OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA
ZA LETO 2006

UVOD
Proračun za leto 2006 je bil sprejet na 31. seji občinskega sveta dne 15.12.2005, tako da je lahko
pričel veljati 1.1.2006.
Prvi rebalans je bil sprejet na 35. seji občinskega sveta, dne 24.4.2006, drugi rebalans pa na 38.
seji občinskega sveta, dne 18.9.2006.
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 2006 zajemajo vsa vplačila, ki so bila vplačana v občinski proračun
od 1.1. do 31.12.2006 in med odhodki izdatke, ki so bili izplačani iz proračuna v istem obdobju.
Za leto 2006 je bilo realiziranih 1.731.730.000 SIT prihodkov in 1.695.306.000 SIT odhodkov.
Presežek prihodkov nad odhodki je bil 36.424.000 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja ne izkazujeta realizacije.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI PRIMERNE PORABE – 840.822.000 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 2006
Ministrstva za finance RS
- v tisoč tolarjih
523.132
1. Realizirani prihodki po 21. členu ZFO*
2. Realizirani prihodki po 22. členu ZFO (del)*
43.418
3. Ostali prih. po 22. členu ZFO (kalkulativna ocena)*
15.243
4. Ocena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča*
34.332
5. Skupni lastni prihodki občine
616.125
6. Izračunan obseg primerne porabe leta 2006
642.854
7. Pripadajoča finančna izravnava
26.729
8. Preplačila finančne izravnave iz leta 2005
6.666
9. Nakazana fin. izravnava od 1.1.-31.12.2006
26.470
10. Nakazana fin. izravnava od 1.1.-31.12.2006 s
33.136
prepl.2005
10. Prihodki nad primerno porabo
0

1

11. Preplačilo finančne izravnave iz leta 2006

6.407

*obrazložitev lastnih prihodkov:
- prihodki občin ( od zap.št. 1 do 4 ) so upoštevani na podlagi določb drugega odstavka
41. člena ZFO-1, ki določa, da se v oceno lastnih prihodkov posamezne občine
dajatve iz 21. in 22. člena ZFO, za katere so stopnje določene z zakonom, upoštevajo
v realizirani višini, vse ostale dajatve iz 22. člena ZFO, za katere stopnje niso
določene z zakonom, pa se upoštevajo v ocenjeni višini, ki je bila upoštevana pri
zadnjem izračunu dopolnjenih zneskov finančne izravnave za leto 2006, ki ga je
sprejela Vlada RS in je bil poslan županom občin dne 25.10.2006.
- 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 1.1.2006 do
31.12.2006 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 2, 3, 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 7, 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 2006 ( ne glede na dejansko realizacijo).

1.1. Prihodki po 21.členu ZFO 523.210.000 SIT
1.1.1. Dohodnina ( 35%) 440.923.000 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 75.886.000 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 1.834.000 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 457.000 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.
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1.1.5. Upravne takse 4.110.000 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 317.612.000 SIT
1.2.1. Davek od premoženja 34.687.000 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 720.000 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 89.090.000 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).
1.2.4.0. Pavšalna turistična taksa 27.444.000 SIT
oziroma turistična taksa za lastnike počitniških hiš, oziroma počitniškega stanovanja. Uvedbo
takse omogoča Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.list RS, št. 2/2004) – 24. člen.
1.2.5. Komunalne takse 6.201.000 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 6.323.000 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.
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1.2.7. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 151.264.000 SIT
Nadomestilo je uvedeno na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih. Odločbo o odmeri izda davčna
uprava.
1.2.8. Prihodki od podeljenih koncesij 1.611.000 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 272.000 SIT
Drugi prihodki predstavljajo prihodke, zaračunanih stroškov za udeležbe na tehničnih pregledih,
priprave dokumentacije za javne razpise ter prihodke cenitev nepremičnin.

II. PRIHODKI PO 25. ČLENU ZFO - 791.297.000 SIT

2.1. Prihodki od premoženja 114.168.000 SIT
2.1.1. Prihodki od prodaje premoženja 66.214.000 SIT
2.1.1.1. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 46.287.000 SIT
Prihodi so bili realizirani na podlagi programa prodaje stvarnega nepremičnega premoženja za
leto 2006, ki ga je občinski svet sprejel kot sestavni del proračuna za leto 2006 ter med letom
dopolnjenega programa na občinskem svetu.
2.1.1.3. Prihodki od prodaje poslovnih prostorov 6.000.000 SIT
Realizacija prodaje poslovnih prostorov (del preostalih prostorov na Jesenicah, Cesta maršala
Tita 86), je bila izvedena na podlagi programa prodaje stvarnega premoženja.
2.1.1.4. Prihodki od prodaje stanovanj na trgu 13.927.000 SIT
To so prihodki prodaje stanovanja na trgu in sicer del kupnine za stanovanje na Hrušici
(delitvena bilanca), eno stanovanje v Mojstrani ter dveh stanovanj v Podkorenu.
2.1.2. Prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu 2.852.000 SIT
Med te prihodke vštevamo vse kupnine stanovanj, ki jih je občina prodala na podlagi
stanovanjskega zakona.
2.1.3. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in zemljišč 8.744.000 SIT
V te prihodke vključujemo najemnine poslovnih prostorov in zemljišč na podlagi najemnih
pogodb.
2.1.4. Prihodki odlagališča Mala Mežaklja 4.839.000 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 12.600.000 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
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posebno odločbo sredstva odstopi investitorju. Zbrana sredstva so se porabila za gradnjo
kanalizacije v naselju Belca.
2.1.6. Taksa za obremenjevanje okolja –odpadki 15.141.000 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 gradnjo zbirnega centra odpadkov na Tabrah.
2.1.7. Odškodnina – hlev pri Liznjekovi domačiji – 2.094.000 SIT
Sredstva pridobljena na podlagi zavarovalne police (uničen hlev pri Liznjekovi domačiji po
požaru);
2.1.8. Prihodki od oddajanja počitniških zmogljivosti – 501.000 SIT
To so namenski prihodki od oddajanja počitniških zmogljivosti v AC Finida, AC Zelena laguna
in AC Podčetrtek.
2.1.9. Prihodi stečajne mase -1.183.000 SIT
Sredstva niso bila planirana, realizacijo predstavlja prihodek stečajne mase Elan (delitvena
bilanca).

2.2. Prihodki občanov za sofinanciranje določenih nalog - 188.398.000 SIT
2.2.2.Komunalni prispevek 117.305.000 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 3.616.000 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 67.477.000 SIT
Realizirani so prihodki iz naslova storitev občanom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih
voda.
2.3. Drugi prihodki po 25. členu ZFO 488.731.000 SIT
2.3.1. Udeležba na dobičku - 22.442.000 SIT
Realizirani so bili prihodki od dobička Javnega podjetja Komunala d.o.o. Kranjska Gora ter
dividende delnic Gorenjske banke d.d. Kranj, Cestnega podjetja d.d. Kranj, HIT d.d. Nova
Gorica in Zavarovalnice Triglav..
2.3.2. Obresti 748.000 SIT
To je prihodek sredstev na vpogled na transakcijskih računih občine.
2.3.3. Druge obresti 10.554.000 SIT
Prihodek predstavlja obresti vezanih depozitov ter zamudne obresti za nepravočasno poravnane
obveznosti.
2.3.4. Koncesijske dajatve 447.796.000 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
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promocijo turizma, ter lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju. Dajatev se
uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistično infrastrukturo.
2.3.5. Prihodki na podlagi dedovanj – 7.191.000 SIT
To so prihodki pridobljenih na podlagi dedovanj dednih upravičencev, katerim je proračun
poravnaval v času njihovega bivanja v zavodih stroške namestitve in bivanja v zavodu.
III. PRIHODKI OD SOFINANCIRANJ - 99.611.000 SIT
Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so realizirana sredstva iz državnega
proračuna iz naslova tekočih obveznosti (finančna izravnava) v višini 26.470.000 SIT.
3.1.1. Ministrstvo za kmetijstvo - vzdrževanje gozdnih cest 4.494.000 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 –sofinanciranje prenove ambulant – 15.271.000 SIT
Sredstva so realizirana na podlagi pogodbe iz državnega proračuna za sofinanciranje investicije v
zdravstveni dom Kranjska Gora.
3.1.5. Požarna taksa 2.585.000 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). Taksa je namenjena gasilski dejavnosti in predstavlja investicijski transfer.
3.1.7. Spodbujanje regionalnega razvoja – projekt ceste – 50.791.000 SIT
Iz programa sofinanciranja regionalnih razvojnih programov za leto 2006 smo uspeli pridobiti
sredstva za rekonstrukcijo Borovške ceste.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
C. RAČUN FINANCIRANJA
Račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja nista imela realizacije.
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
01. JAVNA UPRAVA - 226.854.000 SIT
0111. DEJAVNOST IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV – 157.396.000 SIT
011101. STROŠKI DELA OBČ. URADA – 96.040.000 SIT
Stroški dela občinskega urada se nanašajo na stroške zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta,
po katerem je v občinskem uradu zaposlenih šestnajst delavcev.
Gre za izdatke, ki vključujejo načrtovane izdatke za plače in dodatke, regres za letni dopust,
povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, za
zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
zaposlenih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe:
Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, izhodišča za
pripravo proračuna občine Kranjska Gora za leto 2006 ter kot pravna podlaga Zakon o sistemu
plač v javnem sektorju.
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.)

