OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA
ZA LETO 2004

Pravne podlage za pripravo zaključnih računov proračunov občin so:
1. tretji odstavek 62. člena in 96. – 99. člena zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 110/02, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B),
2. navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Ur. list RS, št. 12/01),
3. 21. in 51. člen zakona o računovodstvu (Ur.list RS, št. 23/99),
4. pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Ur. list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04).
Prihodki proračuna za leto 2004 zajemajo vsa vplačila, ki so bila vplačana v občinski proračun od 1.1. do
31.12.2004 in med odhodki izdatke, ki so bili izplačani iz proračuna v istem obdobju.
Za leto 2004 je bilo realiziranih 1.533.611.238 SIT prihodkov in 1.284.938.055 SIT odhodkov. Presežek
prihodkov nad odhodki je bil 248.673.183 SIT.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI PRIMERNE PORABE – 1.060.034.000 SIT
Primerna poraba naj bi v osnovi predstavljala tisti obseg sredstev, s katerim naj bi občina zagotovila
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
Dokončni izračun pripadajočih sredstev finančne izravnave občinam za leto 2004 Ministrstva za
finance RS
- v tisoč tolarjih
1. Realizirani prihodki po 21. členu ZFO*
472.081
2. Realizirani prihodki po 22. členu ZFO (del)*
29.154
3. Ostali prih. po 22. členu ZFO (kalkulativna ocena)*
13.173
4. Ocena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča*
32.678
5. Skupni lastni prihodki občine
547.086
6. Izračunan obseg primerne porabe leta 2004
559.403
7. Pripadajoča finančna izravnava
12.317
8. Preplačila finančne izravnave iz leta 2003
0
9. Nakazana fin. Izravnava od 1.1.-31.12.2004
32.475
10. Prihodki nad primerno porabo
0
11. Preplačilo finančne izravnave iz leta 2004
20.158

*obrazložitev lastnih prihodkov:
- prihodki občin ( od zap.št. 1 do 4) so zajeti po metodologiji, ki je bila upoštevana pri izračunu
dopolnjenih zneskov finančne izravnave občin za leto 2004, ki ga je sprejela Vlada RS in je
bil poslan županom občin dne 15.11.2004.
- pod zap.št. 1 so prikazani dejansko realizirani lastni prihodki po 21. členu ZFO in pod zap.št.
2 je izkazan del prihodkov po 22.členu ZFO za obdobje od 1.1.2204 do 31.12.2004 na
podlagi podatkov Uprave RS za javna plačila. Ti prihodki so zajeti po enakem načinu, kot so
bili zajeti pri oceni lastnih prihodkov v tabelah 3,3A, 4 in 5 zgoraj navedenega izračuna.
- Pod zap. št. 3 so prikazani ostali prihodki po 22. členu ZFO (kalkulativna ocena), ki so enaki
prihodkom iz tega naslova v tabeli 1, stolpec 3, ob predpostavki, da bi jih občina dejansko
udejanila.
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Pod zap.št. 4 je prikazana ocena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je enaka
sprejeti oceni za leto 2004 ( ne glede na dejansko realizacijo).

1.1. Prihodki po 21.členu ZFO 472.481.000 SIT
1.1.1. Dohodnina ( 35%) 400.029.000 SIT
S spremembo Zakona o financiranju občin se je že v letu 1999 spremenilo delitveno razmerje dohodnine
in sicer tako, da se z zbirnih prehodnih računov, ki so odprti na ravni države, vplačuje 35% v proračun
lokalne skupnosti, 65% pa v državni proračun. Osnova za delitveno razmerje dohodnine je razmerje med
odmerjeno dohodnino zavezancev, ki imajo stalno prebivališče v občini in odmerjeno dohodnino v
državi.
1.1.2. Davek od prometa nepremičnin 63.678.000 SIT
Davek na promet nepremičnin je uveden z Zakonom o davku na promet nepremičnin. 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 darila 3.301.000 SIT
Davek na dediščine in darila je uveden z Zakonom o davkih občanov. Plača ga fizična oseba, ki v državi
podeduje ali dobi v dar premoženje, oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem
preživljanju. Davek je prihodek občine, v kateri nepremičnina leži. Če leži nepremičnina v več občinah,
pripada tovrstni davek občinam sorazmerno z vrednostjo posameznega dela nepremičnine, ki leži na
območju posamezne občine.
Če je predmet dediščine premičnina, je tovrstni davek prihodek občine, kjer ima davčni zavezanec stalno
bivališče, oziroma začasno bivališče (če nima stalnega bivališča v državi). V skrajnem primeru, če
prejemnik dediščine in darila nima niti začasnega bivališča v naši državi, pripada davek na dediščine in
darila občini, kjer ima darovalec, oziroma je imel zapustnik stalni bivališče. Davek na dediščine in darila
odmeri davčna uprava.
1.1.4. Davek na dobitke od iger na srečo 622.000 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 in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka.Davek obračuna in
odtegne prireditelj igre na srečo.
1.1.5. Upravne takse 4.851.000 SIT
Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 4/2000 s
spremembami 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 izvrševanju državnega proračuna drugače določeno.
1.2. Prihodki po 22. členu ZFO 587.553.000 SIT
1.2.1. Davek od premoženja 23.497.000 SIT
Davek od premoženja je uveden z Zakonom o davkih občanov. Zavezanec za plačilo je fizična oseba, ki
je lastnik raznih stavb (stanovanja, garaže), prostorov za počitek in rekreacijo ali pa plovnih objektov
dolžine najmanj 8 metrov. Davek od premoženja, ki se plačuje na posest stavb in počitniških objektov,
pripada občini, kjer se nahaja tovrstno premoženje. V primeru plovnih objektov pa pripada davek tisti
občini, kjer ima lastnik plovila stalno bivališče. Davek odmerja davčna uprava.
1.2.2. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 75.000 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. Odmerjeni znesek je 40% prihodek občine, 30% prihodek Ekološko razvojnega
sklada in 30% prihodek Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
1.2.4. Turistična taksa 58.442.000,00 SIT
Krajevna taksa je uvedena z Zakonom o spodbujanju razvoja 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 ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno. V
skladu z 2. točko 20. člena zakona je turistična taksa namenski vir za izvajanje dejavnosti in storitev v
javnem interesu, opredeljenih v 21. členu omenjenega zakona.
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Višino turistične takse določa občina v razponu 3 do 11 točk, ter pri določitvi točk upošteva vrsto
turističnih gostinskih obratov, bivanje v sezonskem ali zunaj sezonskem obdobju in obseg ugodnosti in
storitev, ki jih brezplačno nudi turistom, vrednost točke turistične takse pa usklajuje Vlada RS enkrat
letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin (trenutno je vrednost točke 22 tolarjev).
1.2.5. Komunalne takse 11.188.000 SIT
Komunalne takse so uvedene na podlagi Odloka o komunalnih taksah, ki ga občina sprejme na podlagi
Zakona o komunalnih taksah in so v celoti prihodek občine. Komunalno takso na podlagi odločbe odmeri
ustrezni občinski organ.
1.2.6. Taksa za vzdrževanje gozdnih cest 5.182.000,00 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.
1.2.7. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 99.798.000 SIT
Nadomestilo je uvedeno na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih. Odločbo o odmeri izda davčna uprava
na podlagi sklenjene pogodbe in si zaračuna 3% provizijo
1.2.8. Koncesijske dajatve 384.838.000 SIT
Realizacijo te postavke predstavljajo koncesijske dajatve so uvedene na podlagi Zakona o igrah na srečo,
ki prihodek od koncesijskih dajatev deli posebnim fundacijam (humanitarni in športni), proračunu države
za razvoj in promocijo turizma, ter lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju, v višini
383.063.000 SIT in ter koncesijske dajatve za izkoriščanje vodnega potenciala reke Save Dolinke,
uvedene na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah
do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje, v višini 1.775.000
SIT.
1.2.10. Drugi prihodki 1.965.000 SIT
Drugi prihodki predstavljajo prihodke, zaračunanih stroškov za udeležbe na tehničnih pregledih, priprave
dokumentacije za javne razpise ter druge prihodke, ki niso stalni in jih je zato nemogoče vključiti v svojo
postavko.
1.2.12. Požarna taksa 2.458.000 SIT
Požarna taksa predstavlja vir financiranja nalog s področja požarnega varstva. Dajatev je uvedena na
podlagi Zakona o varstvu pred požarom. Sredstva so namenska (postavka 03.0.3. na odhodkovni strani).
1.2.13. Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov 110.000 SIT
To so prihodki, ki jih na podlagi zahtevkov nakazuje Okrožno sodišče Kranj (sodniki porotniki).

