OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA
ZA LETO 2007

UVOD
Proračun za leto 2007 je bil sprejet na 4. seji občinskega sveta dne 14.02.2007 in je pričel veljati
21.2.2007. V obdobju od 1.1.2007 do 21.2.2007 je veljal sklep o začasnem financiranju.
Prvi rebalans je bil sprejet na 5. seji občinskega sveta, dne 28.3.2007, drugi rebalans pa na 10. seji
občinskega sveta, dne 26.9.2007.
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, 10//06),
3. 21. in 51. člen zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/02),
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),
5. pravilnik o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna (Ur. list RS, št.
121/01, 10/06 in 8/07);
Prihodki proračuna za leto 2007 zajemajo vsa vplačila, ki so bila vplačana v občinski proračun od
1.1. do 31.12.2007 in med odhodki izdatke, ki so bili izplačani iz proračuna v istem obdobju.
V letu 2007 je bilo realiziranih 9.100.883 € prihodkov in 7.828.142 € odhodkov. Presežek
prihodkov nad odhodki je bil 1.272.741 €.
Račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja ne izkazujeta realizacije.

S sprejetjem novega zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) je bil s 1.1.2007
uveljavljen nov način financiranja občin. Zakon v 13., 14., in 15. členu določa način izračuna
primerne porabe občin, prihodke občin iz naslova glavarine in finančne izravnave.
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Splošni del proračuna sestavljajo:
A. Bilanca prihodov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V letu 2007 so bili vsi prihodki realizirani v višini 9.100.883 €, oziroma za 14% višje kot smo
načrtovali in predstavljajo v obrazložitvi zbir prihodkov I., II., in III.
PRIHODKI I. – 4.879.089 €, so bili realizirani 6% višje od načrtovanih.
1.1.1. Dohodnina, po novem glavarina 2.797.776 €
Glavarina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine, oziroma drugih davkov,
odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Glavarino ugotovi Ministrstvo
za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena Zakona o financiranju občin. Na višino glavarine
vplivata skupna primerna poraba občin (vsota primerih porab vseh občin za posamezno proračunsko
leto) in število prebivalcev v državi.
1.1.2. Davek od prometa nepremičnin 508.001 €
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 136.464 €
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 1.341 €
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 11.327 €
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.
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1.2.1. Davek od premoženja 156.280 €
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 4.581 €
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 366.341 €
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 alinea 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, oziroma 0,0918 €).
Turistično takso odlok o proračunu opredeljuje kot namenski prihodek, zato smo v posebni prilogi
pripravili pregled porabe.
1.2.4.0. Pavšalna turistična taksa 126.049 €
oziroma turistična taksa za lastnike počitniških hiš oziroma počitniškega stanovanja omogoča
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.list RS, št. 2/2004) – 24. člen.
Tudi pavšalna turistična taksa je namenski prihodek in neporabljena sredstva v višini 2.309,75 € kot
namenski presežek opredeljujemo v odloku o zaključnem računu proračuna za leto 2007.
1.2.5. Komunalne takse 28.070 €
Prihodek od komunalnih taks smo planirali na podlagi Zakona o financiranju občin in Odloka o
komunalnih taksah, ki ga občina sprejela in na njegovi osnovi odmerja komunalno takso.
1.2.6. Taksa za vzdrževanje gozdnih cest 17.210 €
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 042106. Takso odmerja davčna uprava.
1.2.7. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 712.714 €
Nadomestilo je uvedeno na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih. Odločbo o odmeri izda davčna
uprava.
1.2.8. Prihodki od podeljenih koncesij 12.083 €
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 852 €
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Drugi prihodki predstavljajo prihodke, zaračunanih stroškov za udeležbe na tehničnih pregledih,
priprave dokumentacije za javne razpise.

PRIHODKI II. – 3.890.310 € in so bili realizirani 28% višje od načrtovanih.
2.1. Prihodki od premoženja 428.484 €
2.1.1. Prihodki od prodaje premoženja 123.313 €
2.1.1.1. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 120.855 €
Pregled realizirane prodaje stavbnih zemljišč je razviden iz realizacije programa prodaje stvarnega
nepremičnega premoženja za leto 2007, ki je priloga k proračunu.
2.1.1.3. Prihodki od prodaje vozil 616 €
2.1.1.4. Prihodki od prodaje stanovanj na trgu 1.842 €
To so prihodki prodaje stanovanja na trgu (delitvena bilanca) in prodaja dela skupnih prostorov v
Mojstrani.
2.1.2. Prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu 11.894 €
Med te prihodke vštevamo vse kupnine stanovanj, ki jih je občina prodala na podlagi
stanovanjskega zakona in morebitna predčasna poplačila le teh.
2.1.3. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in zemljišč 41.454 €
V te prihodke vključujemo najemnine poslovnih prostorov in zemljišč na podlagi najemnih pogodb.
2.1.4. Prihodki odlagališča Mala Mežaklja 149.340 €
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 41.732 €
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 namenjena nadaljevanju izgradnje kanalizacije v
naselju Belca, ker pa dela niso bila izvršena v letu 2007, se sredstva kot namenski prihodek
prenesejo proračun za leto 2008.
2.1.6. Taksa za obremenjevanje okolja –odpadki 56.426 €
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 v
celoti namenjena in porabljena nadaljevanju gradnje zbirnega centra odpadkov na Tabrah.
2.1.8. Prihodki od oddajanja počitniških zmogljivosti – 4.325 €

To so namenski prihodki od oddajanja počitniških zmogljivosti v AC Finida, AC Zelena
laguna in AC Podčetrtek.

Prihodki 2.2. – 1.465.806 €
2.2.2. Komunalni prispevek 1.175.492 €
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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 12.105 €
Realizirani so prihodki od pravnih in fizičnih oseb za priključitev na sistem odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, ter izterjave neplačnikov. Sredstva so namenska za nadaljevanje gradnje
kanalizacije.
2.2.4. Komunalne dajatve 278.209 €
Realizirani so prihodki iz naslova storitev občanom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Prihodki 2.3. 1-.996.020 €
2.3.1. Udeležba na dobičku - delnice 22.181 €
V letu 2007 so bile nakazane dividende delnic Gorenjske banke d.d. in HIT d.d. Nova Gorica ter
Zavarovalnice Triglav d.d.
2.3.2. Obresti 12.547 €
To je prihodek sredstev na vpogled na transakcijskih računih občine in krajevnih skupnosti.
2.3.3. Druge obresti 92.796 €
Prihodek predstavlja obresti vezanih depozitov ter zamudne obresti za nepravočasno poravnane
obveznosti.
2.3.4. Koncesijske dajatve 1.856.393 €
Koncesijske dajatve so bile realizirane nižje kot smo načrtovali, kar je verjetno posledica
protikadilskega zakona in manjši obisk gostov v igralnicah. Dajatev je namenska za ureditev
prebivalcem prijaznejšega okolja in turistično infrastrukturo, pregled porabe je v prilogi.
2.3.5. Drugi izredni nedavčni prihodki 12.103€
To so prihodki iz naslova pravdnih stroškov, izplačila odškodnin – zavarovanje, prispevek plačil
invalidne osebe za družinskega pomočnika, nakazila ZPIZ – dodatek za nego in tujo pomoč
invalidnih oseb, ki imajo družinskega pomočnika;

