PRIHODKI

Zakon

financiranju občin v 6. poglavju opredeljuje prihodke lokalnih skupnosti

o

prihodke
prihoclke
prihodke
prihodke

injih

deu na

prirnerne porabe,
za fmanciranje drugih nalog po 25. členu zakona,
od sofinanciranj.
od donacij

Ornenjeni prihodki so bili realizirani

V višini

1.402.464.000 SIT in

za

3% presegajo planirane prihodke.

Struktura prihodkov:
Prihodki
Prihod.ki
Prihodki
Prihodki
Skupaj:

prirnerne porabe
po 25. členu ZFO
od sofinanciranj
od donacij

998.109.000
354.101.000
37.205.000
13.049.000
1.402.464.000

71i7%
25.25%
165%
0.93%
100,00%

618.408.000
648.663.000
85.139.000
13.049.000
37.205.000
1.402.464.000

44,09%
46.25%
6,07%
0,93%
2,66%
100,00%

Zakon o javnih fnaneah pa deu prihodke na:
davčne prihodke,
nedavčne prihodke,
kapitalske prihodke,
prejete donacije in
transferne prihodke

Struktura:

Dav čni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejetedonacije
Transf‘erni prihodki
LSkupai:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Prihodki proračuna za leto 2003 zajemajo vsa vplačila. kj so bila vplačana v občinski proračun od 1.1. do
31.12.2003 iii med od.hoďki izdatke, kj o bili izplačani iz proračuna v istem obclobju.

I. PRIHODKI PRIMERNE PORABE 998.109.000 SIT

Primerna poraba naj bi v osnovi predstavljala tisti obseg sredstev. s katerim naj bi občina zagotovila
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

Dokončni izračun piipadajočih sredstev finančne izravnave občinam za Ieto 2003 Ministrstva za
finance RS
v tisoč tolarjih
439.045
1 Realizirani prihodki po 21. členu ZFO *
425.649
2. Realizirani prihodki po 22. členu ZFO (de!) *
23.444
3. Ostali prihodki po 22. členu ZFO (kalkulativna ocena) *
*
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4. Ocena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
919289
5. Skupni lastni prihodki občine
533.755
6. Izračunan obseg primerne porabe za leto 2003
0
7. Pripadajoča finančna izravnava
385.534
9. Prihodki nad primerno porabo
-

*

Obrazložitev lastnih rihodkov
Prihod.ki občin (od zap. št. 1 do 4) so zajeti po metodologiji. kj je bila upoštevana pri izračunu
dopolnjenih zneskov finančne izravnave občin za leto 2003, ki gaje sprejela Vlada RS;
Pod zap. št. 1 so prikazani dej ansko realizirani lastni prihodki po 21. členu ZFO in pod zap.št. 2 je
izkazai del prihodkov po 22. členu ZFO za obdobje od 1.1. do 31.12.2003 na podlagi podatkov Uprave
RS za javna plačila. Ti prihodki so zajeti po enakern načinu, kot so bili zajeti pri oceni lastnih prihodkov
zgoraj navedenega izračuna. Pri oceni turistične takse je upoštevana kalkulativna ocena in ne dej anska
realizacija, zato se višje realizirani prihodki iz tega naslova ne štejejo v obseg lastnih prihoďkov za
izračun finančne izravave. Požarna taksa je upoštevana v ocenjeni višini in ne po dejanskem razdelilniku
sredstev, ki ga pripravi Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo.
Pod zap.št. 3 so prikazani ostali prihodki po 22. členu (kalkulativna ocena).
Pod zap.št. 4 je prikazana ocena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je enaka sprejeti oceni za
leto 2003.

1.1. Prihodki po 21.členu ZFO 439.446.000 SIT
1.1.1. Dohodnina ( 35%) 379.983.000 SIT
S spremembo Zakona o fmanciranju občin se je že v letu 1999 spremenilo delitveno razrnerje dohodnine
iii 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 razrnerje med
odmerjeno dohodnino zavezancev. kj imajo stalno prebivališče v občini in odmerjeno dohodnino v
državi.
1.1.2. Davek od prometa nepiemičnin 42.130.000 SIT
Davek na promet nepremičnin je uveden z Zakonom o davku na promet neprenhičnin. Plača ga prodajalec
nepremičnine. Davek na promet nepremičnin je prihodek občine, kjer nepremičnina leži. Davek odmeri
davčna uprava.
1.1.3. Davek na dediščine in daľila 11.165.000 SIT
Davek na dediščine in darila je uveden z Zakonom o davkih občanov. Plača ga fizična oseba. kj 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 nepremičnina v več občinah,
pripada tovrstni davek občinam sorazrnerno z vrednostjo posarneznega dela nepremičnlne, ki leži na
območju posamezne občine.

Če je prectmet dediščine premičnina, je tovrstni davek prihodek občine, kjer ima davčni zavezanec stalno
bivališče. oziroma začasno bivališče (če nima stalnega bivališča v državi). V skrajnem primem, če
prejeinnik dediščine in darila iiima niti začasnega bivališča v naši državi, pripada davek na dediščine in
darila občini. kjer ima darovalec, oziroma je iniel zapustnik stalni bivališče. Davek na dediščine in darila
oďmeri davčna uprava.

1.1.4. Davek na dobitke od iger na srečo 947.000 SIT
Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davkjh občanov. Plača ga fzična oseba, kj v
državi pri igrah na srečo zadene dobjtek in sicer v višini 15% od vrednosti dobjtka.Davek obračuna in
odtegne prireditelj igre na srečo.

1.1.5. Upravne takse 5.241.000 SIT
Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 4/2000 s
spremernbarni in dopolnjtvaĺni).
Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženj pri organih občin so prihodek proračunov občin.
Prihodki od taks, plačaiiih 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 drža\rnega proračuna drugače določeno.

1.2. Prihodki po 22. členu ZFO 558.643.000 SIT

1.2.1. Davek od premoženja 21.470.000 SIT
Davek od premoženja je uveden z Zakonom o davkih občanov. Zavezaiec za plačilo je fizična oseba, kj
je lastnik raznih stavb (stanovanja, garaže), prostorov za počitek in rekreacijo au pa plovnih objektov
dolžjne najrnanj 8 metrov. Davek od prernoženja, kj se plačuje na posest stavb m počitniških objektov,
pripada občini, kjer se nahaja tovrstno prernoženje. V primem plovnih objektov pa pripada davck tisti
občjnj, kjer ima lastnik plovila stalno bivališče. Davek odmerja davčna uprava.

1.2.2. Nadomestilo za degľadacijo in uzurpacijo 357.000 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 rnogoče ugotoviti, pa lastniku oziroma
upravljavcu zemljišča. Oclmerjeni znesek je 40% prihodek občjne, 30% prihodek Ekološko razvojnega
sklada in 30% prihodek Stanovarijskega sklada Republike Slovenije.
1.2.4. Turistična taksa 57.184.000,00 SIT
Krajevna taksa je uvedena z Zakonom o pospeševanju turizma in predstavlja pavšalni denarnj znesek, ki
ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranern
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 storitvamj iz prejšnjega stavka, in sicer predvsem za:
turjstjčne informacije in usmerjanje s pornočjo ustrezne prornetne 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 nanienjene turistom ter programov urejanja okolja. kj jih izvajajo turistična in
okolje varstvena društva.
Viširio turjstjčne takse določa občina v razponu 3 do 11 točk, ter pri določitvi točk upošteva vrsto
turističnih gostinskih obratov, bivaije 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 gibaija cen življ enj skih potrebščin (trenutno je vrednost točke 14 tolarj ev).
1.2.5. Komunalne takse 6.839.000 SIT
Koniunalne takse So uvedene na podlagi Odloka o komunalnih taksah. kj ga občina Sprejme na podlagi
Zakona o komunaunih taksah in so v celoti prihodek občine. Komunalno takso na podlagi odločbe odmeri
ustreznj občinski organ.
1.2.6. Taksa za vzdrževanje gozdnih cest 4.689.000,00 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 04.2.4. Takso odmerja davčna uprava.
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1.2.7. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 91.951.000 SIT
Nadornestilo je uvedeno na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih. Odločbo o odmeri izda davčna uprava
na podlagi sklenjene pogodbe in si zaračuna 3% provizijo.
Na podlagi obvestila Davčnega urada Kranj Izpostave Jesenice, je stanje terjatev na zadnji dan leta 2003
4977.726 SIT ( 3.882.362 fizične osebe, 1.095.364 pravne osebe).
1.2.8. Koncesijske dajatve 371.698.000 SIT
Koncesijske dajatve so uvedene na podlagi Zakona o igrah na srečo, ki v 74. členu določa način delitve
koncesijske dajatve od prirejanja posebnih iger na srečo, in sicer sta 2,2% koncesijske dajatve prihodek
Fundacije za financiranje invalidskih in hurnanitarnih organizacij, 2,2% koncesijske dajatve je prihodek
Fundacij e za financiranj e športnih organizacij, 47,8% je prihodek proračuna RS in se nameni za razvoj in
prornocijo turizma, 47,8% pa se nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem obrnočju in se
uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. Zbrana sredstva po
omenjenem ključu nakazuje Ministrstvo za finance RS. Iz te koncesije srno prejeli 370.743.323 SIT
Na podlagi Zakona o vodah pa je bila rnaja 2003 sprejeta uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno
vodiogospodarsko dovoljenje. Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna RS in proračuna občin,
na območju katerih je del vodnega telesa površinske vode, ki je narnenjen za proizvodnjo električne
energije. Plačilo koncesije se med državo in občinami zadeli v razmerju 40:60 v konst občin. Na podlagi
ornenjene uredbe je bilo nakazano 955.107 SIT. Sredstva od.merja Ministrstvo za okolje in prostor.
1.2.10. Drugi prihodki 962.000 SIT
Drugi prihodki predstavljajo prihodke iz naslova priprav dokurnentacije za jayne razpise, denarne kazni v
zvezi s stroški sodnih postopkov ter odškodnine za avto Golf (rnenjava staro za novo).
1.2.12. Požarna taksa 2.046.000 SIT
Požarna taksa predstavlja vir financiranja nalog s področja požarnega varstva. Dajatev je uvedena na
podlagi Zakona o varstvu pred požarom. Sredstva so narnenska (postavka 03.0.3. na odhodkovni strani).
Prekoračitev prihodkov je povezana z večjimi vplačili zavarovalnih agencij na račun Gasilske zveze
Slovenije.
1.2.13. Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov 1.443.000 SIT
To so prihodki, ki jih na podlagi pogodb o izvajaiiju javnih del in naših zahtevkov povrne Republiški
zavod za zaposlovanje. Zavod povrne 75% izhodiščne plače za osebo, ki je vključena v program javnih
del. 100% osebnih prejemkov ( prevoz, prehrana), stroške zdravniškega pregleda in 3.000,00 SIT na
osebo za mentorstvo, refundacije osebnih dohodkov sodnikov porotnikov.

II. PRIHODKI PO 25. ČLENU ZFO 354.101.000 SIT
2.1. Prihodki od premoženja 193.624.000 SIT
2.1.1. Prihodki od pľodaje premoženja 76.739.000 SIT
2.1.1.1. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 66.349.000 SIT
Na osnovi sprejetega piana prernoženja in njegove dopolnitve med letorn, so bile v letu 2003 prodane
nasled.nje nepremičnine:

•
•

•

parc. št. 2010/16 (za 41.000 SIT). parc. št. 71/5 (za 378.752 SIT), yse k.o. Dovje;
parc. št. 228/16 (za 2.970.918 SIT). parc. št. 653/3 (za 88.200 SIT), 68 1/5 in 68 1/29 (za 349.600 SIT),
681/8, 681/27 in 681/35 (za 724.960 SIT). 681/23 (za 133.796 SIT). 681/24 (za 204.240 SIT), 681/25
(za 189.520 SIT). 68 1/28, 681/32 iii 68 1/33 (za 347.760 SIT), yse k.o. Gozd;
parc. št. 141/39 (za 8.743.878 SIT). 891/46 (za 12.821.690 SIT, s tem, da je bila kupnina v višini
4.821.960 SIT plačana v letu 2003, preostanek bo v letu 2004). 89 1/49 (237.107 SIT), 885/24 (za
4

2.235,753 SIT), 885/106 (za 1.849.887 SIT), 885/28 in 830/15 (za 1.475.820 SIT), 885/117 in 862/7
(za 514. 800 SIT). 862/4 (za 293.794 SIT), 885/123 (za 914.928 SIT), 885/124 (za 784.224 SIT), yse
k.o. Kranjska Gora,
Za zernljišče parc. št. 178/ k.o. Kranjska Gora. kj je bilo v pianu prodaje ocenjeno z vrednostjo
10.785.610,00 SIT srno uspeli iztržiti vrednost 29.511.15000 SIT (z menjavo z SCT), zato srno
pridobljena sredstva, kj po pianu prodaje presegajo planirano vrednost narnenili v nakup neprerničnine
nedograjenega objekta Kolodvorska la s podzeninirni garažarni. na parc. št. 13/6, 13/7 in 14/8 k.o.
Kranjska Gora.
—

2.1.1.3. Prihodki od prodaje poslovnih prostorov 10.127.000 SIT
V letu 2003 je prišlo do realizacije prodaje dela poslovnih prostorov v poslovni stavbi Titova 86 na
Jesenicah. Posiovni prostori so bili prodani podjetju Novela, d.o.o., Jesenice, za kupnino v višini
9.027.000 SIT in podjetju Asgard neprerničnine, d.o.o., Jesenice za kupnino 11.000.000 SIT, stem daje
bila kupnina v višini 1.100.000 SIT poravnana v letu 2003, preostanek kupnine pa bo poravnan v letu
2004.
—

2.1.1.4. Prihodki od prodaje stanovanj na trgu 263.000 SIT
To so prihodki prodaje stanovanja na podlagi deiitvene bilance z jeseniško občino.
2.1.2. Prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu 8.400.000 SIT
Med te prihodke vštevamo yse kupnine stanovanj, kj jih je občina prodala na podlagi stanovanjskega
zakona in predčasna popiačila ie teh.
2.1.3. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in zemljišč 4.034.000 SIT
V te prihodke vključuj emo najeninine poslovnih prostorov in zemljišč na podiagi najernnih pogodb.

