OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA
ZA LETO 2005

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 2005 zajemajo vsa vplačila, ki so bila vplačana v občinski proračun od 1.1. do
31.12.2005 in med odhodki izdatke, ki so bili izplačani iz proračuna v istem obdobju.
Za leto 2005 je bilo realiziranih 1.452.567.000 SIT prihodkov in 1.425.113.000 SIT odhodkov. Presežek
prihodkov nad odhodki je bil 27.454.000 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb je bil realiziran v višini 130.000.000 SIT, tako da je končni presežek
odhodkov nad prihodki 102.546.000, ki se bo v višini 101.119.000 SIT pokrival iz presežka prihodkov
proračuna preteklih let, 1.427.000 SIT pa iz presežka prihodkov krajevnih skupnosti.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI PRIMERNE PORABE – 732.937.000 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 2005 Ministrstva za
finance RS
- v tisoč tolarjih
477.027
1. Realizirani prihodki po 21. členu ZFO*
2. Realizirani prihodki po 22. členu ZFO (del)*
36.069
3. Ostali prih. po 22. členu ZFO (kalkulativna ocena)*
13.844
4. Ocena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča*
33.495
5. Skupni lastni prihodki občine
560.435
6. Izračunan obseg primerne porabe leta 2005
615.612
7. Pripadajoča finančna izravnava
55.177
8. Preplačila finančne izravnave iz leta 2004
20.158
9. Nakazana fin. izravnava od 1.1.-31.12.2005
41.685
10. Nakazana fin. izravnava od 1.1.-31.12.2005 s prepl.2004
61.843
10. Prihodki nad primerno porabo
0
11. Preplačilo finančne izravnave iz leta 2005
6.666

*obrazložitev lastnih prihodkov:
- prihodki občin ( od zap.št. 1 do 4 ) so vsebinsko zajeti na enak način, kot je bil na Vladi RS
sprejet ponoven izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2005 in
je bil poslan županom občin 19.10.2005.
- 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 1.1.2005 do 31.12.2005 na
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podlagi podatkov Uprave RS za javna plačila. Ti prihodki so zajeti po enakem načinu, kot so
bili zajeti pri oceni lastnih prihodkov v tabelah 5,6,7 in 8 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 10, stolpec 6, ob predpostavki, da bi jih občina dejansko
udejanila.
Pod zap.št. 4 je prikazana ocena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je enaka
sprejeti oceni za leto 2005 ( ne glede na dejansko realizacijo).

1.1. Prihodki po 21.členu ZFO 477.187.000 SIT
1.1.1. Dohodnina ( 35%) 404.514.000 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 65.530.000 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 1.494.000 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 1.365.000 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 4.284.000 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 255.750.000 SIT
1.2.1. Davek od premoženja 28.612.000 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,
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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 511.000 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 90.407.000 SIT
Turistično takso ( zavezance za plačilo, turistična taksa za lastnike počitniških hiš oziroma počitniškega
stanovanja, turistična taksa za lastnike plovil, določanje višine turistične takse, oprostitev plačila
turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, evidenco oprostitev plačila turistične
takse, rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo, spremljanje in nadzor nad pobiranjem
turistične takse), opredeljuje Zakon o spodbujanju turizma (Ur.list RS, št. 2/2004) v členih 23. do
vključno 32. člena. Druga elinea 2. točke 20. člena omenjenega zakona določa, da je turistična taksa
namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, opredeljenih v 21. členu istega zakona.
Vrednost točke turistične takse usklajuje Vlada RS enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih
potrebščin (s 1.1.2005 je določena vrednost točke 22 tolarjev).
1.2.5. Komunalne takse 11.939.000 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 2.975.000 SIT
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih. Višino pristojbine in
razporeditev sredstev določa Vlada RS s posebno uredbo. Sredstva so namenska za vzdrževanje gozdnih
cest, na odhodkovni strani postavka 04.2.4. Takso odmerja davčna uprava. Zaradi sprememb Zakona o
davčnem postopku sredstva za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2005 niso bila v celoti pobrana in
razporejena občinam. Ocenjujemo, da je izpada omenjenih prihodkov približno 2.000.000 SIT.
Pričakujemo, da bo davčni organ omenjena sredstva pobral in razporedil občinam do konca marca 2006.
1.2.7. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 112.847.000 SIT
Nadomestilo je uvedeno na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih. Odločbo o odmeri izda davčna uprava
na podlagi sklenjene pogodbe.
1.2.8. Prihodki od podeljenih koncesij 4.000.000 SIT
Koncesijske dajatve za izkoriščanje vodnega potenciala reke Save Dolinke so uvedene na podlagi Uredbe
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10MW nazivne moči,
za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje.
1.2.10. Drugi prihodki 1.719.000 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 2.740.000 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 032004. na odhodkovni strani).
Taksa je namenjena gasilski dejavnosti in predstavlja investicijski transfer.

II. PRIHODKI PO 25. ČLENU ZFO - 648.894.000 SIT
2.1. Prihodki od premoženja 65.731.000 SIT
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2.1.1. Prihodki od prodaje premoženja 24.431.000 SIT
2.1.1.1. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 16.314.000 SIT
Stavbna zemljišča so bila prodana na podlagi programa prodaje stvarnega nepremičnega premoženja za
leto 2005, ter na podlagi sklepov občinskega sveta.
2.1.1.4. Prihodki od prodaje stanovanj na trgu 8.117.000 SIT
To so prihodki prodaje stanovanja na trgu (delitvena bilanca) ter prodaje na podlagi sklepa občinskega
sveta.
2.1.2. Prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu 3.762.000 SIT
Med te prihodke vštevamo vse kupnine stanovanj, ki jih je občina prodala na podlagi stanovanjskega
zakona in predčasna poplačila le teh.
2.1.3. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in zemljišč 4.257.000 SIT
V te prihodke vključujemo najemnine poslovnih prostorov in zemljišč na podlagi najemnih pogodb.
2.1.4. Prihodki odlagališča Mala Mežaklja 6.046.000 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 12.779.000 SIT
Taksa za obremenjevanje okolja predstavlja prihodek od taks za obremenjevanje vode, ki jo zaračunava
JP Komunala d.o.o. in je uvedena z Uredbo o taksi za obremenjevanje vode na podlagi Zakona o varstvu
okolja. Taksa je prihodek republiškega proračuna. V kolikor pa se zbrana taksa nameni za zmanjšanje
onesnaževanja voda, Ministrstvo za okolje in prostor s posebno odločbo sredstva odstopi investitorju.
Zbrana sredstva so bila porabljena za gradnjo kanalizacije v naselju Belca.
2.1.6. Taksa za obremenjevanje okolja –odpadki 14.066.000 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 sanacijo in širitev odlagališča odpadkov na Mali Mežaklji.