III. PRIHODKI OD SOFINANCIRANJ - 326.214 €, so bili realizirani n načrtovani višini.
Finančna izravnava – minus 26.736 €
Na podlagi izračuna pripadajočih sredstev finančne izravnave za leto 2006 smo morali vrniti
sredstva v višini 26.736 €.
3.1.1. Ministrstvo za kmetijstvo - vzdrževanje gozdnih cest 24.065 €
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.
3.1.5. Požarna taksa 12.860 €
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 bila porabljena za nabavo gasilskega avtomobila PGD Kranjska Gora.
Neporabljena sredstva (decembrsko nakazilo) je z odlokom preneseno v leto 2008, kot namenski
prihodek.
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3.1.6. Fundacija za šport – 20.000 €
Sofinanciranje investicije v Mojstrani – telovadnica, na podlagi pogodbe O-07-37 o sofinanciranju
gradnje športnih objektov.
3.1.7. Spodbujanje regionalnega razvoja – 233.431 €
Na podlagi pogodbe s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, št. C153607S300010 o sofinanciranju projekta so bila sredstva porabljena za rekonstrukcija Kolodvorske
ulice v Kranjski Gori.
3.1.8. Ministrstvo za šolstvo – projekt telovadnica v Mojstrani – 62.594 €
Sredstva so bila nakazana na podlagi zahtevkov in poročil.
IV. PREJETE DONACIJE – 5.270 €
Sredstva so na pobudo KS Rute prispevali predvsem krajani Gozd Martuljka za nabavo stolov za
nove prostore Doma krajanov v Gozd Martuljku in so bila v celoti tudi namensko porabljena.

I. POSEBNI DEL PRORAČUNA

01. JAVNA UPRAVA - 1.170.599 €

0111. DEJAVNOST IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV – 730.088 €
011101. STROŠKI DELA OBČ. URADA – 425.537 €
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 2007 ter kot pravna podlaga Zakon o sistemu plač
v javnem sektorju.
V času letnih dopustov smo za nadomeščanje naročili delo preko študentskih servisov. Na ta način
so bila v glavnem izvedena določena enostavna rutinska opravila, ki se opravljajo občasno (popisi
spisov, prečiščenje baz podatkov, knjiženje ipd.), vendar ti stroški bremenijo postavko 011102.

011102. MATERIALNI STROŠKI OBČINSKEGA URADA – 99.554 €
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. Višina realizacije navedenih izdatkov je po kontih navedena v
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posebnem delu proračuna. Ker je iz naziva konta razvidno za kakšen odhodek gre, posebne razlage
nismo pripravili, razen za konte v nadaljevanju:
konto 402199 – drugi posebni material in storitve – 446 €
- realizirani so odhodki v zvezi z razpisom delovnega mesta, naročnino RTV in uradnim
preračunom koeficientov cen za pripravo sklepa o povišanju vrednosti točke za nadomestilo
za stavbno zemljišče;
konto 402999 – drugi operativni odhodki – 309 €
- realizirani so odhodki v zvezi s stroški postopka (sodne takse in sodni stroški);

011103. STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANOV – 45.996 €
Župan od avgusta 2007 opravlja funkcijo poklicno, podžupana pa nepoklicno, za kar jima pripada
nagrada v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev (Ur. List RS, 14/06) in Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Ur. List RS, 110/06 – ZSPJS-UPB6) ter pravilnikom občine.
011104. STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA – 55.466 €
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 – 2.744 €
Stroški nadzornega odbora se nanašajo na sejnine za delo članov ter nagrade za opravljen nadzor,
v skladu s pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev ter stroške seminarjev.
011106. PROTOKOL – 24.689 €
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 - 38.089 €
420101 Nakup avtomobilov

16.700

Zamenjava službenega vozila
420201 Nakup pisarniške opreme

15.139

Lamelne žaluzije za sejno sobo KS Mojstrana, nakup opreme za prostore KS Rute
420224 Nakup opreme za razmnoževanje
Fotokopirni stroj

6.250

011108. STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 4.580 €
Sredstva so bila porabljena za plačilo bančnih storitev.
011109. DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE 14.623 €
011110. INFORMATIZACIJA UPRAVE -18.810 €
402510 Materialni stroški – vzdrževanje komunikacijske opreme in
računalnikov

17.780
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Vzdrževanje programa DOKSIS (27.000x12)
Vzdrževanje programa (GLAVNA KNJIGA)
Vzdrževanje programa ISN
Vzdrževanje programa BLIM (STANOVANJSKE ANUITETE)
Siol ADSL – dostop do interneta (21.400x12)
Povezava HKOM-vladni strežnik
Povezava do strežnika URADNI LIST RS (26.400x12)
Povezava do strežnika JUS INFO (28.800x12)
Vzdrževanje programa SDMS
Vzdrževanje programa Polux-vrtci
Vzdrževanje programa Cadis-zdravstveno zavarovanje
RAGOR – koordinacija GIS
Vzdrževanje GIS, strežnik KALIOPA
Vzdrževanje računalniškega sistema

1.381
3.998
213
818
1.097
818
1.352
1.473
580
188
213
1.193
3.998
422

420202 Nakup računalnikov in programske opreme
Računalnik za KS Rateče in KS Mojstrana

1.030
1.030

0133. SPLOŠNE ZADEVE – 295.506 €
013302. KRANJSKA GORA- POSLOVNA STAVBNA OBČINE – 7.449 €
Sredstva so bila porabljena za:
- demontažo stare in neuporabne klimatske naprave, ki ni več v funkciji
- ureditev nove klimatske naprave po demontaži stare
- izolacijo cevi
- dobavo in montažo dveh predelnih sten z vrati

1.560
2.049
276
3.564

013303. POSLOVNI PROSTORI KS RUTE- 288.057 €
Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje gradnje objekta in sicer za :
- zaključno čiščenje objekta, za stroške ogrevanja (preizkus kotlovnice), za stroške gradnje v višini
283.631 € ( plačilo petih začasnih situacij izvajalca) ter investicijskega nadzora.
Gradnja je bila v letu 2007zaključena.
0160. DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE – 145.005 €
016001. PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ – 7.062 €
Sredstva so bila dodeljena v tabeli navedenim društvom , na podlagi finančnih poročil in programov
dela.
društvo
DU Kranjska Gora
DU Dovje-Mojstrana
DU Rateče-Planica
DU Dovje Mojstrana- najemnina za prostor

znesek
1.000
2.978
625
2.459
7.062

016002. DRUGI TRANSFERI – 9.719 €
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Sredstva so namenjena reševanju prošenj za finančne pomoči. Sredstva je odobril župan na podlagi
vlog in finančnih poročil:
društvo