2.1.4. Prihodki odlagališča Mala Mežakija 80.273.000 SIT
Ti prihodki predstavljajo dovoz odpadkov na deponijo Mala Mežaklja iz občin Bled, Bohinj in Radovljica
na podlagi skienjene pogodbe (75.841.686 SIT) ter nakazil takse za obremenjevanje okolja odpadki od
občin Bled in Bohinj (4.430.864 SIT).
-

2.1.5. Taksa za obremenjevanje okolja 10.582.000 SIT
Taksa za obrernenjevanje okoija predstavlja prihodek od taks za obremenjevanje vode, kj jo zaračunava
JP Komunala d.o.o. in je uvedena z Uredbo o taksi za obremenjevaije vode na podlagi Zakona o varstvu
okoija. Taksa je prihodek republiškega proračuna. V kolikor pa se zbrana taksa narneni za zmanjšanje
onesnaževanja voda, Ministrstvo za okolje in prostor s posebno odločbo sredstva odstopi investitorju.
Zbrana sredstva so bila namenjena izgradnji kanaiizacije.
2.1.6. Taksa za obremenjevanje okolja —odpadki 13.596.000 SIT
Taksa predstavlja narnenski prihodek. na podlagi Uredbe o taksi za obrernenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov (Ur.list RS, št. 70/01). Taksa je prihodek republiškega proračuna, v kolikor
upravljavec odlagališča ne dokaže vlaganj v smislu 23. člena omenjene uredbe. Sredstva so bila
porabijena za nadaljnjo Sanacijo in širitvi odlagališča odpaďkov na Mali Mežaklji.
2.2. Prihodki občanov za sofinanciranje določenih nalog

—

131.766.000 SIT

2.2.1. Prispevki zavezancev za socialno varstvene storitve 462.000 SIT
V tej postavki so predvideni prispevki za deina piačila nege na domu in prispevki svojcev za doplačila
oskrbe v sociaino varstvenih zavodih.
2.2.2.Komunalni prispevek 50.993.000 SIT
Prispevek za urejanje stavbnega zemljišča je po določiiih Zakona o stavbnih zemljiščih doižan piačati
investitor, ki narnerava graditi na območju urejanja stavbnih zemljišč. Prispevek se odrneri investitorju.
2.2.3. Priključnine 24.264.000 SIT
Prihodek občanov za priključitev na sistem odvajanja in čiščenja fekalnih voda iz naselij Gozd
Martuljek, Kranjska Gora. Podkoren in Rateče, ki svojo obveznost še poravnavajo. V letu 2003 srno
pričeli z izterjavo neplačnikov.

2.2.4. Komunalne dajatve 56.047.000 SIT
Prihodki iz naslova storitev občanom za čiščenje odpaďnih voda, kj jih zaračunavamo preko režijskega
obrata.

2.3. Drugi prihodki po 25. členu ZFO 28.711.000 SIT
2.3.1. Udeležba na dobičku delnice 7.209.000
Občina je lastnik delnic Gorenjske banke d.d. Kranj. Cestnega podjetja d.d. Kranj. HIT d.d. Nova Gorica.
Realizacija teh prihoclkov predstavlja izplačilo dividend za leto 2002.
-

2.3.2. Obresti 849.000 SIT
To je prihodek sredstev na vpogled na transakcijskih računih občine.
2.3.3. Druge obresti 14.165.000 SIT
Prihodek predstavlja obresti vezanih depozitov ter zamudne obresti za nepravočasno poravnane
obvcznosti.
2.3.4. Drugi prihodki krajevnih skupnosti 6.488.000 SIT
V skladu s 5. členom Zakona o financiranju občin se v proračun občine vključujejo tudi vsi prihodki iii
odhodki kraj evnih skupnosti.

III. PRIHODKI OD SOFINANCIRANJ 37.205.000 SIT

3.1.1. Minististvo za kmetijstvo vzdiževanje gozdnih cest 4.219.000 SIT
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi vsakoletne pogodbe med občino,
Ministrstvom in Zavodom za gozdove, na podlagi zahtevkov sofinancira vzdrževanje v višini 36,69% od
izstavljenib situacij.
-

3.1.2. Ministrstvo za kinetijstvo razvoj podeželja 4.928.000 SIT
Prispevck rninistrstva za nadaljevanje investicije Muzcja v Ratečah. v višini 4.607.000 SIT odobrenih
sredstev za leto 2002. vendar nakazanih v letu 2003 ter nadaljcvanje projekta PravJjične poti“ v višini
321.000 SIT za izvedena dela vletu 2002 (po pogodbi so bila sredstva nakazana v letu 2003).
3.1.4. Ministrstvo za okolje digitalizacija prostorskih sestavin 1.880.000 SIT
Sredstva so bila nakazana na podlagi pogodbe o subvencioniranju digitalizacije prostorskih sestavin
planskih aktov občine Kranjska Gora, sklenjene z Ministrstvom za okolje. prostor in energijo.
—

3.1.6. N‘linistľstvo za okolje in prostoľ 2.400.000 SIT
Sredstva so bila nakazana na podlagi pogodbe o sonanciranju študije priobalriih območij Male in Velike
Pišnice
3.1.7. Ministľstvo za gospodarstvo 1.314.000 SIT
Sredstva so bila nakazana za izdelavo ureditvenega načrta igrišča za golf.
—

3.1.8. Minististvo za šolstvo In špoľt Planica 22.464.000 SIT
Sredstva so bila namenjena začetku sanacije 120-metrske skakalnice v Planici.
—

PREJETE DONACIJE 13.049.000 SIT
3.299.000 SIT KS Do\je Mojstrana za izdelavo dokumentacije za stavbo Savska 1, Mojstrana
1.750.000 SIT rezervirana sredstva KS Kranjska Gora za izdelavo idejnega načrta za gradrijo
prizidka pri gasilskem domu v Gozd Martuljku,
8.000.000 sredstva Fundacije za šport na podlagi pogodbe o sofinanciranju gradrije športnih
objektov za projekt »Obnova Bloudkove skakalnice v Planici
-

—

-

-

—

—

—
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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 clelo organov in zavodov, plačujejo storitve, investicijsko vzdrževalna
dela in investicij e.
Makroekonomska izhodišča:
1. povprečna izhodiščna plača za leto 2003 v višini 52.373 SIT,
2. za planiranje prispevkov iz bruto plač (prispevki delojemalcev) ter prispevkov na bruto plače
(prispevki delodajalcev). so bile upoštevane veljavne stopnje prispevkov za socialno zavarovanje.
ravno tako tudi davka na izplačane plače.
3. osebni prejemki
regres za letni dopust v višini 13 1.170 SIT,
reres za prehrano v višini 725 SIT na dan.
sredstva za revoz na delo v višini ocenjenih dejanskih stroškov prevoza na delo za leto
2202. povečani za letno rast cen življenjskih potrebščin (v višini 5,1 %)‚
jubileine narade
10 tet detovne dobe 56.765 SÍT
20 let delovne dobe 84.148 SIT
30 let delovne dobe 113.530 SIT;
sredstva za odpravnine v višiui treh povprečnih plač na zapostenega v RS, oziroma v
višini treh zadnjih plač zaposlenega, če je to za prejeninika ugodneje,
solidarnostne pomoči v višini 113.530 SIT,
nadomestila za ločeno življenje v višini 67.846 SIT,
terenski dodatek v višini 976 SIT na dan;
4. materialni stroški. upoštevanaje letna rast življenjskih potrebščin v višini 5,1%,
5. pri odhodkih, kj So vezani na zajamčeno plačo je upošteva povprečno letno višino zajarnčene
plače v višini 5 1.290 SIT,
6. pri odhoclkih. kj so vezani na povprečno plačo v RS se upošteva za povprečje leta 2003 kot
osnovo znesek 252.275 SIT (nominalno povečanje v primerjavi z letoru 2202 za 7,2%),
7. sredstva za delovno uspešnost 2% od bruto plač. obračunanih po zakonu:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vsi odhodki skupaj realizirani v višini 1.366.689 SIT, oziroma 96% v primerjavi

495.774.000
434.515.000
135.812.000
300.588.000
1.366.689.000

Tekoči od.bodki
Tekoči transferi
Investicijski oclhodki
Investicijski transferi
Skupaj:

S

planorn.

36,27%
31.79%
9,95%
21,99%
100,00%

01. JAVNA UPRAVA
01. TEKOČI ODHODKI 163.188.000 SIT
Občinska uprava 135.251.000 SIT
Za delo občinskega urada so bila zagotovljena sredstva za osebne dohodke in osebne prejemke ter
upoštevana ista izhodišča. kot za ostale proračunske uporabnike, kj jirn proračun zagotavlja sredstva za
osebne dohodke in osebne prejernke. Načrt delovnih mest z obrazložitvijo je sestavni del obrazložitve
proračuna.
01.1.1. Osebni dohodki 77.692.000 SIT
V skladu s sprej eto sisternizacijo je zasedenih 13 delovnih mest v občinski upravi in 3 delovna mesta v
krajevnih skupnostih. skupaj torej 16 delavcev zaposlenih za nedoločen čas ter 1 delavec za določen čas
komunami redar. ker je občina na podlagi 17. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur.Iist RS. št.
—

.7

30/98) odgovorna za nematen in varen pramet na občiriskih cestah, in se jirn sredstva za plače
zagotavljajo na podlagi Zakana o razrnerjih plač v javnih zavodih, državnih orgauiih in organih lokalnih
skupnosti, ter 1 finkcionar župan, kj se je adlačil. da ba delo opravljal profesianalno (osebni dahodek
daločen na podlagi 100.b člena zakona o lokami sarnoupravi.)
—

01.1.2. Drugi osebni prejemki 7.571.000 SIT
Izplačan je bil:
regres za letni dopust 18 delavcern, v višini 2.379.060 SIT,
prevoz na delo in iz dela v višini 2.373.740 SIT.
prehrana v višini 2.725.235 SIT
jubilejna nagrada za 20 let v ‘išini 83.031 SIT;
01.1.3. Prispevki delodajaka 12.509.000 SIT
Postavka se nanaša na obračunane prispevke deladajalca na podlagi Zakona O prispevkih za socialno
varnost (prispevek za pokojninska in invalidska zavaravanje. prispevek za obvezno zdravstvena
zavarovanje. prispevek za porodniško varstva in prispevek za zaposlovanje) yse skupaj v višini 15.90%
ad bruto asebnih dohodkov.
01.1.4. Davek na izplačane plače 5.096.000 SIT
Davek plačujejo pravne in fizične osebe, ki izplačujejo plače in so pa poscbnih zakanih zavezanci za
plačevanje prispcvkov za pokojninsko in invalidska zavarovanjc, obvezno zdravstveno zavarovanje,
porodniško varstvo in za zaposlovanje. Davek se obračunava in plačuje ad bruto plač.
01.1.5. Mateiialni stroški 32.383.000 SIT
Pregled:

Znesck v SIT

naziv
Pisarniški rnaterial
Čistilni rnaterial in storitvc
Stroški poslovnih prostorov (naj emnina, varovanje.kom. star.)
Elektrika, agrevanje
Telefon. poštnina
Časopisi.revij e.strokovna literatura
Drug poseben rnaterial In storitve (nabava DI. RTV prisp.,
obvezna praksa, fotografije)
Stroški služb.avtornobilov
Staritve odvetnikov in natarjev
Uniforrne iii službena obleka -redarji
Straški službenih patavanj
Vzdrževanje računalnikav in apreme
Dcla prcka študentskega servisa
izabraževanje
PlačHa storitev DURS in bankam

2.543.031
1.678.628
8.705.479
2.424.951
3.060.357
803.015
838.510

]

1 .0 12.330
3.541 749
46800
891.469
3.094.063
454.694
621.758
2.666.166
.