KADROVSKI NAČRT
ZA LETO 2006
Delovno mesto

1. Uradniška
delovna mesta
Tajnik občine
Višji svetovalec I
Višji svetovalec II
Svetovalec I
Višji referent II
Referent I
Občinski redar
2. Strokovno
tehnična delovna
mesta
Operativni inženir
Sodelavec V
Računovodja V
Skupaj 1+2:

Sistemizira
na delovna
mesta

Zasedena
delovna
mesta

12

11

1
2
3
3
1
1
1

1
2
3
3
1
1

5

4

1
3
1
17

1
3
1
16

Nova
zaposlitev v
letu 2006 za
nedoločen čas

Nova
zaposlitev v
letu 2006 za
določen čas
1

Zaposlitev
pripravnikov v letu
2006

1

1

0
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011102. MATERIALNI STROŠKI OBČINSKEGA URADA – 24.027.000 SIT
Gre za izdatke, v katere so vključeni načrtovani izdatki za pisarniški in splošni material za
izvajanje nalog iz pristojnosti občine, stroške literature, poštnine, tiskarske storitve, stroške
komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, najemnine, stroške
izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih ipd.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe
Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena
višina stroškov po vrstah v letu 2005.
011103. STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA – 5.612.000 SIT
Tako župan kot podžupan sta svoji funkciji opravljala nepoklicno, za kar jima je pripadala
nagrada v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in pravilnikom občine.
011104. STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA – 14.883.000 SIT
Stroški delovanja občinskega sveta zajemajo nadomestilo za opravljanje funkcije članov
občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter volilne komisije,poleg tega pa še stroške
reprezentance in prevozne stroške ter storitve.
011105. STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA - 134.000 SIT
Stroški nadzornega odbora se nanašajo na sejnine za delo članov ter nagrade za opravljen nadzor
v skladu s pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev.
011106. PROTOKOL - 3.809.000 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.
011107. PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE - 1.185.093 SIT
420200 Nakup pisarniškega pohištva
Stojala za garderobo in stojala za dežnike
Stoli za čajno kuhinjo
420238 Nakup druge opreme
Oznake občinske zgradbe in sejne dvorane: zastave, grbi, table, zavese
Žaluzije

193.986
481.986
703.107
458.186

011108. STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 916.000 SIT
Sredstva so porabljena za plačilo bančnih storitev.
011109. DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE 4.179.000 SIT
011010. INFORMATIZACIJA UPRAVE 6.611.177 SIT
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov –
3.520.354 SIT in nakupu računalnikov in programske opreme 3.090.823 SIT
Licenčni antivirus program za strežnik in omrežje
Podatki GURS, statistični urad, MNZ
Nadgradnja programske opreme SDMS
Nadgradnja programske opreme ISN na osnovo Windows XP

75.480
137.543
273.120
134.988
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Program za obračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje
Program Odločbe vrtci
Program za vodenje turistične takse preko spleta
Računalnik, monitor (Bojana), UPS 4 kom
Računalnik (Mertelj)
Računalnik, izmenljivi disk (Lojz)
Internet strežnik
Računalnik (Vesna)
Računalnik (občinski svet)
Tiskalnik (Špela)
UPS 9 kom.

192.000
162.000
689.059
390.159
130.245
191.795
151.670
134.940
105.082
25.990
296.752

0133. SPLOŠNE ZADEVE – 41.413.000 SIT
013301 Mojstrana – Savska 1 - 63.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov tehničnega prevzema stavbe.
013302 Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1/b – 1.198.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za zamenjavo starega dela strehe.
013303. POSLOVNI PROSTORI KS RUTE- 36.783.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za rušitvena in delno gradbena dela objekta gasilski dom v Gozd
Martuljku.
013304. POČITNIŠKA DEJAVNOST – 3.369.000 SIT
Sredstva so bila namenjena obnovi elektroenergetske mreže v AC Finida.
0160. DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE – 28.045.000 SIT
016001. PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ – 1.107.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi finančnih poročil in programov dela društev dodeljena:
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana
Društvo upokojencev Kranjska Gora
Društvo upokojencev Rateče-Planica
Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v času od 1943-1945

697.000
240.000
150.000
20.000

016002. DRUGI TRANSFERI – 2.025.365 SIT
Sredstva, ki jih odobri župan, so bila na podlagi prošenj in sklenjenih pogodb namenjena
reševanju različnih prošenj za finančne pomoči:
naziv
Infrasport
Kulturnica Blaž Kumerdej
Slavistično društvo Jesenice
OŠ Josipa Vandota Kranjska
Gora
Zavod Korak
Kmečki turizem Betel
Društvo medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Gorenjske
Osnovno zdravstvo Gorenjske

namen
tekmovanje kick boks
Projekt "Chopinov zlati prstan"
dejavnost društva
Otroški parlament - predstava

znesek
171.612
30.000
30.000
30.000

Dejavnost zavoda
Tekmovanje kmečke mladine
50 letnica delovanja društva

30.000
101.000
30.000

Ponatis zdravstveno vzgojne publikacije za
prvošolce

110.000
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CELEK, Inštitut za celovito
kulturo bivanja
Ustanova Mali vitez
ŠD Kranjska Gora
Gimnazija Jesenice
Gimnazija Jesenice
Tehniški šolski center Kranj
Društvo JASA
KPD Josip Lavtižar Kranjska
Gora
Srednja šola Jesenice
OZG, OE Zdravstveni dom
Jesenice
DZS
OŠ 16.decembra Mojstrana
OZG in SBJ
Sindikat neodvisnost RTC
Žičnice Kr.Gora
SPECOM
PD Dovje-mojstrana
Društvo ledvičnih bolnikov
Gorenjske
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice
ŠD Karavanke
Društvo za rehabilitacijo in
preventivo KRMA
Planinsko društvo Rateče-Planica
Planinsko društvo DovjeMojstrana
Turistično društvo DovjeMojstrana
DU Rateče-Planica
OŠ Josipa Vandota Kranjska
Gora
Medobčinska zveza društev
upokojencev Jesenice
Društvo upokojencev DovjeMojstrana
Občinski odbor ZBU NOB
Jesenice, Kranjska Gora in
Žirovnica
Turistično
društvo
Gozd
Martuljek
Športno društvo Kranjska Gora
IPA -RK Gorenjska
Društvo za transakcijsko analizo
Slovenije SLOVENTA
Društvo Sonček Zgornje

Sofinanciranje izobraževalne oddaje na
ATM
Sofinanciranje programa
Turnir v in line hokeju
Regijsko tekmovanje iz fizike
Mednarodna izmenjava za drugi evropski
oddelek
Tekmovanja ob 60 letnici šole
Nakup 3 knjig Kresnica na dlani
Predstava ENKOLSA (prevoz in kotizacija
na festivalu v Ljubljani)
Šolsko glasilo "Opombe"
Tekmovanje za zdrave zobe

70.000

knjiga za zlatega maturanta
poučna ekskurzija v Bruselj
hokejsko srečanje
tekmovanje ob zaključku sezone

11.970
60.000
19.960
20.029

OGLAS V Skrinji (velikonočni prazniki)
Koflerjev memorial
Sofinanciranje programa

18.000
29.930
20.000

Državno tekmovanje "Računanje je igra"
IPA MK Gorenjske-Blagoslov jeklenih
konjičkov v Kranjski Gori
Sofinanciranje programa društva

30.000
30.000

Postaja GRS-Pomoč pri izvedbi tekme prve
pomoči
Alpinistična odprava Andi 2006

50.000

Kolesarski izlet

20.000

Udeležba Janeza Mlinarja na maratonih v
letu 2006
Valeta 2006

20.000

Dejavnost v letu 2006

50.000

Izlet za starejše od 80 let

75.620

Za dejavnost KO ZBU NOB DovjeMojstrana

30.000

Alenka Peternel- Tekmovanje na festivalu v
poslikavi telesa v Seebodnu
2. memorial Andreja Kolenca- nogomet
XVIII. Svetovni kongres IPA v Ljubljani
Mednarodno srečanje transakcijskih
analitikov v Kranjski Gori, 10.-12.11.2006
Tabor v Poljanski dolini

30.000

30.000
30.000
30.000
50.000
20.000
16.200
68.825
30.000
30.000

40.000

50.000

35.000

50.000
30.000
40.000
30.000
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Gorenjske
ŠD Jesenice, Košarkarski klub
Jesenice-moški
Občinski odbor ZBU NOB
Jesenice, Kranjska Gora in
Žirovnica
Ribiška družina Jesenice
ŠD Varpa Gozd Martuljek
Društvo upokojencev Kranjska
Gora
CSD Jesenice

Sofinanciranje ligaškega tekmovanja KK
Jesenice-moški
Za dejavnost KO ZBU NOB Kranjska Gora