Kulturnica Blaž Kumerdej
Gimnazija Jesenice
Tehniški šolski center Kranj
Občinski odbor ZBU NOB Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica
Občinski odbor ZBU NOB Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica
Ustanova Mali vitez
Slovensko društvo Hospic, Območni odbor
Zgornja Gorenjska
CELEK, Inštitut za celovito kulturo bivanja

KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana
Planinsko društvo Dovje-Mojstrana
Rejniško društvo Slovenije
Zavod Vid
Zavod za varstvo in rehabilitacijo ZARJA

ŠD Hokejske selekcije Olimpija
Teniški klub Mojstrana
Glasbena šola Jesenice
Glasbena šola Jesenice
OZG, OE ZD Jesenice
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
Srednja šola Jesenice
Nogometni klub Jesenice
CSD Radovljica, enota Krizni center za
mlade "Kresnička" Lesce
Športno društvo Zelenci
Klub upokojenih delavcev MNZ, KLUB
"MAKS PERC" Jesenice
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice
OZG Kranj
Turistično društvo Gozd Martuljek

namen
znesek
Najem dvorane za tekmovanje v kick
boksu
570
NAJEM DVORANE ZA DOBRODELNI
KONCERT "glasbeniki za otroke"
1.432
Projekt "Chopinov zlati prstan"
100
Pomoč pri izvedbi maturantskega plesaza 4a razred Gimnazije Jesenice
200
Regijsko srečanje mladih raziskovalcev
gorenjskih osnovnih in srednjih šol
100
Za dejavnost KO ZBU NOB DovjeMojstrana
150
Za dejavnost KO ZBU NOB Kranjska
Gora
220
Sofinanciranje programa v letu 2007

100

Sofinanciranje programa v letu 2007
Sofinanciranje izobraževalne oddaje na
ATM
Izdaja zgoščenke ob 10 letnici delovanja
Vokalno instrumentalne skupine
Triglavski zvonovi
Srečanje Alpe-Adria - Alpin v Vratih
Sofinanciranje programa v letu 2007
Sofinanciranje programa v letu 2007
Sofinanciranje dejavnosti v letu 2007
Sodelovanje Slovenske reprezentance v
hokeju na ledu (mladi) na neuradnem SP
v Quebecu v Kanadi
Pomoč pri razvoju mladinskega teniškega
reprezentanta Grega Teraža
4. srečanje harmonikarskih orkestrov
Slovenije
Pomoč za 60. letnico Glasbene šole
Tekmovanje za zdrave zobe
Valeta 2007
Šolsko glasilo "Opombe"
Pomoč pri izvajanju dejavnosti v letu
2007
Nakup osebnega avta za Krizni center za
mlade "Kresnička"
Sodelovanje na nogometnem turnirju v
Pavii (Italija)
27. športne igre upokojenih delavcev
MNZ Slovenije
Državno tekmovanje "Računanje je igra"
Srečanje služb NMP Gorenjske
Alenka Peternel- Tekmovanje na festivalu
v poslikavi telesa v Seebodnu

100
360

150
150
100
100
100

420
420
100
150
100
130
100
400
343
100
150
100
100
100

9

KD A. Plantau Kranjska Gora
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana
Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno
nemško vojsko v času 1943-1945
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno
boleznijo Slovenije
ŠD Jesenice, KK Jesenice-moški
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana
KD A.Plantau Kranjska Gora
Športno društvo Varpa Gozd Martuljek
CSD Jesenice
skupaj:

Pevski tabor Stična
Izlet za starejše od 80 let
Pomoč pri izvajanju dejavnosti v letu
2007
Pomoč pri izvajanju dejavnosti v letu
2007
Pomoč pri izvajanje dejavnosti v letu
2007
10. letnica pevskega zbora
Izvedba tekmovanja v kegljanju za
občinski praznik
Sodelovanje na prireditvi v Dobrovniku
Izgradnja nadstreška
Pomoč pri obdarovanju rejencev

100
305
100
100
300
200
100
500
1219
150
9.719

016003. PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU – 341 €
Sredstva so namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in delovanju
Sveta za varnost občanov. Porabljena so bila za:
nakup otroških sedežev za avto (64 €), nakupu daril za nagrade prvošolčkom, ki uspešno nosijo
rumene rutke ( 163 €) in pogostitvi udeležencev ob Dnevu odprtih vrat na Policijski postaji (114 €).

016004. RAZVOJNI PROGRAMI – 40.962 €
Kot soustanovitelj RAGOR-ja smo sodelovali pri sledečih programih:
 podjetniški krožki v osnovnih šolah 3.129 €
 spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk 1.016 €,
 Mladi razveseljujemo starejše 3.563 €
 delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov 1.026 €,
 izvedbeni projekt Razvojnega programa podeželja – produkti podeželja 5.900 €
 projekt konjeniških poti, zaključek druge faze 5.126
Poleg tega pa je postavka vsebovala še naloge s področja koordinacije GIC, sestankov županov
2.671 €;
V tej postavki je zajeto tudi sodelovanje pri regijskih projektih in sicer:
 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja 13.682 €
 Štipendijska shema 506 €
 Program Gorki 4.343 €
Sofinanciranje v okviru regionalnih spodbud ni bilo realizirano, prav tako pa tudi nismo imeli
obveznosti iz naslova priprava prijav za strukturne sklade.