2.2. Prihodki občanov za sofinanciranje določenih nalog - 159.565.000 SIT
2.2.2. Komunalni prispevek 77.739.000 SIT
Prispevek za urejanje stavbnega zemljišča je po določilih Zakona o stavbnih zemljiščih dolžan plačati
investitor, ki namerava graditi na območju urejanja stavbnih zemljišč. Prispevek je bil plačan na osnovni
odmernih odločb.
2.2.3. Priključnine 15.765.000 SIT
Realizirani so prihodki od občanov za priključitev na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki
svojo obveznost še poravnavajo in prihodki od izterjave neplačnikov.
2.2.4. Komunalne dajatve 66.061.000 SIT
Realizirani so prihodki iz naslova storitev občanom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
2.3. Drugi prihodki po 25. členu ZFO 423.598.000 SIT
2.3.1. Udeležba na dobičku - delnice 5.529.000
Občina je lastnik delnic Gorenjske banke d.d. Kranj, Cestnega podjetja d.d. Kranj, HIT d.d. Nova Gorica.
2.3.2. Obresti 797.000 SIT
To je prihodek sredstev na vpogled na transakcijskih računih občine.
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2.3.3. Druge obresti 7.200.000 SIT
Prihodek predstavlja obresti vezanih depozitov ter zamudne obresti za nepravočasno poravnane
obveznosti.
2.3.4. Koncesijske dajatve 408.733.000 SIT
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. Dajatev se uporablja za ureditev prebivalcem
prijaznejšega okolja in turistično infrastrukturo.
2.3.5. Drugi prihodki krajevnih skupnosti 1.339.000 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 - 70.636.000 SIT
Med prihodke od sofinanciranj vštevamo tudi prihodke iz naslova finančne izravnave. Pregled
pripadajočih sredstev je v tabeli na strani 1.
3.1.1. Ministrstvo za kmetijstvo - vzdrževanje gozdnih cest 4.493.000 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
izstavljenih situacij.
3.1.4. Ministrstvo za zdravstvo – ambulanta – 4.300.000 SIT
Sredstva so bila realizirana na podlagi sklepa ministrstva za sofinanciranje obnove ambulante v
Mojstrani.
Prejete donacije - 100.000 SIT
Sredstva so namenjena za organizacijo izleta ob Dnevu družine – postavka odhodkov: delovanje LAS;
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 130.000.000 SIT
Na podlagi sklepa občinskega sveta je bil vplačana kapitalska naložba v Infrasport, d.o.o. Kranjska Gora.
C. RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja v letu 2005 ni imel realizacije, kar pomeni, da se proračun v letu 2005 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
2005 so bila:
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vlada RS Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so podpisali Dogovor o višini in načinu
uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 73/03, z
dne 29.7.2003).
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Skladno z Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti
2004 in 2005 je v letu 2005 določena osnova 3,04% za uskladitev plač od 1. julija 2005 dalje. Skladno s
50.členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter 2. in 8. členom navedenega Dogovora se plače
uskladijo le za polovico osnove to je za 1,52%, drugo polovico pa bo potrebno nameniti za odpravo
nesorazmerij.
Z navedenim dogovorom je določena tudi višina regresa za letni dopust, ki se izplača pri plači za mesec
marec in znaša 144.700,00 SIT za leto 2005.
Za napredovanje se načrtujejo sredstva v višini 0,5% od sredstev za plače, sredstva za delovno uspešnost
pa v višini 2% od osnovnih plač. Glede na to, da osnovne plače po zakonu o sistemu plač za javne
uslužbence v tem trenutku še vedno niso znane, sredstva z delovno uspešnost proračunski uporabniki
načrtujejo od sredstev za osnovne plače in splošne dodatke brez delovne dobe. Za uspešnost
funkcionarjev se upoštevajo sedaj veljavni predpisi.
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 2005 upoštevajte sedaj veljavne stopnje davka;
Sredstva za terenske dodatke, stroške prehrane med delom in povračila prevoza na delo se načrtujejo
skladno s splošno rastjo cen življenjskih potrebščin – 3,0%. Pri tem je treba upoštevati, da navedeni
dodatki ne pripadajo uslužbencem v času odsotnosti z dela.
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 2005 3,1%.
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;
Z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur.list RS, št. 73/03) so bile v letu
2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Določila
Aneksa glede usklajevanja premij so za leto 2005 sledeča:
 dodatna premija se prvič uskladi z avgustom 2005 v višini 3,04%,
 za uskladitev minimalne premije ( 4.166,00 SIT) pa s podatkom ne razpolagamo, zato
predlagamo, da pri planiranju upoštevate 3,04% rast s 1. januarjem 2005;

Materialni stroški: kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih odhodkov se upošteva
letna rast cen življenjskih potrebščin v višini 3,0 %.
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
01. JAVNA UPRAVA - 399.041.000 SIT
0111. DEJAVNOST IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV – 166.127.000 SIT
011101. STROŠKI DELA OBČ. URADA – 94.241.000 SIT
V skladu s sprejeto sistemizacijo je bilo zasedenih 13 delovnih mest v občinski upravi, 2 delovni mesti v
krajevnih skupnostih, skupaj torej 15 delavcev za nedoločen čas ter 1 delavec za določen čas - komunalni
redar ter 1 funkcionar (župan), ki je delo do septembra opravljal poklicno.
Osebni prejemki so bili izplačani v skladu z izhodišči. V letu 2005 so bili trije delavci upravičena do
izplačila jubilejnih nagrad ( 3 x 20 let);

V času letnih dopustov je za nadomeščanje delno predvideno delo študentov in praktikantov. Na ta
način je predvidena tudi izvedba določenih enostavnih, rutinskih opravil, ki se opravljajo občasno
(popisi spisov, prečiščenje baz podatkov ipd.)
011.2. MATERIALNI STROŠKI OBČINSKEGA URADA – 34.758.000 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 000 SIT
2.351
2.524
6.815
2.723
2.670
716
729
1.093
3.656
3.598
576
5.019
519
905
864

011103. STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA – 2.918.000 SIT
Postavka je realizirana višje kot je bila planirana, saj se je župan s 5.9.2005 odločil, da bo funkcijo župana
opravljal nepoklicno..
011104. STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA – 11.413.000 SIT
Stroški delovanja občinskega sveta zajemajo 12 sejnin svetnikov, ter sejnine odborov občinskega sveta ter
dela reprezentance, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta.
011105. STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA - 240.000 SIT
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Stroški nadzornega odbora se nanašajo na sejnine za delo članov .

011106. PROTOKOL - 3.284.000 SIT
Stroški protokola se nanašajo na stroške protokolarnih obveznosti župana in občinskega sveta ob
pomembnih dogodkih v občini, tudi preselitve v nove prostore, organizacije konference o
odvisnosti in sofinanciranja razstave fotografij ob vstopu v EU, uradnih obiskih, prireditvah in
podobno. Nanašajo se predvsem na stroške reprezentance.
011107. PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE - 16.000.000 SIT
PRILOGA
0133. SPLOŠNE ZADEVE – 220.303.000 SIT
013301. MOJSTRANA SAVSKA 1 – 65.000.000 SIT
Sredstva so namenjena za izvedbo II. faze rekonstrukcije stavbe Savska 1 v Mojstrani 64.025.000 SIT, 975.000 SIT bodo znašali stroški nadzora nad investicijo
013302. KRANJSKA GORA KOLODVORSKA 1 A – 137.983.000 SIT
- 132.933.000 SIT bo porabljeno za dokončanje gradbenih del,
- 1.850.000 SIT bo porabljeno za plačilo gradbenega nadzora ;
- 3.200.000 SIT pa za plačilo drugih del in dokumentacije;
013303. POSLOVNI PROSTORI KS RUTE- 15.000.000 SIT
sredstva so namenjena začetku investicije ;
013304. POČITNIŠKA DEJAVNOST – 2.320.000 SIT
to so namenska sredstva prenesena po zključnem računu;
0160. DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE – 32.446.000 SIT
016001. PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ – 1.082.000 SIT
Sredstva dodeli župan na podlagi finančnih poročil in programov dela društev
016002. DRUGI TRANSFERI – 2.300.000 SIT
Sredstva so namenjena reševanju različnih prošenj za finančne pomoči ter 300.000 SIT za dejavnost
Društva invalidov Kranjska Gora. Sredstva odobri župan .
016003. PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU – 600.000 SIT
Sredstva so namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in delovanju
Sveta za varnost občanov. Sredstva se koristijo v skladu s programom SPV CP in SVO.
016004. RAZVOJNI PROGRAMI – 6.000.000 SIT
Kot soustanovitelj RAGOR-ja sodelujemo pri sledečih programih:
 podjetniški krožki v osnovnih šolah 300.000 SIT,
 spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk 250.000 SIT,
 delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov 246.000 SIT,
 novelacija Razvojnega programa podeželja (zakonska obveza) 100.000 SIT,
 tehnična pomoč za izvajanje Regionalnega razvojnega programa 343.000 SIT,
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 podporno okolje za tehnološki razvoj Gorenjske 87.000 SIT,
 »projekt Žlindra« 100.000 SIT,
 projekt konjeniških, sprehajalnih, tekaških in kolesarskih poti 3.000.000 SIT,
Poleg tega pa postavka vsebuje še naloge s področja koordinacije GIC, sestankov županov 564.500
SIT;
V tej postavki je zajeto tudi sodelovanje pri regijskih projektih in sicer:
 regijski prostorski plan občin 569.500 SIT,
 Gorenjska štipendijska shema 245.900 SIT,
ter sofinanciranje projekta DIGITAL MOUNTAIN 350.000 SIT in projekt Potujoča E-šola 90.000
SIT.
016005. KRAJEVNE SKUPNOSTI – 7.627.000 SIT
Sredstva so namenjena štirim krajevnim skupnostim za izvajanje osnovne dejavnosti.
- KS Rateče 1.350.000 SIT,
- KS Kranjska Gora 63.000 SIT
- KS Dovje Mojstrana 1.215.000 SIT
- KS »Rute«- Gozd Martuljek, Srednji Vrh 659.000 SIT;
Poleg teh sredstev so v proračunu razporejena tudi sredstva krajevnih skupnosti, ki jih le te
ustvarijo z lastno dejavnostjo (komunalna dejavnost, oddajanje poslovnih prostorov) – 4.340.000
SIT;
016006. POLITIČNE STRANKE - 708.000 SIT
Sredstva so planirana v skladu s 26. členom zakona o političnih strankah, v višini 30,00 SIT na
pridobljeni glas na volitvah.
016007. PRIZNANJA OBČINE – 806.000 SIT
Postavka je namenjena podelitvi občinskih priznanj, ki se dodelijo na osnovi pravilnika.
016008. OBČINSKI PRAZNIK – 500.000 SIT
Sredstva so namenjena za kritje stroškov organizacije in izvedbe prireditev ob občinskem prazniku.
016009. PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH – 180.000 SIT
Sredstva so namenjena kulturnim društvom za pripravo proslav ob državnih praznikih.
016010. RUSKA KAPELA – 615.000 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, ozvočenje, županov sprejem, zloženke…).
016011. SPREJEM ODLIČNJAKOV – 240.000 SIT
Sredstva so namenjena nagradam učencem, ki so OŠ zaključili z odličnim uspehom in stroškom
sprejema,ki ga župan priredi ob koncu šolskega leta za učence in starše.
016012. 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.Berglja na Jesenicah (obdaritev izvedejo člani društev upokojencev in Društva invalidov).
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016013. MEDNARODNO SODELOVANJE – 850.000 SIT
Stroški mednarodnega sodelovanje se nanašajo na stroške sodelovanja s pobratenimi občinami v
tujini. V letu 2004 smo gostili goste iz Belgije v letu 2006 pa njihova godba na pihala praznuje 200
letnico in povabili so našo godbo, da se pridruži praznovanju. Postavka predstavlja prevozne
stroške in darilo.
016014. INFORMIRANJE – 3.950.000 SIT
Sredstva so namenjena obveščanju občanov, objavi oglasov, objavi predpisov in druge oblike
obveščanja.
016015. OBČINSKO GLASILO – 4.168.000 SIT
Sredstva so namenjena za izdajo občinskega glasila.
016016. SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA – 2.000.000 SIT
Sredstva te rezerve so namenjena tistim odhodkom, ki jih vnaprej ni bilo mogoče predvideti in
financiranju tistih nalog, katerih izvedba bo presegala planirano višino stroškov.