II. PRIHODKI PO 25. ČLENU ZFO - 411.668.000 SIT
2.1. Prihodki od premoženja 232.016.000 SIT
2.1.1. Prihodki od prodaje premoženja 159.929.000 SIT
2.1.1.1. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 149.411.000 SIT
V tej postavki so zajete kupnine od prodaje naslednjih funkcionalnih zemljišč k naslednjim objektom:
Dovje 112, žaga na Belci, Mojstrana - Ulica A.Rabiča, Gozd Martuljek - Korzika, Kranjska Gora –
Gasilska ulica, zemljišče za športno dvorano v Kranjski gori in zemljišče za cesto - DARS.
2.1.1.3. Prihodki od prodaje poslovnih prostorov 10.040.000 SIT
V tej postavki je zajeta kupnina poslovnih prostorov v objektu Titova 86 na Jesenicah.
2.1.1.4. Prihodki od prodaje stanovanj na trgu 448.000 SIT
To so prihodki prodaje stanovanja na podlagi delitvene bilance.
2.1.2. Prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu 6.556.000 SIT
Med te prihodke vštevamo vse kupnine stanovanj, ki jih je občina prodala na podlagi stanovanjskega
zakona in morebitna predčasna poplačila le teh.
2.1.3. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in zemljišč 4.981.000 SIT
V te prihodke vključujemo najemnine poslovnih prostorov in zemljišč na podlagi najemnih pogodb.
2.1.4. Prihodki odlagališča Mala Mežaklja 34.606.000 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 – voda 9.903.000 SIT
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Taksa za obremenjevanje okolja – voda predstavlja prihodek od taks za obremenjevanje vode, ki jo
zaračunava JP Komunala d.o.o. in je bila uvedena z Uredbo o taksi za obremenjevanje vode (Ur. l. RS št.
41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01, 8/04, 23/04), na podlagi Zakona o varstvu okolja. Taksa je prihodek
republiškega proračuna, ki se zavezancu Komunali, Javnemu podjetju Kranjska Gora, d.o.o. oprosti do
zneska sredstev, ki jih vloži v gradnjo kanalizacije v naselju Belca. Vsa zbrana sredstva v letu 2004 so
bila namenjena gradnji fekalne in meteorne kanalizacije v omenjenem naselju.
2.1.6. Taksa za obremenjevanje okolja –odpadki 13.721.000 SIT
Taksa predstavlja namenski prihodek, na podlagi Uredbe o taksi za obremenjevanje 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
porabljena za nadaljnjo sanaciji in širitvi odlagališča odpadkov na Mali Mežaklji.
2.1.8. Prihodki od oddajanja počitniških zmogljivosti – 2.320.000 SIT
Na podlagi sklepa skupne komisije za počitniško dejavnost občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica je
bil neporabljen del sredstev od oddajanja počitniške dejavnosti nakazan na transakcijske račune.
2.2. Prihodki občanov za sofinanciranje določenih nalog - 165.547.000 SIT
2.2.2.Komunalni prispevek 85.870.000 SIT
Prispevek za urejanje stavbnega zemljišča je po določilih Zakona o stavbnih zemljiščih dolžan plačati
investitor, ki namerava graditi na območju urejanja stavbnih zemljišč.
2.2.3. Priključnine 16.690.000 SIT
Prihodek uporabnikov iz naslova priključnine na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
2.2.4. Komunalne dajatve 62.987.000 SIT
Realizirani prihodki iz naslova storitev čiščenja odpadnih voda.
2.3. Drugi prihodki po 25. členu ZFO 14.105.000 SIT
2.3.1. Udeležba na dobičku - delnice 4.322.000
Občina je lastnik delnic Gorenjske banke d.d. Kranj, Cestnega podjetja d.d. Kranj, HIT d.d. Nova Gorica,
dividend za leto 2004 ni nakazalo Cestno podjetje d.d. Kranj.
2.3.2. Obresti 905.000 SIT
To je prihodek sredstev na vpogled na transakcijskih računih občine.
2.3.3. Druge obresti 5.366.000 SIT
Prihodek predstavlja obresti vezanih depozitov ter zamudne obresti za nepravočasno poravnane
obveznosti.
2.3.4. Drugi prihodki krajevnih skupnosti 3.512.000 SIT
V skladu s 5. členom Zakona o financiranju občin se v proračun občine vključujejo tudi vsi prihodki in
odhodki krajevnih skupnosti.
III. PRIHODKI OD SOFINANCIRANJ - 56.488.000 SIT
Finančna izravnava 32.475.000 SIT
Na podlagi izračuna dopolnjenih zneskov finančne izravnave občin za leto 2004, ki ga je Vlada RS
obravnavala dne 11.11.2004, so bila naši občini priznana in nakazana sredstva finančne izravnave.
Ministrstvo za finance je pripravilo dokončni izračun pripadajočih sredstev finančne izravnave občinam
za leto 2004, ki smo ga prjeli 28.2.2005, po katerem smo prejeli preplačilo finančne izravnave v višini
20.158.000 SIT, ki jih moramo do 1.6.2005 vrniti državnemu proračunu.
3.1.1. Ministrstvo za kmetijstvo - vzdrževanje gozdnih cest 4.256.000 SIT
Prihodek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gozdarstvo in prehrano, ki na podlagi
vsakoletne pogodbe med Občino, Ministrstvom in Zavodom za gozdove, sofinancira vzdrževanje gozdnih
cest na podlagi zahtevkov in izstavljenih situacij.
3.1.2. Ministrstvo za kmetijstvo – razvoj podeželja 14.022.000 SIT
Sofinanciranje ministrstva za izvedbo investicije Muzeja v Ratečah po pogodbi med Agencijo RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja in Občino Kranjska Gora.
3.1.3. Ministrstvo za delo, družino –214.000,00
Prispevek ministrstva po pogodbi za organizacijo srečanja ob mednarodnem letu družine.
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3.1.7. Ministrstvo za gospodarstvo – 1.521.000 SIT
Sredstva so realizirana na podlagi pogodbe za dokončanje izdelave ureditvenega načrta igrišča za golf.
3.1.11. Urad RS za informiranje – proslava EU - 4.000.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi pogodbe pridobljena za organizacijo prireditve na Tromeji (vstop v EU).
PREJETE DONACIJE – 5.421.000 SIT
- 5.421.000 SIT – KS Dovje Mojstrana – sredstva najemnin stavbe Savska 1 za investicijo;

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2004 ni imel realizacije.
C. RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja v letu 2004 ni imel realizacije, kar pomeni, da se proračun v letu 2004 ni zadolževal.

ODHODKI:
Proračunska sredstva so v odloku razporejena za naloge, ki jih je občina dolžna izvajati po zakonu. Iz
proračuna se po področjih zagotavljajo sredstva za delo organov in zavodov, plačujejo storitve,
investicijsko vzdrževalna dela in investicije.
Kvantitativna izhodišča za ovrednotenje programov javnih zavodov in drugih izvajalcev proračuna za leto
2004 so bila:
1. povprečna izhodiščna plača za leto 2004 v višini 52.983,00 SIT
2. pri planiranju prispevkov iz bruto plač (prispevki delojemalcev) ter pri planiranju prispevkov na
bruto plače (prispevki delodajalcev) upoštevajte trenutno veljavne stopnje prispevkov za socialno
zavarovanje. Pri planiranju davka na izplačane plače za leto 2004 upoštevajte sedaj veljavne stopnje
davka
3. osebni prejemki
• regres za letni dopust: višini 138.800,00 SIT
• regres za prehrano:
v višini 756,00 SIT na dan, kar je mesečno 16.632,00 SIT in letno (planirano za 11 mesecev)
182.952,00 SIT na delavca
Sredstva za prevoz na delo se planirajo v višini ocenjenih dejanskih stroškov prevoza na delo za leto
2003, povečani za letno rast cen življenjskih potrebščin (v višini 4,3%). Sredstva za prehrano ter
sredstva za prevoz na delo je potrebno planirati samo za dneve prisotnosti na delu, v času letnega
dopusta zaposleni do teh povračil niso upravičeni;
•

4.
5.
6.
7.

Za načrtovanje dodatkov za posebne pogoje dela, ločeno življenje, jubilejne nagrade in dodatek za
solidarnostno pomoč se upošteva povprečna letna rast plač v javnem sektorju, ki znaša za leto 2004
1,6%.
• Sredstva za odpravnine se planirajo v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oziroma v
višini treh zadnjih plač zaposlenega, če je to za prejemnika ugodneje;
Materialni stroški: kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javnofinančnih odhodkov je
upoštevana letna rast cen življenjskih potrebščin za leto 2003 v višini 4,3%.
Pri odhodkih, ki so vezani na zajamčeno plačo, se upošteva povprečno letno višino zajamčene plače
v višini 51.290,00 SIT.
Pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo v Republiki Sloveniji, se upošteva za
povprečje leta 2004 kot osnovo znesek 270.475,00 SIT.
Sredstva za delovno uspešnost lahko znašajo 2% od bruto plač, obračunanih po zakonu.
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01. JAVNA UPRAVA - 288.447.000 SIT
011 DEJAVNOST IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV – 164.065.000 SIT
011.1. STROŠKI DELA OBČINSKEGA URADA – 104.835.000 SIT
V skladu s sprejeto sistemizacijo je bilo zasedenih 13 delovnih mest v občinski upravi, 3 delovna mesta v
krajevnih skupnostih, skupaj torej 16 delavcev za nedoločen čas ter 1 delavec za določen čas - komunalni
redar ter 1 funkcionar (župan), ki delo opravlja poklicno.
Dva delavca sta se upokojila, na podlagi razpisa je bilo eno delovno mesto ponovno zasedeno, za drugo
pa je bil razpis neuspešen, zato je bila za dela tajnika KS Rateče sklenjena podjemna pogodba.
Osebni prejemki so bili izplačani v skladu z izhodišči. V letu 2004 sta bila dva delavca upravičena do
izplačila jubilejnih nagrad ( 1 x 10 in 1 x 20 let), zaradi dveh upokojitev pa sta bili izplačani odpravnini.
011.2. MATERIALNI STROŠKI OBČINSKEGA URADA – 33.782.000 SIT
Pregled:
naziv
Pisarniški material
Čistilni material in storitve
Stroški poslovnih prostorov (najemnina,varovanje, komunal,stor).
Elektrika, ogrevanje
Telefon, poštnina
Časopisi,revije,strok.literatura
Drug poseben material in storitve (nabava DI, RTV prisp. uniforme)
Stroški
službenih
avtomobilov
(bencin,zavarovanje,registracija,
vzdrževanje)
Storitve odvetnikov in notarjev
Vzdrževanje računalnikov in opreme
Stroški službenih potovanj
Davek na izplačane plače
izobraževanje
Pogodbeno delo
Plačila storitev DURS in bankam

znesek v SIT
2.270.663
1.812.250
7.872.581
1.893.369
2.480.819
838.599
337.646
1.043.430
3.590.821
2.318.756
523.106
5.283.201
612.130
154.429
2.751.198

011.3. STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA – 1.961.000 SIT
Za nagrado podžupana so bila izplačana sredstva v skladu s spremenjenim zakonom o lokalni samoupravi
in pravilnikom občine, ki določa za podžupana 28% plače župana.
011.4. STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA – 10.832.000 SIT
Stroški delovanja občinskega sveta zajemajo 12 sejnin svetnikov v višini 9.804.901, sejnine odborov
občinskega sveta v višini 618.711 SIT ter stroškov reprezentance 408.158 SIT.
011.5. STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA- 93.000 SIT
Stroški nadzornega odbora se nanašajo na sejnine za delo članov.
011.6. PROTOKOL - 6.777.000 SIT
Stroški protokola se nanašajo na stroške protokolarnih obveznosti župana in občinskega sveta ob
pomembnih dogodkih v občini, uradnih obiskih, prireditvah in podobno. Nanašajo se predvsem na stroške
reprezentance. V letu 2004 pa smo bili organizatorji prireditve ob vstopu Republike Slovenije v Evropsko
unijo na Tromeji.
011.7. PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE - 5.785.000 SIT
Fotokopirni stroj
Licenčni software WINDOWS XP, Office XP – 15 licenc – 2.obrok
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1.587.864
774.076