016005. KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA – 4.954 €
Sredstva so bila porabljena za osnovno dejavnost krajevne skupnosti ( pisarniški material, telefon,
poštnino, elektriko, komunalne storitve, vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov,
stroške plačilnega prometa) ter za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in predsedniku.
Poročilo o poslovanju je v prilogi.
016006. POLITIČNE STRANKE - 3.049 €
Sredstva so planirana v skladu s 26. členom zakona o političnih strankah, v višini 0,1252 € na
pridobljeni glas na volitvah. Nadalje so bila sredstva nakazana za povrnitev stroškov volilne
kampanje.
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016007. PRIZNANJA OBČINE – 1.111 €
Postavka je bila porabljena za občinska priznanja, ki so bila dodeljena na osnovi pravilnika in
sklepa občinskega sveta.
016008. OBČINSKI PRAZNIK – 3.165 €
Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov organizacije in izvedbe prireditev ob občinskem
prazniku: vabila (915 €), izvedba osrednje slovesnosti (899 €), gostinske usluge- slavnostna večerja
(1.250 €), PD Kranjska Gora za izvedbo prireditve v počastitev občinskega praznika (100 €).
016009. PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH – 584 €
Sredstva so bila porabljena za stroške priprave osrednjih občinskih slovesnosti ob državnih
praznikih (KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana in KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora, vsak po 292
€).
016010. RUSKA KAPELA – 1.725 €
Vsako leto zadnjo nedeljo v mesecu juliju pri Ruski kapeli pod Vršičem poteka spominska
slovesnost. Sredstva so bila porabljena za to prireditev..
016011. SPREJEM ODLIČNJAKOV – 1.267 €
Sredstva so bila porabljena za izvedbi sprejema (pogostitev, darila, vabila…), ki ga župan pripravi
za učence, ki so osnovno šolo zaključili z odličnim uspehom. Lani je 20 učencev zaključilo šolanje
z odličnim uspehom.
016012. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH – 4.173 €
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa daril za Dedka Mraza (obdaritev so izvedli
člani društva prijateljev mladine) in nakupu daril za občane, starejše od 85 let in oskrbovance
Doma upokojencev dr. F. Berglja na Jesenicah (obdaritev so izvedli člani društev upokojencev).
Obdarjenih je bilo 115 občanov, starejših od 85 let in oskrbovancev Doma upokojencev
dr.F.Bergelja Jesenice in 280 otrok, rojenih v letih od 2000 do 2006.
016013. MEDNARODNO SODELOVANJE – 3.000 €
Stroški mednarodnega sodelovanja se nanašajo na strošek članarine pri Delovni skupnosti Dežela
prijateljstva (ARGE Terra Amicitiae). Iz te članarine smo pokrivali stroške dela na projektih,
registracijo delovne skupnosti predstavitev in tiskanje karte dežele prijateljstva
016014. INFORMIRANJE – 26.192 €
Sredstva so se porabila za obveščanje občanov, objavi oglasov, objavi predpisov, neposrednih
prenosov sej OS in druge oblike obveščanja.
016015. OBČINSKO GLASILO – 21.407 €
Sredstva so se porabila za pripravo in izdajo občinskega glasila.
016017. KRAJEVNA SKUPNOST RUTE – 3.707 €
Sredstva so bila porabljena v skladu s finančnim planom za delovanje krajevne skupnosti (
pisarniški material, reprezentanca, ogrevanje, telefon, plačilni promet) in stroške sejnin članom
sveta in predsedniku.
Poročilo o poslovanju je v prilogi.
016018. KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA – 1.951 €
Sredstva so bila porabljena za stroške reprezentance, izvedbo čistilne akcije, za izplačilo sejnin
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članom sveta KS in predsedniku ter za stroške plačilnega prometa. Poročilo o poslovanju je v
prilogi.
016019. KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE – 10.636 €
Sredstva so bila porabljena za osnovno dejavnost KS, vzdrževanje poslovnih prostorov (čistila,
stroški čiščenja, razna manjša popravila), za stroške sejnin članom sveta in predsedniku ter za
ureditev poti na pokopališču (namenska sredstva iz preteklih let);
Poročilo o poslovanju je v prilogi.

02. OBRAMBA – 2.434 €
0220. CIVILNA ZAŠČITA – 2.434 €
022001. SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE – 2.434 €
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 vzdrževanje proženja alarmnih naprav.
03. JAVNI RED IN VARNOST – 229.613 €
0320. PROTIPOŽARNA VARNOST – 229.613 €
032001. GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE – 20.865 €
Sredstva so se na podlagi pogodbe porabila za dejavnosti reševalne službe.
032002. PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA – 27.185 €
Sredstva so bila porabljena 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.
032003. GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA – 11.283 €
Sredstva so bila porabljena 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 je bil porabljen za stroške izobraževanja.
032004. PRENOS POŽARNE TAKSE – 12.745 €
Sredstva so se na podlagi sklepa komisije za razdelitev požarne takse porabila za nakup gasilskega
vozila Scania za PGD Kranjska Gora.
032005. GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA – 3.217 €
Na podlagi pogodb so sredstva namenjena delu postaj GRS Rateče, Kranjska Gora in Mojstrana.
032006. INVESTICIJE V OPREMO – 154.318 €
Sredstva so se porabila za nabava manjkajoče zaščitne gasilske opreme in sicer:
društvo
znesek
Rateče
1.085
Podkoren
2.091

12

Kranjska Gora
Gozd Martuljek
Dovje
Mojstrana
skupaj:

6.581
2.084
1.085
3.745
16.671

ter za nakup gasilskega vozila za PGD Kranjska Gora ( 129.301 € - investicija je bila razdeljena na
dve leti),
za nakup garažnih vrat gasilskega doma PGD Dovje ( 3.338 €) in obnovo
fasade gasilskega doma PGD Kranjska Gora (5.008 €).

04. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 1.734.244 €
0421. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV – 106.972 €
042101. INTERVENCIJE V KMETIJSTVO – 56.803 €
Sredstva so bila porabljena na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 61/07) ter javnega razpisa.
V letu 2007 so bila sredstva dodeljena 35 upravičencem.
Cilji, ki jih Občina Kranjska Gora poskuša doseči z intervencijami v kmetijstvo, so naslednji:
- ohranitev in razvoj kmetijske proizvodnje,
- ohranitev kulturne krajine in preprečevanje zaraščanja površin;
- razvoj dopolnilnih in turističnih dejavnosti na kmetijah in s tem možnosti odpiranja novih
delovnih mest v okviru le-teh;
- razvoj ustreznih inštrumentov podpore za izobraževalne in društvene dejavnosti na področju
kmetijstva;
- povečevanje števila ekoloških kmetij.
Višino sredstev za posamezen namen je določila Komisija za kmetijstvo, ki jo je imenoval župan
občine Kranjska Gora.
042102. KOZOLCI – 1.336 €
Kozolci 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. Sredstva za obnovo kozolcev so bila upravičencem dodeljena na podlagi javnega
razpisa in terenskih ogledov Komisije za kmetijstvo.
042103. BLAGOVNA ZNAMKA - 919 €
Sredstva so bila porabljena za 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 – 1.120 €
Sredstva so bila porabljena za najemnino boksa v zavetišču za zapuščene živali. Občina je v skladu
z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. 98/99) dolžna na vsakih 800 psov zagotoviti en boks v zavetišču za
zapuščene živali. V Občini Kranjska Gora je po znanih evidencah registrirano približno 1200 psov.
Z lastnikom zavetišča Perun na Blejski Dobravi je sklenjena pogodba za boks. 417 € je bilo
namenjenih za sterilizacijo in kastracijo brezdomnih mačk.
042106. VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST – 46.794 €
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Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so porabljena za redna vzdrževalna dela. 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. Plan vzdrževalnih del ter nadzor nad izvedbo izvaja Zavod za
gozdove RS.
0451. PROMET – 1.004.965 €
045101. VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH –

247.733 €

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
in strojno čiščenje in vzdrževanje javnih površin, čiščenje muld, za vzdrževanje bankin,
makadamskih poti, popravilo udorov cest in brežin:
• Rateče
19.143
• Podkoren
9.609
• Kranjska Gora
34.636
• Gozd Martuljek in Srednji Vrh
17.362
• Belca, Dovje, Mojstrana in Zg. Radovna
36.549
2. Krpanje asfaltnih površin
36.438
3. Vzdrževanje prometne signalizacije in obnova talnih oznak
11.074
4. Košnja ob cestah na območju cele Občine
9.855
5. Obrezovanje drevja ob javnih površinah, vzdrževanje odbojnih in drugih ograj,
vzdrževanje mostov, vzdrževanje in zamenjava košev za smeti in vzdrževanje ter
popravila klopi z razvozom in pospravljanjem
16.286
6. Strošek redarske službe v zimski turistični sezoni
11.593
7. Vodenje komunalnih katastrov in programske opreme
9.125
8. Vzdrževanje in zamenjava usmerjevalnih tabel in koncept za označevanje ulic
9.893
9. Vzdrževanje oglasnih panojev in plakatiranje
4.138
10. Materialni stroški (dobave materialov za vzdrževanje)
13.417
11. Ureditev makadamskega parkirišča v centru Kranjske Gore
3.120
12. Razna sanacijska dela po končani zimi
5.495

045102. ZIMSKA SLUŽBA –

178.570 €

Sredstva so bila porabljena za izvajanje zimske službe, ki se je izvajala v skladu z izvedbenim
programom zimske službe, ki ga je potrdil občinski svet in v skladu s Pravilnikom o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.l. RS 62/98).

