TRANSFERI 8.107.000 SIT
7.0.1. Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov 6.906.000 SIT
Sredstva so namenjena zdravstvenemu zavarovanju občanov, ki so do plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja upravičeni po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju in so zaradi večj ega števila upravičencev do tega zavarovanja presegala planirana
za 534.000 SIT. Povprečno število zavarovancev v letu 2001 je bilo 158.
7.0.2. Zdravstvena kolonija 359.000 SIT
Sredstva so bila namenjena letovanju otrok v zdravstvenih kolonijah. Po 14 dni je letovalo 13
otrok. Prispevek občine na otroka je bil 16,923 SIT, starši pa so prispevali po 10.699 SIT.
7.0.3. Mniško pregledna služba 575.000 SIT
Sredstva so bila namenjena za plačilo mniško pregledne službe, opravljenih je bilo 21
mnliških ogledov in 3 obdukcije.
7.0.4. Ambulanta Mojstrana-elektrika 267.000 SIT
Sredstva so bila namenjena kritju stroškov elektnike v ambulanti v Mojstrani.

8. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 971.000 SIT
8.0. TEKOČI ODHODKI 971.000 SIT
8.0.1. Projekt “Mreža alpskih občin“ 971.000 SIT
Občina Kranjska Gora je ustanovna članica “Omrežja alpskih občin“ in predstavnica
Slovenije v predsedstvu. Sredstva so bila porabljena za plačilo člananine, plačane dnevnice za
sodelovanje na sestankih ter stroški za pnipravo mateniala in izvedbo pogostitve na
mednarodni konferenci LNTERREG predstavitev trajnostnega razvoja in trženje domačih
produktov v Alpah.
—