Nov program glavne knjige
Licenčni antivirus program za strežnik in omrežje
LCD projektor
Računalnik OS, 2x tiskalnik, mrežna kontrolka 100MB, 2x disk 200 gb
Stroj za obrezovanje papirja

1.560.000
238.200
790.440
794.244
40.187

013 SPLOŠNE ZADEVE – 93.779.000 SIT
013.1. MOJSTRANA SAVSKA 1 – 23.761.000 SIT
V skladu z idejno zasnovo se je izvedla I. faza rekonstrukcije občinske stavbe Savska 1. Dela so obsegala
pripravljalna dela, rušitvena dela, gradnjo prizidka ter izdelavo inštalacij.
013.2. KRANJSKA GORA KOLODVORSKA 1 A – 70.018.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za začetek gradnje nove občinske stavbe. Opravljena so bila pripravljalna dela,
izgradnja AB plošč, izdelava predelnih sten ter izdelava inštalacij.
016 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE – 30.603.000 SIT
016.1. PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ – 1.096.000 SIT
Sredstva dodeli župan na podlagi finančnih poročil in programov dela društev. Razdeljena so bila
naslednjim izvajalcem:
društvo
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana
Društvo upokojencev Kranjska Gora
Društvo upokojencev Rateče-Planica
Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v času od 1943-1945
Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske
Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice

SIT
561.000
255.000
220.000
20.000
20.000
20.000

016.2. DRUGI TRANSFERI – 2.277.000 SIT
Sredstva so namenjena reševanju različnih prošenj za finančne pomoči. Sredstva odobri župan . Prejeli so
jih naslednji prosilci:
prejemnik
namen
SIT
darilo za Dom upokojencev dr.F.Bergelja Jesenice (novo leto)

5.183

Dom Matevža Langusa

specialna Olimpiada Slovenije za gorenjsko

100.000

Drsalni klub Jesenice

pomoč Moniki Peterka

40.000

Društvo invalidov Občine
Kranjska Gora
Društvo paralitikov Slovenije

pomoč pri organizaciji srečanj in obiskov za težke in
nepokretne invalide in nudenje neposrednih pomoči
sodelovanje na slovesnosti ob vstopu v EU

50.000

Društvo Sožitje

novoletno obdarovanje

20.000

Fondacija Robert

pomoč pri izvedbi aktivnosti v letu 2004

30.000

Fotoklub Jesenice

IV.Mednarodni salon barvnih diapozitivov Jesenice 2004

40.000

Gimnazija Jesenice

izmenjava dijakov z Belgijo

40.000

Gimnazija Jesenice

sofinanciranje športne opreme

50.000

Glasbena šola Jesenice

30.srečanje glasbenih šol Gorenjske in zamejstva

30.000

40.000

Gorenjsko društvo za cerebralno šola smučanja
paralizo
GRS Rateče
slovesnost- obletnica zrušitve ameriškega letala

30.000

KD Alojzij Plantau Kranjska
Gora

40.000

pomoč pri izvedbi srečanja s pevskim zborom iz Feldbacha
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40.000

KK moški Jesenice

sofinanciranje dejavnosti v letu 2004

50.000

KPD Josip Lavtižar Kr.Gora

film "Vsega je kriva Nina"

50.000

LIONS klub Kranjska Gora

pomoč pri nakupu avta za izvajanje pomoči na domu

100.000

Občina Borovnica

pomoč ob požaru na OŠ

100.000

OO ZZB NOB Jesenice,
Kranjska Gora, Žirovnica
OO ZZB udeležencev NOV ,
Odbor skupnosti borcev
XXXI.divizije NOV in POS
OŠ 16.decembra Mojstrana

KO ZBU NOB Dovje-Mojstrana

30.000

sofinanciranje dejavnosti v letu 2004

20.000

OŠ 16.decembra Mojstrana

zaključna ekskurzija in valeta

21.000

OŠ Josipa Vandota Kranjska
Gora
OŠ Mojstrana

zaključna ekskurzija in valeta

38.000

proslava ob 150 letnici šole v vasi in 40 letnice šole

50.000

tekmovanje "Mladi tehnik" za Gorenjsko

OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, prireditev "Rolanje po vesolju"
VDC Škrat
OZ borcev in udeležencev NOB za Dražgoše 2005
Škofja Loka
OZG, OE ZD Jesenice
pomoč pri nakupu ultrazvočnega aparata

132.000

20.000
10.000
300.000

PD Dovje-Mojstrana

alpinistična odprava Ranrapalca 2004

50.000

PD Dovje-Mojstrana

Koflerjev memorial

30.000

PGD Podkoren

intervencija v Podkorenu (31.10.2004)

Ribiška zveza Slovenije

sodelovanje Igorja Pivka na Svetovnem prvenstvu v
muharjenju
mednarodni košarkarski turnir

RKK Mojstrana

6.500
20.000
50.000

Slovesnko društvo za celiakijo, pomoč pri izvedbi aktivnosti v letu 2004
podružnica za Gorenjsko
Splošna bolnica Jesenice
material –novo leto 2004

30.000

Splošna bolnica Jesenice

novoletno obdarovanje

25.000

Srednja elektro in strojna šola
Kranj
ŠD Kranjska Gora

regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih in
srednjih šol
državno prvenstvo v in-line hokeju

10.000

Teniški klub Mojstrana

pomoč pri igranju tenisa Teraž Grega

Ustanova Anin sklad

pomoč pri izvedbi aktivnosti v letu 2004

30.000

Ustanova mali vitez

pomoč pri izvedbi aktivnosti v letu 2004

30.000

Zavod Korak

pomoč pri delovanju

25.000

Združenje bolnikov s
finančna pomoč za KLUB BLED
cerebrovaskularno boleznijo
Zveza društev kegljanja na ledu tekmovanje v kegljanju na ledu EVROPA CUP 2004

20.000

Zveza društev upokojencev
Jesenice

14.srečanje upokojencev Gorenjske in 2.srečanje upokojencev
Koroške, Julijske Krajine in Slovenije

16.3. PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU – 274.000 SIT
SPV CP Občine Kranjska Gora je sredstva v višini 274.383,12 SIT porabil za naslednje namene:
projekt »Nezavarovana smučarska oprema-vaba za tatove«
kolesarske izkaznice
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14.365

30.000
100.000

30.000
300.000

-

postavitev tabel (Otroci na cesti) ob začetku šolskega leta prevoz učencev na tekmovanje
»Kaj veš o prometu«

016.4. RAZVOJNI PROGRAMI – 2.280.000 SIT
Sredstva so bila porabljena sofinanciranju izdelave regionalnega razvojnega programa. Kot soustanovitelj
RAGOR-ja pa določena sredstva namenjamo tudi sofinanciranju tehnične pomoči za izvajanje
regionalnega razvojnega programa Gorenjske. Po pogodbi tudi sofinanciramo izvedbo podjetniških
krožkov v osnovnih šolah, žensko podjetništvo, Lokalni pospeševalni center, izdelavo Razvojnega
programa podeželja in e-šolo za občane.
016.5. KRAJEVNE SKUPNOSTI – 9.957.000 SIT
Postavka zajema redne mesečne dotacije za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti v višini 4.004.000 SIT,
poleg teh pa še odhodki, ki jih KS ustvarijo s svojo dejavnostjo (oddajanje prostorov v najem, komunalna
dejavnost), v višini 5.953.000 SIT.
016.6. POLITIČNE STRANKE - 708.000 SIT
Sredstva so bila dodeljena v skladu s 26. členom zakona o političnih strankah, v višini 30,00 SIT na
pridobljeni glas na volitvah.
016.7. PRIZNANJA OBČINE – 700.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za objavo razpisa ter za izdelavo priznanj, ki so bila podeljena za občinski
praznik.
016.8. OBČINSKI PRAZNIK – 132.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov organizacije in izvedbe prireditev ob občinskem prazniku
(vabila, gostinske storitve, aranžmaji-šopki, avtobusni prevoz);
016.9. TRADICIONALNE PRIREDITVE – 0 SIT
Sredstva niso bila porabljena.
016.10. PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH – 180.000 SIT
Sredstva so bila dodeljena kulturnim društvom za pripravo proslav ob državnih praznikih, sredstva v višini
60.000 SIT so prejela naslednja društva: KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana (8.2.), KPD Josip Lavtižar
(25.6.), KD Alojz Plantau (26.12.)
016.11. RUSKA KAPELA – 635.000 SIT
Vsako leto, zadnjo nedeljo, v juliju pri Ruski kapeli pod Vršičem poteka spominska slovesnost. Z njo so
povezane tudi druge prireditve. Sredstva so namenjena županovemu sprejemu gostov in organizaciji
slovesnosti (vabila (15.360 SIT), županov sprejem (569.300 SIT), 21.250 (darila), prevoz pevci (29.000
SIT).
016.12. SPREJEM ODLIČNJAKOV – 160.000 SIT
Sredstva so bila porabljena kot nagrada učencem, ki so OŠ zaključili z odličnim uspehom. V tej postavki
so zajeti stroški sprejema, pogostitve - 34.635 SIT, nabavi darila – knjige - 107.280 SIT in aranžiranju daril
- 18.320 SIT;
016.13. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH – 820.000 SIT
Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupu daril za Dedka Mraza (obdaritev izvedejo društva prijateljev
mladine) in nakupu daril za občane, starejše od 85 let in oskrbovance Doma upokojencev dr. F.Bergelja na
Jesenicah (obdaritev izvedejo člani društev upokojencev in društva invalidov). Obdarjenih je bilo 79
starejših in 267 otrok, prispevek na osebo pa je znašal 2.370 SIT.
016.14. MEDNARODNO SODELOVANJE – 1.197.000 SIT
Stroški mednarodnega sodelovanje se nanašajo na stroške sodelovanja s pobratenimi občinami v tujini. V
letu 2002 smo na povabilo Belgijcev predstavili program dela kulturnih društev v občini. V letu 2004 smo
gostili prijatelje iz Belgije, katerim smo razkazali lepote domače občine in Slovenije.
016.15. INFORMIRANJE – 4.481.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za obveščanje občanov, objavi oglasov, objavi predpisov in druge oblike
obveščanja.
016.16. OBČINSKO GLASILO – 4.078.000 SIT
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Sredstva so bila porabljena za izdajo občinskega glasila ( devet številk, od tega ena dvojna).
016.17. SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA – 1.620.000 SIT
Sredstva te rezerve so namenjena tistim odhodkom, ki jih vnaprej ni bilo mogoče predvideti in financiranju
tistih nalog, katerih izvedba bi presegala planirano višino stroškov.
Sredstva so bila porabljena za:
- šolnina delavcem, ki se šolajo v interesu uprave - 360.362 SIT,
- članarina IMAGO – 250.000 SIT,
- pomoč pri odpravi posledic potresa v Posočju – 1.000.000 SIT,
- refundacija plače za prostovoljnega gasilca – 9.910 SIT;

02. OBRAMBA – 653.000 SIT
022 CIVILNA ZAŠČITA – 653.000 SIT
0220.1. SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE – 653.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nabavo sanitetnega materiala, vreč PP, najem skladišča za potrebe civilne
zaščite, usposabljanje pripadnikov štaba CZ in enote prve medicinske pomoči. Obenem postavka zajema
tudi redno vzdrževanje alarmnih naprav.