02. OBRAMBA – 1.047.000 SIT
0220. CIVILNA ZAŠČITA – 1.047.000 SIT
022001. SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE – 1.047.000 SIT
Postavka zajema usposabljanje pripadnikov štaba CZ in enote prve medicinske pomoči, nabavo
potrebne opreme, ter zagotoviti prostora za opremo CZ. Obenem postavka zajema tudi redno
vzdrževanje alarmnih naprav.

03. JAVNI RED IN VARNOST – 34.454.000 SIT
0320. PROTIPOŽARNA VARNOST – 34.126.000 SIT

032001. GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE – 4.120.000 SIT
Sredstva so na podlagi pogodbe namenjena dejavnosti reševalne službe.
032002. PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA – 6.989.000 SIT
Sredstva so namenjena za osnovno dejavnost PGD v skladu s programi za izvajanje javne gasilske
službe in v skladu s pogodbo med PGD in Občino ter za vzdrževanje zaščitne opreme, tehnike,
avtomobilov, gasilskih domov in za zavarovanje premoženja in gasilcev.
032003. GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA – 2.900.000 SIT
Sredstva so namenjena za dejavnost GZ Kranjska Gora in dejavnost DMG v skladu s Statutom GZ
Kranjska Gora in Pogodbo sklenjeno med Občino Kranjska Gora in GZ Kranjska Gora.
10

Del sredstev v višini 1.000.000,00 SIT je namenjenih izobraževanju in plačilu zdravstvenih
pregledov gasilcev, ki so obvezni za nosilce dihalnih aparatov in letnih zdravstvenih pregledov
operativnih gasilcev.
V letu 2005 se planirajo naslednja izobraževanja:
- tečaj za gasilca
- tečaj za strojnike
- tečaj prve pomoči
- tečaj za nosilce dihalnih aparatov
- tečaj za častnike
032004. PRENOS POŽARNE TAKSE – 2.495.000 SIT
S sredstvi razpolaga in jih dodeljuje komisija za razdelitev požarne takse. Sredstva se koristijo
namensko v skladu z Uredbo o porabi sredstev požarne takse.
032005. GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA – 450.000 SIT
Na podlagi pogodb so sredstva namenjena delu postaj GRS Rateče, Kranjska Gora in Mojstrana.
032006. INVESTICIJE V OPREMO – 5.000.000 SIT
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99), Uredbe o organiziranju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 22/99) ter Dolgoročnim planom
investicij v gasilstvo v GZ Kranjska Gora št. 11-02/AM, z dne 18.04.2002, ki je bil poslan na
Občino Kranjska Gora, se planira nabava še manjkajoče zaščitne opreme po tabeli.
032007. GASILSKI AVTOMOBILI – 10.000.000 SIT
V skladu z Dolgoročnim planom investicij se za PGD Mojstrana nabavi v letu 2005 gasilsko vozilo
GV-1, saj je staro vozilo v slabem stanju in na meji varne uporabe. PGD Mojstrana se je v soglasju
s poveljstvom GZ Kranjska Gora odločilo, da nabavi namesto GV-1, vozilo GVM s prikolico, ki pa
je cenovno ugodnejše, prav tako pa ustreza zahtevam kategorizaciji in tipizaciji gasilskih vozil.

032008. OBNOVA GASILSKIH DOMOV – 2.500.000 SIT
V skladu z Odločbami požarnega inšpektorja, katera so prejela vsa PGD v Občini, morajo vsa PGD
na gasilskih domovih izvesti strelovode. 1.000.000 SIT pa je namenjeno gradnji orodišča v Ratečah.

04. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 283.361.000 SIT
0421. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV – 25.840.000 SIT
042101. INTERVENCIJE V KMETIJSTVO – 13.000.000 SIT
Sredstva se bodo na podlagi pravilnika v razpisu razdelila na naslednja področja. Višina sredstev za
posamezen namen bo določila komisija za kmetijstvo, ki jo imenuje župan občine Kranjska Gora.
Sofinanciranje težjih pogojev obdelave
Namen:ohranjanje obdelovalnih površin s težjimi pogoji obdelave in ohranjanje avtohtonih specifičnih
rastlin. Za težje pogoje se štejejo razmere ročne košnje, težjega dostopa, nagib terena oz. ugotovljene druge
posebne okoliščine.
Regresiranje analize krme in zemlje
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Namen: analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov in analiza zemlje za zmanjšanje
stroškov pridelovanja in zmanjšanju onesnaženosti okolja s pravo porabo manjkajočih hranil, kar ima za
posledico preprečevanje pregnojenja in s tem onesnaževanje okolja.
Ureditev pašnikov za govedo in drobnico
Namen: z ureditvijo pašnika s postavitvijo stalne ograje se s pašo prepreči nadaljnje zaraščanje obrobnih
kmetijskih površin oziroma se že zaraščajoče površine znova usposobijo za kmetijsko rabo.
Obnova degradirane travne ruše
Namen: s tehnologijo zgodnje košnje, zaradi boljše prebavljivosti krme in višje vsebnosti hranil
onemogočamo obnovo travne ruše po naravni poti (samozasejevanje), zato moramo visoko produktivne
travnike na pet do šest let delno obnoviti z vsejavanjem v obstoječo travno rušo. Ukrep je namenjen tudi
obnovi travne ruše na travnikih, kjer je travno rušo potrebno po izvedbi agrotehničnih ukrepih na novo
zasejati.
Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Sofinanciranje analize somatskih celic in uree
Namen: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka.
Sofinanciranje zavarovanja živine
Namen: podpora ohranjanju zdrave črede.
Program preventivnega zdravstvenega varstva živali
Namen: pospeševanje preventivnega zdravljenja živali in s tem zmanjšanje kurativnega zdravljenja.
Sofinanciranje pregledov molznih strojev
Namen: preprečevanje obolenj vimena, pridelava kvalitetnejšega mleka.
Podpora ekološkemu kmetovanju
Namen: okolju prijaznejša tehnologija pridelave kmetijskih proizvodov in s tem v zvezi izboljšanje
kvalitete kmetijskih proizvodov.
Sofinanciranje investicij v kmečko gospodarstvo in nakupa nove tehnološke opreme na kmetijah
Namen: posodobitev kmetij, pospeševanje strukturnih sprememb in preprečevanje onesnaževanja okolja
(npr. hlevska oprema, hladilna oprema za mleko, zbiralnice mleka, gnojnične jame, gnojišča, jame za
gnojevko,….).
Sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen: pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (peka kruha, sušenje sadja, čebelarstvo,
ribogojstvo, žaganje lesa, …), ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter
delovne sile – družinskih članov, v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti Zakona o kmetijstvu (Ur.
l. 54/00), Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. 46/01)
in Pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. 72/01).
Priprava projektne dokumentacije za investicije v kmetijstvo
Namen: sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo kmetijskih proizvodnih objektov in
objektov za dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter sofinanciranje izdelave poslovnih načrtov za potrebe
kmetijske dejavnosti.
Izvajanje izobraževanja v kmetijskih in dopolnilnih dejavnostih.
Namen: izobraževanje kmečkih žena, kmetov predvsem na področju dopolnilnih dejavnosti v smislu
pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo in predstavitev možnosti za
opravljanje dopolnilne dejavnosti ter organiziranje strokovnih seminarjev. Ukrep ni namenjen
izobraževanju društev
Podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva
Namen: podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva.
Obujanje tradicionalnih kmečkih opravil
Namen: podpora ohranjanja kulturne dediščine in obujanje opuščenih oblik tradicionalnih kmečkih opravil
in običajev.
Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov
Del sredstev pa je namenjen za sofinanciranje obrestne mere. Brez tega ukrepa bi bil nadaljnji razvoj
kmetijstva v občini otežen, ker so obresti previsoke, glede na dohodek, ki se ga pridobiva s kmetijsko
dejavnostjo.
Sejnine za člane dveh komisij, ki jih imenuje župan (Komisija za kmetijstvo in Komisija za naravne
nesreče)
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Člani te komisije morajo opraviti oglede na terenu, ter pregledati dokumentacijo.
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042102. KOZOLCI – 400.000 SIT
Kozolci so objekti, namenjeni kmetijski rabi, ki izpričujejo način kmečkega dela in življenja. So
tipična ljudska arhitektura, ki predstavlja kulturno dediščino Zgornje savske doline in enega glavnih
elementov njene kulturne krajine. Občina Kranjska Gora od leta 1995 vodi projekt obnove kozolcev
in od takrat je bilo obnovljenih 100 kozolcev. V letu 2000 je bil s pomočjo programa javnih del
narejen popis, oziroma register kozolcev. Na 39. seji OS Kranjska Gora (21.10.2002) je bil sprejet
Odlok o vzdrževanju in zaščiti kozolcev. Sredstva za obnovo kozolcev se bodo razdelila na podlagi
razpisa. Vsak obnovljen kozolec na terenu preveri in s sklepom potrdi Komisija za kmetijstvo, ki jo
imenuje župan Občine
042103. BLAGOVNA ZNAMKA - 290.000 SIT
Sredstva v višini 300.000 SIT so planirana za izdelavo oziroma tisk blagovne znamke (samolepilne
nalepke, obešanke), saj bomo le tako lahko nadaljevali s trženjem naše blagovne znamke. Znakka
za posamezni izdelek pa bo dodeljena šele pod pogojem, da bo izdelek izpolnjeval kriterije, ki jih
bo določila komisija, katera je bila imenovana na podlagi Pravil za podeljevanje blagovne znamke.
Za delo komisije (2 strokovnih članov) pa je planirano 40.000 SIT.
042104. SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI – 486.000 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 sklenjena pogodba za en boks, za kar je potrebno letno zagotoviti 150.000 SIT, prav
tako pa je občina dolžna zagotoviti oskrbo najdene živali za obdobje 30 dni.
100.000 SIT pa se nameni za sterilizacijo brezdomnih mačk.
042105. VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – 1.700.000 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 bodo planirala tako, da bodo negativni vplivi čim manjši.
Sredstva bodo razdeljena na podlagi razpisa.
042106. VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST – 9.964.000 SIT
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so planirana v višini ocenjenih prihodkov za ta
namen (pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in proračunska sredstva RS 9.063.000 SIT).
Občina po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vzdržuje 120,69 km
gozdnih cest v zasebnih gozdovih, 1,93 km, gozdnih cest v gozdovih, ki so lahko predmet
denacionalizacije in 2,01 km gozdnih cest v državnih gozdovih.
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0451. PROMET – 136.690.000 SIT
045101.VZDRŽEVANJE DELA NA OBČINSKIH CESTAH – 38.000.000 SIT
TEKOČE VZDRŽEVANJE – 35.000.000 SIT
v poletnem času strojno pometanje, 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 in
popravilo robnikov; strojno in ročno košnjo ob občinskih cestah in drugih javnih površinah
(ob šolah, 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
panojev; cestarje v rednem delovnem razmerju za potrebe tekočega vzdrževanja po
posameznih KS preko celega leta (4,5 delavca in mobilna skupina), vodenje komunalnih
katastrov ter druga nepredvidena dela s tega področja. V skladu z odlokom se vzdrževalna
dela usklajujejo s krajevnimi skupnostmi. Za to so potrebna sredstva v višini 27.000.000
SIT,
- krpanje udarnih jam z asfaltom in obnovo talnih oznak so potrebna sredstva v višini
8.000.000 SIT,
VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE – 2.000.000 SIT
- redno vzdrževanje in obnovo prometnih znakov, paraboličnih ogledal in druge signalizacije
so potrebna sredstva v višini 2.000.000 SIT,
ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR – 1.000.000 SIT
- sredstva so namenjena odpravi ovir, ugotovljenih v študiji, ki jo je v letu 2004 napravila
Fakulteta za arhitekturo.
045102.ZIMSKA SLUŽBA – 41.000.000 SIT
- označevanje cestišč, strojno pluženje javnih površin, strojno posipanje, odvoz snega, ročno
čiščenje po naseljih (mostovi, meteorni jaški, koši za smeti, hišice za pesek, javni objekti in
drugo), ter dežurstvo in pripravljenost na domu. V skladu z odlokom se zimska služba
usklajuje s krajevnimi skupnostmi.
045103. VZDRŽ. AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ – 1.370.000 SIT
- sredstva so planirana za redno vzdrževanje avtobusnih postajališč (objektov) in redno
vzdrževanje vse postajališč v občini od Rateč do Kamnja in Vršiča,
045104. KOLESARSKE POTI – 500.000 SIT
Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela na kolesarski stezi
045105. NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST IN PARKIRIŠČ
55.820.000 SIT
 5.000.000 SIT bo porabljenih za asfaltiranje in ureditev meteorne kanalizacije na cesti od
Razingerja do Ribariča v Podkorenu
 5.000.000 SIT bo porabljenih za asfaltiranje ceste do smučišča v Gozd Martuljku
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14.500.000 SIT bo porabljenih za asfaltiranje ceste na Potokih v Ratečah.
500.000 SIT bodo znašali stroški gradbenega nadzora
13.320.000 SIT bo porabljenih za modernizacijo cest po planu krajevnih skupnosti,
17.500.000 SIT bo porabljeno za izgradnjo in modernizacijo parkirišč po planu krajevnih
skupnosti