Občinski svet, župan 27.937.000 SIT
01.2.1. Delovanje občinskega sveta in odboi‘ov 13.811.000 SIT
Ti stroški se nanašajo na izplačila dela plač občinskim funkcionarjeni (podžupana in svetnikov) ter
povračil rnaterialnih straškov v skladu s sprejetini pravilnikorn. izplačila nagrad in sejnin zunanjirn
članorn odborov in koniisij. Sredstva so bila v prirnerjavi s planiranirni porabljena 86%, razlog pa je, da
so se člani adborov in komisij pri OS sestali rnanjkrat. kat srno načrtovali.
01.2.2. Občinski praznik 323.000 SIT
Sredstva so narnenjena za kritje straškov organizacije in izvedbe prircditev ob občinskem prazniku.
Sprernljajoče prireditve ob občinskern prazniku je organizirala LTO in za ta prejela tudi sredstva.
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01.2.3. Volitve (občinski svet, župan, sveti KS) 360.000 SIl
Stroški delnega povračila predvolilne karnpanje za lokalne volitve 2002.
01.2.4. Občinsko glasilo 3.387.000 SIl
V letu 2003 je bilo izdanib 11 številk Gornjesavca.

01.2.5. Informiranje in objave 3.671.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za objavo razpisov, oglasov. javnih razpisov, obveščanje občanov preko
medijev (tedniki na radiu in TV).
01.2.6. Prireditve ob državnib praznikih 180.000 SIT
Sredstva so bila razdeljena kulturnirn društvom. kj so pripravljala proslave ob državnih praznikih. Za
vsako prireditev So prejela po 60.000 SIT.
01.2.7. Tradicionalne prireditve 300.000 SIl
Sredstva so bila porabljena za sofmanciranje tekme FIS
»Barovška dilja«.

01.2.8. Protokol 2.770.000 SIT
Postavka vsebuje protokol župana jn podžupana
simbolična darila).

Evropskega pokala v snowboardu-II.Pokal

(sprejem gostov, sestanki županov, priložnostna

01.2.9. Ruska kapela oiganizacija slovesnosti 632.000 SIT
Sredstva so bila namenjena izvedbi vsakoletne organizacije slovesnosti pri Ruski kapeli pod Vršičem, kj
vcdno poteka zadnjo nedeljo v mesecu juliju in so bila porabljena za naslednje namene: vabila: 16.128
SIT, rože: 28.860 SIT, županov sprejem v Hotelu Lek: 433.150 SIT, darila za goste: 54.250, ponatis
zloženke: 59.928 SIT, GRS Kranjska Gora: 40.000 SIT.
-

01.2.10. Mednarodno sodelovanje 122.000
Stroški rnednarodnega sodelovanje se nanašajo na stroške sodelovanja s pobratenimi občinami v tujini. V
iuesecu juliju so nas obiskali skavtj iz \Vaasmunstra. žal pa se vabilu niso mogli odzvati ostali. in sredstva
niso bila koriščena. Izvedbo objska planiramo v letu 2004
01 .2.11. Nagrade, oziroma nagradni skladi 585.000 SIT

Postavka je namenjena financiranju podelitve nagrad ob občinskem prazniku na podlagi pravilnika. V letu
2003 ni bilo podeljenega zlatega grba.
01.2.12. Sprejem odličnjakov 185.000 SIl
Sredstva so namenjena nagradam učencem ( knjige: 123.777 SIT, aranžiranje in vpis posvetil: 23.350
SIT) kj so OS zaktjučili z določnini uspehom in stroškom sprejema (34.413 SIT. slike: 3.460 SIT), kj ga
župan priredi ob koncu šolskega leta za učence in Starše.
‚

01 .2.13. Novoletna obdaritev otrok in starej ših 820.000 SIT
Lansko leto je bilo v sodelovanju z Društvom invalidov Kranjska Gora in društvi upokoj encev
oskrbovancev Doma upokojencev
obdarovanih 76 občanov, starejših nad 85 let in 25 občanov
dr.Franceta Berglja na Jesenicah (tudi mlajši). Dedek Mraz pa je v sodelovanju z DPM Dovje-Mojstrana
in DPM Kranjska Gora obiskal tudi 264 otrok, rojenih v letih od 1996-2002, iz vseh krajev naše občine,
stroški na osebo 2.246 SIT.
—

01.2.14. SPV CP 791.000 SIl

Sredstva so bila porabljena v skladu s programom SPV CP Občine Kranjska Gora in sicer:

1.
2.
3.
4.

OPIS PORABE SREDSTEV
Zloženka o varni poti v šolo ter druge interesne dej avnosti
Popravilo koles
Organizacija tekmovanja »Kaj veš o prometu?«
Nagrade učencem na tekmovariju in strokovna literatura
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ZNESEK
79.622
16.290
100.700
207530

6.
7.
8.
9.

Izdelava in postavitev tabel »VARNA POT V ŠOLO«
Nabava in razdelitev reflektorskih zapestnic
Izvedba lutkovne predstavitve o varnosti v cestnern prometu
Nagrade prvošolcem zanošenje rutk
Avtobusni prevozi
SKUPAJ:

101.309
187.004
47.740
21.690
29.295
791.180

DRUGE JAVNE POTREBE 23.143.000 SIT
01.3.1. Programi društev in drugih organizacij 1.096.000 SIT
Na podlagi vlog in programov ter poročil o delu društva so sredstva prejela nasleclnja društva:
Društvo upokoj encev Dovje-Mojstrana
Dn.ištvo upokoj encev Kranjska Gora
Društvo upokojencev Rateče-Planica
Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v času od 1943-1945
Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske

561.000
265.000
230.000
20.000
20.000
1.096.000

01.3.2. Drugi transfeii 2.211.000 SIT
Sredstva iz te postavke so narnenjena reševanju prošenj za fnančne pornoči, ki so naslovljene na župa1a.
V letu 2003 so bila razdeljena za naslednje namene:
KS Log pod Mangartom (igrala)
Žerjav Jože Domen (gradnja gospodarskega poslopja, kj je pogorelo lansko leto)
SD Varpa Gozd Martuljek (treneke)
Zec Maša in Alja (in.pomoč pri igranju tenisa)
8.r. OS Josipa Vandota Kranjska Gora (valeta in končni izlet)
8.r. OŠ 16.decembra Mojstrana (valeta iu končni izlet)
OZG, preventivna zobozdravstvna dejavnost- zaključna prireclitev v Radovljici)
Triglav Trophy
PUM Radovljica (Ljudska univerza), pomoč pri izvajanju programa
Sredija šola Jesenice, pomoč pri organizaciji proslave v počastitev 40 letnice šolc
Aleš Brezavšček, pomoč pri hitrostnern smučanju
Ginuiazija Jesenice, pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja v odbojki
Ustanova Mali vitez (pomoč mladjm ozdravljenim od raka), finančna podpora prograrna
ustanove
Monika Peterka, pomoč pri drsanju
ZSMC projekt KOCKA
KO ZBU NOB Dovje-Mojstrana
Čebelarsko društvo Kraijska Gora- nakup čebelarske uniforme
PD Jesenice-železarski pohod na Triglav
DU Dovj e-Mojstrana (srečanj e upokojencev)
Ustanova VID
Glasbena šola Jesenice-udeležba na 30.mednarodnem tekrnovanju harmonikarjev v Puli
Giinnazija Jesenice-sodelovanje v tujini (ekskurzija na Finsko, v Estonijo in v Turčijo)
KK moški Jesenice- Fin.pomoč pri izvajaiju prograrna
PD Jesenice-prevoz na 32.srečanje zamejskih planincev
Gašper Sušanj- pomoč pri igranju hokeja
Slavistično društvo Jesenice (pomoč pri organizaciji slovenskega slavističnega koncerta)
SBJ; Otroški oddelek —novoletna obdaritev
PGD Mojstrana- sUka Sv.Florijana
1O

300.000
400.000
200.000
50.000
29.000
22.000
10.000
150.000
50.000
30.000
50.000
50.000
30.000
20.000
50.000
30.000
77.757
20.000
30.000
20.000
20.000
30.000
100.000
30.000
20.000
50.000
14.799
170.000

Zveza drsalnih športov Slovenije-pornoč Anji in Kaji Otovič
Zupnija Kranjska Gora-pornoč pri obnovi cerkve v Podkorenu (fasada)
KD A.Plantau Kranjska Gora-prevoz v Stično
Srednja elektro in strojna šola Kranj -tekrnovanje za rnlade fizike

20.000
100.000
27J25
0.000
2.210.681

01.3.3. Razvojni programi 2.689.000 SIT
Sredstva so bila narnenj eiia sofinanciranju izdelave regionalnega razvojnega prograrna. Kot soustanovitelj
R.AGOR-ja pa določena sredstva namenjarno tudi sofnanciranju tehnične pornoči za izvajanjc
regionalnega razvojnega prograrna Gorenjske. Po pogodbi tudi sofinancirarno izvedbo podjetniških
krožkov v osnovnih šolah in Lokami pospeševalni center. V letošnjern letu pa srno sofinancirali tudi
udeležbo naših občank na dclavnicah »Jesenski šopek cvetja« in koordinacijo (izvedbo sestankov)
županov zgornje Gorenjske.
01.4.1.-01.4.5. Kiajevne skupnosti 12.094.000 SIT
Postavka zajerna redne mesečne dotacije za osnovno dejavnost KS štirirn KS v višini 3.742.000 SIT.
poleg teh sredstev je v proračunu izkazana skupna višina odhodkov, kj jih imajo KS s svojo dejavnostjo
(oddajanje prostorov v najern. kornunalna dejavnost, pokopališka dejavnost). v višini 8.352.000 SIT
01.5.1.-O1.5.10. Politične stranke 708.000 SIT
Sredstva srno nakazovali mesečno po dvanajstinah vsern razen stranki Naprej Slovenija, ki kljub pozivu
ni posredovala številke računa, na katerega bi sredstva lahko nakazovali.
REZERVE 4.345.000 sit
01.6.1. Splošna proračunska íezervacija 1.845.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnine za zernljišče in plačilo sodnih stroškov (sodba Višjega
sodišča v Ljubljani stranka Vertelj), za stroške pravdega postopka za dodelitev nadornestnega stanovanja
(sodba Višjega sodišča v Ljub]jani stranka Bučinel), stroške vpisa družbe lnfrasport d.o.o. v register ter
sofinanciranj e proj ekta »Mladi umetniki pod Vitrancem«
01.6.2. Proračunska rezerva 2.500.000 SIT
Obvezno proračunsko rezervo srno oblikovali v skladu s sprejetirn proračunom.
INVESTICIJSKI ODHODKI 67.364.000 SIT
1.7.1. Program modeľnizacije uprave 7.954.000 SIT
obsea nabavo:
vSIT
Naziv:
Službeno vozilo Golf
Digitalni fotoaparat, barvni foto tiskalnik
Licenčni software WINDOWS XP, Office XP
800.000 sit

—

15 licenc pogodba na obroke: 3 leta po

GSM aparat (Ericson)
Dodatni RAM
Licenčni antivirus program za strežnik in ornrežje
Program za izpis novih položnic
Program za izračun obresti
Program za plače
Zarnenjava analogne telefonije z ISDN
GSM vrnesnik (klicanje iz fiksnih aparatov na prenosne po nižji ceni)
Računalnik (Boštj an) —strežnik GIS, 18! lcd ekran, tiskalnik HP 1300
Računalnik (Lij ana)
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2.780.000
212.081
761.866
148000
104.904
193.440
60.000
71.400
588.000
623.232
478.944
161. 160

Ekran, ZIP enota KS Dovje-Mojstrana
Ekran2x
Omara za pisarno Egidije
Vzpostavitev sistema geografskega informacij skega centra za Zgornjo Gorenj sko /skupaj z
občinami Jesenice. Zirovnica, Bled. Bohinj in Radovljica), internetni pristop do podatkov
in ažuriranj a le teh;
Power nmstek za strežnik

135.600
215.760
76.753
1.309.448

33.360

01.7.2. Obnova KS Dovje Mojstiana I faza 3.299.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)za
rekonstrukcijo objekta, geodetske storitve ter izdelave projektne dokumentacije v fazi PGD, PZI.
-

01.7.3. Odkup stavbe KS Rateče 15.000.000 SIT
Izvršen je bil nakup parc. št. 243/3 k.o. Rateče, ki v naravi predstavlja stavbo KS v Ratečah s
pripadajočim zemljiščem. Po sklenjeni kupoprodajni pogodbi s K.metijsko gozdarsko zadn.igo Sava Lesce
je Občina poravnala kupnino v višini planiranih 15.000.000 SIT in skupaj s priznanimi preteklimi
vlaganji v ta objekt pridobila % delež na predmetni nepremičnini. Preostanek kupnine v višini 9.427.694
SIT pa je poravnala AS Rateče Planica, ki je s tem postala lastnica tega objekta v deležu V4.
01.7.4. Odkup stavbe SCT za novo občino 41.111.000 SIT
Občina Kranjska Gora je v letu 2003 sklenila s podjetjem SCT, d.d. Ljubljana menjalno in izročilno
pogodbo, po kateri je od SCT odkupila nedokončani objekt s podzemnimi garažami na parc. št. 13/6, 13/7
in 14/8, yse k.o. Krarijska Gora. Sredstva za odkup so bila zagotovljena v proračunu 2003 pod to
postavko v višini 21 mio SIT, razlika v višini 20.111.000 SIT pa seje zagotovila s prodajo parc. št. 178/1
k.o. Kranjska Gora podjetju SCT, za katero je bila v proračunu planirana kupnina v višini 10.785.610
SIT. pridobljena pa v višini 29.5 1 1.150 SIT in s prodajo dela zazidanega stavbnega zernljišča parc. št.
13/4 k.o. Kranjska Gora. ki v naravi predstavlja fundus zgrajene stavbe Kolodvorska la, Kranjska Gora s
pripadajočim zemljiščem, za kupiiino v višini 7.600.000 SIT.

