PRIHODKI

(2o)

Zakon o financiranju občin v 6. poglavju opredeljuje prihodke lokalnib skupnosti injiFi deu na:
prihodke primerne porabe,
prihodke za fnanciranje drugih nalog po 25. členu zakona,
prihodke od sofnanciranj.
prihodke od donacij
Omenjeni prihodki so bili realizirani v višini 1.265.028.000 SIT in za 3% presegajo planirane prihodke.
Struktura prihodkov:
Prihodki
Prihodki
Prihodki
Prihodki
Skupaj:

primerne porabe
po 25. členu ZEO
od sofinanciranj
od donacij

922.162.000
339.669.000
6.263.000
965.000
1.269.059.000

72,67%
26.76%
0,49%
0,08%
100,00%

600.102.000
650.621.000
11.108.000
965.000
6.263.000
1.269.059.000

47,28%
5 1.27%
0,88%
0,08%
0,49%
100,00%

Zakon o javnih financah pa deu prihodke na:
davčne pribodke,
nedavčne prihodke,
kapitalske prihodke,
prejete donacije in
transferne prihoclke
Struktura:
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Skupaj:

I. PRIHODKI PRIMERNE PORABE 922.162.000 SIT
1.1. Prihodki po 21.členu ZFO 429.077.000 SIT
1.1.1. Dohodnina (35%) 340.597.000 SIT
S spremembo Zakona o financiranju občin Seje 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, ki imajo stalno prebivališče v občini in odrnerjeno dobodnino v državi.
1.1.2. Davek od prometa nepremičnin 38.288.000 SIT
Davek na promet nepremičnin je uveden z Zakonoin o davku na promet nepremičnin. Plača ga prodajalec
nepremičnine. Davek na prornet nepremičnin je pribodek občine, kjer neprerničnina leži. Davek odrneri
davčna uprava.
1.1.3. Davek na dediščine in darila 5.160.000 SIT
Davek na dediščine in darila je uveden z Zakonom o davkih občanov. Plača ga fizična oseba, ki v državi
podeduje au dobi v dar premoženje, oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem
preživljanju. Davek je pribodek občine, v kateri nepremičnina leži. Ce leži nepremičnina v več občinah,
pripada tovrstni davek občinarn sorazmerno z vrednostjo posameznega dela neprerničnine, ki leži na
obinočju posamezne občine.
Če je predrnet dediščine premičnina, je tovrstni davek prihodek občine, kjer irna davčni zavezanec stalno
bivališče, oziroma začasno bivališče (če nirna stalnega bivališča v državi). V skrajnern primeru, če
prejemnik dediščine in darila nima niti začasnega bivališča v naši državi, pripada davek na dediščine in
darila občini, kjer ima darovalec, ozirorna je irnel zapustnik stalni bivališče. Davek na dediščine in darila
odmeri davčna uprava.
1.1.4. Davek na dobitke od iger na srečo 737.000 SIT
Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davkih občanov. Plača ga fizična oseba, ki v
državi pri igrah na srečo zadene dobitek iii sicer v višini 15% od vrednosti dobitka.Davek obračuna in
odtegne prireditelj igre na srečo.

1.1.5. Upravne takse 5.917.000 SIl
Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah (lir, list RS, št. 4/2000 s spremembarni
in dopolnitvami).
Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občin so prihodek proračunov občin.
Prihodki od taks, plačanih v kolkih, 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 izvrševanj u državnega proračuna drugače določeno.
1.1.6. Taksa za igralne avtomate zunaj igralnic 38.378.000 SIT
Posebna taksa za uporabo igralnih avtornatov zunaj igralnic je uvedena z Zakonorn o igrah na srečo, način
plačevanjaje 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 paje določena z Uredbo o višini posebne takse za igralne avtomate.
Omenjeni prihodki izkazujejo realizacijo v prvem polletju, saj je igralnica v Larixu pridobila malo koncesijo
za prirejanje iger na srečo, tako daje takso nadomestila koncesijska dajatev.
1.2. Prihodki po 22. členu ZFO 493.085.000 SIT
1.2.1. Davek od premoženja 18.103.000 SIl
Davek od prernoženja 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 prernoženja, ki se plačuje na posest stavb in počitniških objektov, pripada
občini, kjer se nahaja tovrstno premoženje. V primeru plovnih objektov pa pripada davek tisti občini, kjer
ima lastnik plovila stalno bivališče. Davek odmerja davčna uprava. Postavkaje realizirana 99%.
1.2.2. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 293.000 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 lastniku oziroma
upravljavcu zemljišča. Odrnerjeni znesek je 40% prihodek občine, 30% prihodek Ekološko razvojnega
sklada in 30% prihodek Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
1.2.3. Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč 383.000 SIl
Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč je uvedena z Zakonorn o krnetijskih
zernljiščih. Zavezanec za plačilo je vsak, ki sprerneni namernbnost krnetijskega zeniljišča au gozda na
podlagi lokacijskega dovoljenja au drugega upravnega akta. Odškodnino odmeri v upravnem postopku
upravna enota. Prihodekje narnenski za postavko 9.0.3. varstvo kmetijskih zernljišč na odhodkovni strani.
1.2.4. Turistična taksa 49.984.000,00 SIl
Krajevna taksaje uvedena z Zakonom o pospeševanju turizma In predstavlja pavšalni denarni znesek, ki ga
plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem
prenočitvenem obratu poravna storitve au ugodnosti, kj jih je v kraju deležen brezplačno. V skladu z 22.
členom Zakona o pospeševanju turizma, je turistična taksa prihodek proračuna, kj ga nameni za
poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz prejšnjega stavka, In sicer predvsem za:
turistične lnformacije in usmerjanje s pornočjo 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 50 namenjene turistom ter prograrnov 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 au 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 (trenutnoje vrednost točke 14 tolarjev).
1.2.5. Komunalne takse 14.920.000 SIl
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 obč lne. Kotnunalno takso na podlagi odločbe odmeri
ustrezni občinski organ. Odločbe so bile izdane rneseca marea 2002, opomini neplačnikom pa v začetku
decembra 2002. Na podlagi opominaje Ie pet zavezancev poravnalo svojo obveznost, za ostale neplačnike
srno DURS-u podali zahtevo za prisilno izterjavo v ViŠini 598.818 SIT. V ta znesek niso vključene zarnudne
obresti.
1.2.6. Taksa za vzdrževanje gozdnih cest 4.853.000 SIl
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonorn o gozdovih. Višino pristojbine in
razporeditev sredstev določa Vlada RS s posebno uredbo. Sredstva so narnenska za vzdrževanje gozdnih
cest, na odhodkovni strani postavka 04.2.4. Takso odmerja davčna uprava.
—

1.2.7. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 87.005.000 SIT
Nadomestiloje uvedeno na podlagi Zakona o stavbnih zernljiščih. Odločbo o odmeri izda davčna uprava na
podlagi sklenjene pogodbe in si zaračuna 3% provizijo (postavka 0.1.1.5. na odhodkovni strani). Zavezanci
za nadomestilo so pravne in fzične osebe. Realizacija postavke je bila višja za 8%, stanje dolga na dan
31.12.2002 je 3.671.819 SIT.
1.2.8. Koncesijske dajatve 314.647.000 SIT
Koncesijske dajatve so uvedene na podlagi Zakona o igrah na srečo, kj prihodek od koncesijskih dajatev deu
posebnim fundacijarn (humanitami in športni), proračunu države za razvoj in promocijo turizma, ter
lokalnirn skupnostim v zaokroženem turističnern obrnočju. Dajatev se uporablja za ureditev prebivalcem
prijaznejšega okolja in turistično infrastrukturo.
1.2.10. Drugi prihodki 309.000 SIT
Drugi prihodki predstavljajo prihodke, zaračunanih stroškov za udeležbe na tehničnih pregledih, 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 1.694.000 SIl
Požarna taksa predstavlja vir fnanciranja nalog s področja požarnega varstva. Dajatevje uvedena na podlagi
Zakona o varstvu pred požarom. Sredstva so narnenska (postavka 03.0.3. na odhodkovni strani).
1.2.13. Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov 894.000 SIT
To so prihodki, kj jih na podlagi pogodb o izvajanjujavnih del in naših zahtevkov povrne Republiški zavod
za zaposlovanje. Zavod povrne 75% izhodiščne plače za osebo, kije vključena v program javnih del, 100%
osebnih prejemkov ( prevoz, prehrana), stroške zdravniškega pregleda in 3.000,00 SIT na osebo za
mentorstvo.
II. PRIHODKI PO 25. ČLENU ZFO 339.669.000 SIT
2.1. Prihodki od premoženja 110.612.000 SIT
2.1.1. Prihodki od prodaje premoženja 1.753.000 SIT
2.1.1.1. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 1.413.000 SIT
Prihodki predstavljajo akontacijo kupnine funkcionalnega zemljišča.
2.1.1.4. Prihodki od prodaje stanovanj na prostem trgu 340.000 SIT
Postavka zajema 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 9.355.000 SIl
Med te prihodke vštevamo yse kupnine stanovanj, ki jih je občina prodala na podlagi stanovanjskega zakona
in morebitna predčasna poplačila le teh. Stanje terjatev do kupcev na zadnji dan letaje 34.817.598 SIT.
2.1.3. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in zemljišč 3.737.000 SIl
V te prihodke vključujerno najemnnine poslovnih prostorov in zemljišč na podlagi najemnih pogodb.
2.1.4. Prihodki odlagališča Mala Mežaklja 67.633.000 SIT
Ti prihodki predstavljajo dovoz odpadkov na deponijo Mala Mežaklja iz občin Bled, Bohinj in Radovljica
na podlagi sklenjene pogodbe.
2.1.5. Taksa za obremenjevanje okolja 11.820.000 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 zmanjšanje
onesnaževanja voda, Ministrstvo za okolje in prostor s posebno odločbo sredstva odstopi investitorju.
Zbrana sredstva 50 narnenjena izgradnji kanalizacije.
2.1.5. 0. Taksa za obremenjevanje okolja odpadki 13.689.000 SIl
Taksa je narnenski prihodek, uveden z Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
(Ur.list RS, št. 70/0 1). Taksa je prihodek republiškega proračuna, v kolikor upravljavec odlagališča ne
dokaže vlaganj v smislu 23. člena omenjene uredbe. Sredstva so bila porabljena za širitev deponije na Mali
Mežaklj i In nabavi kompaktorj a.
2.1.8. Prihodki od odškodnin 2.625.000 SIT
V tej postavki So izkazarni prihodki od odvoza gramoza in So na odhodkovni strani nanlenjeni za
—

yzdrževanje cest.