100.000

Dejavnost v letu 2006
Državno prvenstvo v metanju varpe
srečanje Likusa v Mariboru

100.000
47.218
20.000

50.000

novoletna obdaritev rejencev

10.000

016003. PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU – 449.225 SIT
Sredstva so bila namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
delovanju Sveta za varnost občanov.( nagrade prvošolčkom za pridno nošenje rumenih rutk,
priznanja, kolesarske izkaznice, reflektivne zapestnice…)
016004. RAZVOJNI PROGRAMI – 4.754.000
Kot soustanovitelj RAGOR-ja smo v letu 2006 sodelovali 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) 382.939,34 SIT,
 tehnična pomoč za izvajanje Regionalnega razvojnega programa 405.885,80 SIT,
 projekt konjeniških poti, je bil izveden 40% vrednosti druge faze 400.000 SIT zaradi
problemov pri trasiranju konjeniških poti. S projektom nadaljujemo v letu 2007.
 štipendijska shema 327.388 SIT
 skupna promocijska publikacija Zgornje Gorenjske v višini 314.784 SIT
Poleg tega so bile sofinancirane še naloge s področja koordinacije GIC v višini 213.333,34 SIT,
sestankov županov 426.666,64 SIT;
V tej postavki je zajeto tudi sodelovanje pri regijskih projektih in sicer:
 Priprava Regijskega razvojnega programa 2007-2013 274.000 SIT
Koristili pa nismo sredstev iz naslova tehnične pomoči za izvajanje Regijskega razvojnega
programa in pripravo ter koordinacijo regijskih projektov.
Ter sofinanciranje projekta Natura 2000, v višini 1.212.328,30 SIT Razvojni zadrugi Dovje.
016005, 016017, 016018, 016019,01622, 01623,01624 KRAJEVNE SKUPNOSTI –
3.911.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za izvajanje dejavnosti štirih krajevnih skupnosti; Realizacije
njihovih finančnih načrtov so tudi sestavni del zaključnega računa proračuna.
- KS Rateče 1.500.000 SIT,
- KS Kranjska Gora 413.000 SIT
- KS Dovje Mojstrana 1.461.000 SIT,
- KS Rute Gozd Martuljek, Srednji Vrh 537.000 SIT;
016006. POLITIČNE STRANKE - 708.000 SIT
Sredstva so bila porabljena v skladu s 26. členom zakona o političnih strankah, v višini 30,00 SIT
na pridobljeni glas na volitvah.
016007. PRIZNANJA OBČINE –378.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za izdelavo občinskih priznaj.
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016008. OBČINSKI PRAZNIK – 521.000 SIT
Sredstva so bila porabljena kritju stroškov organizacije in izvedbe prireditev ob občinskem
prazniku (vabila, oglaševanja, izvedba prireditve, cvetlični aranžmaji, gostinske storitve...).
016009. PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH – 180.000 SIT
Sredstva so bila namenjena kulturnim društvom za pripravo proslav ob državnih
praznikih.(Slovenski kulturni praznik, Dan samostojnosti in Dan državnosti).
016010. RUSKA KAPELA – 608.000 SIT
Sredstva so bila namenjena kritju stroškov organizacije prireditve »Spominska slovesnost pri
Ruski kapeli pod Vršičem«: najem WC kabin, nastopajoči, elaborat za zaporo ceste, zastave,
ozvočenje, zdravniška služba, ureditev grobišč, postavitev cestne zapore…)
016011. SPREJEM ODLIČNJAKOV – 190.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nakup nagrad- knjig učencem (16), ki so osnovno šolo zaključili z
odličnim uspehom in stroškom sprejema župana (vabila, pogostitev).
016012. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH – 839.000 SIT
Sredstva so bila 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).
016013. MEDNARODNO SODELOVANJE – 325.000 SIT
Stroški mednarodnega sodelovanja se nanašajo na stroške sodelovanja s pobratenimi občinami v
tujini in sosednjimi občinami. Stroški so bili vezani na sodelovanje v okviru projekta TERRA
DELL AMICIZIA – sodelovanje s sosednjimi občinami in izdaja karte območja občin Kranjska
Gora, Bovec, Arnoldstein, Finkenstein, Tarvisio in Malborghetto ter udeležbo na tržnici v
Avstriji.
016014. INFORMIRANJE – 4.090.000 SIT
Sredstva so se porabila za obveščanje občanov, objavi oglasov, objavi predpisov in druge oblike
obveščanja.
016015. OBČINSKO GLASILO – 4.078.000 SIT
Sredstva so bila porabiljena za izdajo občinskega glasila.
016016 in 016020. SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA – SIT
Sredstva iz postavke 016016 – splošna proračunska rezervacija, je bila v skladu z veljavno
zakonodajo na podlagi odredb župana knjižena na postavke, katerim je bila dodeljena.
Sredstva so bila odobrena za:
Postavka 011106 – protokol - sofinanciranje postavitve obeležja na Tromeji nad Ratečami
480.632,20 SIT,
Postavka 082005 – materialni stroški KUD-ov – odločba inšpektorja za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami za odpravo pomanjkljivosti v kulturnem domu na Dovjem (upravljavec KUD
J.Rabič) 1.088.793,96 SIT,
Na postavko 091203 – OŠ Polde Stražišar za predelavo notranjega računalniškega omrežja
179.175,00 SIT;
016021. OBČINSKE VOLITVE - 3.882.000 SIT
Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev, in sicer za: materialne stroške priprav in ureditve
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volišč, stroškov za delo volilnih odborov in volilnih komisij, stroškov priprave in uporabe
glasovalnega materiala, stroški objav in oglasov.
02. OBRAMBA – 1.366.000 SIT
0220. CIVILNA ZAŠČITA – 1.366.000 SIT
022001. SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE – 1.366.000 SIT
Sredstva so se porabila za usposabljanje enote prve medicinske pomoči ter enote za podvodno
reševanje, nabavo potrebne opreme, ter najemnini prostora za opremo CZ. Sredstva so bila
porabljena tudi za usposobitev proženja alarmnih naprav ter redno vzdrževanje le teh.
03. JAVNI RED IN VARNOST – 40.151.000 SIT
0320. PROTIPOŽARNA VARNOST – 40.151.000 SIT
032001. GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE – 4.207.000 SIT
Sredstva so se na podlagi pogodbe namenila dejavnosti reševalne službe.
032002. PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA – 6.714.000 SIT
Sredstva so se namenila za osnovno dejavnost PGD-jev v skladu s programi za izvajanje javne
gasilske službe in v skladu s pogodbo med PGD-ji in občino ter za vzdrževanje zaščitne
opreme, tehnike, avtomobilov, gasilskih domov in za zavarovanje premoženja in gasilcev.
032003. GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA – 2.944.000 SIT
Sredstva so se namenila 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.
Del sredstev se je namenil izobraževanju in plačilu zdravstvenih pregledov gasilcev, ki so
obvezni za nosilce dihalnih aparatov in letnih zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev.
032004. PRENOS POŽARNE TAKSE – 2.360.000 SIT
Sredstva so se na podlagi sklepa komisije za razdelitev požarne takse porabila za nakup gasilske
prikolice v PGD Mojstrana 500.000 SIT in za nakup gasilskega vozilo Scania v PGD Kranjska
Gora 1.860.000 SIT.
032005. GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA – 459.000 SIT
Sredstva so se na podlagi pogodb namenila delu postaj GRS Rateče, Kranjska Gora in
Mojstrana.
032006. INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE – 23.467.000 SIT
Sredstva so se porabila za nabava manjkajoče zaščitne gasilske opreme, za gasilsko vozilo –
cisterno PGD Kranjska Gora (investicija je razdeljena na dve leti) za ureditev strelovodov v
gasilskih domovih ter za nakup garažnih vrat v PGD Rateče.
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04. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 360.903.000 SIT
0421. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV – 21.344.000 SIT
042101. INTERVENCIJE V KMETIJSTVO – 9.473.000 SIT
Sredstva so se na podlagi pravilnika in z javnim razpisom razdelila po naslednjih namenih:
Sofinanciranje težjih pogojev obdelave – 1.270.150,00 SIT
Namen:ohranjanje obdelovalnih površin s težjimi pogoji obdelave in ohranjanje avtohtonih
specifičnih rastlin. Sredstva so bila dodeljena 22 – tim vlagateljem.
Regresiranje analize krme in zemlje – 101.795,00 SIT