9. INTERVENCIJE V GOSPODARSTVO 121.061.000 SIT
9.0. Tekoči transferi 95.912.000 SIl
9.0.1. Intervencije v kmetijstvo 12.138.000 SIT
a) Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč 3.086.546 SIT
Sredstva so bila porabljena za analize vzorcev zemlje 12.457 SIT, za sofnanciranje obdelave
kmetijskih zemljišč je bilo porabljeno 949.625 SIT, za nabavo travnega semena 68.964 SIT in
za sofmnanciranje težjih pogojev obdelave 2.055.500 SIT. Sredstva za sofinanciranje obdelave
kmetijskih zemljišč in težjih pogojev obdelave dela so bila razdeljena na podlagi razpisa.
b) Zivinoreja 4.434.657 SIT
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje umetnega osemenjevanja (2.500 SIT na kravo),
oziroma 892.000 SIT, sofnanciranje služnostnega zakola ( 50%), oziroma 1.330.934 SIT in
zavarovanje govedi in konj (40% za kmete iz Srednjega vrba in Sedučnika, za yse ostale pa
30%). Sredstva so bila nakazana na podlagi računov zavarovalnic v višini 2.211.723 SIT.
c) Podpora razvoja kmetijstva in dopoln. dejavnosti, biološko kmetovanje 705.514 SIT
Sredstva so bila porabljena za objavo javnega razpisa v Gorenjskem glasu, plačilo obveznosti
za izvajanje projekta PHARE, obnova sadovnjakov in 50% sofinanciranje ekološke kontrole
kmetij, ki so vključene v program ekološkega kmetovanja.
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d) Podpora naložbam za prestrukturiranje kmetij O SIT
Sredstva so bila namenjena subvencioniranju obrestne mere, vendar se za najem kredita nihče
od kmetov ni odločil.
e) Izobraževalni programi in dejavnost društev 1.300.389 SIT
Sredstva so bila porabljena za stroške izobraževanj, kj jih je kmetijska svetovalna služba
organizirala za kmetovalce v naši občini in za potrebe delovanja govedorejskega društva,
društva rejcev drobnice, sadjarskega društva in za organizacijo kviza “Mladi in kmetijstvo“
ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (strokovne ekskurzije, predstavitve na sejmih).
f) Intervencije v veterino 2.610.894 SIT
Gre za sofinanciranje tistih ukrepov, kj so zakonsko določeni, vendar država ne prispeva
sredstev za njihovo izvajanje. To so ukrepi, ki vplivajo na zdravje živali in ljudi (npr. mastitis,
lišaji, vsebnost uree v mleku, vsebnost mikroorganizmov, pregled krvi na kužne bolezni za
živino, ki se pase v Italiji, reprodukcijske motnje, somatske celice), ter redni letni pregled
molznih strojev.
9.0.2.Intervencije v kmetijstvo blagovna znamka 179.000 SIT
Postopek za pridobitev kolektivne blagovne znamke »MOJE NARAVNO IZ DOLINE« je
potekal v sodelovanju s patentno pisarno. Vsi postopki so bili izvedeni, potrdilo, da je
blagovna znamka zaščitena in registrirana pričakujemo.
9.0.3. Varstvo kmetijskih zemljišč 1.700.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za ravnanje krnetijskega zemljišča na Dovjem in za popravilo poti
dostopa do kmetijskega zemljišča pri Sraju v Mojstrani ter ureditve prečne poti na Dovjem.
9.0.4. Turistična infrastruktura 68.771.000 SIT
9.0.4.1. LTO Zavod za turizem občine Kranjska Gora 20.494.000 SIT
postavka osebni dohodki 10.482.000 SIT
Sredstva nakazujemo po planu.
postavka drugi osebni prejemki 1.139.000 SIT
Sredstva nakazuj emo po planu.
postavka prispevki iz OD 1.667.000 SIT
Sredstva nakazuj emo po planu.
postavka davek na izplačane plače 640.000 SIT
Sredstva nakazuj emo po planu.
postavka materialni stroški 6.566.000 SIT
Sredstva nakazuj emo po pianu.
9.0.4.2. Promocijska dejavnost trženje 14.394.000 SIT
Sredstva so bila nakazana na podlagi dokumentiranih zahtevkov Zavoda za promocijo turizma
po pianu.
9.0.4.3. LTO informacijski sistem 900.000 SIT
V okviru projekta “Računalniško podprt informacijski sistem« je bil nabavljen modem ter
priklop na internet, izveden je bil osvežitveni seminar, izdelana in tiskana karta turističnih
naselij, tiskan slovenski informator ter plačani prevodi v tuje jezike.
9.0.4.4. Prireditve 8.412.000 SIT
Sredstva za prireditve so bila porabljena za sofinanciranje turističnih prireditev v občini
Kranjska Gora in so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom o
kriterijih za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora.
9.0.4.5. SKl bus 2.121.0000 SIT
V sezoni 2000/200 1 se je na zahtevo Sekcije hotelirjev in žičničarjev pri LTO spret uvedel
smučarski avtobus za prevoz gostov na smučišča na relaciji Gozd Martuljek Kranjska Gora
Podkoren. Planiranih je bilo 2.500.000 SIT, vendar avtobus ni vozil celo zimo zaradi slabe
zime in s tem manjšega števila gostov.
9.0.4.6. lIC stroški dela in poslovanja 12.300.000 SIl
Sredstva nakazujemo po planu za organiziranje in izvajanje funkcij turiStično informacijskega
centra na turističnem območju. Ob upoštevanju stanja na področju organiziranja in izvajanja
—

-

-

-

-

-

-
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turistično informacijske dejavnosti na turističnem območju Kranjske Gore operativno
dej avnost TIC-a na turističnem območju Kranjske Gore izvaja TD Kranjska Gora, s katerim je
LTO sklenila pogodbo, ter v njej natančno določila obveznosti izvajalca.
9.0.4.7. Dejavnost turističnih društev 10.150.000 SIT
Sredstva nakazujemo po pianu in so namenjena izvedbi turističnih programov.
9.0.5. Pospeševanje razvoja turizma, drobnega gospod. in podjetništva 3.300.000 SIT
Sredstva za pospeševanje razvoja turizma, drobnega gospodarstva in podjetništva, so bila
porabljena za subvencioniranje obrestne mere za kredite v skladu s sprejetim pravilnikom.
PREGLED PORABE:
pogodba
Potencial

subvencija

porablj eno
potencial

Pravne osebe
Malo gospodarstvo
doigoročna posojila
kratkoročna posojila
SKUPAJ:

27.000.000,00 2.300.000,00 25.500.000,00
1 1.200.000,00 200.000,00 1 1.200.000,00
38.200.000,00 2.500.000,00 36.700.000,00

Občani
Priklj. na kanalizacijo
Obnova fasad in kritin
SKUPAJ:

2.400.000,00
9.400.000,00
11.800.000,00

50.000,00
750.000,00
800.000,00

9.400.000,00
9.400.000,00

subvencija Porab
.delež
2.172.222,24 94%
200.000,00 100%
2.372.222,24 96%

750.000,00
750.000,00

100%
80%

9.0.6. CRPOV izvedba Dovje 712.000 SIT
Postavka zaj ema plačilo izdelave predstavitvenih panojev celostnega razvoja podežeija in
obnove vasi v KS Dovje Mojstrana, idejnih načrtov za izdeiavo kostumov pravljična pot ter
ponatis zloženk o programu CRPOV.
9.0.9. Tekaške proge 7.222.000 SIT
Sredstva nakazujemo na podlagi dokumentiranih zahtevkov upravijavea prog. Vsa sredstva
niso bil izkoriščena zaradi slabih snežnih razmer.
370.000 SIT
9.0.10. Kolesarske steze
Sredstva so bila nakazana na podiagi dokumentiranih zahtevkov LTO Postavka je bila
porabljena za letni pregled prog in rnontažo tablic.
9.0.14. Razvojni programi 1.520.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za sofnanciranje izdeiave regionalnega razvojnega programa v
skladu s sklepi občinskega sveta (700.000,00 SIT) in sofnanciranju skupnih razvojnih
programov, kj jih bo izvajal RAGOR.
—

—

-

vzdrževanje

9.1. INVESTICIJSKI ODHODKI 25.149.000 SIT
9.1.2. Kolesarske poti zagon projekta 6.390.000 SIT
V okviru programa Phare CBC je s strani Evrope za leto 1999-2001 potrjen projekt
“Kolesarske poti“. Nosilec projekta in sofnancer je DRSC, kj je objavil tudi razpis za
projektno dokumentacijo. Obveznost občine je plačilo sorazmernega dela davka in stroškov
nadzora ter nadalje postavitve ograje ob progi.
9.1.3. CRPOV izvedba Dovje osrednji trg 3.258.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za delno uredjtev osrednj ega trga (ureditev parkirnega prostora
pred stavbo »Pr Katr«, ter uredjtev severozahodnega deia trga.
9.1.5. Dvorana 13.846.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za dokumentacijo in pripravljalna dela v zvezi z izgradnjo
dvorane.
-

-

-
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9.1.6. Informacijski sistem turističnega območja 848.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje projekta Alpski koncept vzpostavitev enotnega
turistično informacijskega sistema nadaljevanje našega projekta Civis Occidentalis.
9.1.7. LTO investicije 807.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi dokumentiranega zahtevka nakazana Zavodu za promocijo
turizma za nabavo prenosnega računalnika ter ureditve novih poslovnih prostorov.
-