02. OBRAMBA 972.000 SIT
TEKOČI TRANSFER! 972.000 SIT
0220. CIVILNA ZAŠČITA 972.000 SIT
972.000 SIT
0220.1.1. Sredstva za zveze, zaščito in reševanje
Postavka zajema najem prostorov za skladišče CZ (90.000), inštruktor za dodatno usposabljanje enote PP
pred regijskirn in državnim tekmovanjem (94.000), sanitetni rnaterial za trenažo in tekmovanji (79.000),
kot soorganizatorji regijskega tekmovanja v Planici enot PP srno nabavili spominke (62.000), pogostitev
OS in enote PP (50.000), trak in žebljiček na novem praporu ZVVS Jesenice-Radovljica (100.000), redno
servisiranje siren na gasilskih domovih (102.000), popravilo alarmiih omaric za sirene (94.000),
pogodbena obveznost do društva za podvodne clejavnosti (65.000), nabava orodja za reševanje (236.000).

03. JAVNI RED IN VARNOST 36.329.000 SIT
TEKOČI TRANSFER! 14.131.000 SIT
03.1.!. Gasilska zveza 1.900.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za dejavnost GZ Kranjska Gora. dejavnost DMU ter izobraževanje in
tekrnovanja v skladu s statutom GZ Kranjska Gora in Pogodbo sklenjeno med Občino Kranjska Gora in
GZ Kranjska Gora.
03.1.2. Gasilska dľuštva 6.180.002 SIT
Sredstva so bila porabljena za osnovno dejavnost PUD (vzdrževanje gasilskih domov, tehiike in opreme
itd) v skladu z programi za izvajanje jayne gasilske službe in v skladu s pogodbo med PGD in Občino.
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03.1.3. Prenos požaine takse 2.141.000 SIT
S sredstvi razpolaga in jih dodeljuje kornisija za razdelitev požame takse. Sredstva so bila dodeljena
335.880 SIT Gasilski zvezi Kranjska Gora za nabavo nosil in daljnogledov, 1.805.000 SIT pa PGD
Mojstrana za nabavo gasilskega vozila.
03.1.4. Požarno varstvo — pogodbene obveznosti
3.518.000 SIT
Na podlagi pogodbe srno sofinancirali dejavnost Gasilsko reševalne službe Jesenice.
03.1.5. Gorska ieševalna služba 392.000 SIT
Delna finančna pomoč pri rednem delu postaj GRS Rateče. Kranjska Gora in Mojstrana.
INVESTICIJSKI TRANSFER! 22.198.000 SIT
03.2.1. Investicije v opremo 3.198.000 SIT
V skladu z dolgoročnim planom investicij v gasilstvo v GZ Kraijska Gora je bilo nabavljenih 10
kompletov zaščitnih oblek s čeladami, škornji in ostalimi pripadajočimi deli, 2 kompleta samo zaščitnih
oblek in agregat.
03.2.2. Kornbinirano gasilsko vozilo 19.000.000 SIT
V skladu z dolgoročnim planom investicij so bila sredstva nakazana PGD Mojstrana za novo kombinirano
gasilsko vozilo.

04. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 360.050.000 SIT
042. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 20.435.000 SIT
TEKOČI TRANSFERI 20.435.000 SIT
042.1.1. Intervencije v kmetijstvo 8.125.000 SIT
Sredstva so se na podlagi razpisa razdelila na naslednja področja.
a) Preprečevanje zaraščanja kmetijsk/h zemij/šč
Sredstva so se namenila za sofmanciranje težjih pogojev obdelave (ročna košnja, težji dostop do
obdelovalnih površin, uagib terena ozirorna ugotovljene druge posebne okoliščine) ter analize vzorcev
zemlje in knrie.
b,) Živ/noreja
Sredstva so se namenila za sofinanciranje umetnega osemenjevanja (3.000,00 SIT na kravo),
sofinanciranje služnostnega zakola (do 50%), sofmanciranj e rednega letnega pregleda molznih stroj ev
(70%). zavarovanje govedi in konj (40% za kmete iz Srediijega Vrha in Sedučnika, za yse ostale pa 3 0%).
c) Podpora razvoja km ctijstva in dopoin/in/h dejavnosti, bioioško kmetovanje
Sredstva so se namenila za sofuanciranje podpore ekološkega ksnetovanja.

d) Svetovanje na področju dopo in/in/h dejavnosti
Sredstva so se namenila za organiziranje predavanj in delavnic kmetom na področju dopolnilnih
dejavnosti v smislu pospeševanj a registracij e kmetij, seznanj ani a z obstoj ečo zakonodajo, predstavitev
možnosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti in seznanitev z možnostmi za pridobivanje nepovratnih
sredstev na podlagi državni razpisov (celostni razvoj podeželja individualno za kmete).
e,) Izohraževain/ programi
Sredstva so se namenila za predavanja, prikaze in demonstracije novosti v kmetijstvu, za promocijo
kmetijstva na sejmih, za pomoč društvom. ter za oživljanje starega običaja kuhanja oglja na starern
kopišču v Gozd Martuljku.
J,) Intervencije v veter/no
Sredstva so se narnenila za sofinanciranje tistih ukrepov, ki 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 micku. vsebnost mikroorganizmov, pregled krvi na kužne bolezni za živino, kj se
pase v Italiji, reprodukcijske niotnje, somatske celice. ...).
—
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042.1.2. Blagovna znamka 344.000 SIT
Sredstva so se namenila za dokončno registracijo pri patentni pisami, ter za tiskaiije 15000 kosov nalepk
»Moje naravno iz doline«.
042.1.3. Varstvo kmetijskih zemljišč 2.580.000 SIT
Sredstva so se namenila za melioracijo kmetijskih zemljišč v Podkorenu, Kranjski Gori in Gozd
Martuljku. Prav tako pa se je uredila pot do obdelovalnih površin v Srednjem Vrhu. Sredstva v višini
880.000 SIT pa so bila na to postavko prerazporejena iz postavke intervencije v k.metijstvo.
042.1.4. Vzdrževanje gozdnih cest 9.386.000 SIT
Sredstva so se namenila za vzdrževanje gozclnih cest v občini Kranjska Gora.

045. PROMET 206.077.000 SIT
TEKOČI TRANSFERI 94.323.000 SIT
045.1.1. Vzdrževanje občinskih cest, javnih površin in paikiiišč 87.461.000 SIT
V to postavko sodi tekoče vzdrževanje občinskih cest, pločnikov, pešpoti in parkirišč z vsemi
spremljajočirni objekti. sprehajalnih poti, prometne signalizacije in druga vzdrževalna dela, ki so vezana
na to področje. Občina vzdržuje 85 km občinskih cest in javnih poti. V obdobju od januarja do decernbra
so se izvajala predvsem sledeča dela:
tekoče vzdrževanje v zimskem času obsega označevanje cestišč, pluženje javnih površin in posipaiije,
odvoz snega in ročno čiščenje, zimsko pometanje ter dežurstvo in pripravljenost na domu. Porabljena
sredstva: 40.483.002 SIT,
tekoče vzdrževanje v poletnem času obsega strojno pometanje, ročno čiščenje in vzdrževanje javnih
površin, čiščenje muld, koritnic, kanalet, revizijskih jaškov in propustov ter jaškov in obnove meteorne
kanalizacije in ponikovalnic; popravilo bankin in popravilo, vzdrževanje ter utrjevanje makadamskih poti,
sanacija udorov cest in brežin in popravilo robnikov; strojilo in ročno košnjo ob občinskih cestah in
drugih javnih površinah (ob šolah, vrtcih, parkiriščih); obrezovanje drevja in grmovnic ob javnih
površinah; vzdrževanje odbojnih in varovalnih ograj in drugih ograj; vzdrževanje mostov; čiščenje,
vzdrževanje in zamenjava košev za smeti; vzdrževanje klopi po naseljih; vzdrževanje občinskih oglasnih
pailojev; cestarje v redllem delovnem razmerju za potrebe tekočega vzdrževanja po posameznih KS preko
celega leta (4,5 delavca in mobilna skupina, vodenje komunaluih katastrov), sanacija stebrička na trgu v
Kranjski Gori ter druga nepredvidena dela s tega področja. V skladu z odlokom so se vzdrževalna dela
usklajevala s krajevnimi skupnostmi. Za to so bila porabljena sredstva v višini 31.695.813 SIT;
Za spomladanske očiščevalne akcije, sanacijo divjih odlagališč, odvoz ali uničenje zapuščenih
avtomobilov nepoznanih voznikov so bila porabljena sredstva v višini 2.555.219 SIT;
Za obnovo in vzdrževanje pešpoti iiI klopi, nlostov, varovalnih ograj in smerokazov ter druga manjša
nepredvidena dela s tega področja, 50 bila porabljena sredstva v višini 3.507.584 SIT;
Za krpanje udarnih jam z asfaltom (poškodbe so nastale predvsern zaradi dotrajanosti

iiI

starosti

asfaltiranih cestišč, slabe izvedbe asfaltiranja po kanalizaciji iiI 0 večjih neurjih), So bila porabljena

sredstva v višini 7.210.542 SIT;
Za redno vzdrževanje in obnovo ter zamenjavo prometnih znakov iiI druge signalizacije, zarisovanje
talnih oznak, čiščenje. vzdrževanje iiI zamenjavo obcestnih ogledal, obvestilnih iiI oglasnih tabel, So bila
porabljena sredstva v višini 1.530.000 SIT;
Za ureditev parkirnega prostora pri vrtcu v Mojstrani so bila porabljena sredstva v višini 282.240 SIT;
Za nadaljevanje sprenlljanja genotoksičnih raziskav na merilnih nlestih Tamar Zelenej. Pišnica Sava
v Kranjski Gori, Sava
Bistrica pod Mojstrano, za ocenitev kvalitete površinskih voda po izvedeni
kanalizaciji, so bila porabljena sredstva v višini 196.600 SIT.
—

—
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-

045.1.2. Vzdrževanje avtobusnih postajališČ 1.244.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za tekoče in redno vzdrževanje avtobusnih postajališč (objektov) in redno
vzdrževanje vseh postajališč v občini od Rateč do Kamnja in Vršiča.
045.1.3. Opoľni zidovi 4.801.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za sanacijo opornih zidov na Dovjem in v Podkorenu
045.1.4. Kolesarske steze vzdrževanje 817.000 SIT
Sredstva so bila porabljena
za urejanje in vzdrževanje obstoječih kolesarskih poti (pometanje,
obrezovarije drevja).
-

045.1.5. Sanacija bľvi Čez Savo na Piodih
Pridobljen je bil načrt sanacije in vocho soglasje. vendar pa bilo za sanacijo zagotovljeno prernalo
sredstev. zato sanacija ni bila realizirana.
INVESTICIJSKI TRANSFERI 111.754.000 SIT
045.2.1. Kolesaľske poti 24.693.000 SIT
Proračunska sredstva so bila porabljena za izvedbo kolesarske steze od betonskega mostu v G. Martuljku
do Taber in gradnjo mostu čez potok Hladnik.
045.2.2. Lokalne ceste trgi 85.101.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za naslednje rekonstrukcije:
• Rateče
dokončanje ceste od biše št.102. do hiše št.105 (fini asfalt) 1.348.442 SIT
asfaltiranje betona na Kravnjaku 326.989 SIT
• Kranjska Gora:
ceste od Borovške do Vršiške ( Pri Gostilni Martin) 5.840.270 SÍT
Rekonstrukcija Koroške ceste 75.063.662 SIT
• Gozd Martuljek:
Kacjaiov klanec v Srednjcm vrhu 2.521.437 SIT
045.2.3. Izgradnja avtobusnih postajališč
1.960.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nabavo avtobusnih postajališč Pod Kepo in Podkorenu.

047. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 133.583.000 SIT
0473. TURIZEM 94.274.000 SIT
0473.1. LTO Zavod za turizem občine Kranjska Gom 24.263.000 SIT
—

-

-

-

postavka osebni dohodki SIT 13.835.000 SIT predstavlja: osnovne plače, dele plač za delovno
uspešnost, dodatkov za minulo delo ter dodatkov na podlagi uredbe, ki velja za delavce uprave in
sicer za 3 redno zaposlene.
postavka drugi osebni prejemki 1.63 1.000 je namenjena za izplačila:
regresa za letni dopust za 3 delavce V višim 393.510 SIT
prevozov na delo in iz dela za 11 mesecev.
prehrane za 3 delavce (690 SIT na dan krat 11 mesecev)
postavka prispevki iz OD 2.227.377 SIT. postavka se nanaša na obračunane prispevke
delodajalca na podlagi Zakon o prispevkih za socialno varnost. v višini 1590% od bruto osebnib
dohodkov.
postavka davek na izplačane plače 814.187 SIT je planirana na podlagi Zakona o davku na
izplačane plače ter se obračunava in plačuje od bruto plač.
postavka materialni stroški 5.755.000 SIT 50 planirani stroški poštnine in telefona, tekočega
vzdrževanja prostorov. stroške izobraževanja (plačila serninarjev. povračila stroškov
udeležencem), bančnih stroškov. vzdrževanju računalniških programov, pogodbenega dela iii
avtorskih honorarjev, povračila stroškov (kilometrine. dnevnice iii dn.igo), zavarovalne premije.
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ostale neproizvodne storitve. Glede na dogovor s TD Kranjska Gora, kj posluje na isti Iokaciji, si
v enakem deležu delijo stroške elektrike, komunale in čiščenja.