Namen: analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov in analiza zemlje za
zmanjšanje stroškov pridelovanja in zmanjšanju onesnaženosti okolja. Sredstva so bila dodeljena
10 – tim vlagateljem.
Regresiranje analize krme in zemlje – 12.888,00 SIT
Sredstva so bila dodeljena Agrarni skupnosti Belca za analizo zemlje.
Ureditev pašnikov za govedo in drobnico – 180.000,00 SIT
Namen: z ureditvijo pašnika s postavitvijo stalne ograje se s pašo prepreči nadaljnje zaraščanje
obrobnih kmetijskih površin. Sredstva so bila dodeljena dvema vlagateljema.
Obnova degradirane travne ruše – 29.458,00 SIT
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.
Sredstva so bila dodeljena dvema vlagateljema.
Sofinanciranje osemenjevanja živine – 750.048,00 SIT
Namen: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v
kmečki reji. Sredstva so bila dodeljena 53- tim vlagateljem kmetijskih gospodarstev.
Sofinanciranje analize somatskih celic in uree – 1.875,00 SIT
Namen: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka. Sredstva so bila dodeljena samo enemu
vlagatelju.
Sofinanciranje zavarovanja živine – 1.761.666,00 SIT
Namen: podpora ohranjanju zdrave črede. Sredstva je uveljavljalo 59 nosilcev kmetijskih
gospodarstev.
Program preventivnega zdravstvenega varstva živali – 779.381,00 SIT
Namen: pospeševanje preventivnega zdravljenja živali in s tem zmanjšanje kurativnega
zdravljenja in refundacija sredstev za analizo krvi na kužne bolezni za govedo, ki se pase na
področju Italije. Sredstva so bila dodeljena 18 – tim vlagateljem.
Podpora ekološkemu kmetovanju – 95.829,00 SIT
Namen: okolju prijaznejša tehnologija pridelave kmetijskih proizvodov in s tem v zvezi
izboljšanje kvalitete kmetijskih proizvodov. Sredstva so bila dodeljena petim nosilcem
kmetijskega gospodarstva.
Sofinanciranje investicij v kmečko gospodarstvo in nakupa nove tehnološke opreme na
kmetijah – 3.235.610,00 SIT
Namen: posodobitev kmetij, pospeševanje strukturnih sprememb in preprečevanje onesnaževanja
okolja (npr. hlevska oprema, hladilna oprema za mleko, nakup kmetijske mehanizacije). Sredstva
so bila dodeljena 10 – tim vlagateljem.
Sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Za ta ukrep v razpisanem roku ni bilo vložene nobene vloge.
Priprava projektne dokumentacije za investicije v kmetijstvo
Za ta ukrep v razpisanem roku ni bilo vložene nobene vloge.
Izvajanje izobraževanja v kmetijskih in dopolnilnih dejavnostih – 262.999,00 SIT
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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
bil namenjen izobraževanju društev. Sredstva so bila dodeljena desetim nosilcem ali njihovim
družinskim članom kmetijskega gospodarstva.
Izvajanje izobraževanja Kmetijsko svetovalne službe – 160.000,00 SIT
Kmetijska svetovalna služba je organizirala štiri strokovna predavanja. Kmetom se navedena
predavanja upoštevajo kot obvezni del izobraževanja, katerega morajo opraviti za uveljavljanje
okoljskih subvencij v okviru državnih plačil.
Podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva – 494.737,00
SIT
Namen: podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva. Sredstva so bila dodeljena štirim
društvom.
Obujanje tradicionalnih kmečkih opravil – 336.846,00 SIT
Namen: podpora ohranjanja kulturne dediščine in obujanje opuščenih oblik tradicionalnih
kmečkih opravil in običajev. Sredstva so bila dodeljena trem vlagateljem na javni razpis.
042102. KOZOLCI – 190.000 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. Sredstva za obnovo kozolcev se se razdelila na podlagi
javnega razpisa. Vsak obnovljen kozolec na terenu preveri in s sklepom potrdi Komisija za
kmetijstvo. Obnovljeni so bili trije kozolci.
042103. BLAGOVNA ZNAMKA - 247.000 SIT
Sredstva v višini 247.000 SIT so bila porabljena za izdelavo oziroma tisk blagovne znamke
(samolepilne nalepke, obešanke). Znamka se za posamezni izdelek podeli pod pogojem, da
izpolnjuje kriterije, ki jih pregleda komisija, ki je imenovana na podlagi Pravilnika za podeljevanje
blagovne znamke.
042104. SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI – 250.000 SIT
V skladu z Zakonom o zaščiti živali občina zagotavlja na vsakih 800 psov en boks v zavetišču za
zapuščene živali. V Občini Kranjska Gora je po znanih evidencah registrirano cca 1200 psov. Z
lastnikom zavetišča Perun na Blejski Dobravi je sklenjena pogodba za boks. Letna najemnina je
150.000 SIT. Poleg tega mora občina zagotoviti še oskrbo najdenih živali za obdobje 30 dni. V
letu 2006 na področju občine ni bilo takšne potrebe, zato je izvajalec izstavil račun le za
najemnino boksa. Društvu za zaščito živali Jesenice je bilo na podlagi pogodbe dodeljenih
100.000 SIT (sterilizacijo in kastracijo brezdomnih mačk).
042105. VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – 988.000 SIT
Urejen dostop na kmetijska zemljišča, je osnovni pogoj za obdelovanje zemlje, vzdrževanje travne
ruše in oskrbo živine. Dela se bila planirala tako, da so negativni vplivi na okolje čim manjši.
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Dodeljena so bila trem vlagateljem, vsem s
stalnim bivanjem na Dovjem.
042106. VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST – 10.196.000 SIT
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila porabljena za vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih v
višini 9.220.000 SIT in za vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih v višini 976.000 SIT.
Dela so bila izvedena na podlagi pogodbe in programom vzdrževanja gozdnih cest. Občina po
podatkih Zavoda za gozdove RS vzdržuje 148 km gozdnih cest.
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0451. PROMET – 209.623.000 SIT
045101.VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH – 40.847.483 SIT
Sredstva so bila porabljena za:
1. Delo cestarjev v rednem delovnem razmerju za potrebe tekočega vzdrževanja po posameznih
KS preko celega leta in za delo mobilne skupine v poletnem času za ročno čiščenje in
vzdrževanje javnih površin, čiščenje muld, za vzdrževanje bankin, makadamskih poti,
popravila udorov cest in brežin:
• Rateče
2.936.301
• Podkoren
1.200.850
• Kranjska Gora
3.485.090
• Gozd Martuljek, Srednji Vrh
2.490.450
• Belca, Dovje, Mojstrana in Zg. Radovna
6.582.916
2. Vzdrževanje in košnja zelenic na območju cele Občine
4.833.721
3. Krpanje asfaltnih površin
2.700.640
4. Zalivanje cvetličnih nasadov
1.871.310
5. Košnja ob cestah na območju cele Občine
1.450.651
6. Vzdrževanje prometne signalizacije in obnova talnih oznak
2.240.740
7. Materialni stroški (dobave materialov za vzdrževanje)
2.301.450
8. Obrezovanje drevja ob javnih površinah, vzdrževanje odbojnih in drugih ograj,
vzdrževanje mostov, čiščenje, vzdrževanje in zamenjava košev za smeti in
vzdrževanje ter popravila klopi
1.833.227
9. Dobava in instalacija programskega paketa SDMS
1.378.000
10. Izvedba klančine za invalide pri OŠ Kranjska Gora
912.082
11. Strošek redarske službe v zimski turistični sezoni
2.046.600
12. Vodenje katastrov komunalne infrastrukture
1.560.000
13. Vzdrževanje oglasnih panojev in plakatiranje
1.023.454
045102.ZIMSKA SLUŽBA – 79.650.379 SIT
Sredstva so bila porabljena za:
- 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. Zimska služba se je izvajala v skladu z
odlokom, sprejetim programom in planom ter napotili krajevnih skupnosti.
045103 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA – 2.575.081 SIT
Sredstva so bila porabljena za:
- redno vzdrževanje avtobusnih postajališč (objektov) in redno vzdrževanje vseh postajališč v
občini od Rateč do Kamnja in Vršiča v višini 813.481 SIT,
- izdelavo in postavitev nove nadstrešnice AP Dovje 1.761.600 SIT
045104. KOLESARSKE POTI – 198.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela na kolesarski stezi od žage do Rateč.
Sredstva so bila porabljena za ureditev kolesarske poti v križišču Borovške ceste pri opuščenem
bencinskem servisu.