-

-

10. KOMUNALNO GOSPODARSTVO 679.083.000 SIT

10.0. TEKOČI TRANSFERI 125.285.000 SIT
10.0.1.Vzdrževanje občinskih cest, javnih površin in parkirišč 69.265.000 SIT
Sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, javnih površin in parkirišč so bila realizirana
za (občina vzdržuje 85 km občinskih cest), ter vodenje komunalnih katastrov 50 bila
realizirana:
v zimskem času tekoče vzdrževanje obsega: dnevni pregled cestišč, dežurstvo in
pripravljenost na domu, označevanje in količenje cestišč, strojno pluženje javnih cest,
parkirišč in drugih površin, strojno posipanje javnih cest, parkirišč in drugih površin,
nabavo soli, peska in mešanice, odvoz snega z javnih površin, ročno čiščenje in
intervencije. Za navedena dela so bila porabljena sredstva v višini 32.667.000 SIT,
v poletnem času tekoče vzdrževanje obsega: strojno pometanje javnih površin in
cestišč, ročno čiščenje in vzdrževanje javnih površin, čiščenje, vzdrževanje in obnova
košev za smeti po naseljih (cestarji v rednem delovnem razmerju po KS 4,5 delavca),
obžagovanje drevja, čiščenje muld, koritnic, kanalet, revizijskih jaškov in propustov,
jaškov meteorne kanalizacije in ponikovalnic, popravilo bankin in drugih
nepredvidenih del po neurjih, popravilo in utrjevanje makadamskih poti, sanacija
udorov cest in brežin, popravilo robnikov in odbojnih ograj, sanacijo mostov,
varovalnih ograj, zaščita pločnikov s stebrički, tekoče vzdrževanje mrliških vežic na
Dovjem in v Ratečah, vodenje komunalnih katastrov in druga nepredvidena dela.
Tekoče vzdrževanje je obsegalo tudi košnjo obcestnih površin ter drugih javnih
površin ter urejanje pokopališč. Dela se usklajujejo s krajevnimi skupnostmi.
Porabljena so bila sredstva v višini 24.489.000 SIT,
za obnovo in vzdrževanje pešpoti, klopi, mostov, stebričkov in smerokazov je bilo
porabljeno 3.553.000 SIT. Dela usklajujemo s turističnimi društvi in Zavodom za
promocij o turizma.
za krpanje udarnih jam z asfaltom in obnovo talnih oznak (poškodbe nastajajo
predvsem zaradi dotrajanosti in starosti asfaltiranih cestišč) 6.823.000 SIT,
za redno vzdrževanje in obnovo prometnih znakov in druge signalizacije, ogledal,
obvestilnih in oglasnih tabel, sanacijo divjih odlagališč, spomladanske očiščevalne
akcije ter druga nepredvidena delaje bilo porabljenih 1.733.000 SIT,
10.0.2. Vzdrževanje gozdnih cest 8.801.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za objavo javnega razpisa v Uradnem listu ter za vzdrževanje cest
v skladu s programom del, ki ga pripravimo v sodelovanju z Zavodom za gozdove in
Gozdnim gospodarstvom Blede, kot izvajalcem del, izbranem na podlagi razpisa.
10.0.3. Jayne zelenice, parki, cvetlični nasadi in spominski parki 14.191.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za redno strojno in ročno košnjo obcestnih površin, parkov in
javnih zelenic (košnja, grabljenje in odvoz trave) ter obrezovanje drevja in grmovnic ob
cestah, za redne spomladanske in jesenske zasaditve cvetličnih gred in kont, zalivanje
nasadov in kont ter pletje in vzdrževanje (dela so bila oddana na podlagi javnega razpisa
—

-

—
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Jeko-inu d.o.o. Jesenice in Cvetličarni Jonat). Sredstva so bila porabljena tudi za ureditev
spominskega parka (urejanje starega pokopališča v Kranjski Gori).
10.0.4. Javna razsvetljava 15.495.000 SIT
Postavka obsega:
vzdrževanje semaforjev in svetlobne prometne signalizacije (kontrola, menjava žarnic
in avtomatike) 560.323 SIT,
porabo elektrike zajavno razsvetljavo (tokovina) 6.791.523 SIT,
tekoče vzdrževanje jayne razsvetljave (kontrola delovanja, rnenjava žarnic, varovalk,
vzdrževanje drogov in omrežja ter narnestitve novih električnih omaric) 4.819.554
SIT.
in novoletno svetlobne okrasitve v višini 3.323.718 SIT.
10.0.5. Avtobusna postajališča 1.286.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje avtobusnih postajališč (objektov)
popravila objektov, čiščenje in praznjenje košev za smeti.
10.0.6. Urejanje in vzdrževanje grobov in grobišč 1.000.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za ureditev sporninskega parka v Kranjski Gori (staro
pokopališče).
10.0.7. Vzdrževanje meteorne kanalizacije intervencije 3.709.000 SIT
Postavka obsega:
vzdrževanje meteorne kanalizacije v Ratečah 603.000 SIT,
vzdrževanje v Gozd Martuljku 1.499.000 SIT,
vzdrževanje na Dovjem 1.607.000 SIT.
10.0.8. Zatiranje komarjev v Ratečah 500,000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nabavo preparata, kj uničuje ličinke komarja.
10.0.9. Oporni zidovi intervencije 5.038.000 SIT
Postavka obsega:
oporni zid pri Hilezu v Kranjski Gori 1.072.768 SIT,
oporni zid na Dovjem 3.651.599 SIT,
projektna dokurnentacija zid Rateče 136 312.970 SIT.
10.0.10. Vzdrževanje hidrantnega omrežja O SIT
V obračunskem obdobju ni bilo porabljenih sredstev.
10.1.11. Zavarovanje brežin 6.000.000 SIT
Opravljena so bila vzdrževalna dela na strugi Pišnice pod Porentovirn domom v dolžini 75
rnetrov.
—