2.2. Prihodki občanov za sofinanciranje določenih nalog 199.821.000 SIT
2.2.1. Prispevki zavezancev za socialno varstvene storitve 1.730.000 SIT
V tej postavki so realizirani prispevki za delna plačila nege na domu In prispevki svojcev za doplačila
oskrbe v socialno varstvenih zavodih.
-
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2.2.2.Komunalni prispevek 24.688.000 SIT
Prispevek za urejanje stavbnega zemljišča je po določilih Zakona o stavbnih zemljiščih dolžan plačati
investitor, ki namerava graditi na obrnočju urejanja stavbnih zemljišč. Prispevek je bil odmerjen
investitorj em.
2.2.3. Priključnine 143.442.000 SIT
Postavka predstavlja pribodek pravnih In flzičnih oseb za priključitev na sistern odvajanja in čiščenja
fekalnih voda, sredstva so bila porabljena za investicijo kanalizacijskega sistema v občini.
2.2.4. Komunalne dajatve 29.961.000 SIT
Postavka predstavlja plačila pravnih In fizičnih oseb 12 naslova čiščenja odpadnih voda od 1.5.2002 dalje.
2.3. Drugi prihodki po 25. členu ZFO 29.236.000 SIl
2.3.1. Udeležba na dobičku delnice 5.305.000
Občina je lastnik delnic Gorenjske banke d.d. Kranj, Cestnega podjetja d.d. Kranj, HIT d.d. Nova Gorica.
2.3.2. Obresti avista 534.000 SIT
so prihodek obresti sredstev na transakcijskib računih občine.
2.3.3. Druge obresti 14.634.000 SIT
Prihodek predstavlja obresti vezanih depozitov ter zamudne obresti za nepravočasno poravnane obveznosti.
2.3.4. Drugi prihodki krajevnih skupnosti 8.763.000 SIl
V skladu s 5. členom Zakona o financiranju občin se v proračun občine vključujejo tudi vsi prihoclki in
odhodki krajevnib skupnosti.
-

III. PRIHODKI OD SOFINANCIRANJ 6.263.000 SIT
3.1.1. Ministrstvo za kiuetijstvo vzdrževanje gozdnih cest 3.738.000 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.
3.1.2 Ministrstvo za kmetijstvo razvoj podeželja
Odobrena sredstva za Rateče 43 sanacija objekta po požaru (Muzej v Ratečab) v višini 4.607.000 so bila
nakazana v letu 2003.
3.1.3. Ministrstvo za kmetijstvo CRPOV Dovje 125.000 SIT
Realiziran je prispevek ministrstva za nadaljevanje projekta “Pravljične poti“.
3.1.5. Ministrstvo za gospodarstvo tekaške proge 1.200.000 SIT
Sredstva so bila pridobljena na podlagi razpisa in uporabljena za označitev tekaških prog.
3.1.6. Ministrstvo za okolje in prostor subvencioniranje projekta 1.200.000 SIT
Ministrstvo je fnancira1o 1. fazo študije projekta z naslovom: »Prostorska ureditev priobalnih zemljišč
Velike in Male Pišnice.
PREJETE DONACIJE 965.000 SIT
Postavka zajema nakazilo narnenskih sredstev KS Kranjska Gora za izgradnjo meteorne kanalizacije v
Kranjski Gori.
-

—

-

—

—
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Realizacija prihodkov 2002
11.108

6.263
600.102

965

LI Davčni príhodki
LI Nedavčni prihodki
Transferni prihodki

Prejete donacije
— Kapitalski prihodki
..

Realizacija odhodkov 2002
124.705

369.888

LJTekoči odhodkí
Investicijski odhodki

178.273

631.808

ITekoči transferi
LI Investícijskí transferi

ODHODKI
Proračunska sredstva SO V odloku razporejena za naloge, kj jih je občina clolžna izvajati po zakonu na
področju občinske uprave, družbenih dejavnosti, infrastrukture in drugih nalog. Iz proračuna se po področjih
zagotavljajo sreclstva za delo organov in zavodov, plačujejo storitve, investicijsko vzdrževalna dela in
investicije.
Odhodki so realizirani 97% iii sicer:
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Skupaj:

178.273.000
631.808.000
369.888.000
124.705.000
1.304.674.000

13,66%
48,42%
28,34%
9,58%
100,00%

01. JAVNA UPR4VA
01. TEKOČI ODHODKI 155.758.000 SIT
Občinska uprava 118.702.000 SIT
01.1 Osebni dohodki 68.666.000 SIT
V skladu s sprejeto sistemizacijo je zasedenili 13,5 delovnih mest V občinski upravi In 2,5 delovna mesta v
krajevnih skupnostih, skupaj torej 16 delavcev zaposlenih za nedoločen čas. Dodatno srno zaposlovali za
določen čas 2 delavca redarja, ker je občina na podlagi 17. člena Zakona o varnosti cestnega prometa
(Ur.list RS, št. 30/98) odgovorna za nemoten in varen prornet na občinskih cestah.
Realizirana vrednost predstavlja:
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 11 V upravnih organih,
dodatke za minulo delo,
ter dodatke za opravljeno delo preko rednega delovnega časa na podlagi kolektivne pogodbe.
Na podlagi odločbe ustavnega sodišča o odpravi uredbe o spremernbi uredbe o količnikih za določitev
osnovne plače in dodatkili zaposlenim v službah Vlade RS In upravnib organih (Ur.list RS št. 105/02) srno
30.12.2002 opravili tudi poračun dodatkov.
01.2. Drugi osebni prejemki 7.074.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za izplačilo:
regresa za letni dopust za 17 delavcem v višini vladne uredbe (125.805,00 SIT bruto),
prevozov na delo In iz dela za 11 rnesecev,
prehrane za 17 delavcev za 11 rnesecev
01.3. Prispevki delodajalca 11.055.000 SIl
Postavka se nanaša na obračunane prispevke delodajalca na podlagi Zakona o prispevkih za socialno varnost
(prispevek za pokojninsko 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.
01.4. Davek na izplačane plače 4.012.000 SIT
Davek plačujejo pravne In fzične osebe, kj izplačujejo plače In SO O posebnih zakonih zavezanci za
plačevanje prispevkov za pokojninsko iii invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje,
porodniško varstvo in za zaposlovanje. Davek se obračunava in plačuje od bruto plač.
01.5. Materialni stroški 27.895.000 SIT
Materialni stroški zajemajo stroške pisarniškega in drugega rnateriala za občinsko upravo In občinski svet,
stroške poslovnih prostoro\‘ (čiščenje, najernnino, elektriko, ogrevanje, telefona, kornunalnih storitev),
vzdrževanje delovnih sredstev In vzdrževanje računalniških programov, odvetniške storitve, potne stroške,
dnevnice in kilornetrino zaposlenih, strokovno izobraževanje (pridobitev izobrazbe), redno izobraževanje
delavcev

S

Pregled:
naziv
Pisarniški rnaterial
Cistilni material in storitve
Stroški poslovnil-i prostorov (najemnina, varovanje,korn.stor.)
Elektrika, ogrevanje
Telefon, poštnina
Casopisi,revije,strokovna literatura
Drug poseben material in storitve (nabava DI, RTV prisp.,
obvezna praksa, fotografije)
Stroški služb.avtornobilov
Storitve odvetnikov in notarjev
Uniforrne in službena obleka -redarji
Stroški službenib potovanj
Vzdrževanje računalnikov in opreme
Delo preko študentskega servisa
izobraževanje

Znesek v SIT
I .940.095
1.431.867
7.5 89.909
2.089.684
3.123.210
763.437
907.206
987.542
3.296.676
95.160
I .624.447
3.072.150
241.387
815.820

Občinski svet, župan 37.056.000 SIT
01.6. Delovanje občinskega sveta in odborov 18.205.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za izplačila dela plač občinskim funkcionarjem (župana, podžupana in
svetnikov) ter povračil rnaterialnih stroškov v skladu s sprejetim pravilnikom, izplačila nagrad in sejnin
zunanjim članorn odborov in kornisij ter nagrad nadzornemu odboru.
01.7. Občinski praznik 442.0000 SIT
Občina praznuje 7. avgusta svoj občinski praznik. V ta narnen so bila porabljena sredstva za objavo čestitke,
stroške pogostitve svetnikov iii gostov po slavnostni seji ter prevoz, kije na ta dan organiziran za svetnike In
goste inje narnenjen ogledu začetih in dokončanih investicij v občini.
01.8. Volitve 5.253.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za izvedbo prvega in drugega kroga volitev (predsednika države, župana in
občinskih svetnikov).
01.9. Občinsko glasilo 2.710.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za izdajo 10 številk občinskega glasila »Zgornjesavc«.
01.10. Informiranje 4.075.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za plačilo objav odlokov in sklepov občinskega sveta, plačilo informativne
oddaje na Radiu Triglav »občinski tednik« ter plačilo video strani lokalne ATM TV.
01.11. Prireditve ob državnih praznikih 180.000 SIT
Sredstva so bila dodeljena kulturnirn društvom, kj so pripravila proslave ob državnib praznikib..
01.12. Tradicionalne prireditve 743.000 SIT
Sredstva so bila porabljena kot prispevek občine za izvedbo dveh velikih prireditev v občini: Pokal Vitranc
in Planica, kakor tudi prireditvi »Barovška dilja«. Sreclstva niso bila v celoti porabljena, ker je prireditev
Sleddog (tekrnovanje vlečnib psov) zaradi pornanjkanja snega odpadla.
01.13. Protokol 2.304.000 SIT
SredsWa so bila porabljena za protokol župana in podžupana (sprejem gostov, sestanki županov,
priložnostna sjrnbolična darila).
01.14. Ruska kapela organizacija slovesnost 390.000 SIT
Sredstva so bila porabljena sprejernu gostov in organizaciji slovesnosti.
01.15. Mednarodno sodelovanje 1.030.000 SIT
Stroški rnednarodnega sodelovanja se nanašajo na stroške sodelovanja s pobratenirni občinami v tujini. V
letu 2002 so nas iz občine Waasrnunster v Belgiji gostili 3 dni, poleg tega pa srno sofinancirali udeležbo
godbe iz Waasrnunstra na Festivalu Gorje, ki je bil organiziran v čast obletnice Godbe Gorje.
01.16. Nagrade, oziroma nagradni skladi 730.000 SIT
Postavka nagrade oz.nagradni skladi je bila porabljena za organizacijo in podelitev občinskih nagrad na
podlagi pravilnika. Nagrajencern So bili podeljeni en zlati grb, dva srebrna grba in štirje bronasti grbi.
—