TEKOČI TRANSFERI 62.810.000 SIT
0473.2.1. Turistično diuštvo Rateče Planica 1.325.000 SIT
Na podlagi fmančno ovrednotenega delovnega načrta in Pogodbe o sofinanciranju programa turističnega
društva Rateče Planica. občina Kranjska Gora sofinancira izvedbo turističnih programov. TD Rateče
Planica je po programu za leto 2003 izvedlo ocvetličenje kraja in ocenjevanje urejenosti kraja in domačij.
orgaiiizirali so razstavo izdelkov ročnih deL pomagali pri aktivnostih v zvezi z zatiranjern komarjev,
organizirali v sodelovanju s KS čistilne akcije. uredili in postavili kažipote in klopce ob sprehajalnih
poteh. organizirali izlet za člane. kj se aktivno udeležujejo akcij in pripravili zgibanko o letnih prireditvah
v Ratečah. Pripravili so internetno stran. Organizirali in izvedli so tradicionalni prireditvi »13 vaški dan«
in »24. srečanje na tronieji«.
0473.2.2. Tuľistično dľuštvo Kľanjska Gora 5.303.000 SIT
Na podlagi finančno ovrediotenega delovnega načrta in Pogodbe o sofinanciranju programa turističnega
društva Kranjska Gora. občina Kranjska Gora sofinancira izvedbo turističnih prograrnov. TD Kranjska
Gom je po programu za Ieto 2003 izvedla zimske tedenske prireditve za goste (nočni pohod z baklami,
izdelava ledenih skulptur, pokušina kuhanega vina. zaključek sezone, teki na smučeh). Poleti pa gobarske
piknike. plauinske pohode in velike športne prireditve kot so Kranjskogorska desetka, Cross na Vršič,
Juriš na Vršič. V postavki je zajet tudi OD tajnika TD Kranjska Gora.

0473.2.3. Turistično di-uštvo Gozd Maituljek 1.590.000 SIT
Na podlagi finančno ovrednotenega delovnega načrta in Pogodbe o sofinanciranju programa turističnega
društva Gozd Martuljek, občina Kranjska Gora sofinancira izvedbo turističnih programov. V okviru TD
poteka turistični program »Skratova dežela«, kj je namenjen otrokom. Izvedli so tudi prireditve.
namenjene obiskovalcem Gozd Martuljka: pustovanje, noč čarovnic, kresovanje. Poskrbeli so tudi za
ocvetličenje in izvedli čistilno akcijo,
0473.2.4. Turistično društvo Dovje Mojstrana 2.544.000 SIT
Na podlagi fmančno ovmednotenega delovnega načrta in Pogodbe o sofinanciranju programa tumističnega
društva Dovje Mojstrana. občina Kranjska Gora soFinancira izvedbo turističnih programov. V letu 2003 je
bila ponovno izvedena osvetlitev Peričnika. Organizirali so tudi predavanja za člane turističnega društva
in pristopili k posodobitvi internet strani, ter ponatisu prospekta in sodelovali so na sejmih.
0473.2.5. Promocij ska dej avnost 15.0000.000 SIT
postavka zajerna sofnanciranje planiranih odhodkov LTO v zvezi s trženjem in promocijo celovite
turistične ponudbe turističnega območja Kranjske Gore (predstavitev turistične ponudbe na sejrnih,
borzah. delavnicah. oglaševanje. študijske obiske novinarjev, organizatorjev potovanj in turističnih
agentov, pospeševanje prodaje na podlagi izdelave publikacij, izdelav posebnih paketov za posamezne
ciljne skupme domačih gostov po ugodnih cenah, sodelovanje v akcijah Slovenske turistične organizacije,
sodelovanje pri izdelavi produktnih katalogov na nivoju regije Julijskih Alp in Slovenije, od.nosov z
javnostmi ter pripravo promocijsko informativnega materiala
v letu 2003 je bil izveden ponatis
promocijskega ovitka splošnega ziniskega in poletnega prospekta, plakatov za zimo in poletje,
produktnega kataloga turističnega območja občine Kr.Gora, gostinskega prospekta, vodnika naravnih
znamenitosti in kulturne dediščine. nakup in vzdrževanje diateke, izdelava CD-teke. posodobitev
internetnih strani).
—

0473.2.6. Informacijski sistem l.9‘74.000 SIT
S pomočjo PHARE smedstev je bil v Kranjski Gori postavljen informacijski kiosk. kj je lociman na lokaciji
pred TD Kranjska Goma. Sodelujoči v projektu Lokalni turistični informacijski sistem na naivoju države
plačujejo letno članarino. Plačani pa so bili tudi stroški za vzdrževanje kioska, baze podatkov in
izobraževanje v višini 500.000 SIT.
LTO Kranjska Goma izda vsako leto informatom tumističnega območja Kranjska Goma, kj je informativna
publikacija. Infonriator je bil izdan v štirih jezikovnih verzijah (slovenski. angleški, nernški in italijanski
jezik) in V nakladi od 15.000 20.000 izvodov.
—

0473.2.7. Piiieditve 12.765.000 SIT
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Poleg koordiniranja prireditev LTO tudi samostojno organizira prireditve. Sredstva so bila koriščena za
sofinanciranje turističnih prireditev v občini Kranjska Gora prav tako pa animacijskim programom in
izvedbi enotne celostne podobe z imenorn »Kekčevo polctje.« Sredstva za sofinanciranje prireditev se
dodclijo na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom o kriterijih za sofinanciranje prireditev v
občini Kraiijska Gora.

0473.2.8. SKl bus 1.500.000 SIT
Za prevoz gostov na smučišča na relaciji Gozd Martuljek Kranjska Gora Podkoren je bil organiziran
avtobusni prevoz. Polovico stroškov je bilo kritih iz občinskega proračuna. drugo polovico pa je pokrilo
turistično gospodarstvo, kj ima neposreden interes za organizacijo avtobusnih prevozov.
—

—

0473.2.9. TIC stioški dela in poslovanja 13.825.007 SIT
Zakon o pospeševaiju turizma je določal, da je ena od dejavnosti, kj jo mora opravljati lokalna turistična
—

organizacija tudi organiziranje in izvajanje funkcij turistično informacijskega centra na turističnein

območju. To dejavnost lahko opravlja LTO sama ali pa za to pooblasti drugo, za to usposobljeno
organizacijo. V letu 2002 je bil izveden razpis iii izbrano TD Kranjska Gora kot najugodiejši ponudnik.
0473.2.10. Pospeševanje razvoja turizma, drobnega gospodarstva in podjetništva 500.000 SIT
Sredstva so bila porabljena subvencioniranju obrestne rnere za kredite v skladu s Sprejetim pravilnikom,
vendar v letu 2003 ni bilo interesentov za najem kredita in zato postavka ni bila izkoriščena.
0473.2.11. CRPOV— izvedba Dovje 343.000 SIT
Postavka izhaja iz uvajalne faze CRPOV, v okviru katere je potekalo tudi več delavnic, aktivnosti in
terenskih ogledov, na katerih so skupaj s krajani oblikovali okvirni program projekta “Pravljična pot.“
Sredstva so bila porabljena za nabavo košev za smeti, to je dokončna ureditev vseh sedrnih postajališč, na
katerih se uprizarjajo odloniki iz knjige ter izdelavo kovinskih mačk za »Požgancev most«.

0473.2.12. Tekaške proge 6.000.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za košnjo in pripravo tekaških prog, strojno teptanje, izplačilo odškodnin
lastnikom zemljišč. nadaljevanje iii končanje projekta izdelave opozorilnih, obvestilnih znakov in znakov
za prepovedi. V letu 2003 so se začeli podpisovati dogovori o služnosti z lastniki zemljišč na območju
Kranjske Gore, Gozd Martuljka in Mojstrane.
0473.2.13 Tuiistični plogľami razpisi 141.000 SIT
Družini prijazna dolina je projekt, kj je namenjen družinam, kj so ciljna skupina za turistično območje
Kranjske Gore. Bistvo projekta je razvijati proizvod, ki bo prispeval h kakovostnejši in večji turistični
ponudbi turističnega območja. Program na razpisu ni uspel in zato niso bila sredstva iz občinskega
proračuna koriščena v celoti.
—

TEKOČI ODHODKI 522.000 SIT
522.000 SIT
0473.3.1. Projekt »Mreža alpskih občin«
Občina Kranjska Gora je ustanovna članica »Omrežja alpskih občin« in predstavnica Slovenije v
predsedstvu. Za članstvo se plačuje letna članarina v višini 300.000 SIT, ostali stroški 50 povczani S
sodelovanjem na sestankih in letni konferenci, pripravi materialov, predstavitvijo projektov, podporo
študentov za izdelavo raziskovalnih nalog. V letošnjem letu se nismo udeležili vsch sestankov, zato
sredstva niso bila izkoriščcna.
INVESTICIJSKI ODHODKI 2.779.000 SIT
0473.4.1. CRPOV izvedba Dovje 2.779.000 SIT
Srcdstva so bila porabljena za izdelavo, dobavo in montažo ograj in sedal, za sanacijo vaškega konta in
prostora nad koritom, uredjtev opomega zidu in ureditve okolice čebelnjaka ter stroške nadzora.
—

INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.900.000 SIT
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0473.5.2. LTO investicije 400.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nabavo monitorja. digitalnega fotoaparata in tiskalnika.
—

0473.5.3. elektrifikacija Vrata 3.500.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projekta »Elektrifikacija doline Vrata«.
—

0490. KOMUNALA 39.264.000 SIT
TEKOČI ODHODKI 14.186.000 SIT
0490.1. 1. Jayne zelenice, parki, cvetlični nasadi in spominski parki 9.227.000 SIT
Za celoletno redno strojno in ročno košnjo parkov in javnih zelenic (košnjo, grabljenje in odvoz trave),
zalivanje, vzdrževanje spominskega parka v Kranjski Gori (staro pokopališče) ter obrezovanje drevja in
gnnovliic ob cestah, so bila porabljena sredstva v znesku 3.874.646 SIT;
Za pripravo cvetličnih gred, nasadov in cvetličnih kont. nabavo sadik, zasaditev, pletev, okopavanje in
obrezovanje grmovnic iii živili niej iii drugih olepševalnih dci po naseljih. je bilo porabljeno 5.352.354
SIT.
0490.1.2. Vzdrževanje grobov, grobišč in spomenikov 305.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje grobov, grobišč iii spomenikov.
0490.1.3. meteorna kanalizacija, intervencije 3.457.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za izvedbo meteorne kanalizacije na Dovjem ob novem zidu ter stroške
nadzora.

0490.1.4. Vzdrževanje hidrantnega omrežj a 1.047.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za dograditev, obnovo iii vzdrževanje hidrantnega omrežja (Podkoren, Log.
Moj Strana).
049.1.5. Varstvo zapuščenih živali 150.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za poravnavo obveznosti po pogodbi z lastnikom pasjega zavetišča (hotela)
Perun na Blejski Dobravi. Drugih stroškov v vezi zapuščenih živali v letu 2003 ni bilo.

TEKOČI TRANSFER! 525.000 SIT
0490.2.1. Zatiranje komarjev Rateče 525.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi zahtevka in dokumentacije nakazana izvajalcu TD Rateče.

INVESTICIJSKI ODHODKI 16.021.000 SIT
0490.3.1. Odmere, cenitve in odkup zemljišč 16.021.000 SIT
V tej postavki so zajeti naslednji stroški:
• za geodctske od.mere, cenitve in davek na prornet nepremičnin skupaj 5.108.344 SIT
Izvršene so bile naslednje od.mere:
šole iii vrtca ter dostopov do teh obj ektov v Mojstrani,
nirliške vežice in dostop do njih na Dovjeni
pokopališča in objektov mrliške vežice v Kranjski Goni, tor dostopov do teh obj ektov;
zeniljišča parc. št. 789/6 k.o. Dovje (za parkirišče ob nirliških vežicah),
odrnera zemljišča parc. št. 6/2 (za razširitev lokalne ceste na Dovjem pri kapelici
• stroški javnega razpisa za prodajo poslovnih prostorov Titova 86 na Jesenicah v časopisu Dolo v
višini 536.640 SIT
• zakupnina dela zemljišča parc. št. 156/7 k.o. Gozd (lastnik Robič Peter) za parkirišče v Gozd
Martuljku. v višini 100.000 SIT
-

-

-

—

-

-

—
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•
•
•

odškodnina za popravilo strehe zaradi prevoznosti lokalne ceste na Dovjem (na objektu lastnika
Friderika Rampre) v višini 1.440.000 SIT
stroški overitev podpisa župana na kupoprodajnih pogodbah pri notarki, v višini 133.860 SIT
Nakup zernljišč skupaj 7.988.157 SIT
parc. št. 244 v izrneri 356 m2 in parc. št. 245 v izmeri 914 rn2 k.o. Rateče (avtobusno postajališče
v Ratečah) za kupnino v višini 6.786.499 SIT
deJ parcele 6/2 k.o. Dovje za razširitev lokalne ceste pri kapelici na Dovjern (od lastnika Rarnpre
Friderika) za kupnino 360.000 SIT,
nakup dela zemljišča parc. št. 789/6 k.o. Dovje za parkirišče pri rnrliških vežicah na Do\jem (od
Rarnpre Friderika) kupnina v višini 275.534 SIT.
nakup lokalne ceste parc. št. 55/5 k.o. Gozd za kupnino 258.167 SIT in parc. št. 177/29 k.o. Gozd
za kupnino 307.948 SIT.
—

—

0490.4.1. Odkupi zemljišč za infrastrukt. objekte in zavarov. vodnih virov 3.592.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za ograditev vodnih virov Belca. Zagrnajrnca in Log.
0490.4.2. Razširitev in ureditev pokopališč 4.940.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za prestavitev spornenika NOB izpred Vile Olge pred staro pokopališče.