03. JAVNI RED IN VARNOST – 35.496.000 SIT

032 PROTIPOŽARNA VARNOST – 35.496.000 SIT
032.1. GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE – 4.000.000 SIT
Sredstva so na podlagi pogodbe namenjena dejavnosti reševalne službe.
032.2. PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA – 6.489.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za osnovno dejavnost PGD v skladu z programi za izvajanje javne gasilske
službe in v skladu s pogodbo med PGD in občino ter za vzdrževanje zaščitne opreme, tehnike, avtomobilov
in gasilskih domov.
032.3 GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA – 2.879.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za dejavnost GZ Kranjska Gora, dejavnost DMG ter izobraževanje v skladu s
statutom GZ Kranjska Gora in Pogodbo sklenjeno med Občino Kranjska Gora in GZ Kranjska Gora, v
višini 1.899.997 SIT.
GZ Kranjska Gora je bila v letu 2004 organizator 30. zaključnega srečanja gasilcev treh dežel: Furlanije,
Koroške in Slovenije, za kar je bilo porabljenih 499.109 SIT.
Za obnovo gasilskega orodja je bilo porabljenih 479.400 SIT.
032.4. PRENOS POŽARNE TAKSE – 2.273.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada občine
dodeljena PGD Kranjska Gora za nakup kompresorja za polnjenje dihalnih aparatov.
032.5. GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA – 450.000 SIT
Na podlagi pogodb so sredstva namenjena delu postaj GRS Rateče, Kranjska Gora in Mojstrana.
032.6. INVESTICIJE V OPREMO – 7.873.000 SIT
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS 56/99), Uredbe o organiziranju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/99) ter Dolgoročnim planom investicij v
gasilstvo v GZ Kranjska Gora št. 11-02/AM, z dne 18.4.2002, ki je bil poslan na Občino Kranjska Gora, so
bila nakazana sredstva:
PGD Rateče
718.318 SIT,
PGD Gozd Martuljek 965.779 SIT,
PGD Mojstrana
1.688.214 SIT,
PGD Podkoren
965.779 SIT,
PGD Kranjska Gora 2.331.558 SIT,
PGD Dovje
1.203.299 SIT.
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032.7. GASILSKI AVTOMOBILI – 10.132.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Gozd Martuljek.
032.8. OBNOVA GASILSKIH DOMOV – 1.400.000 SIT
Za ureditev stopnic v gasilskem domu v Podkorenu je bilo sofinancirano 1.000.000 SIT, ter za obnovo
vrat PGD Dovje 400.000 SIT.
04. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 303.898.000 SIT

042 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV – 19.374.000 SIT
042.1. INTERVENCIJE V KMETIJSTVO – 8.772.000 SIT
Sredstva so bila razdeljena na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva. Komisija za kmetijstvo je pripravila javni razpis, obravnavala vloge, opravila oglede na terenu
in pripravila predlog za razdelitev sredstev posameznim prosilcem. Sredstva so bila razdeljena za naslednje
namene:
- sofinanciranje težjih pogojev obdelave - 1.697.000,00 SIT
- regresiranje analize krme in zemlje - 176.904,00 SIT
- ureditev pašnikov za govedo in drobnico - 4.587,00 SIT
- sofinanciranje osemenjevanja živine - 731.400,00 SIT
- sofinanciranje analize somatskih celic in uree - 40.790,00 SIT
- sofinanciranje zavarovanja živine - 1.837.087,62 SIT
- program preventivnega zdravstvenega varstva živali - 598.941,30 SIT
- podpora ekološkemu kmetovanju - 274.306,00 SIT
- sofinanciranje investicij v kmečko gospodarstvo in nakupa nove tehnološke opreme na kmetijah 1.491.837,51 SIT
- sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah – 1.000.000 SIT
- izvajanje izobraževanja v kmetijskih in dopolnilnih dejavnostih - 444.427,00 SIT
- podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva - 327.421,22 SIT
- obujanje tradicionalnih kmečkih opravil - 58.402,00 SIT
- sejnine za člane dveh komisij, ki jih imenuje župan (Komisija za kmetijstvo in Komisija za naravne
nesreče) – 89.000 SIT
042.2. KOZOLCI – 385.000 SIT
Občina Kranjska Gora od leta 1995 vodi projekt obnove kozolcev v Zgornjesavski dolini z naslovom
»Kozolci - naša kulturna dediščina« in za obnovo namenja nepovratna proračunska sredstva. V vseh letih je
bilo obnovljenih cca. 100 kozolcev. Sredstva v letu 2004 so bila dodeljena šestim prosilcem na podlagi
javnega razpisa, namenskost je preverila Komisija za kmetijstvo.
042.3. BLAGOVNA ZNAMKA - 103.000 SIT
Sredstva v višini 85.000 SIT so bila porabljena za izdelavo oziroma tisk blagovne znamke (samolepilne
nalepke, obešanke). Za delo komisije (2 strokovnih članov) je bilo porabljenih 18.000 SIT.
042.4. SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI – 266.000 SIT
V skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. 98/99) je Občina dolžna na vsakih 800 psov zagotoviti en boks v
zavetišču za zapuščene živali. V Občini Kranjska Gora je po znanih evidencah registrirano 1174 psov za
kar bi dejansko morali imeti dva boksa. Z lastnikom zavetišča Perun na Blejski Dobravi je bila sklenjena
pogodba za en boks, za kar smo zagotovili 150.000 SIT, prav tako pa je občina dolžna zagotoviti oskrbo
najdene živali za obdobje 30 dni. Za oskrbo je bilo porabljenih 116.000 SIT.
042.5. VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – 424.000 SIT
Urejen dostop na kmetijska zemljišča, vsaj s traktorjem, je osnovni pogoj za obdelovanje zemlje,
vzdrževanje travne ruše in oskrbo živine. Tudi manjša agromelioracijska dela (ravnanje terena, manjša
odvodnjavanja) lahko bistveno pripomorejo k lažji oskrbi zemljišč. Predvsem v hribovskem in planinskem
svetu so potrebni taki posegi v prostor. Dejstvo je, da se večina skrbno opravljenih posegov v prostor po
nekaj letih obraste in ne pomeni velike škode naravi. Dela se planirajo tako, da so negativni vplivi čim
manjši. Sredstva so bila razdeljena na podlagi razpisa.
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042.6. VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST – 9.424.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in čiščenje naslednjih gozdnih cest: Tromeja, Macesnovec,
Tofov graben, Lomiči, Belca, Krnica, Podkoren, Velika dolina, Železnica, Jasna, Mlake, Petelinjek,
izdelava mostu v Logu, izdelava propusta na gozdni cesti Dovje;
045 PROMET – 163.993.000 SIT
045.1.VZDRŽEVANJE DELA NA OBČINSKIH CESTAH – 104.690.000 SIT
TEKOČE VZDRŽEVANJE – 43.428.000 SIT
V poletnem času tekoče vzdrževanje obsega strojno pometanje ( delavec 300 ur – 550.095 SIT, stroj –
1.320.553 SIT ) in ročno čiščenje in vzdrževanje javnih površin, čiščenje muld, koritnic, kanalet,
revizijskih jaškov in propustov ter ponikovalnic; popravilo bankin in vzdrževanje ter utrjevanje
makadamskih poti, sanacija udorov cest in brežin (Pristava, Borovška) in popravilo robnikov; strojno in
ročno košnjo ob občinskih cestah; vzdrževanje odbojnih in varovalnih ograj in drugih ograj; vzdrževanje
mostov; čiščenje, vzdrževanje in zamenjava košev za smeti; vzdrževanje klopi po naseljih; vzdrževanje
občinskih oglasnih panojev; sanacijo divjih odlagališč odpadkov, spomladanske očiščevalne akcije, odvoz
ali uničenje zapuščenih avtomobilov nepoznanih lastnikov; cestarje v rednem delovnem razmerju za
potrebe tekočega vzdrževanja po posameznih KS (skupaj 4,68 delavcev – delavci po KS in mobilna
skupina), ter druga nepredvidena dela s tega področja. Za to so bila porabljena sredstva: stroški dela (4,68
delavca) 9767 ur - 16.114.951 SIT, stroji (unimogi, traktorji, pometač SK 151, kosilnice, itd.) 1464 ur 4.058.151 SIT, razni materiali, storitve, fakture - 2.909.789 sit, kar znaša skupaj 23.082.891 SIT;
Za vzdrževanje javnih parkov in zelenic (ob šolah, parkiriščih) in spominskega parka v Kranjski Gori
(staro pokopališče) ter obrezovanje drevja in grmovnic ob javnih površinah ter zalivanje gredic so bila
porabljena sredstva (delavci (0,32) 676 ur - 1.325.532 SIT, stroji 472 ur - 1.131.726 SIT ), v višini
2.458.000 SIT;
Za obnovo in vzdrževanje pešpoti, klopi in smerokazov so bila porabljena sredstva ( delavci (0,23) 487 ur
– 968.292 SIT, stroji 112 ur – 314.869 SIT, material 589.390 SIT ), v višini 1.922.000 SIT,
za krpanje cestišč in obnovo asfalta so bila porabljena sredstva v višini 8.649.734 SIT, za večja popravila
mostov so bila porabljena sredstva v višini 989.506 SIT,
za za redno vzdrževanje in obnovo prometnih znakov, paraboličnih ogledal in druge vertikalne in talne
signalizacije so bila porabljena sredstva v višini 2.481.623 SIT,
za vodenje komunalnih katastrov so bila porabljena sredstva v višini 1.440.000 SIT,
za vzdrževanje fizične zapore (stebrička) na trgu v Kranjski gori so bila porabljena sredstva v višini
456.805 SIT,
za izdelavo elaborata arhitekturnih ovir so bila porabljena sredstva v višini 466.599 SIT,
za nadaljevanje spremljanja genotoksičnih raziskav za ocenitev kvalitete površinskih voda po izvedeni
kanalizaciji – Zelenci, Pišnica, Sava Kranjska Gora, Sava pod Mojstrano so bila zagotovljena sredstva v
višini 260.000 SIT,
za razna dodatna naročila občine (plakatiranje, vzdrževanje pri ŠPC in drugo) so bila porabljena sredstva v
višini 1.220.842 SIT;
ZIMSKA SLUŽBA – 61.262.000 SIT
sredstva so bila porabljena za označevanje cestišč (količenje), strojno pluženje, posipanje in pregled javnih
površin; odvoz snega; ročno čiščenje po naseljih (mostovi, meteorni jaški, koši za smeti); pripravo hišic za
pesek; prevoz soli in peska; vzdrževanje javnih objektov; za koordinacijo s kooperanti ter dežurstvo in
pripravljenost na domu. V skladu z odlokom se zimska služba usklajuje s krajevnimi skupnostmi. Za to so
bila porabljena sredstva: stroški dela (1,64 delavca) 3433 ur - 6.269.362 SIT, stroji (unimogi, traktorji,
plugi, posipalci, rezkarji, itd.) 6748 ur – 26.254.694 SIT, material: sol 721.550 kg – 21.216.095 SIT, pesek
676,50 m3 – 4.183.814 SIT, pripravljenost na domu 13.263 ur – 3.295.391 SIT, drugi stroški 42.644 SIT,
kar znaša skupaj 61.262.000 SIT;
045.2. VZDRŽ. AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ – 1.352.000 SIT
sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje avtobusnih postajališč (objektov) in redno vzdrževanje
vseh postajališč v občini od Rateč do Kamna in Vršiča (delavci (0,18) 382 ur -713.786 SIT, stroji 638.214
SIT;
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045.3 KOLESARSKE POTI – 2.000.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za obsekavanje trase kolesarske steze na območju Belce, Mojstrane in Gozd
Martuljka.
045.4. NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST – 55.951.000 SIT
S sredstvi je bil zgrajen priključek dovozne ceste s čistilne naprave v Tabrah na regionalno cesto in
asfaltirani naslednji odseki občinskih cest:
- Dovje Na Trati,
- Radovna odsek do Gogala,
- Rateče – ob muzeju.