-

-

01.17. Sprejem odličnjakov 214.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nakup knjig, aranžiranje in vpis posvetila v knjige ter pogostitvi na sprejernu,
ki gaje župan priredil ob koncu šolskega leta za odličnjake obeh osnovnih šol.
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01.18. Novoletna obdaritev otrok In starejših 780.000 SIl
Sredstva so bila porabljena za nakup daru za občane starejše od 85 let in za najmlajše (roj. 1995-2000).
Obdarovano je bilo 220 otrok, 98 občanov starejših od 85 let in 40 oskrbovancev Doma upokojencev
dr.Franceta Berglja na Jesenicah. Prispevek na oseboje znašal 2.178 SIT.
DRUGE JAyNE POTREBE
01.1. TEKOČI TRANSFERI 21.196.000 SIT
01.1.1. Programi društev in drugih organizacij 1.062.000 SIT
Sredstva dodeli župan na podlagi finančnih poročil in prograrnov dela društev.Razdeljena so bila naslednjim
društvom:
Društvo upokojencev Dovje Mojstrana
527.000 SIT
Društvo upokoj encev Kranjska Gora
265.000 SIT
Društvo upokojencev Rateče-Planica
230.000 SIT
Združenje rnobiliziranih Gorenjcev v redno nernško vojsko v času od 1943-1945
20.000 SIT
Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske
20.000 SIT
01.1.2. Drugi transferi 2.300.000 SIT
Sredstva so bila narnenjena reševanju prošenj za finančne pornoči, prošnje rešuje in sreds va odobri župan:
Narnen
SIT
Zupnija Kranjska Gora- Rateški zvonovi
300.000,00
KK Jesenice- Košarkarski klub moški
100.000,00
PD Dovje-Mojstrana -Mednarodni tabor Alpe Adria Alpin
100.000,00
SD Kranjska Gora- fnančna pomoč sekciji in line hokeja
150.000,00
TD TOP TEN Mojstrana -finančna pomoč- Alja in Maša Zec
100.000,00
SD Jesenice fnančna pomoč Peterka Monika
50.000,00
OO ZBU NOB Jesenice, Kr. Gora, Žirovnica —fin. pomoč-aktivnosti iz prograrna dela
30.000,00
SD Zelenci fnančna pomoč-sekcija floorball
50.000,00
OS J.Vandota Kranjska Gora -finančna pomoč 8.a in 8b. (valeta, zaključni izlet)
55.500,00
PD Dovj e-Moj strana-finančna pomoč GRS Moj Strana- Koflerj ev memorial
30.000,00
Fin.pornoč pri izdaji knjige Stanka Koširja (»Srno kakršni srno«)
100.000,00
Popravilo table na otroškern igrišču pri Leku
5.400,00
Pano za fun club Dej ana Koširja
49.800,00
Triglav trophy
25 0.000,00
Tekrnovanje v fiziki-Girnnazija Jesenice
20.000,00
Peta škisova tržnica
40.000,00
ŠD Vaniše-dresi za rnlajše dečke
44.000,00
SD Kranjska Gora-dresi za starejše dečke
80.000,00
ŠD Zelenci-sodelovanje na svetovnem prvenstvu na Finskem
50.000,00
8.r OŠ Mojstrana-zaključna ekskurzija
27.000,00
Skupnost borcev in udeležencev NOB Kranj (dan državnosti...)
3 0.000,00
Koflerjev rnernorial (hrana)
24.947,35
Srečanje barrnanov
54.000,00
PD Jesenice, 31 .srečanje zarnejskih planinskih društev na Vršiču
30.000,00
KUD A.Plantau Kr.Gora-avtobusni prevoz v Ljubljano na pogreb prof Daneta Skerla
43 .400,00
Spominska plošča- Srednji vrh, vlivanje
13 5.000,00
Sporninska plošča Srednj i vrh-oblikovanje
135.350,00
Mednarodno srečanje IPA
30.000,00
30.000,00
Gašper Sušanj-fin.pornoč (hokej)
20.000,00
Zavod VID —donatorstvo
55.200,00
Hlače in rnajice za korenške balinarje
Košarkarski klub —rnoški Jesen ice-finančna pomoč
3 0.000,00
PD Rateče- fn.pornoč izdelava sporninskega obeležja v Tamarju
5 0.000,00
Skupaj
2.299.597,35
-

—

-

—

01.1.3. Preventiva In vzgoja v prometu 508.000 SIT
Sredstva so bila porabljena v skladu s prograrnorn Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prornetu Občine
Kranjska Gora in sicer:
97.650 Sil za nabavo strokovne literature za učence
18.984 S1T za nagrade učencem
-

-
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23.296 SIT za letake »varnost za yse«, kj so bili razdeljeni občanorn
16.275 SIT za prevoz učencev na strokovno predstavo o varnosti v cestnem prometu
ter 351,520 SIT za nabavo dveh koles in kolesarske opreine kot donacijo PMP Kranjska Gora za nadzor
policistov na kolesarski poti in kolesarski povezavi od Rateč do Gozd Martuljka.
01.1.4. Plačila za bančne stroške 274.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za stroške bančne provizije in prispevka za pošiljanja nalogov preko elektronske
pošte.
01.1.5. Provizija za pobiranje prispevkov 1.984.000 SIT
V tej postavki so zajeti stroški vezani na plačilo storitev za obračunavanje in pobiranje nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča po sklenjeni pogodbi med občino in Ministrstvorn za finance, DURS,
Izpostavo na Jesen icah.
01.1.6. Razvojni programi 1.132.000 SIl
Sredstva so narnenjena sofnanciranju izdelave regionalnega razvojnega programa v skladu s sklepi
občinskega sveta.
01.1.7. Krajevne skupnosti 10.477.000 SIl
Sredstva v višini 2.716.000 SIT so bila nakazana trem krajevnim skupnostini v občini.
Poleg teh sredstev je v proračunu izkazana skupna višina prihodkov in odhodkov, ki jih krajevne skupnosti
ustvarijo s svojo dejavnostjo (najemnine pokopaiišč, oddajanje prostorov v najem, komunalna dejavnost ...).
Poraba sredstevje razvidna iz realizacij finančnih načrtov ožjih delov občine, kj so v prilogi.
01.1.8. Politične stranke 501.000 SIT
Sredstva so bila nakazana po dvanajstinah političnim strankam, razen Demokratski stranki, kj kljub pozivom
no dostavila računa, na katerega bi dotacije lahko nakazovali.
-

-

REZERVE 2.958.000 SIT
01.1.9. Splošna proračunska rezervacija 458.000 SIT
Realizacija postavkeje prikazana v posebni priiogi.
01.1.10. Proračunska rezerva 2.500.000 SIT
Obvezna proračunska rezerva je po zakonu narnenjena financiranju odprave posledic naravnih nesreč.
Poraba rezerveje v priiogi.
INVESTICIJSKI ODHODKI 7.805.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za rnodernizaciji uprave in sicer:
nabavo siužbenega vozila, nabavo računalnikov, programske opreme in tiskalnikov, nadgradnjo
računalniških programov ter nabavo mobilnih telefonov ( pian nabavje bil sprejet skupaj s proračunom)
-

02. OBRAMBA 587.000 SIl
0220 CIVILNA ZAŠČITA
02.0.0. Sredstva za zveze, zaščito in reševanje 587.000 SIT
Sredstva so bila porabijena:
za usposabljanje pripadnikov enote prve medicinske pomoči v yišinj 418.749 SIT,
zavzdrževanjesiren 108.251 SIT,
za pogodbene obveznosti (Podvodna reševalna služba Bled) 60.000 SIT;
03. JAVNI RED IN VARNOST 35.191.000 SIT
03.0. TEKOČI TR4NSFERI 12.549.000 SIT
03.1.Gasilska zveza Kranjska Gora 1.670.000 SIT
Sredstva so bila porabijena za dejavnost Gasilske zveze (GZ) Kranjska Gora, dejavnost DMG ter
izobraževanje v skladu s Statutom GZ Kranjska Gora in pogodbo, sklenjeno med občino in GZ Kranjska
Gora.
03.2.Gasilska društva 5.723.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za osnovno dejavnost Prostovoijnih gasilskih društev Rateče, Podkoren,
Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Dovje in Mojstrana, to je za izvajanje jayne gasilske službe v skladu s
pogodbo med PGD in občino ter za kritje funkcionainih stroškov gasiiskih domov, opreme, tehnike in
zavarovanje premoženja in gasiicev.
03.3. Požarna taksa 1.430.000 SIl
S sredstyi požarne takse je v skladu z Zakonom o varstvu pred požarorn razpoiagai in dodeljeval poseben
odbor. Sredstva so bila porabijena za:
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sofnanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Kranjska Gora 1.300.000 SIT,
nabavo cevi za PGD Mojstrana 130.000 SIT;
03.4. Požarno varstvo 3.347.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti Poklicnega gasilskega reševalnega servisa Jesenice,
kj s svojo poklicno strokovnostjo in tebniko pokrivajo tudi obrnočje naše občine.
03.5. Gorska reševalna služba 379.000 SIl
Sredstva so bila nakazana društvom GRS v občini za sofinanciranje njihove dejavnosti.
03.1. INVESTICIJSKI TR4NSFERI 22.642.000 SIT
03.1.1. Investicije v opremo 2.642.000 SIl
Sredstva so bila porabljena za nabavo štirih dihalnih aparatov in petih zaščitnib gasilskih oblek v skladu s
prograrnorn.
03.1.2. Adaptacija doma v Mojstrani 1.000.000 SIl
Sredstva so bila porabljena za adaptacijo doma, karje razvidno iz dostavljenih računov in opravljenegadela.
03.1.5. Kom binirano gasilsko vozilo 19.000.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave kombiniranega gasilskega vozila za PGD Kranjska
Gora.

04. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 362.355.000 SIT
042. KMETIJSTVO GOZDARSTVO 21.615.000 SIT
042.1. Iutervencije v kmetijstvo 12.101.000 SIl
a) Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zernljišč 2.468.000 SIT
Sredstva so se narnenila za sofinanciranje obdelave krnetijskib zemljišč, analize vzorcev zemlje ter
sofinanciranje težjih pogojev obdelave.
b) Zivinoreja 3.646.000 SIT
Sredstva so se namenila za sofinanciranje umetnega osernenjevanja (2.500,00 SIT na kravo), sofinanciranje
služnostnega zakola (do 50%), sofinanciranje rednega letnega pregleda molznih strojev ( 70%), zavarovanje
govedi in konj (40% za kmete iz Srednj ega Vrba in Sedučnika, za yse ostale pa 3 0%).
c) Podpora razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti, biološko kmetovanje 2.269.000 SIT.
Sredstva so bila namenjena za tiste investicije, za katere se iz naslova republiških intervencij ne da pridobiti
sredstev za sofinanciranje obresti. Brez tega ukrepa bi bil nadaljnji razvoj krnetijstva v občini otežen, ker so
obresti previsoke, glede na dohodek, ki se ga pridobiva s kmetijsko dejavnostjo.
d) Svetovanje na področju dopolnilnih dejavnosti 1.449.000 SIT
Sredstva so se porabila za organiziranje predavanj in delavnic kmetorn na poclročju dopolnilnib dejavnosti v
smislu pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo, predstavitev možnosti za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti in seznanitev z možnostmi za pridobivanje nepovratnib sredstev na
podlagi državni razpisov.
e) Izobraževalni programi 1.044.000 SIT
Sredstva so se namenila za pospeševanje čebelarstva, društvu rejcev drobnice, gozdarskernu društvu,
sadjarskemu društvu, konjeniškemu društvu. govedorejskemu društvu, predavanjern, prikazom in
clemonstracijam novosti v kmetijstvu, za promocijo kmetijstva na sejmib, za aktivnosti podeželskih žensk in
rnladine ter za oživljanje starega običaja kubanja oglja v Krnici.
f) Intervencije v veterino 1.225.000 SIT
Sredstva so se namenila za sofinanciranje tistih ukrepov, ki so zakonsko določeni, vendar država ne
prispeva sreclstev za njibovo izvajanje. To so ukrepi, kj 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 rnotnje, somatske celice. ...).Pregled krvi na kužne bolezni za živino, kj se pase v
Italiji. se sofinancira v celoti. Ostali preventivni ukrepi v veterini se sofinancirajo v višini 80%.
042.3 Varstvo kmetijskih zemljišč 567.000 SIl
Sľedstva So bila na podlagi razpisa za kmetijstvo razdeljena za melioracijo, ter travno seme.
042.4. Vzdržcvanje gozdnih cest 8.947.000 SIl
Sredstva so se namenila za vzdrževanje gozdnih cest (pristojbine za vzdrževanje gozdnib cest in
proračunska sredstva RS).
Občina po podatkib Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vzdržuje 120,69 km gozdnih cest v
zasebnib gozdovib, 1,93 km, gozdnih cest v gozdovih, ki 50 labko predrnet denacionalizacije in 2,01 km
gozdnib cest v državnih gozdovih
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045. PROMET 171.345.000 SIT
045.0. TEKOČI TRANSFERI 91.671.000 SIT
45.1. Vzdrževanje občinskih cest, javnih površin in parkirišč 78.124.000 SIT
V to postavko sodi tekoče vzdrževanje občinskib cest, pločnikov, pešpoti in parkirišč z vsemi
spremljajočimi objekti, sprehajalnih poti, prometne signalizacije in druga vzdrževalna dela, kj so vezana na
to področje. Občina vzdržuje 85 km občinskih cest in javnib poti. V obdobju od januarja do decembra so se
izvajala predvsem sledeča dela:
Tekoče vzdrževanje obsega v zimskem času označevanje cestišč, pluženje javnih površin in posipanje,
odvoz snega in ročno čiščenje, zimsko ponietanje ter dežurstvo in pripravljenost na domu. Porabljena
sredstva: 33.610.951 SIl,
V poletnem času pa tekoče vzdrževanje obsega: strojno pometanjejavnih površin in cestišč, ročno čiščenje
iii vzdrževanje javnih površin, čiščenje, vzdrževanje in zamenjava košev za smeti po naseljih (cestarji v
rednem delovnern razmerju po KS 4,5 delavca), čiščenje muld, koritnic, kanalet. revizijskih jaškov in
propustov, jaškov meteorne kanalizacije iii ponikovalnic, popravilo bankin in drugib nepredvidenih del po
neurjib, popravilo in utrjevanje makadamskih poti, sanacija udorov cest in brežin, popravilo robnikov in
odbojnih ograj, sanacijo meteorne kanalizacije, mostov, varovalnili ograj, košnjo ob občinskih cestah in
drugih javnih površinab (ob šolah) ter druga nepredvidena dela s tega področja. V skladu z odlokom se
vzdrževalna dela usklajujejo s krajevnimi skupnostmi. Porabljena sredstva: 30.650.262 SIT,
Za obnovo in vzdrževanje pešpoti, klopi, mostov, varovalnih ograj in smerokazov ter clruga manjša
nepredvidena dela s tega področja so bila porabljena sredstva v višini 4.383.915 SIT,
Za krpanje udarnih jam z asfaltom (poškodbe nastajajo predvsern zaradi dotrajanosti in starosti asfaltiranih
cestišč) so bila porabljena sredstva v višini 6.202.521 SIT,
Za redno vzdrževanje in obnovo prometnih znakov in druge signalizacije, talnih oznak, ogledal, obvestilnih
in oglasnib tabel ter sanacijo divjih odlagališč odpadkov in očiščevalne akcije z odvozom kosovnega
materiala, vodenje kornunalnih katastrov, ter druga nepredvidena dela So bila porabljena sredstva v višini
3.090.351 SIT,
Za nadaljevanje spremljanja genotoksičnih raziskav na merilnib rnestjh Tamar Zelenci, Pišnica Sava v
Bistrica pod Mojstrano, za ocenitev kvalitete površinskih voda po izvedeni
Kranjski Gori, Sava
kanalizaciji, so bila porabljena sredstva v višini 186.000 SIl;
045.2. Oporni zidovi 13.136.000 SIT
Rateče 9.100.951 SIT,
oporni zid pri Brancu št. 136 po projektni dokumentaciji
Izvedlo se je rušenje obstoječega dotrajanega opornega zidu, gradnja novega in montaža lesene odbojne
ograje. Zaradi gradnje novega opornega ziduje bila potrebna prestavitev električnega droga.
Dovje —2.505.284 SIT,
nadaljevanje sanacije Na trati (Salberger)
Nadaljevanje gradnje opornega zidu 1. fazaje bila izvedena v letu 2001. V znesku je vključena tudi
odškodnina v višini 120.000,00 SÍT za sadno dreje, kj ga je bilo potrebno odstraniti zaradi graduje
opornega zidu.
Mojstrana— 1.529.765 SIT
oporni zid »mojstranška gobela«
Izvedlo se je rušenje dotrajanega opornega zidu, kj je že ogrožal prometno varnost. Po rušenju zidu je
bila opravljena zatravitev brežine.
-

-

—

—

-

—

-

-

—

-

045.3. Kolesarske steze vzdrževanje 411.000 SIT
Sredstva so bila porabljena urejanju in vzclrževanju obstoječih kolesarskih poti (pometanje).
-

045.0. INVESTICIJSKI TRANSFERI 79.674.000 SIT
045.0.1. Kolesarske poti 1.735.000 SIl
Sredstva so bila porabljena za montažo novih varovalnih ograj na odseku Podkoren Rateče, v znesku
1.228.826 SIT. Montažo novih ograj je zahtevala komisija, ki je opravila tehnični pregled kolesarske poti.
Ostala sredstva so bila uporabljena za pridobitev uporabnega dovoljenja za že zgrajeno kolesarsko stezo.
045.0.3. Lokalne ceste, poti in trgi 77.939.000 SIT
Postavka obsega:
—

—
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Rateče— 18.874.161 SIT
ureditev ceste na odseku Rateče 132-1 17, kj je bila poškodovana zaradi gradnje kanalizacije izvedba
nove rneteorne kanalizacije, gradnja manjšega opornega zidu in asfaltiranje 13.074.164 SIT,
rekonstrukcija ceste in delno asfaltiranje klanČine v Rudico zaradi strmega klanca, je bila izvedena
nova trasa ceste, kj sedaj omogoČa dostop z avtom, cesta je v do]žini 120m tudi asfaltirana 5.799.997
SIT,
Podkoren —1.161.591 SIT
sredstva so bila porabljena za dokončanje dcI na mostu pri hiši št. Podkoren 57a
Kranjska Gora —23.652.947 SIT
program obnove Borovške ceste izdelani so projekti za izvedbo dci 3.511.200 SIT in geodetski
posnetek v znesku 342.000 SIT,
pločnik TGC šola izdelani so projekti za izvedbo del 2.667.600 SIT in geodetski posnetek v
znesku 252.000 SIT,
asfaltiranje za Larixom do bife Celesnik in asfaltiranje ulice Podbreg— 13.881.101 SIT,
asfaltiranje iii ureditev meteorne kanalizacije Vršiška I do 5 ter asfaltiranje Log od gostilne Rudi do
št. Log 15 —2.999.046 SIT,
GozdMartuljek— 15.236.781 SIT
asfaltiranje ceste Gobela II in ureditev meteorne kanalizacije,
Mojstrana— 1.083.079 SIT
asfaltiranje poti do Sraja
geodetske storitve v višini 217.031 SIT in nadzor za most Čez Kotarico v znesku 127.800 SIT,
asfaltiranje cest v obČini po izgradnji kanalizacije 17.585.610 SIT
asfaltiranjeje bilo izvedeno v RateČah na odseku Rateče 102-109v znesku 10.844.679 SIT, v
Podkorenu pri Vebru in vikend naselju v znesku 1.176.762 SIT, piaČiiu raČuna SHW, kije izvedel
asfaltiranje narnesto Občine v višini 5.564.169.
—