045105. NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST IN PARKIRIŠČ
- 86.353 SIT
Sredstva so bila porabljena za obnovo naslednjih cest:
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- Rekonstrukcija Borovške ceste v Kr. Gori – 60.000.000 SIT
- gradnjo pločnika ob Vršiški obvoznici od TGC do Petacovega mostu v Kr. Gori - 6.575.000
SIT,
- rekonstrukcija ceste od križišča pri upravni stavbi žičnice do Rodingerja 7.145.000 SIT,
- asfaltiranje ceste od Brajca do reg. ceste v Podkorenu – 9.361.000 SIT,
- asfaltiranje ceste do EKO otoka na Dovjem in asfaltiranje na Dovjem pri hiši št. 91, v višini
1.746.000 SIT,
- stroški razpisov in objav, investicijskega nadzora in stroškov v zvezi z dokumentacijo 1.526.000 SIT ;
0473. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 95.467.000 SIT
047301. ZAVOD ZA TURIZEM – LTO – 81.313.000 SIT
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - 80.787.000 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, ter
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 2006 vse skupaj v višini
23.256.727 SIT,
obračunane prispevke delodajalca in obračunanega davka na izplačane plače skupaj v višini
3.913.610 SIT,
ter stroške materiala in storitev kot so : stroški poštnine in telefona, stroške izobraževanja (plačila
seminarjev, povračila stroškov udeležencem), bančnih stroškov, zavarovalne premije,
reprezentanca, ostale neproizvodne storitve (računovodski servis, vzdrževanje računalnikov,..).
6.108.000 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, sodelovanje v akcijah Slovenske turistične organizacije, odnosov z javnostmi ter
pripravo promocijsko informativnega materiala – v letu 2006 je bila izdelana krovna imidž
promocijska brošura, izdelana je bila splošna predstavitvena brošura za množično distribucijo,
informator splošnih podatkov, animacij in prireditev, izdelana animacijskih folderjev in plakatov.
Popravek in izdelava zemljevida sprehajalnih poti in kolesarskih izletov, izdelava info kart
sprehajalnih, kolesarskih in konjeniških poti ter info kart smučarskih in tekaških prog. Izdelava
promocijskih daril, urejanje diateke, CD teke in interneta. Za ta namen se planirajo sredstva v
višini 16.508.663 SIT,
Poleg koordiniranja prireditev LTO tudi samostojno organizira prireditve. Za organizacijo in
koordiniranje prireditev je bilo porabljenih 17.850.000 SIT. V letu 2006 so organizirali tedenske
zimske in poletne prireditve, Sleddog, spremljajoče prireditve ob Svetovnem prvenstvu v poletih,
Mladi umetniki pod Vitrancem, Imago Slovenije, otvoritev zimske in poletne sezone, Kekčevi
dnevi in ostale prireditve. Sredstva za sofinanciranje prireditev pa so se dodeljevala na podlagi
javnega razpisa v skladu s pravilnikom o kriterijih za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska
Gora.
Za namene informiranja in vodenja turistov na področju Kranjske Gore in Julijskih Alp vsako leto
organiziramo tečaj za lokalne vodnike. V ta namen se nameni 250.000 SIT in vsa sredstva so bila
porabljena..
Slovensko turistični informacijski portal (STIP) je v letu 2003 zaživel kot slovensko turistični
informacijski portal. Participacija bo za občino Kranjska Gora znašala 500.000 SIT. Vzporedno z
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vzpostavitvijo tega pa je bilo vzpostavljeno tudi delovanje Feratela (rezervacijskega sistema
Skupnost Julijske Alpe, ki prerašča v nacionalni projekt), in stroški vsega so znašali 2.000.000
SIT.
V okviru svojega dela LTO skrbi tudi za vzdrževanje in teptanje tekaških prog ter nabava GPS
čitalca. V ta namen je bilo porabljenih 5.723.520 SIT .
Za vzdrževanje sprehajalnih poti je bilo zagotovljenih 2.000.000 SIT. Vsa sredstva so bila
porabljena za redno vzdrževanje sprehajalnih poti. Pregledane pa so bile tudi vse kolesarske poti,
izdelan je bil elaborat in na novo izdelane označbe. Skupaj z vzdrževanjem je bilo v ta namen
porabljenih za 1.000.000 SIT.
047.2. INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM – 2.702.865 SIT
Vzpostavljena je bila računalniška mreža – povezava TIC-a z LTO-jem. Nabavljena je bila nova
računalniška oprema, projektor, prenosni telefon in ena stojnica, prireditveni oder ter aluminijasta
stojala za prospekte za TIC .
047302. DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV – 14.154.000 SIT
TD RATEČE – 1.440.000 SIT
Na podlagi finančno ovrednotenega delovnega načrta in Pogodbe o sofinanciranju programa
turističnega društva Rateče Planica, ter javnega razpisa občina Kranjska Gora sofinancira izvedbo
turističnih programov. TD Rateče Planica so v letu 2006 vršili redno obnovo internetne strani,
ocvetličenje kraja in ocenjevanje urejenosti kraja in domačij, organizirali so 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 ter
začeli aktivnosti za vzpostavitev turistične učne gozdne poti na tromejo.
TD KRANJSKA GORA – 5.800.000 SIT
Na podlagi finančno ovrednotenega delovnega načrta in Pogodbe o sofinanciranju programa
turističnega društva Kranjska Gora ter javnega razpisa, občina Kranjska Gora sofinancira izvedbo
turističnih programov. TD Kranjska Gora. Po programu za leto 2006 so bile izvedene velike
športne prireditve kot so Kranjskogorska desetka, Cross na Vršič, Juriš na Vršič, sodelovanje na
Srečanju na Tromeji. Poleg tega je TD nadaljeval oživitve dogajanja v Podkorenu, ter so
sodelovali pri vzgoji podmladka v osnovni šoli v Kranjski Gori ter izvedli strokovno ekskurzijo za
člane. V letu 2006 so imeli še obveznosti do zaposlene delavke.
TD GOZD MARTULJEK – 1.740.000 SIT
Na podlagi finančno ovrednotenega delovnega načrta in Pogodbe o sofinanciranju programa
turističnega društva Gozd Martuljek ter javnega razpisa, je občina Kranjska Gora sofinancirala
izvedbo turističnih programov za leto 2006. V okviru TD je potekal turistični program »Škratova
dežela«, ki je namenjen otrokom. Izvedene so bile prireditve, ki so namenjene obiskovalcem Gozd
Martuljka: pustovanje, Kostanjev večer - noč čarovnic, kresovanje, baklada. Poskrbeli so tudi za
ocvetličenje in izvedli čistilno akcijo ter uredili prijetno počivališče ob poti v Srednji Vrh. Izvedli
so tudi strokovno ekskurzijo za člane..
TD DOVJE MOJSTRANA – 2.780.000 SIT
Na podlagi finančno ovrednotenega delovnega načrta in Pogodbe o sofinanciranju programa
turističnega društva Dovje Mojstrana ter javnega razpisa, občina Kranjska Gora sofinancira
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izvedbo turističnih programov. V letu 2006 je bil ponovno osvetljen slap Peričnik. Izvedli so
predavanja za člane turističnega društva in sicer tečaja tujega jezika: nemščina in italijanščina ter
posodobitev internet strani. Ponatisnili so prospekt in info karto ter izvedli prireditve in sicer
Večer na vasi in Slovenske večere, Kres ter odprtje zimske sezone.
INVESTICIJSKI TRANSFERI – 2.500.000 SIT
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in sicer: TD Mojstrana so nabavili novo
opremo za svoje prostore v vrednosti 1.000.000 SIT, TD Gozd Martuljek so uredili počivališče ter
nabavili klopce v višini 500.000 SIT, TD Kranjska Gora pa so uredili vhod v pisarno ter izdelali
nov nadstrešek, saj se je stari že podiral in sicer v vrednosti 794.000 SIT.
0490. OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 34.469.000 SIT
049001. POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA – 371.000 SIT
71.000 SIT je bilo porabljenih za subvencioniranje obrestne mere za kredite v skladu s sprejetim
pravilnikom in 300.000 SIT za sofinanciranje vsakoletne razstave obrti in podjetništva ter
promocije obrtnikov iz občine Kranjska Gora.
049002. MREŽA ALPSKIH OBČIN – 2.007.000 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 2006 smo se udeležili
letne konference in sestanka predsedstva Omrežja ter nadaljevali z izdelavo študije »Umirjanje
prometa v alpskih dolinah«. Prva faza tega projekta je bila zaključena in poročila posredovana
vodilnemu projektnemu partnerju od katerega smo pričakovali izplačilo 8.600 € kot sofinanciranje
našega projekta. Zaradi zamika projekta pri drugih projektnih partnerjih pa izplačilo iz njihove
strani ni bilo možno še v tem proračunskem (2006) letu.
049003. JAVNE ZELENICE - PARKI – 7.420.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za:
- 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 v višini 1.167.138 SIT,
- pripravo cvetličnih gred, nasadov in cvetličnih korit, nabavo sadik, zasaditev, pletev,
okopavanje in obrezovanje grmovnic in živih mej in drugih olepševalnih del po
naseljih v višini 6.252.667 SIT.
049010. OTROŠKO IGRIŠČE V MOJSTRANI 1.975.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za ureditev otroškega igrišča v Mojstrani.
049004. VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV – 199.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za spomladansko čiščenje, vzdrževanje grobišč in spomenikov,
zasaditev in nabavo sadik ter pletev.
049005. ZATIRANJE KOMARJEV V RATEČAH – 343.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za izvedbo delovnih akcij za zatiranje komarjev v Ratečah.
049006. UREDITEV POKOPALIŠČ – 10.519.000-SIT
Sredstva so namenjena za obnovo poslovilnih vežic na Dovjem, zamenjava strehe poslovilne
vežice v Kranjski Gori ter ostala nujno potrebna dela na osnovi popisa.
049009. OPORNI ZIDOVI - 129.000 SIT