047 DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 87.332.000 SIT

047.1. ZAVOD ZA TURIZEM – LTO – 71.227.000 SIT
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - 70.679.000 SIT
Postavka 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, v višini 9.448.000 SIT,
obračunane osebne prejemke (regresa za letni dopust za 3 delavce, prehrana med delom in prevoz na delo
in z dela, ter dodatno pokojninsko zavarovanje za leto 2003 (4 meseci) in za leto 2004,
vse skupaj v višini 1.464.000 SIT,
obračunane prispevke delodajalca, v višini 1.521.000 SIT,
obračunanega davka na izplačane plače, v višini 618.000 SIT,
ter materialne stroške (stroški poštnine in telefona, tekočega vzdrževanja prostorov, stroške izobraževanja
(plačila seminarjev, povračila stroškov udeležencem), bančnih stroškov, vzdrževanju računalniških
programov, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev, povračila stroškov (kilometrine, dnevnice in
drugo), zavarovalne premije, ostale neproizvodne storitve. Glede na dogovor s TD Kranjska Gora, ki
posluje na isti lokaciji, si v enakem deležu delijo stroške elektrike, komunale in čiščenja), v višini
6.475.000 SIT.
Zakon o pospeševanju turizma določa, da je ena od dejavnosti, ki jo mora opravljati lokalna turistična
organizacija tudi organiziranje in izvajanje funkcij turistično informacijskega centra na turističnem
območju. To dejavnost lahko opravlja LTO sama ali pa za to pooblasti drugo, za to usposobljeno
organizacijo, za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 14.276.000 SIT.
Za promocijo celovite turistične ponudbe turističnega območja Kranjske Gore (predstavitev turistične
ponudbe na sejmih, borzah, delavnicah, oglaševanje, študijske obiske novinarjev, organizatorjev potovanj
in turističnih agentov, pospeševanje prodaje na podlagi izdelave publikacij, izdelav posebnih paketov za
posamezne ciljne skupine domačih gostov po ugodnih cenah, sodelovanje v akcijah Slovenske turistične
organizacije, sodelovanje pri izdelavi produktnih katalogov na nivoju regije Julijskih Alp in Slovenije,
odnosov z javnostmi ter pripravo promocijsko informativnega materiala – v letu 2004 so izdali letak
BOOM počitnice, zloženko ob Kekčeih dnevih, letake, programe prireditev, mapo Kranjske Gore,
zloženko z animacijskimi programi, karto smučišč, katalog nastanitev in razne plakate ter promocijska
darila z etnološkim značajem in sicer v višini 14.785.000.
Poleg koordiniranja prireditev LTO tudi samostojno organizira prireditve. Sredstva v višini 15.187.000 SIT
so bila namenjena sofinanciranju turističnih prireditev v občini Kranjska Gora prav tako pa animacijskim
programom in izvedbi enotne celostne podobe z imenom »Kekčevo poletje.« Izvedene prireditve v letu
2004 so: tedenske zimske in poletne prireditve, Sleddog, spremljajoče prireditve ob 44. Pokalu Vitranc in
Svetovnem prvenstvu v poletih, Mladi umetniki pod Vitrancem, Imago Slovenije, Otvoritev zimske sezone
in ostale prireditve. Sredstva za sofinanciranje prireditev so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa v
skladu s pravilnikom o kriterijih za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora.
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Za prevoz gostov na smučišča na relaciji Gozd Martuljek – Kranjska Gora – Podkoren je predviden
organiziran avtobusni prevoz. Polovico stroškov krije občina Kranjska Gora, drugo polovico pa turistično
gospodarstvo, ki ima neposreden interes za organizacijo avtobusnih prevozov. Porabljena so bila sredstva v
višini 1.324.000 SIT.
Ob pregledu občinske strategije razvoja in razvojnih programov je bilo ugotovljeno, da je potrebno izdelati
tudi strategijo razvoja turizma v občini Kranjska Gora. Pri izdelavi te so sodelovali predstavniki
turističnega gospodarstva, turističnih društev, sekcija gostincev in druga zainteresirana dejavnost.
Strategija bo služila tudi kot pomoč pri izdelavi prostorskih dokumentov, vrednost SIT 3.500.000 SIT,
Slovensko turistični informacijski portal (STIP) je v letu 2003 zaživel kot slovensko turistični informacijski
portal. Participacija je za občino Kranjska Gora znašala 500.000 SIT. Vzporedno z vzpostavitvijo tega pa
je potekal tudi skupen informacijski sistem (Skupnost Julijske Alpe) in predvideni stroški za leto 2004 so
1.000.000 SIT. V letu 2004 je predviden tudi ponatis informatorja v nakladi 10.000 izvodov –vrednost
300.000 SIT. Prav tako je bil izveden tudi ponatis 10.000 izvodov Info kart naselij in vzdrževanje info
tabel na avtobusnih postajališčih turističnega območja Kranjske Gore – v vrednosti 281.000 SIT.
047.2. INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM – 548.000 SIT
Sredstva v navedeni višini so bila porabljena za nabavo monitorja, platna in prenosnega računalnika;
platno in prenosni računalnik se uporabljata tudi pri projekcijah na trgu, monitor je bilo zaradi dotrajanosti
potrebno zamenjati.
047.3. DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV – 10.759.000 SIT
TD RATEČE – 1.325.000 SIT
Na podlagi finančno 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 2004 planirala ocvetličenje kraja in ocenjevanje urejenosti kraja in domačij,
organizirali bodo razstavo izdelkov ročnih del, pomagali pri aktivnostih v zvezi z zatiranjem komarjev,
organizirali v sodelovanju s KS čistilne akcije, uredili in postavili kažipote in klopce ob sprehajalnih poteh,
organizirali izlet za člane, ki se aktivno udeležujejo akcij, uredili vaško jedro – sofinancirali postavitev
korita.
TD KRANJSKA GORA – 5.300.000 SIT
Na podlagi finančno ovrednotenega delovnega načrta in Pogodbe o sofinanciranju programa turističnega
društva Kranjska Gora, občina Kranjska Gora sofinancira izvedbo turističnih programov. TD Kranjska
Gora je po programu za leto 2004 planirala izvedbo zimskih tedenskih prireditev za goste (nočni pohod z
baklami, izdelava ledenih skulptur, pokušina kuhanega vina, zaključek sezone, teki na smučeh). Poleti pa
gobarske piknike, planinske 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. Poleg tega TD načrtuje tudi
poživitev dogajanja v Podkorenu in planirajo izvedbo prireditev pod imenom Korenški dnevi – večeri pod
lipo.
TD GOZD MARTULJEK – 1.590.000 SIT
Na podlagi finančno ovrednotenega delovnega načrta in Pogodbe o sofinanciranju programa turističnega
društva Gozd Martuljek, je občina Kranjska Gora sofinancirala izvedbo turističnih programov. V okviru
TD je potekal turistični program »Škratova dežela«, ki je bil namenjen otrokom. Izvedli so tudi prireditve,
ki so bile namenjene obiskovalcem Gozd Martuljka: pustovanje, noč čarovnic, kresovanje, baklada,
prireditve ob občinskem prazniku. Poskrbeli bodo tudi za ocvetličenje in izvedli čistilno akcijo ter obnovili
(prebarvali) reklamne table.
TD DOVJE MOJSTRANA – 2.544.000 SIT
Na podlagi finančno ovrednotenega delovnega načrta in Pogodbe o sofinanciranju programa turističnega
društva Dovje Mojstrana, občina Kranjska Gora sofinancira izvedbo turističnih programov. V letu 2004 so
ponovno izvedli osvetlitev Peričnika. Izvedli so tudi predavanja za člane turističnega društva in posodobili
internet strani. Ponatisnili so prospekt in sodelovali na sejmih. Izvedli pa so tudi prireditve in sicer Večer
na vasi in Slovenske večere.
047.4. TEKAŠKE PROGE –5.346.000 SIT
Na področju vzdrževanja prog so bila v letu 2004 opravljena nujna vzdrževalna dela (redna dela in izredna
dela nastala zaradi neugodnih vremenskih razmer), košenje in priprava tekaških prog, ki vsebuje zemeljska
dela, obsekavanje, sekanje in čiščenje podrasti ter vej; odškodnine lastnikom zemljišč (po dogovoru v
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gotovini ali v materialu oz. blagu); strojno teptanje prog.
049 OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 33.199.000 SIT
049.1. POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA – 1.321.000 SIT
Sredstva so bila namenjena subvencioniranju obrestne mere za kredite v skladu s sprejetim pravilnikom, v
višini 1.021.000 SIT ter sofinanciranju vsakoletne razstave obrti in podjetništva, ki jo prireja Območna
Obrtna zbornica Jesenice, v višini 300.000 SIT.
049.2. MREŽA ALPSKIH OBČIN – 893.000 SIT
Občina Kranjska Gora je ustanovna članica »Omrežja alpskih občin« in predstavnica Slovenije v
predsedstvu. Za članstvo se plačuje letna članarina v višini 1.500 €. Kljub temu, da smo bili v letošnjem
letu organizator tega srečanja, pa nismo imeli velikih dodatnih stroškov (kljub temu,da smo jih planirali),
ker so k organizaciji pristopile okoljevarstvene organizacije iz Sloveniji.
0490.3. VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC – 5.852.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za pripravo cvetličnih gred in nasadov (26 lokacij) in cvetličnih korit, nabavo
sadik, zasaditev (spomladanska zasaditev – 14.180 enoletnih sadik, jesenska zasaditev – 17.000 mačeh in
tulipanov) in pletev (368 ur). Dela so bila oddana na razpisu.
0490.4. VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV – 315.000 SIT
Sredstva so bila porabljena tekoče vzdrževanje, ki obsega: spomladansko čiščenje, vzdrževanje grobišč in
spomenikov, košnjo, zasaditev, nabavo sadik in pletev.
049.5. ZATIRANJE KOMARJEV V RATEČAH – 396.000 SIT
Strošek delovnih akcij in nabava preparata BTI za zatiranje komarjev v Ratečah.
049.6. UREDITEV POKOPALIŠČ – 999.000 SIT
Sredstva so bila namenjena parcelaciji in ureditvi novega dela pokopališča v Kranjski Gori.
049.7. MOSTOVI IN BRVI – 13.316.000 SIT
Proračunska sredstva so bila porabljena za realizacijo naslednjih projektov:
novogradnja podrtega mostu čez Trebižo v Ratečah
rekonstrukcija mostu čez Savo v Logu (Žunov most)
rekonstrukcija mostu čezu Savo na Belci (Malnikov most)
rekonstrukcija brvi v Mojstrani na Prodih (Modra brv);
0490.8. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – 10.208.000 SIT
Proračunska postavka zajema kupnino za zemljišča uporabljena za cesto v Srednji Vrh (3.202.500 SIT),
stroški notarskih overovitev pogodb (293.940 SIT), geodetske storitve – odmere zemljišč (4.159.183 SIT),
geodetski posnetki (892.988 SIT), stroški davka na promet nepremičnin, ki jih je kupovala občina (203.198
SIT), stroški plačila odškodnine za služnost komunalnih vodov in naprav pri ČN Tabre (200.061 SIT),
stroški zakupa zemljišč za parkirišči v Gozd Martuljku (204.600 SIT), stroški cenitve nepremičnin
(705.930 SIT), objava javne ponudbe za prodajo zemljišč za ŠPC (345.600 SIT) .