045103. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA – 12.166 €
Sredstva so bila porabljena za:
- tekoče in redno vzdrževanje avtobusnih postajališč (objektov) in redno vzdrževanje vseh
postajališč v občini od Rateč do Kamnja in Vršiča (pometanje, čiščenje košev, košnja) 4.307
- izdelavo in postavitev novega postajališča v Kranjski Gori
7.859
045104. KOLESARSKE POTI – 2.904 €
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Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela na kolesarski poti od žage do Rateč.

045105. NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST IN PARKIRIŠČ
- 563.591 €

Gradnja ceste v Pristavo V Ratečah v dolžini 120m. - 20.362 €.
Sredstva so bila porabljena za novogradnjo občinske ceste in sicer:
- 20.087 € za gradnjo
275 € za nadzor ;
Rekonstrukcija ceste JP 689021 v Ratečah od zahodnega križišča v Ratečah do mostu
čez Trebižo pri pokopališču .
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo ceste v dolžini 120 m in v širini 3m.
- 22.993 €.
- 22.687 € za gradnjo
306 € za nadzor;
Asfaltiranje ceste v Podkorenu pri Maršiču št. JP689291 - 23.872 €.
Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje ceste od Mostu pri potoku Krotnjek do Maršiča v
dolžini 140 m in širini 3 m. Pregled porabe:
- 23.554 € za gradnjo
318 € za nadzor;
Asfaltiranje ulice Josipa Vandota v Kr. Gori št. LK 1900251 - 35.480 €
Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje Vandotove ulice v dolžini 152m in širini 3m.
- 35.007 € za gradnjo
473 € za nadzor;

Ureditev ceste v Srednji vrh LC 189211 - 51.252 €.
Sredstva so bila porabljena za izvedbo nujnih ukrepov na cesti za Srednji vrh.
- 50.569 € za gradnjo
683 € za nadzor;
Obnova Kolodvorske ulice v Kranjski Gori – 285.023 €
Sredstva so bila porabljena za :

-

280.885 € za gradnjo,
3.792 € za nadzor,
346 € geodetski posnetek;

Izvedba daljinske kolesarske povezave – 123.589 €
Naročnik gradnje je bil Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste, občina pa je morala
zagotoviti sofinanciranje.
- 119.993 za gradnjo,
3.596 za nadzor;

Izveden pa je bil tudi delni popis cest, ki so potrebne obnove. Obenem pa je bil narejen tudi
stroškovnik s predračunskimi vrednostmi, v višini 1.023 €;
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0473. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 431.861 €
047301. ZAVOD ZA TURIZEM – LTO – 366.465 €
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - 366.465 €
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 6 redno zaposlenih, v višini
93.247 €,
obračunane osebne prejemke (regresa za letni dopust za 6 delavcev, prehrana med delom in prevoz
na delo in z dela, ter dodatno pokojninsko zavarovanje za leto 2007 vse skupaj v višini 17.656 €,
obračunane prispevke delodajalca, v višini 15.015 €,
obračunanega davka na izplačane plače, v višini 2.831 €,
ter stroške materiala in storitev kot so : stroški drobnega materiala, promocijska darila, CD, DVD
teka, diateka, poštnina, telefon, internet, tekoče vzdrževanje, elektrika, komunala, stroški
izobraževanja, povračila stroškov dela, pogodbeno, študentsko delo, avtorski honorarji, ostale
neproizvodne storitve (računovodski servis, vzdrževanje računalnikov, odvetniške storitve…),
reprezentanca, zavarovalne premije, bančni in drugi stroški, participacija STIP »Slovenski turistični
informacijski portal, pozdravno info table in transparenti, rezervacijski sistem Feratel »v letu 2006
je postal tudi rezervacijski sistem na nivoju celotne Slovenije«, raziskave, razvoj, organiziranje
tečaja za lokalne vodnike, v višini 47.805 €
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 je bil izdelan celostni produkt folder za aktivna doživetja in
doživetja za družine, informatorj splošnih podatkov, animacij in prireditev, plakatov, obnova in
ponatis zemljevida sprehajalnih poti, zemljevida kolesarskih poti, info karte sprehajalnih poti,
kolesarskih poti in konjeniških poti, info karta smučarskih in tekaških prog, info karta naselij,
ponatis katalogov Julijskih Alp, popravki spletne strani Julijskih Alp, katalogi pohodništva in ostali
katalogi v sodelovanju z Slovensko turistično organizacijo, v višini 56.752 €
Poleg koordiniranja prireditev LTO tudi samostojno organizira ali soorganizira prireditve. LTO je
v letu 2007 organizirala oziroma soorganizirala naslednje prireditve: Svetovni in evropski pokal
Sleddog 2007, Pokal Vitranc – Explosion of fun - Smučarske legende, Pustovanje, Planica,
Kresovanje, Otvoritev poletne sezone in kekčevi dnevi, Tedenske poletne prireditve, Kulturno
zabavne prireditve v dvorani Vitranc, Imago Slovenije, Noč čarovnic, Pohod parkeljnov, Otvoritev
zimske sezone, Potop božične jelke, Prihod božička z jelenčki, Evropsko prvenstvo za invalide.
Tudi v letu 2007 so se dodeljevala sredstva za sofinanciranje prireditev na podlagi javnega razpisa
v skladu s pravilnikom o kriterijih za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora. Za našteto
koordinacijo, organizacijo, soorganizacijo in javni razpis so bila porabljena sredstva v višini
94.308 €.
V okviru svojega dela je LTO skrbela tudi za vzdrževanje tekaških prog, kolesarskih poti »razen
urejene povezave Mojstrana – Rateče po trasi bivše železnice« ter sprehajalnih poti. V ta namen so
bila za vzdrževanje tekaških prog (priprava terena, izplačilo odškodnin, redarska in informativna
dejavnost, čiščenje, označevanje, priprava prog) porabljena sredstva v višini 24.318 €.
Za vzdrževanje kolesarskih poti (novo trasiranje in označitev prog, informativna dejavnost,
označevanje, čiščenje, priprava prog), je bilo porabljeno 1.294 €,
za sprehajalne poti (novo trasiranje in označitev prog, informativna dejavnost, označevanje,
čiščenje, priprava prog) pa 8.346 €.
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INVESTICIJSKI TRANSFERI – 4.894 €
V letu 2007 so bile realizirane sledeče investicije:
nakup zložljivih stolov za prireditve na Trgu na Gorici, nakup stojnice, odkup licence SDMS –
katastri za sprehajalne, kolesarske in tekaške proge, ročni viličar, prenosni računalnik in
postavljene so bile 4 panoramske table.
047302. DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV – 50.407 €
Na našem območju delujejo štiri turistična društva (TD Dovje Mojstrana, TD Gozd Martuljek, TD
Kranjska Gora in TD Rateče Planica), ki izvajajo programe ter projekte na področju glavne
gospodarske dejavnosti – turizma. Vršijo tudi promocijsko dejavnost ter skrbijo za turistični
podmladek, ocvetličenje in olepševanje hiš ter ohranjanje dolgoletne tradicije sobodajalstva v
Zgornje savski dolini. Sredstva so bila razdeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
turističnih programov in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora (UVG št. 11/2006),
na podlagi javnega razpisa.
047303. HIŠA PR'KATR NA DOVJEM 14.989 €
Da bi se v hiši Pr'Katr na Dovjem lahko izvajali dodatni programi za razvoj podeželja, ki bi
privabili več turistov in tako poskrbeli za pospeševanje turizma (učenje o peki kruha, učenje o
pripravi avtohtonih jedi, vse o podeželju in možnosti za vključitev in sodelovanje za otroke, mlade
in starejše), je potrebno po zahtevah HACCAP izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje. Zato
je bilo potrebno izvesti obnovitveno gradbena in obrtniška dela.
0490. OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 190.446 €
049001. POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA – 4.434 €
3.182 € je bilo nakazanih za subvencioniranje obrestne mere za kredite v skladu s sprejetim
pravilnikom in sklenjeno pogodbo z izbrano banko ter 1.252 € za sofinanciranje vsakoletne razstave
obrti in podjetništva ter promociji obrtnikov iz občine Kranjska Gora.
049002. MREŽA ALPSKIH OBČIN – 2.106 €
Občina Kranjska Gora je ustanovna članica »Omrežja alpskih občin« in predstavnica Slovenije v
predsedstvu. Za članstvo je bila plačana nižja članarina, saj občina Kranjska Gora ne nastopa več
samostojno, ampak kot članica Regije Julijske Alpe. Udeležili smo se letne konference in sestanka
predsedstva ter uspešno nadaljevali s projektom »Umirjanje prometa v alpskih dolinah«, ter
pridobili sredstva za sofinanciranje tega projekta.
049003. VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC – 44.988 €
Sredstva so bila porabljena za:
- redno strojno in ročno košnjo parkov in javnih zelenic (košnjo, grabljenje in odvoz trave),
vzdrževanje spominskega parka v Kranjski Gori (staro pokopališče)
8.850
- pripravo cvetličnih gred, nasadov in cvetličnih korit, nabavo sadik, zasaditev, pletev,
okopavanje
25.633
- zalivanje cvetličnih nasadov (Unimog, črpalka, delavec – 4 ure dnevno)
10.505