—

-

—

—

-

—

—

—

INVESTICIJSKI ODHODKI 553.798.000 SIT
10.1.1. Vodovodno omrežje 21.552.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za:
obnovo vodovodov Gozd Martuljek 5.698.615 SIT,
obnovo vodovoda Belca 3.145.476 SIT,
obnova vodovoda Radovna 69.480 SIT,
cevovod od vodohrarna Alpina do jaška pri Larixu 5.056.245 SIT,
obnova vodovoda Podkoren 701.449 SIT.
obnova vodovodov Rateče 6.880.337 SIT
10.1.2. Odkup zemljišč in zavarovanje vodnih virov 3.168.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za ograditev vodnih zajetij Log. Belca in Zagmajnica.
10.1.3. Odmere, cenitve, odkup zemljišč 20.627.000 SIT
Pod to postavko so plačane izvršene geodetske odmere: cesta v Srednji Vrh, Koroška cesta v
Kranjski Gori, zakoličba objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja most Kotarica, elaborati
—

—

-

—

—

—
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za določitev funkcionalnih zemljišč k posarneznim objektom in ostale rnanjše odmere
posameznih delov zemljišč zaradi nadaljnje prodaje ( 3.850.402 SIT).
Zajete so naslednje plaČane kupnine: zemljišče A!jažev spomenik Dovje, de! za zern!jišče
Košir Marko, zernljišče za postavitev otoka za loČeno zbiranje odpadkov, odkup zemljišč od
S!ovenskih železnic za izgradnjo kornuna!ne infrastrukture na ureditvenem območju bivše
železniške postaje, odkup zernljišča za potrebe kolesarske steze, nakup zernljišČa za potrebe
S!ovenske planinske muzejske zbirke ter stroški davka na promet neprerničnin in stroški
notarskih in odvetniških storitev za odkup navedenih zemljišč.
10.1.4. Razširitev in ureditev pokopališč 20.766.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za pripravo zem!jišča in overovitev menjalne pogodbe pri notaiju,
ter nadalje za gradnjo mrliške vežice in razširitve pokopališča Podkoren. Investitorstvo je bilo
na pod!agi pogodbe preneseno na JP Komunala d.o.o. Kranjska Gora zaradi poračuna davka
ter upravljarija vežic in pokopališča, v skladu z odlokom o pokopa!iški in pogrebni dejavnosti
(UVG, št. 26/01).
10.1.5. Dograditev centralnega odlagališča Mala Mežaklja 14.513.000 SÍT
Sredstva so bila porabljena za dograditve odlagališča v razmerju lastninskega deleža po pianu.
V obračunskem obdobju srno plačali naš delež za izvedbo jayne razsvet!jave, izoiacijo cevi,
ureditev kanalizacije in geotehnične raziskave ter ureditve okolice deponije namesto plačil
odškodnin okoliškim krajanom (asfaltiranje ceste in prikljuČitve kabe!ske TV).
10.1.6. Javna razsvetljava 12.726.000 SIT
Oprav!jena so bila naslednja dela:
Dovje Mojstrana 1.421.000 SIT (Veliki breg, pri šoli),
Belca 529.000 SIT,
Gozd Martuljek —1.641.000 SIT (Korzika, Finžgarjevo naselje, Naselje Pod hribom,
pri mostu Čez Savo),
Kranjska Gora 2.204.000 SIT (pokopahšče v Logu),
Kranjska Gora— 2.131.000 SIT (osvetlitev ob tekaški progi pod Kompasom),
Podkoren 157.000 SIT (Na Trati, pri Vebru),
Rateče 764.000 SIT (novo naselje),
Sofinanciranje kabla Mojstrana in RateČe 208.000 SIT,
Gradbena dela za vsa nase!ja 3.763.000 SIT
10.1.8. Kanalizacijski sistem v občini 377.514.000 SIT
V obračunskem obdobju so bila sredstva porabljena za:
—

—

—

—

—

—

—

—

Pripravo položnic (priključ) in poštnina
Nabava prograrna za vodenje plačil
Odrnera zemljišč in odškodnine
Invest.transfer-prenos priklj učnin in takse
Investicij ski nadzor
Stroškijavne higiene
Stroški investicije Čistilna, kanal
PlaČila drugih storitev in dokumentacija
—