-

—

—

-

—

-

—

—

-

—

-

-

—

—

—

-

-

-

-

-

-

047. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 169.395.000 SIT
0473. TURIZEM 106.396.000 SIT
TEKOČI TRANSFERI 92.406.000 SIT
0.473.0. LTO —Zavod za turizem občine 23.380.000 SIT
Glede na to, daje LTOjavni zavod, katerega ustanoviteljicaje občina, proračun zagotavlja sredstva za delo
zavoda. Glede na to, da je bilo finančno poročilo na občinskem svetu že potrjeno, podrobnejša obraziožitev
ni potrebna.
0473.1. Promocijska dejavnost 18.060.000 SIT
postavka zajerna sofinanciranje planiranih odhodkov LTO v zvezi s trženjem in prornocijo celovite
turistične ponudbe turističnega obrnoČja Kranjske Gore (predstavitev turistične ponudbe na sejmih, borzah.
delavnicah, oglaševanje, študijske obiske novinarjev, organizatorjev potovanj in turistiČnih agentov (v letu
2002 je turistiČno območje obiskalo 32 študijskih skupin, skupaj 865 udcležencev), pospcševanjc prodaje na
podlagi izdelave publikacij, izdelav posebnili paketov za posamezne ciljne skupme domačih gostov po
ugodnih cenah, sodelovanje v akcijah Slovenske turistiČne organizacije, sodelovanje pri izdelavi produktnib
kataiogov na nivoju regije Julijskib Alp in Slovenije, izdelavo kataloga nastanitev turistiČnega območja
Kranjske Gore,odnosov z javnostn-ii ter pripravo prornocijskega rnateriala, nakup in vzdrževanje diateke,
izdelava CD-eteke, posodobitev internetnih strani).
0473.2. LTO informacijski sistein 1.880.000 SIl
Postavkaje pokrila izvajanje sledečih aktivnosti:
vzdrževanje Lokalno turističnega informacijskega sistema LTIS
ponatis informatorja v nakladj 2000 izvodov izdano v dveb jezikovnib verzijah
popravilo in vzdrževanje inforrnacijskih tabel na avtobusnih postajališčih v občini Kranjska Gora
sofinanciranje smerokazov v ObČini Kranjska Gora
popravilo in postavitev pozdravne table v Gozd Martuljku
ponatis info kat-te naselij turističnega območja Kranjska Gora v nakladi 10.000 izvodov
postavka zajema tudi rezervacijski sistem turističnega obrnočja Kranjske Gore in Skupnosti Julijskih
Alp. LTO nudi svoje produkte na svojih spletnih straneh, manjka pa povezava med različnimi
ponudn iki.
-

—
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0473.3 Prireditve 11.000.000 SIT
Sredstva za prireditve bodo narnenjena sofinanciranju turističnih prireditev v občini Kranjska Gora In so se
dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikorn o kriterijih za sofnanciranje prireditev v
občin i Kranjska Gora.
0473.4 Javni razpisi turistični progratni 1.000.000 SIT
Družini prijazna dolina je nov projekt, katerega namen je razvijati proizvod, ki bo bistveno prispeval [i
kakovostnejši in večji turistični ponudbi turističnega obrnočja In kj točno definira ciljno skupino to je
družina.Rdeča nit projekta je Kekec, kj sprernlja družino ves čas bivanja na turističnern obrnočju Kranjska
Gora.V letu 2002 so bile izvedeni 1. Kekčevi dnevi. Program anirnacije in prireditev je vseboval različne
vodene aktivnosti: športno-rekreativne aktivnosti (kolesarj enj e, sprehod i, rolanj e, plezal ni vrtec, j ahanj e,
golf, orientacijski pohod), ternatski izleti, ustvarjalne delavnice in razni nastopi, kj so bili narnenjeni
otrokorn. Projekt je uspel na javnern razpisu za spodbujanje razvoja novih in dopolnilnih turističnih
proizvodov In storitev, kj gaje razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo.
Izvedbo projekt Alpska gozdna učna pot v Malo Pišnico pa je prevzel na podlagi rnedsebojnega dogovora
TNP Bled.
0473.5. SK! bus 856.000 SIl
V sezoni 2001/2002 je ponovno vozil smučarski avtobus za prevoz gostov na srnučišča na relaciji Gozd
Martuljek Kranjska Gora Podkoren, vendar planirana sredstva niso bila porabljena zaradi slabih snežnih
razrner.
0473.6. TIC stroški dela in poslovanja 13.038.000 SIT
Zakon o pospeševanju turizrna določa, da je ena od dejavnosti kj jo mora opravljati lokalna turistična
organizacija tudi organiziranje in izvajanje funkcij turistično inforrnacijskega centra na turističnern
obrnočju..
Ob upoštevanju stanja na področju organiziranja in izvajanja turistično informacijske dejavnosti na
turističnern območju Kranjske Gore operativno dejavnost lIC-a na turističnem območju Kranjske Gore
izvaja TD Kranjska Gora, s katerirnje LTO sklenila pogodbo.
0473.7. Dejavnost turističnih društev 10.759.000 SIT
Sredstva so bila narnenjena za izvedbo turističnih prograrnov In razdeljena posarneznim društvom na
pod lagi njihovili finančno ovrednotenih delovnih načrtov, vendar se odobri že 6% povišanje naprarn lanskern
letu. Sredstva sojini bila dodeljena na podlagi pogodb o sofnanciranju programa posarneznega turističnega
društva.
0473.8. Pospeševanje razvoja turiznia, drobnega gospodarstva in podjetništva 2.434.000 SIT
razvoja turizrna, drobnega gospodarstva in podjetništva, srno namenili
Sredstva za pospeševanje
subvencioniranju obrestne rnere za kredite v skladu s sprejetim pravilnikorn, Pogodbo o rnedsebojnem
sodelovanju z izbrano banko in razpisorn za dodeljevanje kreditov za leto 2002. Kredit je koristila ena
gospodarska družba in deset občanov.Obrnočni obrtni zbornici Jesenice srno namenili 250.000 SIT za
sofinanciranje izvedbe »10. tedna obrti in podjetništva.
0473.9 CRPOV izvedba Dovje 2.200.000 SIl
Sredstva so se porabila za nadaljevanje projekta Pravljična pot, to je ureditev poti in izdelava ter nabava
potrebnih oblačil za igralce, kj bodo uprizarjali pravljične dogodke iz knjig Mirka Kunčiča. Pravljična pot
je sprehajalna pot okrog Mojstrane in Dovjega, s pravljično vsebino, vezana paje na zgodovinske, naravne
in pravljične točke v prostoru. Pot je narnenjena šolskirn in družinskim obiskorn. Projekt bo povezan z
izdelki lokalnih obrti ter z etnološkirni značilnostrni kraja.
0473.10. Tekaške proge 7.799.000 SIl
Sredstva so bila porabljena za košnjo in pripravo tekaških prog, strojno teptanje, izplačilo odškodnin
lastnikorn zernljišč, izdelavi tabel za označitev tekaških prog in plačilu redarske službe. Planirani znesek ni
bil porabljen zaradi slabih snežnih razmer.
—

—

—

-

‚

—

0473.11. Projekt “Mreža alpskih občin“ 909.000 SIl
Občina Kranjska Gora je ustanovna članica “Ornrežja alpskih občin“ in predstavnica Slovenije v
predsedstvu. Za članstvo se plačuje letna članarina v višini 293.087 SIl, ostali stroški 50 povezani z
dejavnostjo: sodelovanje na sestankih in letni konferenci, priprava materialov.
0473.0. INVESTICIJSKI OIM4ODM 13.081.000 SIT
0473.1. CRPOV izvedba Dovje 4.784.000 SIT
Postavka predstavlja zaključna dela dokončanje ureclitve osrednjega trga na Dovjern.
Projekt CRPOV Dovje Mojstrana poteka od leta 1995 in v tem obdobjuje bila porušena In na novo zgrajena
stavba, irnenovana “Pr Katr“. V letu 2000 MKGP ni razpisalo sredstev za CRPOV, tako so bila zaradi
okrnjenih finančnih sredstev na trgu opravljena le nujna ureditvena dela.
—

-
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Planirana sredstva so namenjena za izdelavo izvedbenega projekta za prijavo na razpis MKGP in za
naslednja izvedbena gradbena dela: polaganje tlaka na SV delu trga (pri čebelnjaku), ureditev prostora za
sedenje in namestitev klopi, zaokrožitev s tlakom na severni strani, izdelava kamnitega zidu na vzhodnern
delu, tlakovanje nad dovozno rampo, ureditev južnega dela zemljišča ob “rnesnici“ manjši oporni kamniti
zid, razsvetlj ava, utrditev zelenih površin in asfaltiranj e.
0473.0.3. LTO investicije 297.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nabavo prenosnega računalnika.
0473.0.4. Elektrifikacija doline Vrat 8.000.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi pogodbe s Planinskim društvom Mojstrana nakazana za sofnanciranje
investicije elektrifikacije doline Vrat.
—

-

0490. KOMUNALA 62.999.000 SIl
TEKOČI TRANSFERI 19.265.000 SIT
0490.1. Jayne zelenice, parki, cvetlični nasadi in spominski parki 10.417.000 SIT
Za celoletno redno strojno in ročno košnjo parkov in javnib zelenic (košnjo, grabljenje In odvoz trave) ter
obrezovanje drevja iii grmovnic ob cestab so bila porabljena sredstva v znesku 5.083.530 SIT,
Za pripravo cvetličnih gred, nasadov in cvetličnih kont, nabavo sadik. zasaditev in pletev so bila porabljena
sredstva v višini 5.333.470 SIT.
0490.2. Avtobusna postajališča 1.301.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje vseh postajališč v občini od Rateč do Kamnja in Vršiča.
0490.3. Vzdrževanje grobišč, grobov in spomenikov 285.000 SIT
Grobišča, grobove in spomenike vzdržuje na podlagi naročil JP Komunala d.o.o. Kranjska Gora.
0490.4. Meteorna kanalizacija, intervencije 5.519.000 SIl
Rateče 1.788.754,- sit
ureditev kanalet In prepustov, usedalnikov in prečnih odvodnih kanalov Rateče št. 109 in v križišču pri
gasilskem domu
KranjskaGora—3.730.246 Sil
prepusti pred asfaltiranjem in sanacija na Podbregu
0490.5. Zatiranje komarjev Rateče 500.000 SIl
Sredstva so bila na podlagi zahtevka in dokumentacije nakazana izvajalcu ID Rateče.
0490.6. Vzdrževanje hidrantnega omrežja 1.000.000 SIT
Dograditev, obnova in vzdrževanje liidrantnega ornrežja.
0490.8. Varstvo zapuščenih živali 243.000 SIT
Občine so po zakonu o zaščiti živali (Ur. list RS, štev. 98/99) obvezane, da sofinancirajo vzpostavitev
zavetišča za zapuščene živali in sofinancirajo delovanje zavetišča ter nosijo stroške oskrbe zapuščenih živali
v zavetišču za obdobje 30 dni. Na zahtevo veterinarskega inšpektorja je Občina Kranjska Gora sklenila
pogodbo z lastnikorn pasjega zavetišča (hotela) PERUN na Blejski Dobravi.
Sredstva so bila porabljena za:
plačilo po pogodbi 125.000 SIl
oskrba, prevoz, veterinarski pregled in usmrtitev enega psa 117.940 Sil
—