0473. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 89.582.000 SIT
047301. ZAVOD ZA TURIZEM – LTO – 72.823.000 SIT
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - 72.273.000 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
13.236.062 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 2005 vse skupaj v višini 2.099.776
SIT,
obračunane prispevke delodajalca, v višini 2.131.000 SIT,
obračunanega davka na izplačane plače, v višini 785.797.000 SIT,
ter stroške materiala in storitev kot so : stroški poštnine in telefona, stroške izobraževanja (plačila
seminarjev, povračila stroškov udeležencem), bančnih stroškov, povračila stroškov dela
(kilometrine, dnevnice in drugo), zavarovalne premije, reprezentanca, ostale neproizvodne storitve
(računovodski servis, vzdrževanje računalnikov,..). Glede na dogovor s TD Kranjska Gora, ki
posluje na isti lokaciji, si v enakem deležu delijo stroške elektrike, komunale, čiščenja, popravila
fotokopirnega stroja in drugo vzdrževanje, v skupni višini 6.180.000 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 se planirajo sredstva v višini 12.263.000 SIT.
Za promocijo celovite turistične ponudbe turističnega območja Kranjske Gore (predstavitev
turistične ponudbe na tržnih manifestacijah, oglaševanje, študijske obiske novinarjev,
organizatorjev potovanj in turističnih agentov, pospeševanje prodaje na podlagi izdelave folderjev,
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 2005 se predvideva tisk splošnega prospekta
turističnega območja Kranjska Gora, zemljevida sprehajalnih poti in kolesarskih izletov, cenikov,
izdelavo promocijskih daril z etnološkim značajem, vzdrževanje diateke, CD-eteke in videoteke
ter vzdrževanje, prevod v nemško jezikovno verzijo spletnega mesta www.kranjska-gora.si,
planiramo sredstva v višini 13.500.000 SIT.
V okviru pospeševanja prodaje je v letu 2005 LTO Kranjska Gora soorganizator in gostitelj
Slovenske turistične borze 2005, ki bo v terminu od 20.-23.10.2005. V zvezi s tem so pogodbene
obveznosti LTO Kranjska Gora, da prevzame koordinacijo in organizacijo na lokalnem nivoju,
organizacijo Welcome party-a s pogostitvijo in animacijo, sodelovanje pri organizaciji študijskega
potovanja z delnim kritjem stroškov. Za ta namen se planirajo sredstva v višini 3.000.000 SIT.
Poleg koordiniranja prireditev LTO tudi samostojno organizira prireditve. Sredstva v višini
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15.218.000 SIT bodo namenjena sofinanciranju turističnih prireditev v občini Kranjska Gora prav
tako pa animacijskim programom in izvedbi enotne celostne podobe z imenom »Kekčevo
poletje.« Planirane prireditve za leto 2005 so: tedenske zimske in poletne prireditve, Sleddog,
spremljajoče prireditve ob 45. Pokalu Vitranc in Svetovnem prvenstvu v poletih, Mladi umetniki
pod Vitrancem, Imago Slovenije, Otvoritev zimske sezone in ostale prireditve. Sredstva za
sofinanciranje prireditev se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom o
kriterijih za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora.
Slovensko turistični informacijski portal (STIP) je v letu 2003 zaživel kot slovensko turistični
informacijski portal. V letu 2005 je predvideno sodelovanje pri nadgradnji STIP-a, nadaljevanje
vnosa novih turističnih ponudnikov, popravkov in sprememb ter udeleževanje na izobraževanjih.
Participacija bo za občino Kranjska Gora znašala 300.000 SIT. Predvideva se tudi vzpostavitev
on-kine rezervacijskega sistema Feratel, predvideni stroški za leto 2005 so 1.000.000 SIT. V letu
2005 je predviden tudi ponatis informatorja v nakladi 10.000 izvodov – predračunska vrednost
560.000 SIT.
Za vzdrževanje in nadzor vzdrževanja sprehajalnih poti na območju občine bo v bodoče skrb
LTO, za kar namenjamo 2.000.000 SIT.
INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM – 550.000 SIT
Načrtovana sredstva so namenjena za nabavo osebnega računalnika v vrednosti SIT 150.000 in
dva prenosna telefona SIT 100.000, za potrebe LTO. Predvideva se tudi popravilo razstavnega
sistema v višini SIT 300.000.
047302. 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 po programu za leto 2005 planira 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 po programu za leto 2005 planira 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, občina Kranjska Gora sofinancira izvedbo turističnih
programov. V okviru TD poteka turistični program »Škratova dežela«, ki je namenjen otrokom.
Predvidevajo tudi izvedbo prireditev, ki bodo namenjene obiskovalcem Gozd Martuljka:
pustovanje, noč čarovnic, kresovanje, baklada, prireditve ob občinskem prazniku. Poskrbeli bodo
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tudi za ocvetličenje in izvedli čistilno akcijo ter obnovili (prebarvali) reklamne table. Planirajo pa
tudi ponatis prospekta in izdali bodo zgibanko Škratova dežela..
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 2005 planirajo ponovno osvetlitev Peričnika. V program pa so zapisali tudi, da
bi izvedli predavanja za člane turističnega društva in sicer tečaja tujega jezika: nemščina in
italijanščina ter posodobitev internet strani. Ponatisnili bodo prospekt in info karto ter sodelovali
na sejmih. Planirajo tudi prireditve in sicer Večer na vasi in Slovenske večere, Kres ter odprtje
zimske sezone.
047303. TEKAŠKE PROGE – 6.000.000 SIT
Na področju vzdrževanja prog so v letu 2005 predvidena 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 gotovini ali v materialu oz. blagu); strojno teptanje prog.
0490. OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 31.249.000 SIT
049001. POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA – 1.930.000 SIT
1.630.000 SIT je namenjenih subvencioniranju obrestne mere za kredite v skladu s sprejetim
pravilnikom in 300.000 SIT za sofinanciranje vsakoletne razstave obrti in podjetništva ter
promociji obrtnikov iz občine Kranjska Gora.
049002. MREŽA ALPSKIH OBČIN – 3.704.000 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 €. V letu 2005 se bomo udeležili
letne konference in sestanka predsedstva Omrežja ter izdelave projekta »Umirjanje prometa v
alpskih dolinah«, ki bo potekal v okviru Alpen Alianz.
049003. VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC – 6.500.000 SIT
celoletno redno strojno in ročno košnjo parkov in javnih zelenic (košnjo, grabljenje in odvoz
trave), vzdrževanje spominskega parka v Kranjski Gori (staro pokopališče) ter obrezovanje drevja
in grmovnic, za kar so potrebna sredstva v višini 1,500.000 SIT,
pripravo cvetličnih gred, nasadov in cvetličnih korit, nabavo sadik, zasaditev, pletev in zalivanje,
okopavanje in obrezovanje grmovnic in živih mej in drugih olepševalnih del po naseljih, za kar so
potrebna sredstva v višini 5.000.000 SIT.
049004. VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV – 315.000 SIT
Postavka obsega spomladansko čiščenje, vzdrževanje grobišč in spomenikov, košnjo, zasaditev,
nabavo sadik in pletev,
049005. ZATIRANJE KOMARJEV V RATEČAH – 500.000 SIT
Sredstva namenjamo za delovne akcije in nabavo preparata BTI za zatiranje komarjev v Ratečah.
049006. UREDITEV POKOPALIŠČ – 4.300.000 SIT
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Sredstva so namenjena ureditvi novega dela pokopališča in nabavo ozvočenja poslovilnih vežic na
pokopališču Dovje.

049007. MOSTOVI IN BRVI- 3.000.000 SIT
sredstva so namenjena novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam občinskih objektov na
vodotokih
049008. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – 11.000.000 SIT
V tej postavki so upoštevane:
A/ Potrebne odmere zemljišč zaradi odkupa, in sicer:
- odmera zemljišča vodnega zajetja »Vapš« nad Mojstrano,
- odmera zemljišča ob vodnem viru »Skavar«,
- odmera zemljišča, uporabljenih za gradnjo občinskih cest in javnih poti po naseljih v
občini, glede na razpoložljiva sredstva
B/ Stroški nakupa kmetijskih zemljišč za nadomestilo odvzetih zemljišč za gradnjo ceste v Srednji
vrh (Hlebanja Izidor) in
Stroški kupnin, davka na promet nepremičnini, stroški notarskih overitev pogodb za nakup
zemljišč, navedenih pod tč. A

05. VARSTVO OKOLJA – 319.590.000 SIT

0510. ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI – 21.700.000 SIT
051001. ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA – 20.200.000 SIT
Centralno odlagališče Mala Mežakla – obveznosti po pogodbah za dokončanje odlagališča –
15.000.000 SIT ter investicije po dogovoru med občinami solastnicami (okolje varstveno
dovoljenje, odkupi zemljišč) 2.400.000 SIT ter 2.800.000 SIT sredstev za amortizacijo).
051003. SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ – 1.500.000 SIT
0520. RAVNANJE Z ODPADNO VODO – 297.890.000 SIT
052001. VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE – 2.000.000 SIT
Tekoče vzdrževanje meteorne kanalizacije obsega čiščenje izpustov in jaškov.
052002. METEORNA KANALIZACIJA – INVESTICIJE – 4.000.000 SIT
Dovje pod novim delom naselja ter v Podkorenu Razinger-Bendik;
052003. FEKALNA KANALIZACIJA – INVESTICIJE – 66.640.000 SIT
Sredstva so namenjena za izgradnjo kanalizacijskega voda Planica – Rateče (44.100.000 SIT),
izgradnji kanalizacijskega sistema v naselju Belca (8.000.000 SIT – taksa za obremenjevanje
vode) in dograjevanju kanalizacijskega sistema v ostalih naseljih (10.540.000 SIT – priključnine),
stroške nadzora 1.000,00 SIT. 3.000.000 SIT je namenjenih za revizijo izgradnje kanalizacijskega
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sistema.

052004. STORITVE REŽIJSKEGA OBRATA – 225.250.000 SIT
Sredstva so namenjena delovanju režijskega obrata. Zajemajo kapitalske stroške za leto 2005 v
višini 165.000.000 SIT, obratovalne stroške ČN Tabre v višini 48.000.000 SIT, stroške ČN
Jesenice 9.000.000 SIT in administrativne stroške za zaračunavanje storitev čiščenja in odvajanja
odpadnih voda 3.000.000 SIT, ter genotoksičnim raziskavam- 250.000 SIT.

06. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ – 62.171.000 SIT
0610. STANOVANJSKA DEJAVNOST – 6.071.000 SIT
061001. OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU – 970.000 SIT
So obveznosti do Republiškega stanovanjskega sklada (20% kupnin) ter do Odškodninskega
sklada RS 8 (10% kupnin);
061002. INVEST.VZDRŽ. POSL.PROSTOROV IN STANOVANJ – 4.261.000 SIT
 popravilo strehe Titova 86 Jesenice, sodišče 1.000.000 SIT,
 za izvedbo fizičnih priklopov preostalih občinskih objektov na kanalizacijo: (PGD Podkoren,
Kr.Gora, Gozd Martuljek, Dovje, Mojstrana, TD Kranjska Gora) 1.000.000 SIT,
 sofinanciranje obnove stanovanja v zdravstvenem domu Kranjska Gora 500.000 SIT,
 obveznosti za del kupnine Titove 86 po zaključnem računu , v višini 1.761.000 SIT;
061003. IZGRADNJA STANOVANJ – 840.000 SIT
- projektna dokumentacija Rateče 18
0620. DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
11.200.000 SIT
062001. URBANIZEM - SPREMEMBE DRUŽBENEGA PLANA IN PUP – 11.200.000 SIT
Sredstva bodo porabljena za priprave novih prostorskih dokumentov občine in sicer prostorske
strategije in prostorskega reda ter izdelave hidrotehničnih podlag za ureditveni načrt golf.
0630. OSKRBA Z VODO – 22.000.000 SIT
063001. VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA – 2.000.000 SIT
Tekoče vzdrževanje in odprava pomanjkljivosti ter izdelava označb
063002. VODOVODNO OMREŽJE-INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE – 20.000.000 SIT
Sredstva bodo porabljena za vodohran Zgornje Rute ter ostala nujna dela.
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0640. CESTNA RAZSVETLJAVA – 22.900.000 SIT
064001. JAVNA RAZSVETLJAVA – 17.900.000 SIT
Postavka obsega:
 vzdrževanje semaforjev in svetlobne prometne signalizacije (kontrola, menjava žarnic
in avtomatike v znesku 600.000 SIT,
 porabo elektrike za javno razsvetljavo v znesku 9.000.000 SIT,
 tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk,
drogov in omrežja ter namestitve novih električnih omaric iz objektov Elektro
Žirovnice) v znesku 6.000.000 SIT in novoletno svetlobno okrasitev v znesku
2.300.000 SIT.
064002. JAVNA RAZSVETLJAVA-INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE – 5.000.000 SIT
 Kranjska Gora šola-vrtec – 900.000 SIT,
 Mojstrana – Kurirska ulica - 2.500.000 SIT,
 Kranjska gora – Bezje 600.000 SIT,
 Podkoren - Razinger – Benedik - 1.000.000 SIT.