05. VARSTVO OKOLJA – 273.683.000 SIT

051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI – 24.345.000 SIT
051.1. ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA – 19.345.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbah za dokončanje investicije (17.389.494 SIT),
nakup zemljišč in odškodnin, cenitev, notarskih overitev, parcelacije, itd. (871.026 SIT), sofinanciranje
stroškov občini Jesenice za pridobitev dovoljenj (1.000.000 SIT), ter stroške javnega naznanila in tehničnega
pregleda (84.656 SIT)
051.2. EKO OTOKI – 5.000.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje vzpostavitve sistema ločenega zbiranja odpadkov v Ratečah,
Kranjski Gori, Logu, Belci in Zgornji Radovni.
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052 RAVNANJE Z ODPADNO VODO – 249.338.000 SIT
052.1. VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE – 1.824.000 SIT
sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje meteorne kanalizacije, ki obsega čiščenje izpustov in
jaškov ter obnovo izpusta meteorne kanalizacije z Dovjega v Savo.
052.2. METEORNA KANALIZACIJA – INVESTICIJE – 1.999.000 SIT
sredstva so bila porabljena za sanacijo po neurju - izpust v Trebižo v Ratečah
052.3. FEKALNA KANALIZACIJA – INVESTICIJE – 32.945.000 SIT
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje ČN v Vratih, izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju
Belca (taksa za obremenjevanje vode), poplačilu priključnin in stroškov dokumentacije.
052.4. STORITVE REŽIJSKEGA OBRATA – 212.570.000 SIT
Sredstva za delovanje režijskega obrata zajemajo kapitalske stroške za leto 2004, obratovalne stroške ČN
Tabre, stroške delovanja ČN Jesenice v skladu z lastništvom in administrativne stroške za zaračunavanje
storitev čiščenja in odvajanja odpadnih voda.

06. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ – 36.974.000 SIT
061 STANOVANJSKA DEJAVNOST – 5.044.000 SIT
061.1. OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU – 2.033.000 SIT
So obveznosti do Republiškega stanovanjskega sklada (20% kupnin) ter do Odškodninskega sklada RS
(10% kupnin);
061.2. INVEST.VZDRŽ. POSL.PROSTOROV IN STANOVANJ – 2.171.000 SIT
Sofinanciranje strehe na stavbi Ul.dr.Josipa Tičarja 2 v sorazmernem deležu lastnine t.j. 1/3 kar predstavlja
670.000 SIT,
Obnova tlakov v stanovanju Ul. dr.Josipa Tičarja 9, 11,2% delež, kar predstavlja 501.000 SIT,
Izvedba priklopov na kanalizacijo: KS Rateče, TD Kranjska Gora, kulturni dom Dovje 1.000.000 SIT;
061.3. IZGRADNJA, NAKUP STANOVANJ – 840.000 SIT
Priprava dokumentacije - idejna zasnova za izdelavo stanovanj v mansardi Rateče 18;
062 DEJAVNOSTI NA POD. PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA – 4.024.000 SIT
062.1. URBANIZEM - SPREMEMBE DRUŽBENEGA PLANA IN PUP – 1.416.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za pripravo ocene stanja na področju prostora.
062.2. URBANIZEM-IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE – 2.608.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za pripravo ureditvenega načrta – golf.

063 OSKRBA Z VODO – 5.551.000 SIT
063.1. VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA – 1.982.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za postavitev štirih hidrantov na Dovjem in tekoče vzdrževanje hidrantnega
omrežja.
063.2. VODOVODNO OMREŽJE-INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE – 3.569.000 SIT
Sredstva bodo porabljena za:
raziskave vodnih virov- pridobitev dovoljenja za raziskovalno vrtino Jurež
zaščita vodnih virov – obnova vodovodnega zajetja Tamar, Korensko sedlo, Radovna, izdelava
primarnega omrežja za naselje Zgornje Rute.
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064 CESTNA RAZSVETLJAVA – 22.355.000 SIT
064.1. JAVNA RAZSVETLJAVA – 16.861.000 SIT
Postavka obsega:
- vzdrževanje semaforjev in svetlobne prometne signalizacije (kontrola, menjava žarnic in
avtomatike v znesku 610.000 SIT,
- porabo elektrike za javno razsvetljavo v znesku 7.757.000 SIT,
- tekoče vzdrževanje javne razsvetljave – 828 svetilk, 40 omaric - prižigališč, 37,3 km vodov
(kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk, obnova in zamenjava drogov in omrežja ter
namestitev novih prosto stoječih električnih omaric, prenesenih iz trafo postaj v lasti Elektro
Žirovnice) v znesku 6.518.000 SIT in
- novoletno svetlobno okrasitev 1.976.000 SIT;
064.2. JAVNA RAZSVETLJAVA-INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE – 5.494.000 SIT
- Mojstrana – Triglavska ulica – 3.210.000 SIT,
- Gozd Martuljek – Srednji vrh 1.379.000 SIT,
- Kranjska gora – Log – Borovška 905.000 SIT,

07 ZDRAVSTVO - 14.383.000 SIT
076 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA – 14.383.000 SIT
076.1. PREVENTIVNO ZDRAVSTVENI UKREPI – 1.530.000 SIT
Občina je dolžna po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotavljati mrliško
pregledno službo, ki obsega mrliške oglede, obdukcije, stroške prevoza ter kritje pogrebnih stroškov tistim,
ki nimajo svojcev ali pa ti niso sposobni poravnati teh stroškov.
076.2. AMBULANTA MOJSTRANA – 9.393.000 SIT
1. sredstva v višini 307.000 SIT so bila porabljena za plačilo elektrike,
2. sredstva v višini 9.086.000 SIT pa za pričetek del obnove ambulante.
076.3. ZDRAVSTVENI DOM KRANJSKA GORA 3.460.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne in tehnične dokumentacije.
08. REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROF. ORG. – 118.691.000 SIT

081 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE – 35.532.000 SIT
081.1. DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV – 31.500.000 SIT
Sredstva so bila razdeljena v skladu s Pravilnikom o načinu vrednotenja športnih programov v Občini
Kranjska Gora (UVG, št. 26/99 in sicer na podlagi javnega razpisa. Vključena so tudi sredstva za dejavnost
Športne zveze Jesenice (pogodba).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

društvo
ŠD Varpa Gozd Martuljek
TOP TEN Mojstrana
DU Dovje-Mojstrana
PD Dovje-Mojstrana
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
DU Rateče-Planica
PD Rateče-Planica
Društvo invalidov Kranjska Gora
ŠD Dovje-Mojstrana

SIT
139.566
2.529.996
25.133
506.413
394.140
31.416
27.489
109.956
604.784
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