-

-

INVESTICIJSKI ODHODKI 43.734.000 SIT
0490.9. Odkup zemljišč za infrastrukturne objekte in zavarovanje vodnih virov 758.000 SIT
Sredstva so bila nakazana na podlagi zalitevka JP Komiinala d.oo.. Kranjska Gora za ograditev vodnib
zajetij v Jasni.
0490.10. Odmere, cenitve, odkup zemljišč 18.993.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nakup naslednjih zernljišč:
dokončiio poplačilo za zarnenjavo zemljišča parc. št. 474/1 k.o. Kranjska Gora z zernljiščem parc.
št. 14 1/7 iste k.o., last Marka Koširja, zaradi razlike v velikosti in ceni, in sicer še 6 936.219 S1T;
za potrebe Koinunalne baze na Tabrali, parc. št. 508/16 v izrneri 2645 m2 in parc. št. 387 m2,
508/17 v izmeri, skupaj torej v izmeri 3032 m2, kupnina v višini 6.824.724 SIl;
parc.št. 140/11 k.o. Gozd za avtobusno postajališče v Gozci Martuljku kupnina v višini 1.896258
SIT,
parc. Št. 1864/3 k.o. Dovje za črpališče v Mojstrani kupnina v višini 231.453 SIT.
Preostala finančna sredstva iz te postavke pa so bila porabljena za odmere zemljišč, cenitve nepremičnin,
plačilo davka na promet nepremičnin, notanski stroški in overitve podpisov.
—

—
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0490.11. Razširitev in ureditev pokopališč 23.983.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za:
pokopališče Rateče: ureditev parkirnega prostora in zasaditev žive rneje —2.498.382 SIT,
pokopališče Podkoren: dokončanje gradnje mrliške vežice iii sprernljajočib objektov 11.484.618 SIT

-

-

05. VARSTVO OKOLJA 415.759.000 SIT
05.1. Režijski obrat 137.684.000 SIT
Sredstva so narnenjena obratovanju režijskega obrata. Za plačilo obratovalnih stroškov CN Tabre in
kanalizacijskega sisterna srno po koncesijski pogodbi plačali v letu 2002 43.172.458 SIT, za plačilo
kapitalskih stroškov 89.164.551 SIT In za clelovanje CN Jesenice, na katero je vezan kanalizacijski sistern
Dovj e-Moj strana 5.346.991 SIT.

05.2. INVESTICIJSKI ODHODKI 278.075.000 SIT
05.2.0. Vodovodno omrežje 21.743.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za:

V SIT
4.119.205
876.000
5.620.174
4.456.724
528.000
6.142.89‘7

Vodovod v Gozd Martuljku
Vodovod Podbreg
Vodovod Borovška
Vodovod Koroška
Idejni projekt hidravlike vodo oskrbe naselja KG
Vodovod Podkoren

05.2.1. Dograditev odlagališča Mala Mežakla 22.249.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za dela na deponiji odpadkov in sicer za rekonstrukcijo in vzdrževanje cest, za
cenitve in parcelacije, dokončno poplačilo izvajalcu HIS, za dobavo in rnontažo ograjnega sistema ter
nabavo kornpaktorja (neplanirana narnenska sredstva takse za obrernenjevanje okolja odpadki —postavka
pribodki 2.1.5.0.).
05.2.2. Kanalizacijski sistem v občini 234.083.000 SIl
Obveznosti obsegajo stroške gradnje. Iz naslova priključnin in taks srno porabili 205.263.607 SIT, za stroške
tehničnih pregledov in geodetskih storitev 853.821 SIl, za stroške nadzora 7.259.649 SIT, za plačilo
gradbenih situacij ČN Tabre 18.504.068 SIT, za bančne in materialne stroške v zvezi z gradnjo pa 2.201.855
SIl, od tega 300.000 SIT za tisk položnic za priključnine.
—

06. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 32.881.000 SIT
0610. SlANO VANJSKA DEJAVNOST 6.256.000 SIl
0610.1.2. Obveznosti po stanovanjskem zakonu 3.139.000 SIl
Plačilo storitev po stanovanjskern zakonu je obveznost, s katero 20% kupnine od vsakega prodanega
stanovanja pripada Republiškemu stanovanjskernu skladu, 10% pa Odškodninskernu skladu RS.
0610.1.4. Investicijsko vzdrževanje stanovanj 3.117.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za:
plačilo izvedbe zunanjih kanalizacijskih priključkov objektov, kj 50 last občine In sicer priklop
Dovje 41, Delavska 22 In Cesta v Radovno 9—949.641 SIT,
plačilo priključnine na kanalizacijski sistern za stavbe gasilskih društev (Rateče, Podkoren, Kranjska
Gora, Gozd Martuljek, Dovje in Mojstrana) 1.005.000 SIl,
izvedba grelne inštalacije v Zdravstvenem domu Kranjska Gora— 1.162.581 SIT.
—

0620. PROSTORSKO NAČRTOVANJE 6.759.000 SIT
6.759.000 SIT
TEKOČI OPHODKI
0620.2. Urbanizem-spremenibe družbenih planov in PUP 2.894.000 SIT
priprava sprernernb družbenega piana In PUP za Ruteč in Gozd Martuijek 2.164.800 SIT
objave v Uradneni listu RS 728.724 SIT
0620.3. Izvedba prostorskih aktov in idejne rešitve 3.865.000 SIT
2.400.000,00 Sil
Projektna dokurnentacija priobaina zernijišča Pišnica
-
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Projekta dokumentacija Slovenski planinski rnuzej v Mojstrani

1.465.316,00 SIT

0640. CESTNA R4ZSVETLJAVA 19.866.000 SIT
TEKOČI ODHODKI 14.874.000 SIT
0640.1. Javna razsvetljava 14.847.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za:
a. vzdrževanje semaforjev in svetlobne prornetne signalizacije (kontrola, rnenjava žarnic in avtomatike) v
znesku 532.146 SIT,
b. porabo elektrike zajavno razsvetljavo 8.242.496 SIT,
c. tekoče vzdrževanje jayne razsvetljave (kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk, drogov in omrežja
ter namestitve novib električnih omaric) v znesku 5.283.548 SIT
cl. novoletno svetlobno okrasitev v znesku 789.223 SIl.
—

INVESTICIJSIU ODHODKI 5.019.000 SIT
0640.2.1. Javna razsvetljava 5.019.000 SIT
Gozd Martuljek Gobela II in pri mostu ob Savi 1.943.924 SIT,
vsa ostala dela so bila opravljena na področju KS Dovje Mojstrana v višini 3.075.076 SIT..
—

—

07. ZDRAVSTVO 9.250.000 SIT
TEKOČI TRANSFERI 9.250.000 SIT
07.1. Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov 7.911.000 SIT
Sredstva So namenjena zdravstvenemu zavarovanju občanov, ki so do plačila obveznega zdravstvenega
zavarovanja upravičeni po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zaradi večjega
števila zavarovancev je bil porabljeno več sredstev, zato je bila potrebna prerazporeditev sredstev.
07.2. Zdravstvena kolonija 363.000 SIT
Sredstva so bila narrienjena letovanju otrok v zdravstvenili kolonijab, letovalo je 19 otrok iz naše občine.
07.3. Mniško pregledna služba 690.000 SIT
Občina je dolžna po Zakonu o zdravstvenern varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotavljati mrliško
pregledno službo, ki obsega mrliške oglede, obdukcije, stroške prevoza ter kritje pogrebnih stroškov tistirn,
ki nimajo svojcev au pa ti niso sposobni poravnati teh stroškov.
07.4. Ambulanta Mojstrana-elektrika 286.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za stroške elektrike v zdravstveni ambulanti v Mojstrani.

08. REKREACIJA, KULTURA 93.129.000 SIT
TEKOČI TRANSFERI 86.927.000 SIT
Vsi trije zavodi s področja kulture s svojo dejavnostjo pokrivajo območje treh občin (Jesenice. Kranjska
Gora in Žirovnica) zato je razdelitev pravic in obveznosti do javnih zavodov izvedena na podlagi pogodb o
kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanjejavnih zavodov:
08.1. Občinski muzei 18.722 .000 SIT
08.2. Občinska knjižnica 12.469.000 SIT
08.3. Gledališče Tone Cufar 3.928.000 SIT
08.4. Kulturna društva 1.935.000 SIl
sredstva so se razdelila na podlagi izvedenib prograrnov naslednjim kulturnini društvom: KUD Jaka Rabič
Dovje-Mojstrana, KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora, KD Alojz Plantau Kranjska Gora in KD Podkoren.
08.5. Sredstva za kritje materialnih stroškov društev 1.810.000 SIl
Poleg sredstev za kritje rnaterialnih stroškov kulturnih društev so bila sredstva narnenjena še za nagrado
upravniku kulturnega doma na Dovjem in materialnirn stroškom doma v višini 240.000 SIT, ter stroškom
rednega vzdrževanja doma v višini 242.955 SIT.
08.6. Aljaževi dnevi 594.000 SIT
08.7. Lavtižarjevi dnevi 200.000 SIT
08.8. Kulturni projekti ostale prireditve 696.000 SIl
Sredstva so bila namenjena različnirn projektom, katerih organizatorje bila občina:
—