05. VARSTVO OKOLJA 318.388.000 SIT
TEKOČI ODHODKI 222.143.000 SIT
05.1.1. Režijski obrat 222.143.000 SIT
V letu 2003 srno odplačali 170.169.290,19 SIT kapitalskib stroškov za kanalizacijski sistern,
41.756.545,03 SIT obratovalnib stroškov za CN Tabre, 7.637.990,36 SIT obratovalnih stroškov CN
Jesenice v skladu z lastniškirn deležern. 2.279.40625 SIT za administrativne stroške obračunavanja
storitev in 300.21 8,45 SIT za odplačilo kredita za CN Jesenice.
INVESTICIJSKI ODHODKI 20.179.000 SIT
05.2.1. Odlagališče Mala Mežakla 20.179.000 SIT
Sredstva so bila nakazana JEKOIN d.o.o. Jesenice kot upravljavcu deponije za:
izdelavo nadstrešnice nad tehtnico. merilca pretoka deponijskega puna ter izvedbo merilnega jeza v
višini 2.152.100 SIT,
sofinaiciranje nakupa nakladalca goseničarja in ureditev dela stare deponije za potrebe kornpostiranja
odpad.kov sredstva takse za obrernenjevanje okotja odpadki, v višini 18.026.923 SIT;
-

-

—

—

INVESTICIJSKI TRANSFERI 76.066.000 SIT
05.3.1. Vodovodno oniiežje 26.206.000 SIT
Sredstva 50 bila porabljena za:
Podkoren: obnova cevovoda od avtobusne postaje do vaškega jedra, ter povečanje preseka iz DN
25 na DN 50 4.000.000 SIT:
Rateče: obnova vodovoda od hiše Rateče 42 do Rateče 43 279. 115 SIT;
Mojstrana: obnova sektorskih ventilov 4.819.217 SIT;
Kranjska Gora: obnova cevovoda Galerše vodobran Alpina, s povečanjem preseka 17.093.100
SIT ter stroški nadzora 14.941 SIT;
—

—

—

—

—

—

—

—

—

05.3.2. Gradnja kanalizacijskega sistema V občini 39.860.000 SIT
Sredstva 50 bila porabljena: 24.840 SIT za tlačni preizkus kanalizacijskega sistema, 535.913 SIT za
rneritve emisij na CN Tabre. 2.853.996 SIT za izvedbo črpališča v Podkorenu. 1.611.360 SIT za
projektno dokurnentacijo za izdelavo cestnega priključka na Tabrah. 1.137.258 SIT za plačilo stroškov v
zvezi s pridobivanjern upravnih dovoljenj (tehnični pregledi. geodetski posnetek), 33.696.548,90 SIT za
plačilo koncesionarju iz naslova zaostalih obveznosti- priključnin v višini 23. 114.816 SIT ter 10.581.733
SIT sredstev takse za obrernenjevanje voda za nadaljevanje investicije.
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05.3.3. EKO otoki 10.000.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za gradnjo 10 ekoloških otokov na območjti celotne občine.

06. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 64.659.000 SIT
TEKOČI ODHODKI 2.567.000 SIT
0610.1.1. Obveznosti po stanovanjskeni zakonu 2.567.000 SIT
Plačilo storitev po stanovaiijskem zakonu je obveznost, s katero se 20% kupnine od vsakega stanovanja
na podlagi omenjenega zakona nakaže Republiškemu stanovanjskemu skladuu, 10% pa Odškodninskemu
skladu RS.
—

—

0610.1.2. Stroški vpisa etažne lastnine SIT
Postopke vpisa etažne lastnine za staiovanja, kj so las občine, po pogodbi pripravlja in izvaja Dorninvest
Jesenice,d.o.o. Postavka ni bila realizirana, ker potrebni postopki še niso bili izvedljivi..
INVESTICIJSKI ODHODKI 20.743.000 SIT
0610.2.2. Vzdrževanje poslovnih prostoiov in obč.stanovanj 9.702.000 SIT
Izvedeni so bili priklopi na kanalizacijski kolektor Osnovne šolc in vrtca v Kranjski Gori, Osnovne šolc
in vrtca v Mojstrani.

0610.2.3. Izgradnja, nakup stanovanj 11.041.000 SIT
Realiziran odkup stanovanja po pogodbi št. 360/20-2/2003-AJ z dne 4.12.2003, ter pripava projektne
dokumentacije za prostore ZD Kranjska Gora.

0620. PROSTORSKO NAČRTOVANJE 17.593.000 SIT
TEKOČI ODHODKI 17.593.000 SIT
0620.1.1 Urbanizem- spľemembe družbenega piana In PUP 3.120.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za digitalizacijo obstoječih prostorskih dokumentov občine.
0620.1.2. Izvedba piostorskih aktov in idejne iešitve 14.473.000 SIT
Za izdelavo ureditvenega načrta golfje bilo porabljenih 2.504.000 SIT,
-

-

-

-

-

-

-

Gradbeno dovoljenje za kolesarsko stezo je bilo pridobljeno za vsa zemljišča. katerih Iastnik je
občina. Za ta namen je bilo porabljeno 1.053.462 SIT;
4.800.000 SIT je bilo porabljenih za dokončanje »Študije prostorska ureditev priobalnih zemljišč
Velike in Male Pišnice«.
4.152.000 SIT je bilo porabljenih za izdelava projekta za korntinalno infrastrukturo za obinočje bivše
železniške postaje v Kr. Gori- obinočje KG SK 3/2.

Sprernernba nameinbnosti sirarne
realiziral.

Pr Katr v kuhinjo

Izbran je bil izvajelec, kj pa

naročila ni

Izdelava projekta »Most čez Krinarico« ni bila naročena. ker je bilo naknadno ugotovljeno. da most
ni potreben. Pridobljen je bil predračun za izvedbo drče. Prav tako je bilo pridobljeno vodko soglasje.
Cesta bo sanirana v letu 2004.
Izdelava projekta za dograditev objekta GD Gozd Martuljek 1.974.000 SIT;

0640. CESTNA RAZSVETLJAVA 23.756.000 SIT
TEKOČI ODHODKI 17.220.000 SIT
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0640.1.1. javna razsvetljava tekoče vzdrževanje 17.220.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:
vzclrževanje semaf‘orjev in svetlobne prometne signalizacije (kontrola, menjava žarnic in
avtomatike v višini 1.315.440 SIT,
porabo elektrike za javno razsvetljavo v višini 7.892.241 SIT,
tekoče vzdrževanje jayne razsvetljave (kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk, drogov in
ornrežja ter narnestitve novih električnih omaric iz objektov Elektro Zirovnice) v višini
4.878.435 SIT in
novoletno svetlobno okrasitev v višini 3.133.884 SIT;
—

—

-

-

-

-

INVESTICIJSKI ODHODKI 6.536.000 SIT
0640.2.1. javna razsvetljava 6.536.000 SIT
Sredstva so bila v celoti porabljena za obnovo jayne razsvetljave na Koroški v Kranjski Gori.

07. ZDRAVSTVO 11.940.000 SIT
TEKOČI ODHODKI 11.595.000 SIT
07.1.1. Piispevki za zdľavstveno zavarovanje občanov 10.339.000 SIT
Sredstva so namenjena zdravstvenemu zavarovanju občaiov, kj so do plačila obveznega zdravstvenega
zavarovanja upravičeni po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V letošnjem letu
je bilo večje število zavarovancev kot je bilo planirano in povečal se je tudi znesek zavarovanja. Poleg
tega pa je bilo v letu 2003 potrebno plačati en račun več, saj so prešli na nov način izdajanja računov.
07.1.2. Zdravstvena kolonija 275.000 SIT
V zdravstveni koloniji je brezplačno letovalo 8 otrok iz naše občine.

07.1.3. Mniško pregledna služba 981.000 SIT
Občina je dolžna po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotavljati mrliško
pregledno službo, kj obsega mrliške oglede, obdukcije, stroške prevoza ter kritje pogrebnih stroškov
tistim, ki nimajo svoj Cev au pa ti niso sposobni poravnati teh stroškov.
TEKOČI TRANSFER! 345.000 SIT
07.2.1. Ambulanta Mojstrana-elektnika 345.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov elektrike v ambulanti v Mojstrani.

08. KULTURA, REKREACIJA 130.556.000 SIT
KULTURA 47.728.000 SIT
TEKOČI TRANSFERI 44.284.000 SIT
Vsi trije zavodi s področja kulture s svojo dejavnostjo pokrivajo obrnočje treh občin (Jesenice, Kranjska
Gora in Zirovnica) zato je razdelitev pravic in obveznosti do javnih zavodov izveclena na podlagi pogodb
o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnih zavodov. Sredstva so bila porabljena v skladu S
planom.
08.1. Občinski muzej 19.009.000 SIT
08.2. Občinska knjižnica 12.816.000 SIT
08.3. Gledališče Tone Čufar 3.999.000 SIT
Diugi tekoči transfeni 8.460.000 SIT
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08.4.1. Kulturna diuštva 2.037.000 SIT
sredstva so bila razdeljena na podlagi izvedenih programov kulturnih društev.
PREGLED NAKAZIL KULTURNIM DRUŠTVOM OBČINE KRANJSKA GORA V LETU
2003
namen nakazila prorač.post. KUD J.Rabič KD Podkoren KD Plantau J.Lavtižar skupaj
64.200
712.000
08.4.1.
425.600
835.200 2.O37.000
recbadejavnost

08.4.2. Sredstva za kritje materialnih stroškov diuštev 1.841.000 SIT
Namen nakazila prorač.postavka KUD J.Rabič KD Plantau J.Lavtižar Skupaj
54.8‘79
zavarovanje
08.4.2.
54.879
Hišniška dela
‘716.715
08.4.2.
716.715
materialni stroški
289.027
38.030
08.4.2.
760.596
433.539
vzdrževanje doma
08.4.2.
78.240
78.240
kurilno olje
08.4.2.
231.060
231.060
38.030
1.369.921
1.841.489
Skupaj:
433.539

08.4.3. Aljaevi dnevi 600.000 SIT
KUD Jaka Rabič je na podlagi poročila o izvedbi prejel planirana sredstva za izvedbo tradicionalnih
Aljaževih dnevov, kj se konec avgusta odvijajo v KS Mojstrana.
08.4.4. Lavtižarjevi dnevi 600.000 SIT
Organizator KD Josip Lavtižar je porabilo sredstva za izvedbo Lavtižarjevih dnevov, kj potekajo oktobra
v Kranjski Gori.
08.4.5. Kulturni projekti ostale prireditve 1.716.000 SIT
Sredstva so bila namenjena različniin projektom, katerih organizator je občina:
Namen
Abonma KPD Josip Lavtižar
Fotomonografija Kranj ske gore (Vid Černc) nakup knjig
Kornernoracija za 1 .november v Kranjski Gori (pevci)
Aljaževi drievi (spominska plošča Pehtotu na Dovjem)
Prevoz godbe v Vrata Dan planincev
Prevoz godbe v Izolo (predstavitev)
Dan knjige- literami večer s Tonetom Pavčkom na Dovjern
Lepa učiteljica- knjiga
—

—

SIT
200.000
999.999
50.000
233.632
42.315
30.000
156.277
3.750,00
1.715.973

08.4.6. Pihami oikestei Jesenice-Kianjska Gora 1.042.000 SIT
srcdstva so bila na podlagi pogodbe narnenjena delovanju orkestra. kj mora za Občino Kranjska Gora
opraviti določeno število brezplačnih nastopov.
08.4.8. Sklad ljubiteljske kulture 624.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi pogodbe nakazana JSLKD- 01 Jesenice in So bila namenjena sodelovanju
kulturnih društev na območnih. med območnih in državnih srečanjih. in sicer na podlagi piana Območne
izpostave Sklada ljubiteljske in kulturne dejavnosti na Jesenicah. ki s svojim delovanjem pokriva obrnočje
treh občin.
INVESTICIJSKI ODHODKI 2.190.000 SIT
0.8.5.1. Zelenci 33.000 SIT
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Sredstva so bila porabljena za prevod besedila zloženke Zelenej.
08.5.2. Muzej Rateče II.faza 1.067.000 SIT
Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi neusklajenosti dejanskega stanja na objektu s projektorn. Za
dokončanje so bila planirana tudi državna sredstva, kj pa niso bila pridobljena zaradi preložitve v leto
2004, ko borno ponovno kandidirali.
08.5.3. Obnova kozolcev 393.000 SIT
Sredstva so se na podlagi razpisa za kmetijstvo narnenila za obnovo 8 kozolcev (v krajih Podkoren, Belca.
Dovje in Mojstrana) v občini Kraajska Gora.
08.5.4. Obnova zidu na Z delu spominskega paľka in sanacija desnega krilnega zidu
1.sv.vojne na Dovjem in znižanje brežine 700.000 SIT

pľi

spomeniku

INVESTICISJKI TRANSFERI 1.254.000 SIT
08.6.1. Prostori in oprema knjižnice 974.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nabavo:
inf‘orrnacijske in kornunikacijske opreme za izvedbo posodobitve avtornatizirane izposoje gradiva v
izpostavah Kranjska Gora. Rateče in Mojstrana (662.695 SIT)
fotokopirnega Stroja za izpostavo Mojstrana (224.466 SIT)
brezžičnega ornrežja (87.000 SÍT);
-

-

-

08.6.2. Investicije muzei 280.000 SIT
Na podlagi pogodbe srno soEnancirali nabavo računalnika, fotokopirnega stroja in telefaksa za potrebe
uprave.
08.6.3. Slovenska planinska zbirka
Sredstva niso bila izkoriščena. ker niso bili izpolnjeni pogoji za dodelitev.