977.308
195.160
256.180
226.861.387
15.419.874
91.903.302
41.364.668
536.193

10.1.13. Lokalne ceste, trgi 72.939.000 SIT
sredstva so bila porabijena za dokonČanje osrednjega trga v Kranjski Gori (43.363.000
SIT),
asfaltiranja parkirnega prostora A!jažev bram (6.281.000 SIT),
obnovo in asfaltiranje preČne poti na Dovjern (1.647.000),
obnova poti v Podkorenu (600.000 SIT),
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obnova ceste z infrastrukturnimi vodi Podbreg v Kranjski Gori (5.382.000 SIT),
obnova cestišč po izvedeni kanalizaciji na Dovjem, v Gozd Martuljku in Ratečah
14.400.000 SIT),
> stroški nadzora (1.267.000 SIT)
10.1.16. Obnova mostu Čez Kotarico v Zg.Radovni 9.993.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za obnovo mostu v Radovni.

(

11. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 7.319.000 SIT
11.0. TEKOČI TRANSFERI 3.276.000 SIT
11.0.2. Obveznosti po stanovanjskem zakonu 3.276.000 SIT
Plačilo storitev po stanovanjskem zakonu je obveznost, s katero se 20% kupnine od vsakega
prodanega stanovanja na podlagi omenjenega zakona nakaže Republiškemu stanovanjskemu
skladu, 10% pa Odškodninskemu skladu RS.
11.1. Investicijski odhodki 4.043.000 SIT
1.1.1. Investicijsko vzdrževanje stanovanj 4.000.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za zamenjavo strehe na stavbi Podkoren 2 in nabavo novega kotla
v Zdravstvenem domu v Kranjski Gori.
11.1.2. Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov —43.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za beljenje prostora na Jesenieah, Titova 37 (prostori Sodnika za
prekrške).
12. UREJANJE PROSTORA 9.898.000 SIT
12.0. TEKOČI ODHODKI 9.898.000 SIT
12.0.2. Urbanizem-spremembe družbenih planov in PUP 2.256.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za pripravo sprememb in dopolnitev družbenega plana in
prostorsko ureditvenih pogojev občine.
12.0.3. Izvedba prostorskih aktov in idejne rešitve 7.642.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za izdelavo naloge »Ureditev trga v Ratečah in okolice« ter
izdelavo idejne rešitve elektrifikaeije doline Vrat.

13. VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI 29.523.000 SIT
13.0. TEKOČI TRANSFERI 13.344.000 SIT
13.0.1. Gasilska zveza Kranjska Gora 1.570.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za redno dej avnost Gasilske zveze (GZ) Kranjska Gora, kj obsega
vzdrževanje komandnega vozila zveze, delovanje Društva mladi gasilec, izobraževanje v
skladu s Statutom GZ Kranjska Gora. kritje stroškov organizacije 27. srečanja gasilcev treh
dežel Furlanije, Koroške in Slovenije, stroškov organizacije občinskih. regijskih in državnih
tekmovanj mladine ter kritje stroškov občinskega in regijskega tekrnovanja članov, članic in
veteranov.
13.0.2. Gasilska društva 5.378.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za funkcionalno vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih
avtomobilov, gasilske opreme jn zamenjave dotraj ane opreme Prostovoljnih gasilskih društev
Rateče, Podkoren, Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Dovje in Mojstrana.
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13.0.3. Požarna taksa 2.326.000 SIT
S sredstvi požarne takse v skladu z Zakonorn o varstvu pred požarorn takso razpolaga in
dodeljuje poseben odbor. Sredstva so bila na podlagi sklepa nakazana POD Kranjska Gora za
sofinanciranje vozila MB 312 Sprinter v višini 400.000 SIT ter sofinanciranje nabave
kornbiniranega vozila v višini 1.926.000 SIT.
13.0.4. Sredstva za zveze, zaščito in reševanje 573.000 SIT
Postavka sredstva za zveze, zaščito in reševanje je bila porabljena za usposabljanje
pripadnikov enote prve medicinske pornoči, nabavo vreč za varovanje pred poplavami,
nabavo sanitetnega rnateriala in izdelavo izjave varnosti ter tekoče vzdrževanje alarmnih
naprav. Sredstva, ki so bila narnenjena za nakup oprerne niso bila porabljena, ker še ni urejen
prostor za skladiščenje te opreme.
13.0.5. Sofinanciranje PGRS Jesenice 3.146.000 SIT
Na podlagi pogodbe srno sof‘inancirali dejavnosti Poklicnega gasilskega reševalnega servisa
Jesenice v višini 9%. Podlaga za fnanciranje je bil letni program dejavnosti in fnančni pian.
13.0.6. Gorska reševalna služba 351.000 SIT
Dotacije ‘sem trem GRS so bile nakazane na podlagi poročil v mesecu decembru.
13.1. INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.179.000 SIT
13.1.1. Investicije v opremo 2.405.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nabavo štirih dihalnih aparatov, dvanajstih rezervnih jeklenk ter
štirih zaščitnih ognjevarnih gasilskih oblek.
13.1.5. Bazen Rateče 1.000.000 SIT
Sredstva so bila porabljena sofinanciranju požarnega bazena za zagotavljanje požarne vode na
območju vasi Rateče.
13.1.6. Kombinirano gasilsko vozilo 12.774.000 SIT
Sredstva so bila nakazana POD Kranjska Gora za nabavo kombiniranega gasilskega vozila.