—

—

Narnen
Črna kubinja izpod Karavank (sof‘inanciranje projekta Gimnazije Jesenice)
Premiera igre »Evstahij iz Šiške« (KUD J.Lavtižar)
Literami večer z Nežo Maurer
Sofinanciranje abonmaja v Gledališču T.Cufar Jesenice
Sofinanciranje knjige Marinke Čebulj
Dan rnrtvih nastop pevskega zbora
Teden upokojencev : pogostitev na zaklj učni priľeditvi pijača
Imago najem odra
Avtobus iz Rateč na Dovje
Sodelovanje Glasbene šole na tekmovanju v Italiji
—

-

—

SIT
50.000
30.000
88.442
62.000
30.000
54.000
75.546
253.883
22.378
30.000

08.9. Pihami orkester Jesenice-Kranjska Gora 1.132.000 SIT
sredstva so bila narnerljena delovanju orkestra in se dodelijo na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti
orkestra.
08.10. Postavka “Projekt Imago“ 1.000.000 SIT
V okviru projekta Imago srno lahko izvedli samo en koncert, in sicer so bila sredstva porabljena za sledeče
namene:
SIT
namen
190.000
članarina
630.000
Koncert (Donski kozaki)
180.000
delni stroški (oder, elektrika,‘ stoh...)
Ker je bilo sredstev premalo, je določen del sofnanciral tudi LTO, del pa srno pokrili iz postavke kulturni
projekti ostale prireditve.
08.13. Sklad ljubiteljske kulture 593.000 SIT
Sredstva so bila namenjena 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 delovanjem pokriva območje treh občin.
08.14. Spomeniško varstvene akcije 10.047.000 SIT
MUZEJ RATEČE:
Muzej Rateče 9.730.000 SIT
Izvedena 50 bila gradbena dela in sicer: rušenje opečnih zidov, tlakov stropov, odstranitev nasutja nad oboki,
izdelava podložnega betona, pozidava novib sten, povezava objekta z betonskimi vezmi, izdelava novega
dirnnika, obdelava delov ziclov z orneti in druga rekonstrukcijska dela. Izvedene 50 bile tudi grobe
instalacije: elektro In vodovodne instalacije. Vrednost navedenib del je znašala 9.213.465 SIT. Ker je objekt
pod spomeniškirn varstvorn, so bila opravljena tuch arheološka izkopavanja, kj so znašala 289.690 SIT,
dodatno pa še stroški strokovnega nadzora 165.843 SIT.
Obnova kozolcev 317.000 SIT
Sredstva so se porabila za obnovo kozolcev, ter se razdelila na podlagi razpisa. Kozolci so objekti,
namenjeni kmetijski rabi, kj izpričujejo način krnečkega dela In življenja. So tipična ljudska arhitektura, ki
predstavlja kulturno dediščino Zgornje savske doline in enega glavnih elementov njene kulturne krajine.
Občina Kranjska Gora od leta 1995 vodi projekt obnove kozolcev In od takrat je bilo obnovljenih 90
kozolcev. V letu 2000 je bil narejen popis, ozimoma register kozolcev.
ŠPORT
TEKOČI TRANSFERI 34.412.000 SIT
08.15. Zavod Planica 721.000 SIT
Sredstva so bila namenjena plačilu obveznosti na podlagi pogodbe o ustanovitvi zavoda skupaj z
Ministrstvom za šolstvo in šport.
08.16. Dejavnost društev 30.237.000 SIT
Sredstva so bila razdeljena v skladu s Pravilnikom o načinu vrednotenja športnib programov v Občini
Kranjska Goma. Sredstva bodo mazdeljena na podlagi javnega razpisa. Vključena SO tudi sredstva za
dejavnost Sportne zveze Jesenice (pogodba).
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DEJAVNOST

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SIT
117.361
88.435
55.798
139.312
52.640
891.827
5.885.819
589.622
566.959
23.688
6.047.906
21.056
33.163
574.294
877.971
1.439.915
2.024.574
349.200
318.000
20.097.540

Izvajalec
ŠD VARPA GOZD MARTULJEK
PLANINSKO DRUŠTVO GOZD MARTULJEK
DRUŠTVO 1NVALIDOV OBČINE KRANJSKA GORA
ŠDZELENCI
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOVJE-MOJSTRANA
TENIŠKI KLUB MOJSTRANA
ALPSKI SMUČARSKI KLUB KR.GORÁ
OŠ JOSIPA VANDOTA KR.GORA
ŠD DOVJE-MOJSTRANA
ŠD VANIŠE PODKOREN
ŠD PLANICA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV RATEČE-PLANICA
PLANINSKO DRUŠTVO RATEČE-PLANICA
OŠ 16.DECEMBRA MOJSTRANA
PD DOVJE-MOJSTRANA
TOPTENMOJSTRANA
ŠDKRANJSKAGORA
Fakulteta za šport-sofinanciranje vzgoj noizobrž.programov
Sportna zveza Jesenice
Skupaj

TRENERJI
PROFES. SIT
DRUŠTVO
O
1. PD Dovje-Mojstrana
O
2. TD TOP TEN Mojstrana
3.251.568
3. ŠD Planica
4.900.000
4. ASK Kranjska Gora
O
5. ŠD Kranjska Gora- košarka
O
nogomet
8.151.568
SKUPAJ
08.17. Redno vzdrževanje objektov klubov in društev 1.351.000.000 SIT
Tudi ta sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa:
-

AMATER.SIT
200.000
400.000
700.000
600.000
100.000
37.892
2.037.892

namen

SIT
IZVAJALEC
1.

PLANINSKO DRUŠTVO GOZD MARTULJEK

208.735

2.

ALPSKI SMUČARSKI KLUB KR.GORA

400.000

3.

ŠD DOVJE-MOJSTRANA

200.000

4.

ŠD VANIŠE PODKOREN

200.000

5.

PD DOVJE-MOJSTRANA

342.297

Skupaj

Plezalna stena, oprimki,
klopi
Vzdrževanje kombijev,
stavbe
Vzdrževanje clrsališča,
čiščenje, elektrika,
riajemn Ina
Napeljava elektrike v
brunarico, vodno zajetje,
ploščice v brunarici
Plezalni previs, oprimki na
plezalnih površinah

1.351.032

ŠD Varpa Gozd Martuljek in ŠD Planica nista izkoristila dobljenih sredstev na
bila v celoti porabljena.

razpisu, zato postavka ni
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08.19. Vzdrževanje planinskih poti In postojank 378.000 SIT
Sredstva so bila narnenjena planinskim društvorn v občini, razdelila so bila na podlagi javnega razpisa.

Društvo
PD Gozd Martuljek
PD Dovje-Mojstrana
PD Rateče-P]anica (niso v celoti koristili odobrenib sredstev)

SIT
176.000
140.800
61.500
378.300

08.20. Športni dodatek kategoriziranim športnikom 1.114.000 SIT
Sredstva so bila narnenjen tistirn športnikom, kj so po rnerilih OK Slovenije razvrščeni v rnednarodni,
perspektivni in državni razred.

Točke Znesek
SIT
109.200
Kranjska 5000

Ime in priimek

disciplina

Društvo

Svetovni razred

Jure Košir

Alpsko Smučanje

Mednarodni razred

Martina Čufar

Sportno plezanje

Uroš Pavlovčič

Alpsko srnučanje

Andrej Šporn

Alpsko smučanje

Dejan Košir

deskanje

Tomaž Knafelj

Deskanje

Teja Gregorin
Matej Soklič
Ozebek Anja

Tek na smučeh
Tek na smučeh
Alpsko srnučanje

Razingar Polona

Alpsko srnučanje

Jakelj Polona

Alpsko smučanje

Iirška Rabič

Alpsko srnučanje

Jože Spolad
Jože Kavalar
Gaber Lab
Ksenja Rožič
Nina Suvak

Kegljanje na ledu
Tek na smučeh
Tek na srnučeh
Tek na smučeb
Tenis

ASK
Gora
DovjePD
Moj strana
DovjeŠD
strana
Moj
Kranjska
ASK
Gora
Kranjska
ASK
Gora
Kranjska
ASK
Gora
ŠD Planica
SD Planica
Kranjska
ASK
Gora
Kranjska
ASK
Gora
Kranjska
ASK
Gora
Kranjska
ASK
Gora
ŠD Planica
ŠD Planica
ŠD Plan ica
SD Planica
SD Kranjska Gora

Državni razred

SKUPAJ

4000

87.360

4000

87.360

4000

87.360

4000

87.360

4000

87.360

4000
4000
2000

87.360
87.360
43.680

2000

43.680

2000

43.680

2000

43.680

2000
2000
2000
2000
2000

43.680
43.680
43.680
43.680
43.680
1.113.84
O

08.1.1. INVESTICIJSKI TRANSFERI 25.000.000 SIT
08.1.1.1. Prostori in oprema knjižnice 1.000.000 SIT
Sredstva so bila namenjena tistirn investicijam v knjižnicah Občine Kranjska Gora. za katere so ocenili, da
so najbolj potrebne:
SIT
Namen
390.600
Računalnik (knj ižnica Kr.Gora)
220.920
2x tiskalnik, čitalec (knjižnica Mojstrana)
388.480
Stojalo za cd
1.000.000
08.0.2.0. Slovenska planinska zbirka 1.031.000 SIT
Na podlagi kupoprodajne pogodbe med Srnolej Marijo in PD Dovje-Mojstrana ter pogodbo med Občino
Kranjska Gora in PD Dovje-Mojstrana so bila sredstva nakazana za dokončno plačilo kupnine zemljišča.
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08.1.1.3. Investicije v šport 4.000.000 SIT

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju postavitve teniške dvorane (balona). katere investitor je Teniški
klub TOP TEN Mojstrana in izdelavi fasade na objektu last TK Mojstrana ( .000.000 SIT).
08.1.1.5. Dvorana 171.000 SIT

Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo idejnih projektov.
09.

IZOBRAŽEVANJE 140.656.000

SIT

TEKOČI TRANSFERI 123.444.000 SIl
Osnovne šole 26.042.000 SIT

Sredstva za zavode na področju izobraževanja so bila koriščena v skladu

s

planom.

09.6. Vzdrževanje šolskega prostora 2.625.000 SIT

Sredstva so bila porabljena za:
namen
OŠ Mojstrana: larnelne zavese
popravilo centrale kurjave
računalnik
OŠ Kranjska Gora: računalnik
Beljenje, popravilo računalnika
-

-

SIT
896.000
‘780.645
219.354
370.7‘73
358.279
2.625.051

SIl
bila koriščena le sredstva za izvajanje fakultativnega pouka računalništva od 6.-8.r.