07 ZDRAVSTVO - 2.983.000 SIT
0760. DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA – 2.983.000 SIT
076001. PREVENTIVNO ZDRAVSTVENI UKREPI – 1.500.000 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.
076003. ZDRAVSTVENI DOM KRANJSKA GORA 1.483.000 SIT
- projektna dokumentacija
08. REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROF. ORG. – 135.003.000 SIT
0810. DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE – 59.528.000 SIT
081001. DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV – 32.551.000 SIT
Sredstva bodo 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).
081002. ŠPORTNI DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM – 1.171.000 SIT
Sredstva so namenjena kategoriziranim športnikom in se razdelijo na podlagi javnega razpisa za
sofinanciranje programov športa.
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081003. VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK – 462.000 SIT
Sredstva so namenjena planinskim društvom v občini, razdelijo se na podlagi prijav društev na
javni razpis za sofinanciranje programov športa.
081004. VZDRŽEVANJE OBJEKTOV – 1.944.000 SIT
Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.

081005. – INVESTICIJE V ŠPORT 23.400.000 SIT
Sredstva bodo namenjena sofinanciranju sistema zasneževanja na Poligonu ASK Kranjska Gora (
20.000.000 SIT ), sofinanciranju bivaka na Kotovem sedlu (1.000.000 SIT), sofiannciranju
obnove Mihovega dom pod Vršičem (1.200.000 SIT), sofinanciranju pridobitve uporabnega
dovoljenja za garderobe TK Mojstrana v Mlačci (1.200.000 SIT);

0820. KULTURNE DEJAVNOSTI – 73.975.000 SIT
Vsi trije zavodi s področja kulture s svojo dejavnostjo pokrivajo tudi območje naše Občine, zato je
razdelitev pravic in obveznosti do javnih zavodov izvedena na podlagi pogodb o kriterijih za
zagotavljanje pogojev za delovanje javnih zavodov. Občina Kranjska Gora je skupaj z Občino
Jesenice soustanoviteljica Gornjesavskega muzeja Jesenice, za Občinsko knjižnico Jesenice pa so
zagotovljena dodatna sredstva za višjega knjižničarja (za potrebe naših knjižnic) in sorazmeren del
skupnih delavcev.

082001. GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE
MUZEJ PLAČE
MUZEJ, NADOMESTILA,OSTALI PREJEMKI
MUZEJ - PRISPEVKI PLAČ
ODKUP MUZEJSKEGA GRADIVA
MUZEJ -DAVEK NA PLAČE
MUZEJ -MATERIALNI STROŠKI
MUZEJ -RAZSTAVNA DEJAVNOST
082002. GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
GLEDALIŠČE PLAČE
GLEDALIŠČE OSEBNI PREJEMKI
GLEDALIŠČE PRISPEVKI PLAČ
GLEDALIŠČE DAVEK NA PLAČE
GLEDALIŠČE MATERIALNI STR.
GLEDALIŠČE MLADINSKI PROGRAM
082003. OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
KNJIŽNICA PLAČE
KNJIŽNICA OSEBNI PREJEMKI
KNJIŽNICA PRISPEVKI PLAČ
KNJIŽNICA DAVEK NA PLAČE
KNJIŽNICA MATERIALNI STR.
KNJIŽNICA NABAVA KNJIG
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V SIT
22.593.000
13.716.000
1.885.000
2.148.000
310.000
568.000
1.625.000
2.341.000
4.201.000
2.298.000
387.000
370.000
118.000
871.000
157.000
19.219.000
10.662.000
1.494.000
1.682.000
446.000
2.166.000
2.769.000

082004. DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV – 2.576.000 SIT
Sredstva se razdelijo na podlagi izvedenih programov kulturnih društev. Vključena so tudi
sredstva v višini 200.000 za sofinanciranje dodatne dejavnosti KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora.
082005. MATERIALNI STROŠKI KUD-ov – 3.598.000 SIT
Sredstva v višini 1.725.000 SIT so namenjena: 894.000,00 SIT za upravnika kulturnega doma na
Dovjem in za materialne stroške doma v višini 568.000 SIT ter stroški rednega vzdrževanja doma
v višini 263.000 SIT. Sredstva v višini 773.000 SIT pa za materialne stroške kulturnih društev ter
1.100.000 SIT za nabavo zaves in dodatnih materialnih stroškov KPD J.Lavtižar.
082006. ALJAŽEVI DNEVI – 700.000 SIT
Sredstva so namenjena izvedbi Aljaževih dni, ki potekajo konec avgusta v Mojstrani ter dodatnih
aktivnosti ob 110-letnici Aljaževega stolpa in 160-letnici rojstva Jakoba Aljaža.
082007. LAVTIŽARJEVI DNEVI- 600.000 SIT
Sredstva so namenjena izvedbi Lavtižarjevih dni, ki potekajo meseca oktobra v Kranjski Gori.
082008. KULTURNI PROJEKTI – 4.086.000 SIT
Sredstva so namenjena različnim projektom, katerih organizator je občina. Vključena so tudi
sredstva v višini 300.000 SIT za KRONIKO športnih dosežkov- Dovje-Mojstrana. 3.000.000 SIT
pa je namenjeno obnovi strehe cerkve v Kranjski Gori.
082009. 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.
082910. PIHALNI ORKESTER JESENICE - KRANJSKA GORA – 1.278.000 SIT
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.
082911. ZELENCI – 500.000 SIT
Sredstva so namenjena za popravilo poti.

082912. INVESTICIJA V OBČINSKO KNJIŽNICO – 6.000.000 SIT
V letu 2005 bosta obnovljeni oziroma na novo zgrajeni knjižnica v Mojstrani in v Kranjski Gori,
sredstva so namenjena nabavi opreme.
082913. PLANINSKI MUZEJ MOJSTRANA – 7.000.000 SIT
Sredstva v višini 5.000,00 SIT so namenjena izdelavi dokumentacije, 2.000.000 SIT pa stroškom
najemnine planinske zbirke.
082914. MUZEJ RATEČE
sredstva so namenjena za osnovno delovanje muzeja (elektrika, ogrevanje …);
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0830. OSTALE DEJAVNOSTI – 1.500.000 SIT
083001. SOF. DOPOL. PROGRAMOV ZA OTROKE IN MLADINO – 1.500.000 SIT
Sredstva se namenijo za vzpodbujanje društvom in ostalim organizacijam za izvajanje dopolnilnih
dejavnosti za otroke in mladino. Sredstva bodo razdeljena na podlagi razpisa.

09. IZOBRAŽEVANJE – 190.456.000 SIT
0911. PREDŠOLSKA VZGOJA – 82.000.000 SIT
091101. SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA – 80.000.000 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 in v skladu s
Pravilnikom o plačilu staršev za programe v vrtcih določi strokovna služba občine. Tako
imenovane subvencije otroškega varstva se plačuje tudi za tiste otroke, ki so vključeni v vzgojno
varstvene organizacije v drugih občinah, imajo pa skupaj s starši stalno prebivališče v naši občini.
Vključena so tudi sredstva za nadomestilo osebnih dohodkov zaradi bolniške odsotnosti delavk
(Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo);
091102. INVESTICIJE V VRTCE – 2.000.000 SIT
Sredstva so namenjena izgradnji pokrite verande pri vrtcu v Mojstrani (za potrebe jasličnega
oddelka) – 1.000.000 SIT ter popravilu igrišča pri vrtcu v Kranjski Gori- 1.000.000 SIT.
0912. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE- 108.456.000 SIT
Na področju izobraževanja so sredstva namenjena ločeno za osebne prejemke, materialne stroške,
dodatni program šol, športni razred ter ogrevanje.
 OŠ Kranjska Gora dodatno priznavamo stroške v zvezi s stroški oddelkov športnega
razreda
 v dodatnem programu so zagotovljena sredstva za nakup knjig, zavarovanje stavb in druge
naloge, ki jih izvajata šoli, ter sredstva za jutranje varstvo vozačev v OŠ Mojstrana
 osebni dohodki, prispevki iz OD in drugi osebni prejemki, ki so planirani pri OŠ Kranjska
Gora so namenjeni za plačilo učiteljice fakultativnega pouka nemščine, ki se izvaja na
obeh šolah
 na podlagi pogodb o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ
Polde Stražišar, Glasbene šole Jesenice in Ljudske univerze Jesenice, pokrivamo osnovno
dejavnost skupaj z občinama Jesenice in Žirovnica. Delež naše občine je 13,02% (glede na
število prebivalcev).
V SIT
091201. OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA
20.715.000
SREDSTVA ZA PLAČE (fak.pouk nemščine)
1.260.000
SREDSTVA ZA PRISPEVKE
384.000
SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE
6.076.000
SREDSTVA ZA DODATNI PROGRAM ( vključena
so sredstva v višini 2.950.000 SIT drugi učitelj v 1.r/9)
5.297.000
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ŠPORTNI RAZRED
SREDSTVA ZA OGREVANJE