14. DRUGE JAVNE POTREBE 16.229.000 SIT
14.0. TEKOČI TRANSFERI 16.129.000 SIT
14.0.1. Programi društev In drugih organizacij 1.000.000 SIT
Na podlagi prejetih poročil in programov so bila sredstva dodeljena:
Društvo
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana
Društvo upokojencev Kranjska Gora
Slavistično društvo Jesenice
Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske
Sožitje
ŠD Jesenice, Košarkarski klub
Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nernško vojsko
Društvo diabetikov Jesenice
Društvo izgnancev Jesenice
Radio klub na vidu prizadetib invalidov Slovenije
ZBU NOB Občin Jesenice, Kr.Gora in Žirovnica
SKUPAJ

SIT
400.000
260.000
20.000
40.000
50.000
40.000
40.000
40.000
20.000
20.000
70.000
1.000.000

14.0.2. Drugi transferi 1.472.000 SIT
Sredstva so narnenjena reševanju prošenj za finančne pornoči, prošnje rešuje in sredstva
odobri župan. Pregled razdelitve sredstev:
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Namen
9 .tek politikov,diplomatov,gospodarstvenikov
Sponzorstvo Kokalj novih dnevov
Sponzorstvo Maše in Alje Zec
Hirnalajska odprava na ČO OJU
Sponzorstvo Gašpra Sušanja
Sponzorstvo Tine Ozebek
Grega Kejžar-šolnina za glasbeno šolo
Sofinanc. literarnega srečanj a upokoj eneev
Pomoč pri obdaritvi žena ob 8.marcu v Domu
upokojencev dr.F.Bergelj
Zobne ščetke za 3-letnike
Srečanje mladih raziskovalcev
Prevoz-koncentraeijsko taborišče Mathauzen
Čiščenje Zelencev
Koflerjev n-iemorial
srečanja
tradieionalnega
Organizaeija
policijskih postaj Bovee,Grosuplje, Kr.Gora
Tekmovanje iz znanja matematike
Strokovna ekskurzija 8.r.
Strokovna ekskurzija 8.a in 8.b
Pomoč pri nabavi opreme intenzivne interne
terapije
Spornenik Vojtehu Budineku
Sponzoriranje tematske okrogle mize
Sofinanciranje šole smučanja

Komu
SD Strelica
3 .r. OŠ 16 .decembra Moj strana
TK TOP TEN Mojstrana
PZ Slovenije
SD Jesenice
SD Kranjska Gora
ASK Kranjska Gora
DU Dovj e-Moj strana
Občine
invalidov
Društvo
Kranjska Gora
Plačilo po računu
Srednja elektro in strojna šola Kranj
Plačilo avtobusa
Društvo KRMA
GRS Mojstrana
SD Zelenej Kranjska Gora
OS P.Stražišar Jesenice
OS Mojstrana
OS Kranjska Gora
Splošna bolnica Jesenice