19

Del sredstev v višini 128.540,00 SIT je bil porabljen za pripravo projektne dokumentacije za
obnovo opornega zidu na Žaljah v Ratečah.
049007. MOSTOVI IN BRVI – 3.656.000 SIT
Sredstva v višini 1.998.00 SIT so bila porabljena za obnovo mostu čez Sedučnikov potok na
Dovjem ter 1.658.000 SIT za obnovo Žunovega mostu.
049008. in 049011 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – 7.850.000 SIT
049008. – 4.993.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za overitve prodajnih pogodb, za plačilo najemnin za zemljišča, ki se
uporabljajo kot začasna parkirišča v Gozd Martuljku in Kranjski gori, za geodetske odmere za
občinske ceste v Mojstrani in cenitve nepremičnin, ki so bile predmet prodaje v letu 2006.
049011 – 2.857.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč po katerih potekajo občinske ceste v Gozd
Martuljku.

05. VARSTVO OKOLJA – 311.234.000 SIT
0510. ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI – 73.058.000 SIT
051001. ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA – 1.191.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za odkup zemljišč, kjer poteka dovozna sta na odlagališče.
051004. KOMUNALNA BAZA TABRE 71.464 SIT
Sredstva so bila porabljena za gradnjo zbirnega centra Tabre in poslovnih prostorov komunalnega
podjetja.
051005. SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ – 403.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za sanacija divjih odlagališč, kosovnih, gradbenih in drugih odpadkov
na območju celotne občine.
0520. RAVNANJE Z ODPADNO VODO – 238.176.000 SIT
052001. VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE – 3.129.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za:
- obnovo ugreznjenih jaškov meteorne kanalizacije in cestnih požiralnikov,

-

popravilo meteorne kanalizacije (zdrobljene cevi),
čiščenje cestnih požiralnikov
čiščenje meteorne kanalizacije

052002. METEORNA KANALIZACIJA – INVESTICIJE – 784.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za izvedbo v Ratečah št. 72a.

052003. FEKALNA KANALIZACIJA – INVESTICIJE – 30.166.000 SIT
Sredstva so bila namenjena za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Belca (12.600.000 SIT
– iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje vode), dokončanju kanalizacijskega sistema
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Rateče-Planica ter dograjevanju kanalizacijskega sistema v Kranjski Gori in Gozd Martuljku
(16.961.000 SIT), investicijski nadzor (105.000 SIT), prispevek občine k izgradnji čistilne
naprave pri Poštarskem domu na Vršiču (500.000 SIT).
052004. STORITVE REŽIJSKEGA OBRATA – 204.097.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za delovanje režijskega obrata. Zajemajo kapitalske stroške za leto
2006 v višini 148.292.000 SIT ter obratovalne stroške ČN Tabre, ČN Jesenice, stroške
zaračunavanja storitev in genotoksičnim raziskavam, v skupni višini 55.805.000 SIT.
06. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ – 56.648.000 SIT
0610. STANOVANJSKA DEJAVNOST – 961.000 SIT
061001. OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU – 961.000 SIT
So obveznosti do Republiškega stanovanjskega sklada (20% kupnin) ter do Odškodninskega
sklada RS 8 (10% kupnin);
0620. DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 15.476.000 SIT
062001. URBANIZEM – PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE – 10.341.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za priprave novih prostorskih dokumentov občine in ter skeniranje kart
kmetijskih zemljišč.
062002. AŽURIRANJE EVIDENC STAVBNIH ZEMLJIŠČ – 5.135.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za pripravo novega odloka za nadomestilo stavbnega zemljišča in
komunalnega prispevka.
0630. OSKRBA Z VODO – 16.760.000 SIT
063001. VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA – 672.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja, odpravo pomanjkljivosti
ter izdelava označb po zapisniku o pregledu hidrantnega omrežja.
063002. VODOVODNO OMREŽJE-INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE – 16.088.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovoda na Borovški ter za stroške raziskovalne vrtine
Zagmajnico .

0640. CESTNA RAZSVETLJAVA – 23.451.000 SIT
064001. JAVNA RAZSVETLJAVA – 16.482.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za:
 vzdrževanje semaforjev in svetlobne prometne signalizacije (kontrola, menjava žarnic
in avtomatike v znesku 726.151 SIT,
 porabo elektrike za javno razsvetljavo v znesku 9.677.524 SIT,
 tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk,
drogov in omrežja ter namestitve novih električnih omaric iz objektov Elektra in
odpravo napak na omrežju) v znesku 6.077.969 SIT.
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064003. NOVOLETNA OKRASITEV - 1.824.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za montažo in demontažo novoletne okrasitve in za vzdrževanje
okrasitve.
064002. JAVNA RAZSVETLJAVA-INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE – 5.145.000 SIT
Sredstva so bila porabljena za:
- dobavo in montažo treh novih svetilk v Ratečah in treh novih svetilk v Podkorenu kompletno z
izkopi, zasutjem, dobavo in postavitvijo drogov, dobavo in polaganjem cevi, kabla in valjanca.
07 ZDRAVSTVO - 85.628.000 SIT
0760. DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA – 85.628.000 SIT
076001. PREVENTIVNO ZDRAVSTVENI UKREPI – 1.741.000 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.
Natančno višino sredstev je težko načrtovati, saj samo ena obdukcija stane okoli 200.000 SIT.
076003. ZDRAVSTVENI DOM KRANJSKA GORA 83.887
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo prostorov Zdravstvenega doma Kr. Gora.
08. REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROF. ORG. – 148.360.000 SIT
0810. DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE – 64.619.000 SIT
081001. DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV – 33.313.000 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:
I. OSNOVNA DEJAVNOST - 21.711.314 SIT
društvo
1. Društvo invalidov Občine Kr.Gora
2. ŠD Varpa Gozd Martuljek
3. ŠD Vaniše Podkoren
4. TK Mojstrana
5. TD TOP TEN Mojstrana
6. ŠD Planica
7. ASK Kranjska Gora
8. DU Rateče
9. OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
10. PD Gozd Martuljek
11. PD Dovje-Mojstrana
12. ŠD Kranjska Gora
13. DU Dovje-Mojstrana
14. KK Špik
15. PD Rateče-Planica
16. ŠD Dovje-Mojstrana

SIT
178.551
192.780
107.788
715.963
2.456.568
4.907.092
8.791.915
48.960
333.555
195.151
664.953
2.115.959
84.807
32.130
21.083
246.452

22

17.
18.
19.
20.

ŠD Timing Mojstrana
PD Kranjska Gora
Golf klub
ŠD lednih plezalcev MlačcaMojstrana
Športna zveza Jesenice
Fakulteta za šport-Brezavšček Rok

II.NAGRAJEVANJE PROFESIONALNIH
TRENERJEV ( 2.257.737 SIT)
DRUŠTVO
TD TOP TEN Mojstrana
ŠD Planica
ASK Kranjska Gora

PROFES. SIT
900.620
2.882.429
5.547.900

12240
25704
107222
49663
355.578
67.200
21.711.314
(9.330.949

SIT)

IN

AMATERSKIH

AMATER.SIT
553.737
1.212.000
510.000

081002. ŠPORTNI DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM – 1.198.000 SIT
Sredstva so namenjena kategoriziranim športnikom in se razdelijo na podlagi javnega razpisa za
sofinanciranje programov športa.
disciplina
Društvo
Znesek
Športnik
SIT
Svetovni razred
Košir Dejan
Smučanje-deskanje ASK
Kranjska
119.800
Gora
Mednarodni razred
Čufar Martina Planinstvo-športno PD
Dovje95.840
plezanje
Mojstrana
Soklič Matej
Smučanje-teki
ŠD Planica
95.840
Perspektivni razred Rabič Urška
Smučanje alpsko
ASK
Kranjska
71.880
Gora
Državni razred
Sluga Miran
Keglanje na ledu
ŠD Planica
47.920
Srnec Mladen Keglanje na ledu
ŠD Planica
47.920
Špolad Jože
Keglanje na ledu
ŠD Planica
47.920
Šporn Andrej Smučanje alpsko
ASK
Kranjska
47.920
Gora
Košir jure
Smučanje alpsko
ASK
Kranjska
47.920
Gora
Bučič Anto
Smučanje alpsko
ASK
Kranjska
47.920
Gora
Teraž
Smučanje alpsko
ASK
Kranjska
47.920
Amadeja
Gora
Sadikovič
Smučanje alpsko
ASK
Kranjska
47.920
Damir
Gora
Knafelj
Smučanje deskanje ASK
Kranjska
47.920
Tomaž
Gora
Lah Gaber
Smučanje teki
ŠD
Kranjska
47.920
Gora
Grilc Rok
Smučanje teki
ŠD Planica
47.920
Kramar
Smučanje teki
ŠD Planica
47.920
Martin
Polanc Saška Smučanje teki
ŠD Planica
47.920
Zec Peškirič
tenis
TD TOP TEN
47.920
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Mladinski razred

Maša
Gracer Matic
Kopavnik
Nuša
Požar Ana
Požar Mina
Zec Peškirič
Alja
Teraž Grega

Smučanje teki
Smučanje teki
Smučanje teki
Smučanje teki
tenis
tenis

Mojstrana
ŠD Planica
ŠD Planica
ŠD Planica
ŠD Planica
TD TOP TEN
Mojstrana
TK Mojstrana