1.259.000
6.439.000

091202. OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA
SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE
SREDSTVA ZA DODATNI PROGRAM (vključena
so še sredstva: 2.290.000 SIT drugi učitelj v 1r/9,
443.150 SIT jutranje varstvo vozačev)
SREDSTVA ZA OGREVANJE
091203. OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR
OŠ P.STRAŽIŠAR MATERIAL.STR.
OŠ P.STRAŽIŠAR OGREVANJE
OŠ P.STRAŽIŠAR TEKOČE VZDRŽ.
DODATNI PROGRAM
091204. LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
091205. GLASBENA ŠOLA JESENICE
GLASBENA ŠOLA OSEBNI PREJEMKI
GLASBENA ŠOLA MATERIAL.STR.
GLASBENA ŠOLA - OGREVANJE
GLASBENA ŠOLA TEKOČE VZDRŽEV.
GLASBENA ŠOLA VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA
PROTORA

13.193.000
4.177.000

4.589.000
4.427.000
936.000
212.000
554.000
127.000
43.000
45.000
45.000
2.243.000
766.000
532.000
572.000
304.000
69.000

091206. PREVOZNI STROŠKI ZA UČENCE OSNOVNIH ŠOL – 17.000.000 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.
091207. FAKULTATIVNI POUK – 1.925.000 SIT
obsega fakultativni pouk računalništva od 6.-8.razreda (858.000 SIT), angleškega jezika v
4.razredu (594.000 SIT) in mala glasbena šola (473.000 SIT) v OŠ Mojstrana.
091208. POSEBNE AKCIJE ŠOL – 3.447.000 SIT
 OŠ Kranjska Gora (1.380.000 SIT):
 OŠ Mojstrana (2.067.000 SIT)
Oba zavoda bosta natančen razpored sredstev za posamezne akcije finančno uskladila in
posredovala pred podpisom pogodbe.
091209. ŠOLA V NARAVI – 3.796.000 SIT
 OŠ Kranjska Gora (1.846.000 SIT)
 OŠ Mojstrana (1.950.000 SIT)
Oba zavoda bosta natančen razpored sredstev za posamezne šole v naravi finančno uskladila
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in posredovala pred podpisom pogodbe.
091210.VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA – 1.472.000 SIT
Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje stavb ter nakupu in obnovi osnovne
opreme in sicer v prvi vrsti za nujna vzdrževalna dela ( 883.000 SIT OŠ J.Vandota v Kranjski
Gori in 589.000 SIT OŠ 16. december Mojstrana)

091211. INVESTICIJE V OŠ JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA – 19.000.000 SIT
Namen
znesek
Učilnica za devetletko
1.000.000
Učila za devetletko
1.000.000
Menjava oken
8.000.000
Računalniška oprema
800.000
Menjava luči po učilnicah (zahteva inšpektorja)
7.000.000
Ognjevarna vrata med šolo in vrtcem (zahteva inšpekcije)
1.200.000
19.000.000
091212. INVESTICIJE V OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA – 24.684.000 SIT
Izdelava projektne dokumentacije
Zamenjava dveh šolskih tabel
Posodobitev telefonije
Posodobitev računalniške opreme
Zamenjava kotla, pomivalnega stroja in lupilca krompirja
Obnova centralnega ogrevanja v šoli
Nabava snežnega topa
Nabava pomivalnega stroja in odcejalnika za vrtec (zahteva inšpektorja)
Dokončanje priključitve na kanalizacijo pri vrtcu in šoli

8.092.000
300.000
250.000
870.000
2.541.000
7.000.000
3.500.000
1.100.000
1.031.000
23.684.000

10. SOCIALNO VARSTVO – 57.353.000 SIT
1090. DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI – 57.353.000 SIT
109001. PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV – 10.800.000 SIT
Sredstva so namenjena zdravstvenemu zavarovanju občanov, ki so do plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja upravičeni po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.
109002. ZDRAVSTVENA KOLONIJA – 400.000 SIT
Sredstva so namenjena letovanju otrok v zdravstvenih kolonijah.
109003. CENTER ZA SOCIALNO DELO – 550.000 SIT
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Zajeta so sredstva za opravljanje storitev, ki jih CSD Jesenice opravlja za potrebe Občine
Kranjska Gora (denarne socialne pomoči, brezdomci…).
109004. PREVENTIVNI PROJEKTI Z MLADIMI – 663.000 SIT
Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa. Namenjena so preventivnim projektom na področju dela
z mladimi.

109005. DELOVANJE LAS-PREPREČEVANJE ODVISNOSTI – 2.350.000 SIT
Sredstva so namenjena delovanju Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti, v skladu
s programom.
109006. METADONSKI PROGRAM – 41.000 SIT
Sredstva so namenjena kritju sorazmernega dela (stroške krijemo skupaj z Občino Jesenice in
Žirovnica) materialnih stroškov za delovanje ambulante za odvisnike.
109007. HUMANITARNE ORGANIZACIJE – 1.471.000 SIT
Na podlagi Zakona o javnih financah so v postavki zajeta sredstva za delovanje vseh
humanitarnih, dobrodelnih in sorodnih društev, vključno s sredstvi za projekte rdečega križa.
Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
109008. ZAVODSKO VARSTVO – 22.800.000 SIT
Predstavlja 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.
109009. DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN – 590.000 SIT
Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu in odločbe, ki jo izda Center za socialno delo
Jesenice, prejemnikom denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, prispeva del sredstev za
plačilo najemnine socialnega stanovanja.
109010. SOCIALNE POMOČI – 1.060.000 SIT
Sredstva za pomoč socialno ogroženim so namenjena denarnim pomočem, ki jih na podlagi
predlogov pristojnih institucij ( CSD, OZ RK, krajevnih skupnosti, patronažne službe, svetovalnih
služb šol…) in po obravnavi na Odboru za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo odobri župan.
109011. REGRESIRANA PREHRANA – 1.922.000 SIT
Se na podlagi dokumentiranih zahtevkov šol plačuje socialno ogroženim učencem (kosila) iz OŠ
Kranjska Gora (1.060.000 SIT), OŠ Mojstrana (598.000 SIT) in OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice
(264.000 SIT).
109012. JAVNA DELA – 2.540.000 SIT
Sredstva so namenjena izvajanju programov javnih del za izvajanje skupnih programov z
občinama Jesenice in Žirovnica (programi na področju socialnega varstva in šolstva).
Preostala sredstva pa so namenjena izvajanju programov javnih del v Občinski knjižnici Jesenice,
Gornjesavskem muzeju Jesenice, Javno podjetje Komunala, Razvojna zadruga Dovje.
27

109013. POMOČ NA DOMU – 4.000.000 SIT
Organiziranje službe pomoči na domu je naloga občine po Zakonu o socialnem varstvu. Služba se
izvaja preko Doma upokojencev dr.Franceta Berglja Jesenice. Cene se oblikujejo v skladu s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
Oprostitev plačil predpisuje Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev (UL RS št.38/02). Pravico do oprostitve plačila socialno varstvene storitve ima
upravičenec, ki ni plačilno sposoben ali katerega plačilna sposobnost ne dosega vrednosti storitve.
Če je upravičenec oproščen plačila, je dolžan znesek, za katerega je bil upravičenec oproščen
plačila, plačati zavezanec, razen v primerih, za katere veljajo oprostitve za vse upravičence. Če pa
ni zavezanca, krije stroške lokalna skupnost.
109014. DODATEK ZA NOVOROJENCE – 2.900.000 SIT
Sredstva so namenjena kot enkratna denarna socialna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka na
podlagi sprejetega Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora.
109015. VARNA HIŠA – 266.000 SIT
Sredstva v višini 161.000 SIT so namenjena dejavnosti, za investicijsko vzdrževanje pa 105.000
SIT. (gre za sofinanciranje naše občine glede na število prebivalcev v višini 2,73 %)
109016. OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA – 5.000.000 SIT
Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.
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Zadeva: Priloga proračuna za leto 2005:

011.7. PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE

Licenčni software WINDOWS XP, Office XP – 15 licenc pogodba na obroke:
3 leta po 800.000 sit (leto 2005 je 3. zadnji obrok)
Licenčni antivirus program za strežnik in omrežje
Podatki GURS, statistični urad, MNZ, KRIM-drevi
Strežnik (internet, datotečni)
Računalnik
Oprema (pohištvo) za novo občino, demontaža obstoječega
Skupaj:

Pripravil:
Alojz Jakelj, dipl.org.menedž.,
svetovalec I
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800
260
240
600
700
13.400
16.000

PROGRAM PRODAJE STVARNEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE ZA LETO 2005
Priloga k proračunu občine za leto 2005

I.