ŠPORT 82.828.000 SIT
TEKOČI TRANSFER! 35.540.000 SIT
08.7.2. Dejavnost diuštev 32.163.000 SIT
Sredstva so bila v skladu s Pravilnikorn o načinu vrednotenja športnih prograrnov v Občini Kranjska Gora
razdeljena na podlagi javnega razpisa in sicer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Izvajalec
DUDovje-Mojstrana
SD Varpa Gozd Martuljek
PDGozdMartuljek
Društvo invalidov občine Kr.Gora
PDDovje-Mojstrana
DU Rateče-Planiea
SD Dovje-Mojstrana
SD Vaniše Podkoren
PDKranjskaGora
SD Zelenej
SD Planica
TK Mojstrana
TD TOP TEN Mojstrana
OS Josipa Vandota Kranjska Gora
OS 16.deeernbra Mojstrana
ASK Kranjska Gora
SD Kranjska Gora
SKUPAJ

SIT
63.867
149.332
66.669
67.229
1.101.207
33.614
612.090
39.216
31.934
196.308
6.473.738
957.436
1.774.153
491.890
492.787
6.014.986
2.420.404
20.986.860
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Fakulteta za šport sof. vzgojno izobr.programov
Sportna zveza Jesenice

178.800
318.000

—

NAGRAJEVANJE PROFESIONALNIH (8.853.872 SIT) IN AMATERSKIH TRENERJEV
2.213.468 SIT)

1.
2.
3.
4.
5.

DRUŠTVO
PD Dovje-Mojstrana-športno plezanje
TD TOP TEN Mojstrana
SD Planica:
ASKKranjskaGora
SD Krarijska Gora- košarka
nogomet
SKUPAJ
-

PROFES. SIT
O
294.726
3.414.146
5.145.000
O
O
8.853.872

(

AMATER.SIT
150.000
803.468
600.000
500.000
100.000
60.000
2.213.468

08.7.3. Redno vzdrževanje objektov klubov in diuštev 1.744.000 SIT
Tudi ta sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje prograrnov športa
naslednj im izvajalcem:

Izvajalec
SPORTNO
DRUSTVO
VARPA
GOZD
MARTULJEK
PLANINSKO DRUSTVO GOZD MARTULJEK

SIT
150.000
150.000

SPORTNO DRUSTVO KRANJSKA GORA

200.000

ALPSKI SMUČARSKI KLUB KR.GORA

400.000

namen
menjava kritine, obnova balinišča in
športni rekviziti
plezalna stena
tenis igrišče
Voda tenis:32.000
Mreže, goli:168.000
Nakup oprerne (video oprema,
radijske postaje koli)
Vzdrževanje drsališča, manjša
adaptacij a-razsvetlj ava
Vzdrževanje igrišč
Dogradnja sanitarnega objekta.
vzdrževanj e površin
‚

SPORTNO DRUSTVO DOVJE-MOJSTRANA

200.000

ŠPORTNO DRUŠTVO VANIŠE PODKOREN
TENIŠKI KLUB MOJSTRANA

50.000
300.000

TENIŠKO DRUŠTVO TOP TEN MOJSTRANA

294.000

Skupaj

Ureditev dostopa do igrišča,
posodobitev obj ekta, ureditev
razsvetljave, ostala dela,
rekonstrukcij a igralne površine

1.744.000

Sredstva nakazuj emo na podlagi zahtevka društva (s priloženo dokunientacij o). Rok za dostavo
dokumentacije je 30. september.
08.7.4. Vzdiževanje planinskih poti in postoj ank 462.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa namenjena planinskim društvorn v občini, in sicer:
PD Gozd Martuljek 212.00 Bivak pod Špikom- namestitev solarnega sistema
O
PD
Dovje- 250.00 Redni pregledi in vzdrževanje 13 registriranih poti v Julijskih Alpah in
Mojstrana
O Karavankah
Sredstva nakazujerno na podlagi zahtevka dn.ištva (s priloženo dokumentacijo). Rok za dostavo
dokumentacij e je 30. septeinber.
društva dostaviti najkasnej e do 30.9.2003.
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08.7.5. Športni dodatek kategoriziranim športnikom 1.171.000 SÍT

Sredstva so namenjena kategoriziranim športnikoiu in so se razdelila na podlagi javnega razpisa za
sofinancira‘ije proramov športa in seznama kateoriziranih športnikov OKS:
Irne inpriirnek
disciplina
Društvo
Obdob je
Točke
SIT
Svet.
JureKošir
Alpsko
ASK
Kranjska 1.6.19995000
117.100
Razred
smučanje
Gora
31.5.2003
DejanKošir
deskanje
ASK
Kranjska 1.6.20025000
117.100
Gora
31.5.2006
Medn.
Martina Čufar
Športno
PD
Doje- 1.2.20034000
93.680
Razred
plezanje
Mojstrana
3 1 1.2005
Uroš Pavlovčič
Alpsko
ŠD
Do\je- 1.6.20024000
93.680
smučanje
Mojstrana
3 1.5.2004
Andrej Šporn
Alpsko
ASK
Kranjska 1.6.20014000
93.680
smučanje
Gora
31.5.2003
Tomaž Knafelj
Deskanje
ASK
Kranjska 1.6.20014000
93.680
Gora
31.5.2003
Matej Soklič
Tek
na ŠD Planica
1.6.20024000
93.680
smučeh
31.5.2004
Državni
OzebekAija
Alpsko
ASK
Kranjska 1.6.20022000
46.840
razred
smučanje
Gora
3 1.5.2003
Razingar Polona Alpsko
ASK
Kranjska 1.6.200246.840
2000
smučanje
Gora
31.5.2003
Jakelj Polona
Alpsko
ASK
Kranjska 1.6.20012000
46.840
srnučanje
Gora
31.5.2002
RabičUrška
Alpsko
ASK
Kranjska 1.6.20022000
46.840
srnučarije
Gora
31.5.2003
BizjakAnže
Alpsko
ASK
Kranjska 1.6.20022000
46.840
smučanje
Gora
31.5.2003
Lah Gaber
Tek
na SD Planica
1.6.20022000
46.840
smučeh
31.5.2003
Grile Rok
na ŠD Planica
Tek
1.6.200246.840
2000
srnučeh
31.5.2003
Jakša Matej
na SD Planica
Tek
1.6.20022000
46.840
smučeh
31.5.2003
Gregorin Teja
Tek
na SDPlanica
1.6.20022000
46.840
smučeh
31.5.2003
Nina Šuvak
Tenis
SD Krmjska Gora 1.2.20032000
46.840
3 1.1.2004
Krarnar Martin
Mlad.
Tek
na ŠDPlanica
1.6.2002O
O
Razred
smučeh
31.5.2003
Maša Zectenis
TK
Top
ten 1.6.2002O
O
Peškirič
Mojstrana
3 1.5.2003
SKUP.
50000 1.171.000

IVESTICIJSKI TRANSFERI 47.288.000 SIT
08.8.1. Investicije v šport 4.800.000 SIT
Sredstva so bila narnenjena soFinanciranju obnove ograje na drsališču V Mojstrani (1.300.000), planirana
sredstva v višini 3.100.000 S IT. ki so bila narnenjena dograditvi športnega igrišča V Ratečah (popravilo
ograje, ureditev okolice, preplastitev asfalta, priključek in električna napeljava) pa niso bila porabljena.
ker niso bili izpolnjeni pogoji za nakazilo. Za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja za razširitev športnega parka Bezje so bila porabljena sredstva v višini 3.500.000 SIT.

08.8.2. Investicijska dejavnost v Planici 42.488.000 SÍT
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Sredstva so bila porabljena za začeto rekonstrukcijo 120 rnetrske skakalnice.

09. IZOBRAŽEVANJE 154.263.000 SIT
TEKOČI ODHODKI 16.468.000 SIT
09.1.1. Prevozni stioški učencev 16.468.000 SIT
Na podlagi Zakona o organizaciji iii finauciranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati
sredstva za prevoze učencev osnovne šolc, katerih prebivališče je oddaljeno od šolc več kot 4 kilometre.
Prevoze na podlagi pogodbe opravlja avtoprevozuik Srečko Oman, sp., vključena so tudi sredstva za
prevoz učencev, kj obiskujejo OS Polde Stražišar na Jesenicah.
TEKOČI TRANSFER! 108.199.000 SIT
Osnovne šole 27.550.000
Na področju izobraževanja so sredstva namenjena ločeno za osebne prejenike. materialne stroške.
dodatni program šol, športni razred ter ogrevanje.
OS Kranjska Gora dodatno priznavamo stroške v zvezi s stroški oddelkov športnega razreda
1.217.725,00 SIT,
v dodatnem programu (4.358.000 SIT) so bila zagotovljena sredstva za nakup knjig, zavarovanje
stavb in druge naloge, kj jih izvajata šoli, ter sredstva za jutranje varstvo vozačev v OS Mojstrana
(611.35800SIT)
osebni dohodki, prispevki iz OD in drugi osebni prejernki, kj so planirani pri OS Kranjska Gora
So narnenjeni za plačilo učiteljice fakultativnega pouka nernščine, kj se izvaja na obch šolah
3.377.539,00 SIT,
na podlagi pogodb o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ Polde
Stražišar (rnaterialni stroški v višini 606.000 SIT, sredstva za varstvo vozačev niso bila koriščena,
iz teh sredstev srno pokrili sorazrnerni del nakupa oprerne za 1 .r.devetletke v višini 87.000 SIT),
Glasbene šolc Jesenice (1.638.000 SIT) in Ljudske univerze Jesenice (42.000 SIT), pokrivarno
osnovno dejavnost skupaj z občinarna Jesenice in Zirovnica. Delež naše občine je 13,02% (glede
na število prebivalcev).
Drugi tekoči transferi 8.520.000 SIT
09.7.1. Vzdrževanje šolskega prostora 1.370.000 SIT
Sredstva so bila namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje stavb ter nakupu in obnovi osnovne
opreme (823.200 SIT OS Kr.Gora in 416.005 SIT OS Mojstrana).
09.7.2. Fakultativni pouk 1.061.000 SIT
sredstva So bila narnenjena izvedbi fakultativnega pouka računalništva od 6.-8.r, (700.702 SIT),
angleškcgajezika v 4.r. (180.000 SIT) in okoljske vzgoje (180.000 SIT) v OS Mojstrana.
09.7.3. Posebne akcije šol 3.437.000 SIT
OS Kranjska Gora (Zdrava šola, udeležba na tekmovanjih pevskih zborov, sodelovanje vrtca z
Italijo in Avstrijo, likovni natečaji;
OS Mojstrana: Eko šola. Unesco šola. turistični krožek. mala glasbena šola. projekt Comenius

09.7.4. ŠoIa v naravi 2.652.000 SIT
OS Kranjska Gora planinski tabor 350.000 SIT, šola v naravi Kolpa 250.000 SIT, tečaj
plavanja vrtec 171.500 SIT, tečaj srnučanja vrtec 245.000 SIT, tečaj plavanja ir. 103.500 SIT,
tečaj smučanja 3.r.280.000 SIT, tečaj teka na srnučeh Sr. 70.000 SIT;
OS Mojstrana : 96.000 SIT gorniški tabor v Vratih, 935.000 SIT mediarodni tabor v Grenoblu,
30.000 SIT tečaj plavanja 1 r., 30.000 SIT plesni tcčaj vrtec, 92.000 SIT šola v naravi Vojsko nad
Idrijo
PREDŠOLSKO VARSTVO 70.449.000 SIT
09.8.1. Subvencije otroškega varstva 70.449.000 SIT
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Občina je dolžna na podlagi Zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter
prispevkom staršev. kj ga določi strokovna služba občine na podlagi materialnega stanja družme v skladu
s pravilnikom o višini plačHa staršev za programe v vrtcih. Tako imenovane subvencije otroškega varstva
se ptačuje tudi vzgojno varstvenirn organizacijam v drugih občinah. za otroke s stalnim prebivališčern v
naši občini.