Plačilo računa Kamen d.o.o.
Gorenjsko ekološko združenje
Gorenjsko društvo za eerebralno
paralizo
PD Gozd Martuljek *
Slavkov memorial (pokali,medalje)
PD Dovje Mojstrana
Avt.prevoz v Vrata Aljaževi dnevi
PD Dovje-Mojstrana
Planinsko srečanje v Kataloniji
PD Jesenice
30.srečanje slov.zamejskih plan.društev
KUD A.Plantau Kr.Gora
Pogostitev peveev zbora iz Radovljice
KUD A.Plantau Kr.Gora *
Kritje potnih stroškov prevoza v Stično
Carman
Majice pevcem za nastop v Stični
SD Modra strela Jesenice
Koncert pihalnega orkestra slov.policije
90 ZBU NOB Jes-Kr.GoraSvečanost ob obeležji v Brevantu
Zirovnica
Turnir v malem nogometu ob Dnevu SD Vaniše Podkoren *
državnosti (pokali)
Društvo Kima
Veter v laseh (tek)
Zavod Vid
Donacija Zavod Vid
Zveza drsalnih športov Slovenije
Anja Otovič- Finančna pomoč
Splošna bolniea Jesenice
otrok
hospitaliziranih
Novoletno obdarovanje
SKUPAJ
—

SIT
20.000
20.000
100.000
20.000
30.000
30.000
30.000
20.000
20.000
10.710
10.000
162.218
50.000
30.000
38.000
30.000
30.000

55.500
100.000
150.000
50.000
30.000
15.002
19.440
30.000
20.000
20.000
57.834
57.120
30.000
30.000
24.000
30.000
20.000
45.000
36.615
1.471.439

14.0.3. Preventiva In vzgoja v prometu 482.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Kranjska Gora, kj obsega:
medobčirisko tekmovanje »Kaj veš o prometu?«,
-
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organizacijo izobraževanja šolskih in predšolskih otrok,
nabavo odsevnikov kresničk,
izdelave informativnega biltena o urejenih parkirnih prostorih za avtodome na
območju občine.
14.0.4. Plačila za bančne stroške 56.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za stroške bančne provizije in prispevka za pošiljanja nalogov
preko elektronske pošte.
14.0.5. Krajevne skupnosti 12.618.000 SIT
Dotacije krajevnim skupnostim nakazujerno po dvanajstinah.
Poleg teh sredstev je v proračunu izkazana skupna višina prihodkov in odhodkov, kj jih
krajevne skupnosti ustvarijo s svojo dejavnostjo (najemnine pokopališč, oddajanje prostorov
v najem, komunalna dejavnost ...)‘ ter prenos presežkov iz preteklih let. Realizacija njihovih
fnančnih načrtov je v prilogi.
14.0.6. Politične stranke 501.000 SIT
Sredstva so planirana v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah višini 30,00 SIT na
pridobljeni glas na volitvah, nakazuj emo jih po dvanajstinah.
-

-

—

14.1. INVESTICIJSKI TRANSFERI 100.000 SIT
Sredstva so bila nakazana KS Dovje Mojstrana za priklop na Internet.

15. STAVBNA ZEMLJIŠČA 2.454.000 SIT
15.0. TEKOČI TRANSFERI 2.454.000 SIT
15.0.1. Provizija za pobiranje prispevkov 2.454.000 SIT
V tej postavki so zajeti stroški vezani na plačilo storitev za obračunavanje in pobiranje
med občino in
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po sklenjeni pogodbi
Ministrstvorn za finance, DURS, Izpostavo na Jesenicah.

16. REZERVE 3.397.000 SIT
16.1. Splošna proračunska rezervacija 897.000 SIT
Sredstva tekoče proračunske rezerve 50 namenjene odhodkom, kj jih ni bilo mogoče
predvideti in nalog, katerih izvedba bo presegala planirano višino stroškov. Pregled porabe
sredstev je v prilogi.
16.2. Proračunska rezerva 2.500.000 SIT
Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena fnanciranju odprave posledic naravnih
nesreč. Sredstva v ta namen so bila formirana po pianu.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun fnančnih terjatev in naložb obsega prihodke v višini 13.000,00 SIT, kar predstavlja
vračilo kredita za malo gospodarstvo, ter odhodke v višini 3 5.000.000,00 SIT, kar predstavlja
povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih (RTC Zičnice Kranjska Gora).
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