049005. ZATIRANJE KOMARJEV V RATEČAH – 3.756 €
Sredstva so bila porabljena v celoti za nabavo preparata Vectobac 12AS in izvedbo delovnih akcij v
Ratečah.
049006. UREDITEV POKOPALIŠČ – 9.241 €
Sredstva so bila z rebalansom razporejena za tekoča vzdrževalna dela ter na podlagi predloga
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Komunale Kranjska Gora, d.o.o. in porabljena v višini 7.077 € za:
- vzdrževalna dela poslovilnih vežic v Kranjski Gori – 2.461,
- vzdrževalna dela poslovilnih vežic v Ratečah – 2.566
- vzdrževalna dela poslovilnih vežic na Dovjem – 2.050,
- ter investicijska dela, ki so bila porabljena v višini 2.164 € za opremo kuhinje v poslovilnih
vežicah na Dovjem;
049008. PRIDOBIVANJE IN NAKUP ZEMLJIŠČ – 114.944 €

Sredstva so bila porabljena za:
- notarska overitev podpisov na kupoprodajnih pogodbah (1.117 €),
- stroški plačila davka na promet nepremičnin,odmere zemljišč, ki v naravi
predstavljajo občinske ceste, opredeljene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora in potekajo še po privatnih zemljiščih po
posameznih naseljih v občini – 32.085 €,
- odkup zemljišč, ki so bila v preteklosti uporabljena za občinske ceste, in so še v
privatni lastnini – 61.870 €,
- odkup zemljišča za poslovilne vežice na Dovjem – 9.146 €,
- najemnine za zemljišča, kjer so začasna parkirišča (v Gozd Martuljku za bivšo
restavracijo Špik na ovinku ob državni cesti , najem zemljišča pod štirisedežnico v
Kranjski Gori ( do meseca septembra 2007), najemnina za zemljišče pri skakalnici v
Planici)- vse skupaj 6.674 €;
- odškodnine – 4.053 €;
049010. OTROŠKA IGRIŠČA – 10.976 €
V letu 2007 je bilo opremljeno otroški igrišče v Gozd Martuljku ( igrala in ograja) v vrednosti
10.913 €, ter popravljena igrala v Mojstrani za 62 €.
05. VARSTVO OKOLJA – 1.695.522 €
0510. ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI – 762.139 €
051004. KOMUNALNA BAZA TABRE – 760.889 €
Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje izgradnje komunalne baze Tabre in servisno poslovnih
prostorov komunalnega podjetja. Za gradnjo zbirnega centra so bila namenjena sredstva takse za
obremenjevanje okolja – odpadki in tudi v celoti porabljena.
051005. SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ – 1.251 €
Sredstva so bila porabljena za sanacijo znanih divjih odlagališč na območju celotne občine.