Občinski svet je na 22. seji, dne 2.10.2000, določil novo ekonomsko 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 dejansko ceno programa v oddelku Rateče in potrjeno ceno. Naši otroci- ki imajo
poleg enega izmed staršev stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora. so poleg oddelkov vrtca v
Ratečah. Kranjski Gori in Mojstrani. obiskovali tudi vrtce v Ljubljani. na Bledu. Jesenicah. Radovljici.
Kranju. Ormožu, Medvodah, iii na Vrhniki.
INVESTICIJSKI TRANSFERI: 29.596.000 SIT

investicija
09.9.6. obnova sanitarij v vrtcu Kr.Gora

09.9.‘7. antistresna soba v vrtcu v Kr.Gori
09.9.8. ograja okoli vrtca v Mojstrani

SIT obrazložitev
1.200.000 200.000 SIT je bilo porabljeno za
obnovo sanitarij, 1.000.000 SIT pa za
izdelavo garderob za potrebe devetletke
280.000
3.000.000 2.703.310 SITje bilo porabljenih za
ograjo, 160.160 SIT za opremo učilnice
za 1. r. devetletke in 90.786 SIT za
zamenjavo svetil v vrtcu
300.000
600.000
7.978.000
1.100.000
450.000

09.9.9. zamenjava svetil v vrtcu v Mojstrani
09.9.10. peč za žganje gline v OS Kranjska Gora
09.9.11. menjava oken OS Kranjska Goia
09.9.12. učila za devetletko vOS Kranjska Gora
09.9.13. prograrnator šolskega zvonjenja v OŠ
KranjskaGora
09.9.14. učilnica za ir. devetletke v OS Kranjska 1.800.0000

Gora
09.9. 15. oprema učilnice za 1 .r.devetletke v OŠ
Mojstrana
09.9.16. opreiria učilnice za 3.r. v OS Mojstrana
09.9.17. zamenjavatreh šolskih tabel v OŠ
Mojstrana
09.9.18. oprema garderobe za devetletko v OS
Mojstrana

09.9.19. oprema igralnice za prve tri razrede
devetletke v OS Mojstrana
09.9.20. posodobitev računalniške opreme v OŠ

1.640.000
500.000
500.000
946.000 398.192 SIT- popravilo centralnega
ogrevanja v kurilnici, 396.008 SIT
popravilo zunanjih igral pri vrtcu,
150.000 SIT ureditev daljinskega
odčitavanja porabe el. energije, 75.600
SIT— ureditev hidrantov in hidrantne
omarice V vrtcu
741.000
1.531.000

Moj strana
09.9.21. narnestitev cisterne za plm za kuhirijo v
OS Mojstrana
09.9.22. stoh in mize vjedilnici OŠ Polde
Stražišar Jesenice
09.9.23. tamburice Glasbena šola Jesenice
09.9.24. obnova strehe OŠ Mojstrana

383.000 296.604 SIT- cisterna, 86.400 SIT
popravilo kotla v kuhinji
140.000
O Zahtevka za nakup tamburic nismo
prejeli
4.553.000 684.25 O SIT-projektna dokumentacija;
Ker v OS Mojstrana ni bila izvedena
investicija, so bila sredstva
prerazporejena za nujna dela v OS
Kranjska Gora: 1.748.000 SIT- ureditev
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pcči centralnega ogrevanja, 80.000 SIT
nova oblačila za otroke vjaslih, 350.000
SIT- pralni stroj, 248.000 SIT zahtevana
opravila po odločbi požarnega
inšpektorja, 343.000 SIT omara za
kemikaiije, 1.100.000 SIT odpravnina za
deiavko iz vrtca
09.9.25. posodobitev računainiške opreme
Kranj ska Gora

v

OS

2.000.000

10. SOCIALNO VARSTVO 35.837.000 SIT
TEKOČI ODHODKI 30.292.000 SIT
10.1.1. Zavodsko varstvo 30.292.000 SIT
predstavlja kritje deia stroškov nastanitve občanov
posebnih zavodih, kj
proračun, v primeru. če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje oskrbnine, oziroma nimajo
svojcev, kj bi bili dolžni in sposobni razliko plačevati Naši občani so bili nameščeni v nasleclnjih
domovih: Dom upokojencev dr.Fraiiceta Berglja na Jesenicah. Društvo Barka Zbilje, ZDZB Hrastovec
Trate Lenart, VDC Tončke Hočevar Ljubljana. CUDV Cnia na Koroškem. Dorn starejših občanov
Preddvor, Dom M.Langusa Radovljica, Paradoks Vrhovci, Novi Paradoks Brestovica.
v

spiošnih

in

jih

pokriva

10.1.2. Delno nadomestilo najemnin 255.000 SIT
Občina na podlagi Zakona o sociabiem varstvu
odločbe. kj jo izda Center za socialno delo Jesenice,
prejemiiikom dename pomoči kot edinega vira preživijanja, prispeva dci sredstev za plačiio najernnine
socialnega stanovanja. V Lanskem letu so takšno pomoč potrebovali 3 občani. Postavka je bila
prekoračena za 5.000 SIT.
in

10.1.3. Pomoč na domu 4.296.000 SIT
Povprečno število uporabnikov pomoči na domu v letu 2003 je bilo povprečuo 12,25 uporabnikov.
niedtem, ko jih je bilo v letu 2002 17,1 uporabnikov.
10.1.5. Pomoč socialno ogioženim 1.600.000 SIT
Sredstva za pomoč socialno ogroženim so namenjena denarnim pomočem, kj jih na podlagi prediogov
pristojnih institucij (C SD, OZ RK. kraj evnih sktipnosti, patronažne službe, svetovalnih služb šol. )in po
obravnavi na Odboru za zdravstvo. socialno varstvo in skrbstvo odobri župali je v letu 2003 prejelo 41
občanov.
.

.

10.1.6. Preventivnj projekti z mladimi 597.000 SIT

sredstva So se razdeiila na podlagi razpisa. Nanienjena so bila
področju dela z mladimi:

Društvo paraplegikov Gorenjske

Neodvisno

življenje

mladih

naslednjim

invalidov

preventivnim projektom na

paraplegikov

in

tetra

piegikov
Podružnica Neformalno izobraževanje za aktivno participacijo rnladih

CPM.
Kranj ska Gora
OZ RK Jesenice
Center za socialno dclo Jesenice
Društvo

Preventivni projekti na področju dela z niladirni
Prostovoljno delo z otroki iii mladostniki

60.000

100.000
95.000
341.712
596.712

10.1.7. Delovanje LAS- piepiečevanje odvisnosti 1.828.000 SIT
sredstva 50
delovanju Lokalne akcijske skupme za preprcčevanjc odvisnosti. V letu 2003 so
biie izvedcne naslediije aktivnosti:
namenjena
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Počitniške aktivnosti (izvajalci)
Majice- proti kajenju
Zobne ščetke 3 -letniki zobozdravstvena preventiva
Meclnarodni dan družme prevoz v Škofjo Loko
Plakati Prostovoljci
Plakati, zloženke (Mesec boja proti odvisnosti)
Distribucija zloženk v gospodiujstva
Gledališka predstava Katarina
Prevoz
Zabava brez alkohola za 7.in 8.r OS v Hotelu Kompas
Pohod na Galerše
Dejavnost DPM DovjeMojstrana
Dejavnost DPM Kranjska Gora
Gledališka predstava
Sejnine
Dnevnice
Veter v laseh
Šola za starše
Prcdavanje Prehod v srednjo šolo
Plakati (svetovalnica, šola za starše)
—

—

492.000
33.000
9.000
43.400
74.520
1 19.200
34.273
55.335
62.930
34.800
10.350
150.000
50.000
160.000
204.546
4.787
122.204
109.836
36.000
22.020
1.828.201

10.1.8. Metadontski proglam 27.000 SIT
sredstva So namenjena kritju sorazrnernega dela (stroške krij emo skupaj z Občino Jesenice in Zirovnica)
materialnih stroškov za delovanje ambulante za odvisnike. Stroški so za 8.000 SIT presegli planirane.

10.1.9. Javna dela 2.630.000 SIT
Sredstva so se namenila za potrjene programe javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje v Kranju.
a) Skupni program javnih de! (Ob čine Jesenice, Kranjska Gom in Zirovnica,)
V program skupnih del so se izvajala naslednja javna dela:
Pomoč pri šiviljskih, garderoberskih delih in odrskih delih
Pomoč pri organizacijski in promocijski dejavnosti
Pomoč in varStvo iuvaliclnih oseb, ter drugih posebej ranljivih skupin ter Pomoč pri delu z
učenci in mladostniki s posebnimi potrebami
Družabništvo
Pomoč na domu

Izvajanje interesnih dejavnosti ter pomoč družinam z otroki s posebnimi potrebami
Obvladovanje dnigačnosti v družbi
b) Program javnih de!, ki jih je izvajala samo Občina Kranj,ska Gora
V programu pa sta se izvajala naslednjajavna dela:
Promocija in trženje podeželja
Ciščenje brežin reke Save, ločevanje odpaďkov
c) Program javnih de!, ki jih je izaja! Muzej Jesenice
V programu pa so se izvajala naslednjajavna dela:
Pomoč pri vzdrževanju muzejskih predmetov in obj ektov
Pomoč pri pripravi občasnih razstav, vodenje
10.1.10. Varna hiša —sofinanciranje izvajanj a progiama 78.000 SIT
v letu 2002 je naša občina sodelovala pri nakupu varne hiše, v skladu s pogodbo pa bo v naslednjih letih
financirala sorazmerni dci stroškov dela in materialnih stroškov delovanja varno hiše.
10.1.11. Piispevek za novoiojenčke 2.350.000 SIT
Sredstva so bila namenjena kot enkratna denarna socialna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka na
podlagi pravilnika. V letu 2003 je bilo izplačanih 47 pomoči.
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TEKOČI TRANSFER! 5.545.000 SIT
10.2.1. Center za socialno delo 2.459.000 SIT
Zakon o socialnem varstvu nalaga občini zagotavljanje sredstev za izvajanje jayne službc za osebno
pomoč (svetovanje. urejanje in vodenje. da bi posamezniku omogočili razvijanje. dopolnjevanje in
izboljšanje socialnih zmožnosti) ter za pomoč družini na domu. Pomoč na domu izvaja Dom upokojencev
dr.Franceta Bergla Jesenice. strokovna delavka CSD Jesenice pa bo izvajala samo de) strokovnega
vodenja. Prav tako so zajeti stroški dela, kj naj bi jih za Občino izvajal CSD (enkratne denarne pomoči.
letovanje otrok. brezdornci, regresirana prehrana v šolah). Sicer naša občina (skupaj z Občino Jesenice in
Zirovriico) zagotavlja sorazmerni del sredstev za strokovne delavcc, kj izvajajo te naloge. Sredstva niso
bila v celoti porabljena, ker je bila določena nova cene storitve.
10.2.2. Programi humanitarnih organizacij 1.471.000 SIT
Srcdstva so bila bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa naslednjim izvajalcem:
Predlagatelj programa
AURIS.Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko
Društvo invalidov Občine Kranjska Gora
Društvo diabetikov Jesenice
SONCEK, Društvo za cercbralno paralizo Zgornje Gorenjske
OZARA Slovenija
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krrna
Društvo Sožitje, Društvo za pomoč duševno prizadetim
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj
SENTGOR Radovljica
ZSMC
OZ RK Jesenice
Dnjštvo lcdvičnih bolnikov Gorenj skc
Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice
Društvo za ankilozirajoči spondilitis Slovenije
Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Gorenj ska
skupaj

SIT
48.209
192.836
58922
80.348
200.000
26.783
1 12.488
16.069
16.069
50.000
530.000
26.783
69.635
16.069
26.783
1.470.994

10.2.3. Regresirana prehrana 1.615. 000 SIT
se bila na podlagi dokumentiranih zahtevkov šol namenjcna socialno ogroženini učencem (kosila) iz OS
Kranjska Gora. OS Mojstrana in OS Poldeta Stražišarja Jesenice

FINANČNI REZULTAT
Povečanje sredstev na računih proračuna je 36.637.504 SIT
zrnanjšanje sredstev na računih ožjih delov lokalnih skupnosti pa 1.864.311 SIT,
kar pomeni v konsolidirano povečanje sredstev na računih (presežek) 34.773.193 SIT.
‚

Pregled finančnega rezultata po KS:
KS Rateče Planica
337.122 SIT
KS Kranjska Gora
676.243 SIT
KS Rute
224.811 SIT
KS Mojstrana
1.750.001 SIT

-

-

-

-

-

-

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Kapitalski vložek v Jeseniške mesnine d.d. Jesenice
Načrtovana sredstva v višini 1.000.000 SIT so bila nakazana kot kapitalski vložek občine v
dokapitalizacijo družbe Jeseniških mesnin d.d.
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