SKUPAJ

23.960
23.960
23.960
23.960
23.960
23.960
1.198.000

081003. VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK – 473.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi razpisa namenjena planinskim društvom v občini:
društvo
SIT namen
PD Gozd Martuljek
193.000 Bivak, poti
PD Dovje-Mojstrana
150.000 Poti
PD Kranjska Gora
130.000 poti
081004. VZDRŽEVANJE OBJEKTOV – 1.635.000 SIT
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa:
društvo
SIT
namen
1. ŠD Varpa Gozd Martuljek
139.00
Nadstrešek na balinišču v Gozd
0
Martuljku
2. TK Mojstrana
150.00
Vzdrževanje igrišča
0
3. TD TOP TEN Mojstrana
300.00 Vzdrževanje 1 mio, obratvovanje 5
0
mio
4. ASK Kranjska Gora
300.00
Kombiji vzdrževanje
0
5. ŠD Kranjska Gora
150.00
Vzdrževanj nogometnega igrišča
0
6. ŠD Dovje-Mojstrana
150.00
Vzdrževanje drsališča
0
7. ŠD Timing Mojstrana
150.00
Čipi
0
8. Golf klub
150.00
Vzdrževanje igrišča
0
9. ŠD lednih plezalcev Mlačca- 150.00
Redna vzdrževalna dela v Soteski
Mojstrana
0
081005. – INVESTICIJE V ŠPORT 28.000.000 SIT
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju sistema zasneževanja na Poligonu (ASK Kranjska
Gora) - 20.000.000 SIT, sofinanciranju ograje okoli nogometnega igrišča (ŠD Kranjska Gora) 5.000.000 SIT, sofinanciranju gradnje talne plošče na Športnem igrišču Mlačca v Mojstrani (TK
Mojstrana)- 3.000.000 SIT .
0820. KULTURNE DEJAVNOSTI – 83.741.000 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
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zagotovljena dodatna sredstva za bibliotekarja (za potrebe naših knjižnic) in sorazmeren del
skupnih delavcev.

082001. GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE
muzej plače, nadomestila,ostali prejemki prispevki plač,davek na plače
odkup muzejskega gradiva
muzej -materialni stroški
muzej -razstavna dejavnost

SIT
26.171.819
18.197.819
317.000
1.657.000
6.000.000

082002. GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
gledališče plače, osebni prejemki, davek na plače, prispevki plač
gledališče materialni str.
gledališče mladinski program

4.268.000
3.216.000
891.000
161.000

082003. OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
knjižnica plače, osebni prejemki,prispevki plače, davek na plače
knjižnica materialni str.
knjižnica nabava knjig

20.326.581
15.290.581
2.050.000
2.986.000

082004. DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV – 3.335.000 SIT
Sredstva so se na podlagi javnega razpisa razdelila naslednjim izvajalcem:

KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana
KPD Podkoren
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
KD Alojzij Plantau Kranjska Gora
Razvojna zadruga Dovje
SKUPAJ

dejavnost
851.126
230.641
749.073
514.350
89.807
2.434.997

kulturni projekti
300.000
0
450.000
150.000
0
900.000

082005. MATERIALNI STROŠKI KUD-ov – 3.644.000 SIT
Sredstva v višini 1.764.675 SIT so bila namenjena: 914.562,00 SIT za upravnika kulturnega
doma na Dovjem in za materialne stroške doma v višini 581.064,00 SIT ter stroški rednega
vzdrževanja doma v višini 269.049,00 SIT na podlagi pogodbe o upravljanju doma, ki je javna
infrastruktura na področju kulture v občini.
Sredstva v višini 790.779,00 SIT za materialne stroške kulturnih društev pa so bila na podlagi
razpisa razdeljena:
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana
345.390
KPD Podkoren
50.000
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
345.389
KD Alojzij Plantau Kranjska Gora
50.000
SKUPAJ
790.779
082006. ALJAŽEVI DNEVI – 600.000 SIT
Sredstva so bila namenjena izvedbi Aljaževih dni, ki potekajo konec avgusta v Mojstrani,
organizator pa je KUD Jaka Rabič, Dovje-Mojstrana.
082007. LAVTIŽARJEVI DNEVI- 600.000 SIT
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Sredstva so bila namenjena izvedbi Lavtižarjevih dni, ki potekajo meseca oktobra v Kranjski Gori,
organizator pa je KPD Josip Lavtižar, Kranjska Gora.
082010. ŠKERLOVI DNEVI- 400.000 SIT
Sredstva so bila namenjena izvedbi Škerlovih dni , ki potekajo meseca septembra v Kranjski Gori,
organizator pa je KD Alojzij Plantau, Kranjska Gora
082008. KULTURNI PROJEKTI – 1.058.000 SIT
Sredstva so bila namenjena različnim projektom in prireditvam, katerih organizator je občina:
novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora v dvorani Vitranc (najem dvorane,
prevoz godbe, cvetlični aranžmaji, vabila…) , KPD Podkoren-pomoč pri izdaji CD-ja, KD
A.Plantau – pomoč pri sodelovanju na pevskem taboru na Stični.
082009. MEDOBČINSKO SODELOVANJE –638.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa namenjena Območni izpostavi Sklada ljubiteljske in
kulturne dejavnosti na Jesenicah, in sicer sodelovanju kulturnih društev na območnih, med
območnih in državnih srečanjih.
082910. PIHALNI ORKESTER JESENICE - KRANJSKA GORA – 1.253.000 SIT
Občina Kranjska Gora in Občina Jesenice sofinancirata dejavnost pihalnega orkestra. Sredstva so
bila namenjena delovanju orkestra in se dodelijo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju
dejavnosti orkestra.
082911. ZELENCI – 469.000 SIT
Sredstva so bila namenjena za obnovo prečne povezovalne poti med parkiriščem in Suho strugo
ter namestitvi dveh označevalnih tabel.
082912. INVESTICIJA V OBČINSKO KNJIŽNICO – 300.000 SIT
Sredstva so bila namenjena nabavi računalniške opreme.
082913. PLANINSKI MUZEJ MOJSTRANA – 5.240.000 SIT
Sredstva v višini 2.900.400 SIT so bila namenjena sofinanciranju izgradnje Slovenskega
planinskega muzeja,
Sredstva v višini 2.339.667 so namenjena kritju stroškov najemnine za stavbo, v kateri se nahaja
Triglavska muzejska zbirka.
082914. MUZEJ RATEČE -652.558 SIT
sredstva so bila namenjena za osnovno delovanje muzeja (elektrika, ogrevanje, komunalne
storitve, telefon …)
082915. SPOMENIK RATEČE, GOZD MARTULJEK-OBNOVE - 655.000 SIT
V lanskem letu smo obnovili dva spomenika NOB, in sicer v Ratečah in Gozd Martuljku.
082916. INVESTICIJA V MUZEJ – 10.130.180 SIT
Sredstva so bila namenjena obnovi gospodarskega poslopja, uničenega v požaru.
082917. Obnova strehe na cerkvi v Kranjski Gori – 3.000.000 SIT
Na podlagi sklenjene pogodbe z Župnijo Kranjska Gora so bila sredstva namenjena sofinanciranju
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obnove cerkve v Kranjski Gori.
082918. Ljudski dom v Kranjski Gori – 999.166 SIT
Sredstva so bila namenjena KPD Josip Lavtižar in sicer sofinanciranju obnove ogrevalnih naprav
v Ljudskem domu v Kranjski Gori .
09. IZOBRAŽEVANJE – 392.818.000 SIT
0911. PREDŠOLSKA VZGOJA – 80.553.000 SIT
091101. SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA – 78.091.314 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. Ta razlika se
krije za vse otroke, ki imajo skupaj z enim izmed staršev stalno prebivališče v naši Občini, in sicer
za oba vrtca v naši Občini, pa tudi za druge vrtce (Jesenice, Žirovnica, Bled…). Vključena pa 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 – 2.461.816 SIT
Sredstva so bila namenjena obnovi sanitarij v vrtcu v Mojstrani – 461.816 SIT, ter obnovi
igralnice skupine Kekec v vrtcu v Kranjski Gori- 2.000.000 SIT.
0912. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE- 312.265.000 SIT

091201. OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA
SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE
SREDSTVA ZA DODATNI PROGRAM :
drugi učitelj v 1.r/9, športni razred, knjige, zavarovanje,
projekti…, program športne vzgoje v dvorani Vitranc
SREDSTVA ZA OGREVANJE
091202. OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA
SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE
SREDSTVA ZA DODATNI PROGRAM:
drugi učitelj v 1r/9, knjige, zavarovanje, jutranje
varstvo vozačev
SREDSTVA ZA OGREVANJE
091203. OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR
Materialni stroški
Stroški ogrevanja
Tekoče vzdrževanje
dodatni program
091204. LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Sofinanciranje
091205. GLASBENA ŠOLA JESENICE

SIT
21.935.040
6.216.000

8.119.040
7.600.000
12.398.574
4.273.000

3.596.843
4.528.731
1.241.175
500.175
567.000
130.000
44.000
46.000
46.000
2.295.000
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osebni prejemki
Materialni stroški.
ogrevanje
Tekoče vzdrževanje
Vzdrževanje šolskega prostora