ŠD Planica
OŠ 16.decembra Mojstrana
ASK Kranjska Gora
Košarkarski klub Mojstrana
PD Gozd Martuljek
ŠD Kranjska Gora
TK Mojstrana
ŠD lednih plezalcev Mojstrana
Športna zveza Jesenice

6.659.930
157.080
5.635.075
10.472
134.565
2.421.676
989.355
0
206.000

Nagrajevanje profesionalnih in amaterskih trenerjev:

1.
2.
3.
4.

društvo
TD TOP TEN Mojstrana
ŠD Planica:
ASK Kranjska Gora
ŠD Kranjska Gora- košarka

profesionalni trenerji
294.726
3.414.146
5.145.000
0

amaterski trenerji
803.468
600.000
500.000
160.000

081.2. ŠPORTNI DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM – 1.171.000 SIT
društvo
obdobje
št.točk
SIT
Ime in priimek disciplina
svetov.
Dejan Košir
deskanje
ASK
1.6.20035000
117.100
razred
Kr. Gora
31.5.2007
medn.
Martina Čufar
športno
PD Dovje- 1.2.20044000
93.680
razred
plezanje
Mojstrana
31.1.2006
Jure Košir
alpsko
ASK
1.6.20024000
93.680
smučanje
Kr.Gora
31.5.2004
Uroš Pavlovčič
alpsko
ŠD Dovje- 1.6.20024000
93.680
smučanje
Mojstrana
31.5.2005
Andrej Šporn
alpsko
ASK
1.6.20034000
93.680
smučanje
Kr. Gora
31.5.2005
Soklič Matej
tek
na ŠD Planica
1.6.20034000
93.680
smučeh
31.5.2005
Gregorin Teja
tek
na ŠD Planica
1.6.20034000
93.680
smučeh
31.5.2005
perspek. Rabič Urška
alpsko
ASK
1.6.20033000
70.260
razred
smučanje
Kr. Gora
31.5.2004
državni Sadikovič Damir alpsko
ASK
1.6.20032000
46.840
razred
smučanje
Kr. Gora
31.5.2004
Razingar Polona alpsko
ASK
1.6.20032000
46.840
smučanje
Kr. Gora
31.5.2004
Lah Gaber
tek
na ŠD Planica
1.6.20032000
46.840
smučeh
31.5.2004
Jakša Matej
tek
na ŠD Planica
1.6.20032000
46.840
smučeh
31.5.2004
Dolhar Aleš
tek
na ŠD Planica
1.6.20032000
46.840
smučeh
31.5.2004
Tomaž Knafelj
deskanje
ASK
1.6.20032000
46.840
Kr. Gora
31.5.2004
Kocjan Matjaž
kegljanje na ŠD Planica
1.6.20032000
46.840
ledu
31.5.2004
Sluga Miran
kegljanje na ŠD Planica
1.6.20032000
46.840
ledu
31.5.2004
Špolad Jože
kegljanje na ŠD Planica
1.6.20032000
46.840
ledu
31.5.2004
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081.3. VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK – 452.000 SIT
Sredstva so namenjena planinskim društvom v občini, razdelijo se na podlagi prijav društev na javni razpis
za sofinanciranje programov športa.
društvo
PD Gozd Martuljek
PD Dovje-Mojstrana

NAMEN
SIT
262.000,00 helikopterski prevoz tovora, vzmetnici -bivak pod
Špikom
190.433,00 redni pregledi in vzdrževanje 13 registriranih poti v
Julijskih Alpah in Karavankah

081.4. VZDRŽEVANJE OBJEKTOV – 1.666.000 SIT
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa naslednjim
društvom:
DRUŠTVO
UPOKOJENCEV
DOVJEMOJSTRANA
ŠPORTNO
DRUŠTVO
VARPA
GOZD
MARTULJEK
PLANINSKO DRUŠTVO GOZD MARTULJEK

15.000

Nabava kegljev

100.000

lopa za rekvizite

61.557,66

Posodobitev umetna plezalna stena

ŠPORTNO DRUŠTVO KRANJSKA GORA

589.000

ALPSKI SMUČARSKI KLUB KR.GORA
TENIŠKI KLUB MOJSTRANA

300.000
200.000

TENIŠKO DRUŠTVO TOP TEN MOJSTRANA

200.000

izravnava nogometnega igrišča pri
Porentovem domu
Kombiji
nakup opreme za vzdrževanje garderobno
sanitarnega objekta
Sanacija in ureditev teniških igrišč

ŠD lednih plezalcev Mojstrana

200.000

Napeljava novih cevovodov za izdelavo ledu

081.6. INVESTICIJSKA DEJAVNOST V PLANICI – 743.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za stroške nadzora.

082 KULTURNE DEJAVNOSTI – 83.159.000 SIT

082.1.

GORNJESAVSKI MUZEJ JESNICE
MUZEJ PLAČE
MUZEJ, NADOMESTILA,OSTALI PREJEMKI
MUZEJ - PRISPEVKI PLAČ
ODKUP MUZEJSKEGA GRADIVA
MUZEJ -DAVEK NA PLAČE
MUZEJ -MATERIALNI STROŠKI
MUZEJ -RAZSTAVNA DEJAVNOST

082.2.

GLEDALIŠČE T. ČUFAR JESENICE
GLEDALIŠČE PLAČE
GLEDALIŠČE OSEBNI PREJEMKI
GLEDALIŠČE PRISPEVKI PLAČ
GLEDALIŠČE DAVEK NA PLAČE
GLEDALIŠČE MATERIALNI STR.
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19.553.000
11.549.000
2.508.000
1.799000
304.000
474.000
1.578.000
1.341.000
4.414.000
2.475.000
323.000
386.000
120.000
846.000

GLEDALIŠČE MLADINSKI PROGRAM
GLEDALIŠČE -SOFINANC.NAKUPA ABONMAJEV
082.3.

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
KNJIŽNICA PLAČE
KNJIŽNICA OSEBNI PREJEMKI
KNJIŽNICA PRISPEVKI PLAČ
KNJIŽNICA DAVEK NA PLAČE
KNJIŽNICA MATERIALNI STR.
KNJIŽNICA NABAVA KNJIG

154.000
110.000
15.158.000
7.326.000
1.259.000
1.345.000
356.000
2.103.000
2.769.000

V javnem zavodu Gornjesavski muzej Jesenice niso bila porabljena vsa sredstva iz naslova plač in
nadomestil, ker tri mesece na delovnem mestu vodja NOE Mojstrana ni bil nihče zaposlen (vodja pa je bila
na porodniškem dopustu).
Tudi v Občinski knjižnici Jesenice je bilo zaradi daljše bolniške odsotnosti delavke porabljenih manj
sredstev od planiranih.
082.4. DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV – 2.237.000 SIT
Sredstva so se razdelila na podlagi izvedenih programov kulturnih društev. Vključena so tudi sredstva v
višini 200.000 za sofinanciranje abonmaja KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora.
KPD Podkoren
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
KD A.Plantau Kranjska Gora
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana
Abonma KPD Josip Lavtižar Kr.Gora

258.256
564.935
429.350
784.452
200.000

082.5. MATERIALNI STROŠKI KUD-ov – 2.023.000 SIT
Sredstva v višini 1.265.404 SIT so bila porabljena za:
- 750.414,00 SIT za nagrado upravniku kulturnega doma na Dovjem
- 252.240 SIT za materialne stroške doma (ogrevanje, zavarovanje, ključavnice, stekla)
- 262.750 SIT pa za stroške rednega vzdrževanja doma v višini (senčila, mikrofoni, olje…).
Sredstva v višini 760.596 SIT pa za materialne stroške kulturnih društev:
KPD Podkoren
35.824
KPD Josip Lavtižar
356.263
KD A.Plantau
43.202
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana
325.307
082.6. ALJAŽEVI DNEVI – 600.000 SIT
Sredstva so bila namenjena izvedbi Aljaževih dni, ki potekajo konec avgusta v Mojstrani. Izvajalec je
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana.
082.7. LAVTIŽARJEVI DNEVI- 600.000 SIT
Sredstva so bila namenjena izvedbi Lavtižarjevih dni, ki potekajo meseca oktobra v Kranjski Gori,
izvajalec pa je KPD Josip Lavtižar Kr.Gora..
082.8. KULTURNI PROJEKTI – 1.041.000 SIT
Sredstva so namenjena različnim projektom, katerih organizator je občina, vključena so tudi sredstva v
višini 300.000 SIT za knjigo Mira Rabiča »Kronika - 90 let kulture na Dovjem«, 250.000 SIT za knjigo
Stanka Koširja »Poln kufr ga mam«, 60.000 Sit za knjigo Rade Polajnar »Vzemite si čas«…:
082.9. MEDOBČINSKO SODELOVANJE –624.000 SIT
Sredstva so 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, ki s
svojim delovanjem pokriva območje treh občin.
082.10. PIHALNI ORKESTER JESENICE - KRANJSKA GORA – 1.241.000 SIT
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Občina Kranjska Gora in Občina Jesenice sofinancirata dejavnost pihalnega orkestra. Sredstva so
namenjena delovanju orkestra in se dodelijo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti
orkestra.
082.11. ZELENCI – 495.000 SIT
Sredstva so se porabila za pripravo in tisk zloženk.
082.12. MUZEJ RATEČE – 34.533.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za dokončanje muzeja v Ratečah.
082.13. INVESTICIJA V OBČINSKO KNJIŽNICO – 640.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za knjižnico v Ratečah.
09. IZOBRAŽEVANJE – 161.378.000 SIT

091 PREDŠOLSKA VZGOJA – 82.230.000 SIT
Občina je dolžna na podlagi Zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter
prispevkom staršev, ki ga na podlagi vloge za znižano plačilo vrtca staršev določi strokovna služba občine.
Razlika v plačilu je bila za otroke iz vrtcev pri obeh osnovnih šolah v Občini, krita še za otroke, ki
obiskujejo vrtce na Jesenicah, v Ljubljani, Žirovnici, Radovljici, Kranju, Medvodah, na Bledu in Vrhniki.
091.2. INVESTICIJE V VRTCE – 2.061.000 SIT
Sredstva so bila namenjena obnovi opreme vrtca v Ratečah (1.100.000 SIT) in nakupu opreme za izvajanje
jasličnega oddelka v Mojstrani (961.000).