09.7. Fakultativni pouk 813.000

v celoti

niso

SIl
Sredstva niso bila koriščena v celoti le pri projektu EKO šola v OS Mojstrana, Sicer pa so bila koriščena po
planu.

09.8. Posebne akcije šol 2.175.000

09.9. Šolav naravi 1.276.000 SIT

OS Kranjska Gora 300.000 tolarjev gorniški tabor na Vršiču,
OS Mojstrana 126.000 SIT za gorniški tabor v Vratih in 850.000 SIT za mednarodni tabor v
Grenoblu.
—

09.10. Prevozni stroški učencev 14.442.000 SIT

Sredstva so bila narnenjena prevozom otrok v OS, tako v naši Občini kot tudi v OS Polde Stražišar na
Jesenice.
09.11. Predšolsko varstvo 70.922.000 SIT

Občina je dolžna na podlagi zakona o \‘rtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcib ter
prispevkorn staršev, ki ga določi strokovna služba občine na podlagi rnaterialnega stanja družme v skladu s
pravilnikom o višini plačila staršev za programe v vrtcih. Tako imenovane subvencije otroškega varstva se
plačuje tudi vzgojno varstvenirn organizacijarn v drugili občinab, za otroke s stalnim prebivališčem v naši
občini.
Občinski svet je ria 22. seji določil novo ekonornsko ceno za programe v vrtcih in sprejel sklep, da se iz
proračuna krije razlika med staro in novo ceno prograrna v vseh oddelkih vrtcev, poleg tega pa tudi razlika
med dej ansko ceno programa v oddelku Rateče in potrjeno ceno.
09.1.1. INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.167.000 SIT

OŠ
Gora:

1.633.000 SIT

Kranjska Oprema učilnice za 1 .r.devetletke

OS Mojstrana:

popolna obnova sanitarij v 1 .nadstropju
oprema učilnice za 3.r.devetletkeplinske
vodovodne,
obnova
elektroinstalacije v kuhinji

in

2.454.739 SIT
1.579.000 SIT
10.500.000 SIT
16.166.739 SIT

t9

10. SOCIALNO VARSTVO 34.705..000 SIT
10.0.1. Center za socialno delo 2.642.000 SIT
V skladu z zakonom o socialnem varstvu občine prispevajo za delovanje centrov za socialno delo 15%
sredstev. Občina Kranjska Gora pokriva sorazrnerni deJ skupaj z občinarna Jesenice in Zirovnica.
10.0.2. Progranii humanitarnih organizacij 1.355.000 SIT
Sredstva SO bila razdeljena na podlagi javnega razpisa:
Predlagatelj prograrna
AURIS. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko
Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice
Društvo Krma Jesenice
Društvo za ankilozirajoči spondiiitis Slovenije
Sonček Zgornje Gorenjske
Društvo sožitje
Društvo paraplegikov Gorenjske
Društvo diabetikov Jesenice
Sentgor Radovljica
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj
Ozara Slovenija
DPM Dovje-Mojstrana
OZ RK Jesenice
Društvo invalidov Občine Kranjska Gora
Društvo psoriatikov Slovenije

10.0.3. Regresirana prehrana 1.403.000 SIT
se je plačevala socialno ogroženim učencem (kosila) iz OS Kranjska Gora
Stražišarja Jesenice na podlagi dokumentiranih zahtevkov.

SIT
44.415
54.285
24.675
14.805
74.025
123.375
24.675
44.41 5
14.805
14.805
I 13.505
177.660
482.000
177,660
14.805

‚

OS Mojstrana in OS Poldeta

10.0.4. Zavodsko varstvo 16.290.000 SIT
predstavlja kritje dela stroškov nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, kj jih pokriva proračun,
v prirneru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje oskrbnjne, oziroma nimajo svojcev, kj bj bili
dolžni in sposobni razliko plačevati
10.0.5. Delno nadomestilo najemnin 126.000 SIT
Občina je na podlagi Zakona o socialnem varstvu in odločbe, kj jo jzda Center za socialno delo Jesenice,
prejemnikom denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, prispevala del sredstev za plačilo najemnine
soci alnega stanovanj a dverna upravičencema.

10.0.6. Pomoč na domu 6.460.000 SIT
sredstva so bila narnenjena kritju stroškov izvajanja pornoči na domu, ki je zakonska naloga lokalnib
skupnosti.
10.0.8. Pomoč socialno ogroženim 999.000 SIT
Sredstva za pomoč socialno ogroženim So bila namenjena denarnim pomočem občanom, kj jih na podlagi
predlogov pristojnih inStitucij in po obravnavi na Odboru za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo odobri
župan.
10.0.9. Preventivní projekti z mladimi 281.000 SIl
sredstva So se razdelila na podlagi razpisa. Narnenjena So preventivnim projektom na področju dela z
mladimi:
SIT
program
Predlagatelj programa
88.000
preventivni projekti na področju dela z rnladimi
OZ RK Jesenice
193.356
in
mladostniki
otroki
delo
prostovoljno
Jesenice
delo
Center za socialno
10.0.10. Delovanje LAS- preprečevane odvisnosti 1.987.000 SIT
sredstva so bila namenjena delovanju Lokalne akcijske skupme za preprečevanje odvisnosti
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prevoz otrok v času zimskih počitnic iz Mojstrane v Kranjsko Goro, prevoz otrok na zabavo brez alkohola,
pohod na Galerše za mednarodni dan zdravja, sofinanciranje akcije zdravi zobje, različna predavanja,
srečanje z bivšima zasvojencema, telefon za svetovalnico Centra za pomoč mladim, rnajice akcija proti
kaj enju, serninarj i, zloženke, plakati...
-

Vodeno Dreživljanje počitnic mladih
izvajalec
Prezlc. D.o.o.Kranj ska Gora
DPM Kranjska Gora
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana
PD Dovje-Mojstrana
PGD Mojstrana
TD Gozd Martuljek
DPM Dovje-Mojstrana
Občinska knjižnica Jesenice

program
Ustvarjalne delavnice
Letovanje na monu
Filmske matineje
15.mednarodni tabor alpe adria alpin
Izvajanje gasilskih vaj in priprava na tekmovanja
Skratova dežela
Aktivno preživljanje počitnic
Poslikava kamnov
Slikanje na svilo
Sivanje in oblikovanje gumbov
Oratorij
Strokovna ekskurzija v Francijo

Župnija Kranjska Gora
SKUPAJ

SIT
20.000
100.000
20.000
30.000
40.000
30.000
190.000
20.000
30.000
20.000
100.000
40.000
640.000

10.0.12. Javna dela 2.576.000 SIl
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 opredeljuje kot
instrument regulacije povpraševanja po delovni sili z osnovnim ciljern zagotavljanja socialne integracije
brezposelnirn osebam, predvsern tistim, ki so dalj časa brez zaposlitve. Osnovni funkciji javnih del, se pravi
socialni in delovni vključenosti pa se, glede na to, da je v javnih delih predvideno tudi izobraževanje
delavcev, pridružuje tudi izobraževalna funkcija.
Program javnih del v Občini Kranjska Gora za leto 2002 je bil pripravljen na podlagi zbranih predlogov
izvajalcev. Sestavljen iz dveh delov.
Prvi del predstavljajo tista javna dela, ki so skupna in se izvajajo na področju občine Jesenice, Kranjska
Gora in Zirovnica. Upoštevali srno delitev stroškov v razrneiju 67:20:13. Drugi del programajavnih del pa
zajema tistajavna dela, ki bodo potekala samo na območju Občine Kranjska Gora in za katera se zagotovijo
sredstva le v proračunu Občine Kranjska Gora. Ta program obsega:
Pomoč pri šiviljskih, garderoberskib delib in odrskih delih Gledališče Jesenice
Pomoč pri organizacijski in promocijski dejavnosti Gledališče Jesenice
Pomoč pri urejanju arhiva Gledališče Jesenice
Spremljanje na področju socialne problematike, organizacija zbiranja in razdeljevanja pomoči,
obveščanje javnosti in vodenje evidence na področju humanitarne dejavnosti Območno združenje
Rdečega križa Jesenice
Pomoč in varstvo invalidnih oseb ter drugih posebej ranljivih skupin prebivalstva in pomoč pri
delu s posebnimi potrebami OS Poldeta Stražišarja
Organiziranje družabništva Dom upokoj encev dr. Franceta Bergelja
Pomoč na domu Dom upokoj encev dr. Franceta Bergelja
Izvajanje interesnih dejavnosti ter pomoč družinam s posebnimi potrebami društvo Sožitje
Obvladovanje drugačnosti v družbi Sonček Zgornje Gorenjske
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Izvajalec del občina:
Promocija in trženje podeželja
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
lična pomoč učencem
Vratar infonmator
Občinska knj ižnica Jesenice
Animacija otrok

Muzej Jesenice
Pomoč pni pnipravi občasnih razstav in drugih prireditev ten vodenje obiskovalcev
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OŠ 16. deceiriber Mojstrana
Pomoč pri vzgojno izobraževalnem delu v prvem razredu
Pomoč vzgojiteljici za otroke s posebnirni potrebarni

INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.000.000 SIT
10.1.1. Projekt »Varna hiša« 959.000 SIT

Sredstva so bila namenjena nakupu varne hiše za Gorenjsko (sorazmeren delež naše Občine glede na število
prebivalcev).
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Kapitalski vložek v JEM 6.000.000 SIT.
Sredstva so bila nakazana kot kapitalski vložek občine Kranjska Gora v dokapitalizacijo družbe Jeseniških
mesnin d.d. Jeseniška klavnica je za kmete naše občine zelo pomembna predvsem s stališča usluge
služnostnega zakola in zasilnega zakola. Na svoji 31. seji dne 8.10.2001 je Občinski svet Občine Kranjska
Gora obravnaval probleni Jeseniških mesnin in sprejet sklep: V proračunu Občine Kranjska Gora se za leto
2002 rezervirajo finančna sredstva v višini 6 rnilijonov SIT, kot predvideni kapitalski vložek za
dokapitalizacijo družbe Jeseniške mesnine d.d.
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