784.000
544.000
585.000
311.000
71.000

091206. PREVOZNI STROŠKI ZA UČENCE OSNOVNIH ŠOL – 16.352.233 SIT
Sredstva so bila namenjena izvajanju prevozov učencev v obe osnovni šoli v Občini, pa tudi
prevozu učencev v OŠ Polde Stražišar Jesenice (avtobusne karte in kombi prevoz iz Radovne na
Jesenice - v eno smer). Prav tako vozi kombi tudi otroke iz Srednjega vrha.
091207. FAKULTATIVNI POUK – 1.790.080 SIT
Obe osnovni šoli izvajata tudi fakultativni pouk, in sicer OŠ Kr.Gora pouk nemškega jezika (2 uri
tedensko)- 757.680 SIT, OŠ Mojstrana pa pouk angleškega jezika v 4.razredu in malo glasbeno
šolo 1.033.200 SIT.
091208. POSEBNE AKCIJE ŠOL – 2.228.378 SIT
Ta postavka zagotavlja sredstva za izvajanje posebnih akcij šol v obeh šolah, in sicer se v OŠ
Kranjska Gora izvajajo: Zdrava šola, Sodelovanje vrtca s tujino, Sodelovanje 1.r./9 s tujino,
Pevski zbor in Likovni natečaji, v OŠ Mojstrana pa : Unesco šola, Eko šola, Spolnost
mladostnikov, 16.december Dan odprtih vrat, Organizacija tekmovanja za Cankarjevo priznanje,
Organizacija tekmovanja Vesela šola, Nastopi učencev izven kraja in Prevozi na tekmovanja.
Sredstva so bila nakazana na podlagi predloženih zahtevkov obeh šol.
091209. ŠOLA V NARAVI – 2.681.306 SIT
OŠ Kranjska Gora je izvedla naslednje šole v naravi: plavanje vrtec Kr.Gora in Rateče
144.000 SIT, plavanje 1.in 3.r.- 145.000 SIT, smučanje vrtec Kr.Gora in Rateče- 216.400 SIT,
smučanje 2.r./9 in 3.r./8- 312.000 SIT, planinska šola 7.r./9- 180.000 SIT, šola v naravi 8.r./9300.000 SIT, naravoslovni tabor 3.r./9-200.000 SIT in naravoslovni tabor 1.r/9- 231.800 SIT.
OŠ Mojstrana pa naslednje: zimski tabor 5.r.- 440.000 SIT, gorniški tabor 7.r. 147.000 SIT,
tečaj plavanja 2.r./9- 56.000 SIT, tečaj smučanja 3.r -55.000 SIT, tečaj smučanja 4.r.- 75.000 SIT,
tabor Vrata 1.r./9- 66.000 SIT in tečaj teka na smučeh 5.r.- 44.000 SIT.

091210.VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA – 1.475.000 SIT
Šoli imata v proračunu zagotovljena tudi sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje stavb ter
nakupu in obnovi osnovne opreme. Pokoriščena so bila v celoti: 903.309 SIT- OŠ J.Vandota
Kranjska Gora in 602.547 SIT- OŠ 16. december Mojstrana.
091211. INVESTICIJE V OŠ JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA – 14.573.147 SIT
Menjava oken
9.573.147
Računalniška oprema in oprema
2.500.000
učilnic
Univerzalni kuhinjski stroj
2.500.000
091212. INVESTICIJE V OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA – 235.195.171 SIT
Sredstva so bila porabljena:
- za rekonstrukcijo šole, dozidavo učilnic, knjižnice in zbornice
201.814.136
- za dobavo in montažo opreme
10.080.478
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- za nadzor, dodatno dokumentacijo, varnostni načrt in tehnični pregled
- objava razpisa
Namen
Rekonstrukcija šole, dozidava učilnic, knjižnice in zbornice
Dobava in montaža opreme
Nadzor, dodatna dokumentacija, varnostni načrt in tehnični pregled
Objava razpisa
Računalniška oprema
Pohištvo-oprema
Obnova centralnega ogrevanja v šoli
Učila
notebook
Stroj za pomivanje tal
Varovanje šole
Sončni kolektorji

3.492.991
53.820
Znesek SIT
201.814.136
10.080.478
3.492.991
53.820
2.875.540
7.871.528
4.612.662
2.249.603
256.980
252.953
1.110.840
469.800

10. SOCIALNO VARSTVO – 71.345.000 SIT
1090. DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI – 71.345.000 SIT
109001. PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV – 9.063.000 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 – 401.000 SIT
Sredstva so namenjena letovanju otrok v zdravstvenih kolonijah.

109003. CENTER ZA SOCIALNO DELO – 550.000 SIT
Postavka zajema sredstva za plačilo storitev, ki jih na podlagi sklenjene pogodbe CSD Jesenice
opravlja za potrebe Občine Kranjska Gora (denarne socialne pomoči, brezdomci…).
109004. PREVENTIVNI PROJEKTI Z MLADIMI – 679.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa namenjena izvajanju preventivnih projektov na področju
dela z mladimi:
Župnijski urad Dovje
DPM Dovje-Mojstrana
Društvo CPM
Župnija Kranjska Gora
OI RK Jesenice
Društvo za delo z mladimi v stiski
ŽAREK

Oratorij
Vodeno preživljanje počitnic
Tabor Svizec
Mladinska soba in Delavnice za otroke
Skrito vprašanje jasen odgovor
Posvetovalnica za problematiko odvisnosti,
terensko delo in preventivni program proti
zasvojenosti od droge

100.000
120.000
80.000
130.000
49.000
200.000

109005. DELOVANJE LAS-PREPREČEVANJE ODVISNOSTI – 1.666.000 SIT
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Sredstva so bila namenjena delovanju Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti Občine
Kranjska Gora (zabave brez alkohola, seminarji, predavanja, preventivni mesec, 911.862 SIT za
vodeno preživljanje počitnic mladih, izdelavi primerjalne študije glede uporabe drog med
mladimi..).
109007. HUMANITARNE ORGANIZACIJE – 1.505.000 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 so bila
razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Društvo
SIT
Društvo invalidov Občine Kranjska Gora
245.592
Župnijska Karitas Dovje
100.000
Društvo paraplegikov Gorenjske
50.000
Društvo Sožitje
129.618
AURIS
47.754
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma
34.110
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj
34.110
Društvo diabetikov Jesenice
88.686
OZARA Slovenija
250.000
Društvo bolnikov z osteoporozo
102.330
Sonček Zgornje Gorenjske
102.330
OZ RK Jesenice
300.000
ŠENT
20.466

109008. ZAVODSKO VARSTVO – 24.068.000 SIT
Postavka predstavlja kritje dela stroškov nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki jih
pokriva proračun v primerih, ko prihodki oskrbovanca ne zadoščajo za kritje oskrbnine.
109009. DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN – 672.000 SIT
Sredstva so namenjena subvencioniranju neprofitnih najemnin, v skladu s Stanovanjskim zakonom.
109010. SOCIALNE POMOČI – 1.005.000 SIT
Sredstva za pomoč socialno ogroženim so bila namenjena denarnim pomočem, ki jih je, na podlagi
predlogov pristojnih institucij ( CSD, OZ RK, krajevnih skupnosti, patronažne službe, svetovalnih
služb šol…) prejelo 25 občanov.
109011. REGRESIRANA PREHRANA – 1.437.000 SIT
Sredstva so bila na podlagi dokumentiranih zahtevkov šol namenjena plačilu kosil socialno
ogroženim učencem iz OŠ Kranjska Gora (1.165.892 SIT), OŠ Mojstrana (128.700 SIT) in OŠ
Poldeta Stražišarja Jesenice (142.850 SIT).
109012. JAVNA DELA – 2.784.000 SIT
Sredstva so bila namenjena izvajanju programov javnih del za izvajanje skupnih programov z
občinama Jesenice in Žirovnica (programi na področju socialnega varstva in šolstva), ter izvajanju
programov javnih del v Občinski knjižnici Jesenice, Gornjesavskem muzeju Jesenice in Razvojni
zadrugi Dovje.
109013. POMOČ NA DOMU – 3.952.00 SIT
Socialno varstveno storitev pomoč na domu je v letu prejemalo povprečno 16 občanov, razlika
(zakonska) v plačilu je bila krita iz proračuna.
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109014. DODATEK ZA NOVOROJENCE – 2.372.000 SIT
Enkratna denarna socialna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka je bila na podlagi sprejetega
Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora dodeljena 45 staršem.
109015. VARNA HIŠA – 283.000 SIT
Sredstva v višini 165.000 SIT so bila namenjena dejavnosti, za investicijsko vzdrževanje pa 118.000
SIT.

109016. PRORAČUNSKA REZERVA – 17.115.000 SIT
109017. SKUPNOST ŽAREK- 480.000 SIT
Občina Kranjska Gora je v skladu s sklenjeno pogodbo skupaj z občinami Bled, Bohinj, Jesenice,
Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica sofinancirala vzpostavitev komune (objekta) za zdravljenje
odvisnikov Skupnosti Žarek.
109018. DRUŽINSKI POMOČNIK – 3.313.000 SIT
Sredstva so bila namenjena plačilu družinskih pomočnikov (namesto namestitve v institucionalno
varstvo), to možnost so v letu 2006 koristili 4 občani.
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