0520. RAVNANJE Z ODPADNO VODO – 933.383 €
052001. VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE – 16.144 €
Sredstva so bila porabljena za:
- vzdrževanje - obnovo poškodovanih jaškov, kanalet, koritnic, usedalnikov, cevi in izpustov ter
ponikovalnic,
- letno čiščenje jaškov, usedalnikov, izpustov in ponikovalnic,
- deratizacijo na celotnem območju občine.
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052003. FEKALNA KANALIZACIJA – INVESTICIJE – 85.282 €
Sredstva so porabljena za izgradnjo podboja regionalne ceste v Logu in sekundarnih vej
kanalizacijskega sistema v Logu ter Kranjski Gori, novogradnjo kanalizacijskega sistema na
Kolodvorski ulici v Kranjski Gori, izgradnjo kanalizacijskega sistema v Mojstrani – Ulica Alojza
Rabiča, ter investicijski nadzor.
052004. STORITVE REŽIJSKEGA OBRATA – 831.957 €
Sredstva so bila namenjena delovanju režijskega obrata. Zajemajo kapitalske stroške za leto 2007 v
višini 602.815 €, obratovalne stroške ČN Tabre, stroške delovanja ČN Jesenice, administrativne
stroške za zaračunavanje storitev čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ter genotoksičnim
raziskavam v skupni višini 229.142 €.
06. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ – 387.846 €
0610. STANOVANJSKA DEJAVNOST – 39.244 €
061001. OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU – 3.880 €
To so obveznosti do Republiškega stanovanjskega sklada (20% kupnin) ter do Odškodninskega
sklada RS (10% kupnin);
061003. IZGRADNJA, NAKUP STANOVANJ - 35.364 €
Sredstva so bila porabljena za obnovo stanovanjsko-poslovne hiše v Ratečah 18, s katero smo
pridobili 2 dodatni stanovanji v mansardi. Ker je bilo potrebno enega stanovalca začasno izseliti, je
v stroških zajeta tudi najemnina začasnega bivališča ( razlika med stroški najema začasnega
bivališča in ceno najema, ki jo je stanovalec plačeval upravniku stavbe ) ter projektna
dokumentacija in stroški koordinacije ter nadzor varstva pri delu. Investicija bo v letu 2008
zaključena in objavljen razpis za oddajo dveh stanovanj.
0620. DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA – 100.054 €
062001. URBANIZEM – PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE – 17.820 €
Sredstva so bila porabljena za izdelavo okoljskega poročila za pripravo občinskega prostorskega
načrta.
062002. AŽURIRANJE EVIDENC STAVBNIH ZEMLJIŠČ – 6.854 €
Sredstva so bila porabljen za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč za odmero
komunalnega prispevka 1. in 2. faza.
062003. URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE – 75.379 €
Sredstva so bila porabljena za:
- izdelava geodetskega posnetka za območje UN Bezje
2.398 €
-izdelava idejnega projekta za Dom starostnikov
15.264 €
- izdelava sprememb UN Bezje
19.529 €
-objava sklepa o javni razgrnitvi UN Bezje
979 €
- objava sklepa o prostorski konferenci UN Bezje
706 €
- izdelava pravnega mnenja UN Golf
4.500 €
- dopolnitev projekta za objekt Rateče 18
1.650 €
- popis nepremičnin
1.740 €
-strokovna ocena obremenitve okolja (UN Bezje)
2.232 €
-priprava novih prostorskih dokumentov občine
19.920 €
- posnetek stanja OŠ Kr.Gora s predlogom sanacije
5.515 €
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- izdelava popisov cest, ki bodo sanirane v letu 2008

946 €

0630. OSKRBA Z VODO – 155.697 €
063001. VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA – 1.374 €
Sredstva so bila porabljena za:
- tekoče vzdrževanje in odprava pomanjkljivosti,
- zamenjavo dotrajanega cevovoda in hidranta na Dovjem
063002. VODOVODNO OMREŽJE-INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE – 154.323 €
Sredstva so bila porabljena za:
- projekt vodohrana Železnica – 17,562 €,
- obnova vodovoda Dovje – 15.668 €,
- obnova vodovoda Krma – 9.097 €,
- obnova vodovoda Kolodvorska ulica – 16.570 €,
- obnova vodovoda Vandotova ulica – 3.872 €,
- obnova vodovoda v Logu – 16.221 €,
- obnova vodovoda Jasna – 5.795 €,
- izvedba raziskovalne vrtine za pitno vodo v Kranjski Gori – 13.840 €,
- obnova vodovoda v Naselju Ivana Krivca – 23.961 €,
- prestavitev vodovoda Julijana – 31.737 €;

0640. CESTNA RAZSVETLJAVA – 92.852 €
064001. JAVNA RAZSVETLJAVA – 65.566 €
Sredstva so bila porabljena za:
- tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk, drogov in
napeljave – omrežja ter vzdrževanje semaforjev in svetlobne prometne signalizacije (kontrola
delovanja, menjava žarnic in avtomatike) v znesku 20.210
- plačilo porabe električne energije za javno razsvetljavo v znesku 45.356 ;
064003. NOVOLETNA OKRASITEV - 7.787 €
Sredstva so bila porabljena za montažo in demontažo novoletne okrasitve ter za zamenjavo dotrajane
opreme in vzdrževanje v času okrasitve.

064002. INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA – 19.499 €
Sredstva so bila porabljena za dokončno izvedbo javne razsvetljave v naselju Jasna v Kranjski Gori.

07 ZDRAVSTVO - 8.752 €
0760. DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA – 8.752 €
076001. PREVENTIVNO ZDRAVSTVENI UKREPI – 8.045 €
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. Sredstva so bila
namenjena kritju stroškov mrliških ogledov in obdukcij.
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076003. ZDRAVSTVENI DOM KRANJSKA GORA – 707 €
Sredstva so namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja.
08. REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROF. ORG. – 668.488 €
0810. DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE – 337.652 €
081001. DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV – 141.875 €
Sredstva so bila razdeljena v skladu s Pravilnikom o načinu vrednotenja športnih programov v
Občini Kranjska Gora (UVG, št. 27/04-uradno prečiščeno besedilo) in sicer na podlagi javnega
razpisa.:
Pregled sredstev po namenih:
namen
osnovna dejavnost društev
Športna zveza Jesenice
Fakulteta za telesno kulturo
založniška dejavnost
profesionalni trenerji
amaterski trenerji
skupaj

znesek
93.594
1.460
273
200
35.881
10.467
141.875

Pregled prejemnikov sredstev:

društvo
Društvo invalidov Občine Kranjska Gora
Golf klub
DU Dovje-Mojstrana
ŠD Varpa Gozd Martuljek
PD Dovje-Mojstrana
DU Rateče-Planica
ŠD Vaniše Podkoren
TK Mojstrana
ASK Kranjska Gora
PD Kranjska Gora
ŠD Dovje-Mojstrana
Košarkarski klub Kranjska Gora
ŠD Kranjska Gora
TD TOP TEN Mojstrana
PD Gozd Martuljek
ŠD Zelenci
Nordijsko društvo Rateče-Planica
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
Športna zveza Jesenice
Fakulteta za šport- Grilc Rok
Založniška dejavnost (Golf klub 100 €, PD Gozd Martuljek: 100 €)
skupaj:

znesek
982
780
282
2200
3423
68
384
2601
39.090
328
1.344
4.117
7.138
8.801
1.250
382
19.478
946
1.460
273
200
95.527
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društvo

TD TOP TEN Mojstrana
Nordijsko
društvo
Rateče
Planica
KK Kranjska Gora
ASK Kranjska Gora
skupaj:

sredstva za :
profesionalne
trenerje
0
12.268

sredstva za:
amaterske
trenerje
2.357
5.158

0
23.613
35.881

782
2.170,00
10.467

46.348

081002. ŠPORTNI DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM – 5.103 €
Sredstva bila namenjena kategoriziranim športnikom po veljavni kategorizaciji OKS (razdeljena so
bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.
Ime in
priimek
Košir Dejan

Svetovni
razred
Mednarod Čufar Martina
ni razred
Rabič Urška

disciplina

društvo

Smučanjedeskanje
Planinstvošportno
plezanje
Smučanje
alpsko
Smučanje
alpsko
Smučanje
alpsko
Smučanje
alpsko
Smučanje
deskanje
Smučanje
alpsko
Smučanje teki