UVOD

Zakon o javnih financah – ZJF (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002), - 80a.
člen med drugim določa, da mora biti razpolaganje s finančnim in stvarnim premoženjem občine
prikazano v letnem programu prodaje občinskega stvarnega premoženja.
Določba 2. odstavka 80č. člena tega zakona opredeljuje, da letni program prodaje občinskega
finančnega in stvarnega premoženja v postopku sprejemanja predloga občinskega proračuna
sprejme občinski svet na predlog župana. Nadalje pa ta člen tudi določa, da občinski svet lahko
na predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program prodaje spremeni ali dopolni. S
tem zakonskim določilom so dane možnosti za spremembe, ki bi zaradi določenih okoliščin
glede planirane prodaje lahko nastale med proračunskim letom.
Na podlagi ZJF je bila izdana Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 12/2003), ki natančno opredeljuje načine in
postopke v zvezi s prodajo tako nepremičnega kot tudi premičnega stvarnega premoženja države
in občin.
V proračunskem letu 2005 planiramo prodajo naslednjega stvarnega nepremičnega premoženja:

II.

PROGRAM PRODAJE

1. PRODAJA OBJEKTOV OZ. PROSTOROV
1.1. Prodaja preostalih še neprodanih prostorov poslovne stavbe Titova 86 na Jesenicah, ki
se nahajajo v pritličju stavbe in obsegajo skupaj 86,53 m2
Poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem obsega: parc. št. 205/1 in 205/2, obe vpisani pri vl.
št. 1770, ter parc. št. 206 in 207/1, obe vpisani pri vl. št. 972 k.o. Jesenice.
Po cenitvenem poročilu z dne 12.6.2003 in dopolnitvijo poročila z dne 19.1.2004 znaša vrednost
preostalih prostorov, ki še niso bili prodani 8.000.000,00 SIT.

1.2. Prodaja poslovnih prostorov Pošte Slovenije v pritličju poslovne stavbe KS Dovje –
Mojstrana, v Mojstrani, Savska cesta 1
Fundus poslovne stavbe obsega parc. št. 1805/2 k.o. Dovje.
Po izdelanem cenitvenem poročilu glede cenitve prostorov, ki jih zaseda Pošta Slovenije, v
pritličju stavbe Savska cesta 1 v Mojstrani, se pričakuje kupnina v višini 8 milijonov SIT.
S prodajo teh prostorov bi pridobili tudi soinvestitorja pri prenovi stavbe, saj bi v primeru
prodaje, Pošta Slovenije morala po zakonu kot solastnik pri obnovi stavbe prispevati svoja
sredstva, in sicer v višini solastniškega deleža, ki odpade na te prostore (to pa je 14 %).
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2. PRODAJA ZEMLJIŠČ

k.o. PODKOREN
•

stavbno zemljišče parc. št. 823, in parc. št. 822/5, dvorišče v izmeri 486 m2, gosp. posl.
65 m2, k.o. Podkoren (določena gradbena parcela k obstoječemu objektu Podkoren 82 –
bivša železniška čuvajnica, prodaja Kranjc Mihaelu in Stanislavi, lastnikoma kupljene
čuvajnice);

•

stavbno zemljišče parc. št. 390/6, park v izmeri 136 m2, k.o. Kranjska Gora (zaseženo
zemljišče pri bencinskem servisu v Podkorenu s strani Petrola)

k.o. KRANJSKA GORA
•

stavbno zemljišče parc. št. 515/5, travnik v izmeri 4 m2 in parc. št. 507/7, dvorišče v
izmeri 1157 m2, obe k.o. Kranjska Gora (funkcionalno zaokroženo zemljišče h gradbeni
parceli obstoječega objekta – PMP Kranjska Gora);

•

stavbno zemljišče parc. št. 136/1, dvorišče v izmeri 239 m2, k.o. Kranjska Gora (v
kolikor Mrak Frančišek dokončno odkloni podpis menjalne pogodbe);

•

stavbno zemljišče parc. št. 830/16, dvorišče v izmeri 6 m2, parc. št. 830/18, dvorišče v
izmeri 40 m2, k.o. Kranjska Gora (prodaja Bankini, d.o.o., Ljubljana po izvedbi postopka
ukinitve javnega dobra na predmetnih zemljiščih) ter parc. št. 885/134, dvorišče 7 m2, k.o.
Kranjska Gora;

•

stavbno zemljišče parc. št. 830/17, dvorišče v izmeri 89 m2, k.o. Kranjska Gora (po
izvedbi postopka ukinitve javnega dobra prodaja Srečku Čelesniku);

•

stavbno zemljišče parc. št. 862/6, dvorišče 30 m2, k.o. Kranjska Gora (po izvedbi
postopka ukinitve javnega dobra prodaja Arih Tomažu);

•

stavbno zemljišče parc. št. 885/131, pot v izmeri 119 m2 in parc. št. 885/133, pašnik v
izmeri 20 m2, k.o. Kranjska Gora (prodaja Berce Antoniji Zornadi po izvedbi postopka
ukinitve javnega dobra na parc. št. 885/133 k.o. Kranjska Gora);

•

stavbno zemljišče parc. št. 847/2 k.o. Kranjska Gora in ostale parcele, ki se nahajajo na
območju parkirišča pred hotelom Lek v Kranjski Gori (prodaja Hotelu Lek);

•

stavbno zemljišče parc. št. 803/35, gozd v izmeri 533 m2, k.o. Kranjska Gora
(neizkoriščen del zemljišča v Jasni ob parcelah lastnikov objektov na parc. št. 803/27,
803/28, 803/29, 803/33, 803/34, 803/41, vse k.o. Kranjska Gora),

•

del stavbnega zemljišča parc. št. 891/11 k.o. Kranjska Gora (kot funkcionalno zaokrožena
gradbena parcela k objektu na parc, št. 895 iste k.o., last Franca Hlebanja)
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k.o. GOZD
•

stavbno zemljišče parc. št. 694, stavbišče 65 m2, in del parc. št. 688/1 k.o. Gozd
(naročena odmera zemljišča - gradbene parcele k obstoječemu objektu Belca 37, bivša
železniška čuvajnica, kupec Možina Stanislava);

•

stavbno zemljišče parc. št. 455/11, dvorišče v izmeri 440 m2, k.o. Gozd (funkcionalno
zaokrožena gradbena parcela k stanovanjski hiši Belca 29, ki stoji na parc. št. 455/10 k.o.
Gozd)

•

stavbno zemljišče parc. št. 455/4 k.o. Gozd

k.o. DOVJE
•

stavbno zemljišče parc. št. 2074, stan. stavba 60 m2, parc. št. 2073/16, dvorišče v izmeri
365 m2, k.o. Dovje (gradbena parcela k obstoječemu objektu Belca 2, bivša železniška
čuvajnica, kupec Alojz Žvagen);

•

del stavbnega zemljišča parc. št. 71/3 k.o. Dovje (naročena odmera za ti. gradbeno parcelo
k obstoječemu objektu, kupljenem po SZ, kupec Ivo Ljevar);

•

del stavbnega zemljišča parc. št. 2010/12 k.o. Dovje (naročena odmera za pripadajoče
zemljišče k objektu Dovje 57, last Tramte Branka in solastnikov, kupec Tramte Branko in
solastniki);

•

stavbno zemljišče parc. št. 1375/127 k.o. Dovje (gradbena parcela k obstoječemu objektu,
last Vendramin Valerije in Marije, Mojstrana, Ulica Alojza Rabiča 53);

•

del stavbnega zemljišča parc. št. 2072/1 k.o. Dovje (zemljišče k objektu MHE Belca, kupci
solastniki objekta MHE, Podrekar in ostali);

•

stavbno zemljišče parc. št. 1275/9, 1275/10, 1275/11, 1275/12 k.o. Dovje (nadstrešnice pri
bloku Delavska 20 v Mojstrani);

•

del stavbnega zemljišča parc. Št. 1275/6 k.o. Dovje (garaže pri bloku Delavska 20 v
Mojstrani);

•

ter še drugi deli funkcionalno zaokroženih stavbnih parcel, za odkup katerih bodo
občani zaprosili tekom leta 2005, pri čemer se bo ta program med letom lahko
dopolnjeval, kot to omogočajo navedeni predpisi, pod pogojem, da bo o vključitvi
novega stvarnega premoženja v prodajo odločal občinski svet.

Pripravila:
Egidija Košir Mrovlje, univ.dipl.prav.

ŽUPAN
Jure Žerjav, prof.
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