092 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE- 79.148.000 SIT
092.1. OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA
SREDSTVA ZA PLAČE
SREDSTVA ZA PRISPEVKE
SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE
SREDSTVA ZA DODATNI PROGRAM
ŠPORTNI RAZRED
SREDSTVA ZA OGREVANJE

20.919.000
2.154.000
397.000
5.899.000
5.050.000
1.167.000
6.252.000

092.2. OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA
SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE
SREDSTVA ZA DODATNI PROGRAM
SREDSTVA ZA OGREVANJE

10.399.000
3.715.000
2.907.000
3.777.000

092.3. OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR
OŠ P.STRAŽIŠAR MATERIAL.STR.
OŠ P.STRAŽIŠAR OGREVANJE
OŠ P.STRAŽIŠAR TEKOČE VZDRŽ.
DODATNI PROGRAM
OŠ P.STRAŽIŠAR INVESTICIJE
092.4. LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
092.5.

1.000.000
203.000
532.000
122.000
41.000
102.000
44.000
44.000

GLASBENA ŠOLA JESENICE
GLASBENA ŠOLA OSEBNI PREJEMKI
GLASBENA ŠOLA MATERIAL.STR.
21

1.932.000
766.000
570.000

GLASBENA ŠOLA - OGREVANJE
GLASBENA ŠOLA TEKOČE VZDRŽEV.
GLASBENA ŠOLA VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA
PROTORA

352.000
178.000
66.000

092.6. PREVOZNI STROŠKI ZA UČENCE OSNOVNIH ŠOL – 17.060.000 SIT
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati
sredstva za prevoze učencev osnovne šole, katerih prebivališče je oddaljeno od šole več kot 4 kilometre.
Vključeni so tudi učenci, ki obiskujejo OŠ Polde Stražišar na Jesenicah (avtobusne karte in kombi prevoz
iz Radovne na Jesenice - v eno smer). Prav tako vozi kombi tudi otroke iz Srednjega vrha.
092.7. FAKULTATIVNI POUK – 1.106.000 SIT
Fakultativni pouk se izvaja v OŠ Mojstrana, sredstva so bila zagotovljena za izvajanje pouka:
računalništvo od 6.-8.razreda (569.000 SIT), angleški jezik v 4.razredu (284.000 SIT) in okoljska vzgoja
(208.000 SIT).
92.8. POSEBNE AKCIJE ŠOL – 2.268.000 SIT
 OŠ Kranjska Gora
Zdrava šola
udeležba na tekmovanjih pevskih zborov
sodelovanje vrtca z Italijo in Avstrijo
likovni natečaji
sodelovanje 1.razreda devetletke s tujino
 OŠ Mojstrana
Eko šola
Unesco šola
Turistični krožek
Mala glasbena šola
Comenius

500.000,00
62.091,00
317.583,28
100.000,00
74.238,80
1.053.913,08
339.905,00
364.059,00
150.000,00
190.000,00
170.123,00
1.214.087,00

092.9. ŠOLA V NARAVI – 2.637.000 SIT
 OŠ Kranjska Gora
plavanje vrtec (Kr.Gora in Rateče)
plavanje 1.r.
smučanje vrtec (KG in R)
smučanje 3.r.
tek na smučeh vrtec (oprema)
tek na smučeh šola (oprema)
planinska šola 7.r.devetletkenaravoslovni tabor 1.r.devetletke

140.000
88.519
213.100
209.000
60.000
150.000
300.000
200.000
1.360.619

 OŠ Mojstrana
gorniški tabor v Vratih
mednarodni tabor v Grenoblu
smučarski tečaj 1. r. devetletke
tečaj smučanja 2. r.osemletke
tečaj smučanja 4. r. osemletke

120.000
988.000
48.000
40.000
80.000
1.276.000

092.10.VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA – 1.429.000 SIT
Sredstva so bila namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje stavb ter nakupu in obnovi osnovne
opreme in sicer v prvi vrsti za nujna vzdrževalna dela ( 858.000 SIT OŠ J.Vandota v Kranjski Gori in
571.000 SIT OŠ 16. december Mojstrana)
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092.11. INVESTICIJE V OŠ JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA – 15.501.000 SIT
Namen
Učilnica za devetletko
Učila za devetletko
Menjava oken
Računalniška oprema
Predelna stena za prvo triletje
Vgradnja termostatskih ventilov

SIT
2.000.000
1.000.000
7.981.795
2.007.000
1.094.557
1.417.917
15.501.269

092.12. INVESTICIJE V OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA – 4.853.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije
10. SOCIALNO VARSTVO – 51.335.000 SIT

109 DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI – 51.335.000 SIT
109.1. PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV – 10.061.000 SIT
Sredstva so namenjena zdravstvenemu zavarovanju občanov, ki so do plačila obveznega zdravstvenega
zavarovanja upravičeni po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
109.2. ZDRAVSTVENA KOLONIJA – 400.000 SIT
Sredstva so bila namenjena letovanju otrok v zdravstvenih kolonijah, v letovišču Pineta-Novigrad je 14 dni
letovalo 15 otrok, prispevek občine na otroka je znašal 26.670,00 prispevek staršev pa 10.370,00 SIT.
109.3. CENTER ZA SOCIALNO DELO – 1.739.000 SIT
Zakon o socialnem varstvu je do sredine leta nalagal občini zagotavljanje sredstev za izvajanje javne službe za
osebno pomoč (svetovanje, urejanje in vodenje, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje in
izboljšanje socialnih zmožnosti), vključena pa so tudi sredstva za opravljanje drugih storitev, ki jih CSD
Jesenice opravlja za potrebe Občine Kranjska Gora (denarne socialne pomoči, brezdomci…) .
109.4. PREVENTIVNI PROJEKTI Z MLADIMI – 662.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi razpisa dodeljena sledečim izvajalcem preventivnih projektov na področju dela z
mladimi:
DPM Dovje-Mojstrana
Počitniške dejavnosti
100.000
Župnija Dovje
Oratorij
50.000
Društvo CPM
Svetovalnica za mlade 36.000
136.000
Izobraževanje za mladinske
delavnice: 100.000
CSD Jesenice
Prostovoljno delo z mladostniki
256.000
DPM Kranjska Gora
Letovanje na morju: 70.000
120.000
Aktivno preživljanje prostega
časa: 50.000
109.5. DELOVANJE LAS-PREPREČEVANJE ODVISNOSTI – 2.016.000 SIT
Sredstva so bila namenjena delovanju Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti: predavanja,
akcija Veter v laseh, Mednarodni dan družine, zloženke počitnice, preventivni mesec, igra Katarina, Vodeno
preživljanje počitnic:
KUD Jaka Rabič DovjeMojstrana
KUD Jaka Rabič DovjeMojstrana
KUD Jaka Rabič Dovje-

pustovanje
triglavske pravljice (priprava programa, nastop na
vasi)
počitniška matineja
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20.000
30.000
20.000

Mojstrana
PD Dovje-Mojstrana- mladinski
odsek
PD Dovje-Mojstrana- mladinski
odsek
PD Dovje-Mojstrana- mladinski
odsek
Župnija Kranjska Gora
Župnija Rateče-Planica
Občinska knjižnica Jesenice
Občinska knjižnica Jesenice
Občinska knjižnica Jesenice
Društvo Center za pomoč mladim

planinski tabor Krn

40.000

tabor za mlade nadzornike TNP

20.000

mednarodni planinski tabor
oratorij za otroke
rafting Soča
počitniške delavnice v Kranjski Gori
počitniške delavnice v Mojstrani
počitniške delavnice v Ratečah
Igrajmo se v Rutah

100.000
120.000
60.000
40.000
40.000
11.731
40.000

109.7. HUMANITARNE ORGANIZACIJE – 1.470.000 SIT
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa sledečim organizacijam:
Šentgor Radovljica
Društvo invalidov Občine Kranjska Gora
AURIS Kranj
Društvo Krma
Sonček Zgornje Gorenjske
DPM Dovje-Mojstrana
Društvo diabetikov Jesenice
OZ RK Jesenice
Ozara Slovenija
Društvo sožitje Jesenice-Kranjska Gora-Žirovnica

13.120
236.160
52.480
39.360
91.840
236.160
91.840
340.000
225.000
144.320

109.8. ZAVODSKO VARSTVO – 19.637.000 SIT
Stroški predstavljajo kritje dela stroškov nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki jih pokriva
proračun, v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje oskrbnine in če nimajo zavezancev, ki
bi bili dolžni in sposobni plačevati razliko.
109.9. DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN – 266.000 SIT
Občina je v letu 2004 na podlagi Zakona o socialnem varstvu in odločbe, ki jo je izdal Center za socialno delo
Jesenice, prejemnikom denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, prispevala del sredstev za plačilo
najemnine socialnega stanovanja.
109.10. SOCIALNE POMOČI – 874.000 SIT
Sredstva za pomoč socialno ogroženim so bila namenjena denarnim pomočem, ki jih na podlagi predlogov
pristojnih institucij odobril župan.
109.11. REGRESIRANA PREHRANA – 1.435.000 SIT
Se na podlagi dokumentiranih zahtevkov šol plačuje socialno ogroženim učencem (kosila) iz OŠ Kranjska
Gora (745.972 SIT), OŠ Mojstrana (445.200 SIT) in OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice (243.828 SIT).
109.12. JAVNA DELA – 1.608.000 SIT
Sredstva so bila namenjena izvajanju programov javnih del in sicer izvajanju skupnih programov z občinama
Jesenice in Žirovnica (programi na področju socialnega varstva in šolstva) in izvajanju programov javnih del v
Občinski knjižnici Jesenice in Gornjesavskem muzeju Jesenice.
109.13. POMOČ NA DOMU – 4.086.000 SIT
Sredstva so bila namenjena izvajanju javne službe – socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo za našo
občino izvaja Dom upokojencev dr.Franceta Bergelja na Jesenicah.
109.14. DODATEK ZA NOVOROJENCE – 1.724.000 SIT
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Sredstva so bila na podlagi vlog staršev namenjena kot enkratna denarna socialna pomoč staršem ob rojstvu
novorojenčka ( v skladu s Pravilnikom o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska
Gora).Izdanih je bilo 32 odločb, prispevek na otroka pa je znašal 52.300,00 SIT.
109.15. VARNA HIŠA – 357.000 SIT
154.000 SIT so znašali stroški dela in materialnih stroškov delovanja varne hiše.
Sredstva v višini 202.000 SIT pa so bila namenjena za investicijsko vzdrževalna dela.
109.16. OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA – 5.000.000 SIT
Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.
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