ASK Kranjska od 1.6.2003
Gora
PD
Dovje- od 1.10.2006
Mojstrana

ASK Kranjska
Gora
Šporn Andrej
ASK Kranjska
Gora
Državni
Sadiković
ASK Kranjska
razred
Damir
Gora
Košir Jure
ASK Kranjska
Gora
Knafelj
ASK Kranjska
Tomaž
Gora
Teraž
ŠD
DovjeAmadeja
Mojstrana
Lah Gaber
ŠD
Kranjska
Gora
Grilc Rok
Smučanje teki Nordijsko
društvo RatečePlanica
Zec Peškirič
tenis
TD TOP TEN
Maša
Mojstrana
Mladinski Bučič Anto
Smučanje
ASK Kranjska
razred
alpsko
Gora
Gracer Matic Smučanje teki Nordijsko
društvo RatečePlanica
Oblak Aleš
SmučanjeNordijsko
skoki
društvo RatečePlanica
Tarman Tilen SmučanjeNordijsko
skoki
društvo RatečePlanica
Kramar Matej SmučanjeNordijsko

obdobje

št. točk znesek
5000

652

4000

523

od 1.6.2006

4000

523

od 1.6.2006

4000

523

od 1.6.2006

2000

262

od 1.6.2006

2000

262

od 1.6.2006

2000

262

od 1.6.2006

2000

262

od 1.6.2006

2000

262

od 1.6.2006

2000

262

od 1.2.2007

2000

262

od 1.6.2006

1000

131

od 1.6.2006

1000

131

od 1.6.2006

1000

131

od 1.6.2006

1000

131

od 1.6.2006

1000

131
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Požar Ana

Požar Mina

Teraž Grega

nordijska
društvo Ratečekombinacija
Planica
Smučanje teki Nordijsko
od 1.6.2006
društvo RatečePlanica
Smučanje teki Nordijsko
od 1.6.2006
društvo RatečePlanica
tenis
TK Mojstrana od 1.10.2006

skupaj:

1000

131

1000

131

1000
39000

131
5.103

081003. VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK – 1.516 €
Sredstva bila preko javnega razpisa dodeljena:
- PD Gozd Martuljek – 1.016 €,
- PD Dovje Mojstrana - 500 €,
- PD Rateče – 500 €;
Sredstva so bila razdeljena PD Gozd Martuljek in PD Dovje Mojstrana, PD Rateče pa ni oddal
zahtevka za izplačilo iz proračuna.
081004. VZDRŽEVANJE OBJEKTOV – 7.900 €
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa društvom,
navedenim v spodnji tabeli, vendar niso bila v celoti porabljena, ker ŠD Vaniše in PD Kranjska Gora
nista izpolnila pogojev za koriščenje le teh.
društvo
znesek
namen
Golf klub
1.500
vzdrževanje in obratovanje igrišča
ŠD Varpa Gozd Martuljek
500
nadstrešek, nakup krogel
ŠD Vaniše Podkoren
urejanje igrišč
200
TK Mojstrana
200
vzdrževanje objektov
ASK Kranjska Gora
2.000
kombiji
PD Kranjska Gora
Koča na gozdu-plinska centralna
375
ŠD Dovje-Mojstrana
1.000
elektrika, obratovanje
TD TOP TEN Mojstrana
200
balon
PD Gozd Martuljek
500
stena, igrišče
Nordijsko društvo Rateče2.000 kombiji 600 €, vzdrževanje skakalnic in
Planica
tekaških prog 1.400 €;
skupaj:
8.475

081005. – INVESTICIJE V ŠPORT 181.258 €
Sredstva so namenjena izvedbi naslednjih investicij:
znesek
81.372
17.432
39.643
24.465

namen
sofinanciranje sistema zasneževanja na Poligonu (ASK Kranjska Gora)
postavitev balona (TD TOP TEN Mojstrana)
ureditev športnega parka Ruteč (ŠD Kranjska Gora)
sofinanciranje gradnje talne plošče na Športnem igrišču Mlačca v Mojstrani (TK
Mojstrana)
8.346 izgradnja balinarskega igrišča, ter posodobitev nogometnega in odbojkarskega igrišča
(ŠD Vaniše)
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10.000 ŠD Timing Mojstrana – sofinanciranje nakupa opreme - čipi
181.258
0820. KULTURNE DEJAVNOSTI – 264.740 €
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.
Občinski knjižnici Jesenice pa, v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki določa, da mora vsaka
občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali
skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni
knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem, zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti v skladu s
pogodbo in v dogovorjenem obsegu.
082001. GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE- 105.565 €
Sredstva v višini 65.646 € so bila porabljena za plače in osebne prejemke zaposlenih, 10.597 € za
prispevke in davek na plačo, 29.322 € pa za materialne stroške in sicer:
7.081 € za delovanje zavoda,
6.396 € za razstavno in promocijsko dejavnost v Liznjekovi hiši,
1.356 € za odkup muzejskega gradiva in
- 14.489 € za nakup programa simulacije skokov v Muzeju Rateče;

082002. GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE- 20.219 €
Za izvajanje dejavnosti gledališča skupaj z Občino Jesenice zagotavljamo dogovorjena sredstva in
sicer za plače in osebne prejemke 13.195 €, za prispevke in davek na plačo 2.547 €, za materialne
stroške 3.797 € ter mladinski program 680 €.

82003. OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE- 93.558 €
Sredstva v višini 58.654 € so bila porabljena za plačo in osebne prejemke zaposlenih, 8.540 € za
prispevke in davek na plačo, 26.364 pa:
8.734 € za materialne stroške zavoda,
1.697 € za izvedbo programa (prireditve, predavanja, delavnice in podobno),
- 15.933 € za nakupu knjig;
082004. DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV – 14.209 €
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
kulturnih programov in projektov v občini Kranjska Gora, in sicer:

KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana
KD Alojzij Plantau Kranjska Gora
JSKD –Območna izpostava Jesenice
Razvojna zadruga Dovje
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
skupaj:

dejavnost
3.602
2.488
0
1.353
3.463
10.906

kulturni projekti
1708
227
0
0
1.368
3.303

14. 209

082005. MATERIALNI STROŠKI KUD-ov – 15.106 €
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:
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znesek
namen
3.380 materialni stroški kulturnih društev, sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega
razpisa:
KUD Jaka Rabič: 2.417 €, KD A.Plantau : 200 €, KPD J.Lavtižar: 763
7.521 sredstva so bila nakazana KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana, s katerim imamo sklenjeno
pogodbo o upravljanju s kulturnim domom, ki je last občine in javna infrastruktura na
področju kulture, in sicer:
- 3.899 € za upravnika doma
- 2.476 € za materialne stroške doma (zavarovanje…)
- 1.146 € za redno vzdrževanje doma
4.205 sredstva so namenjena KPD Josip Lavtižar za materialne stroške, ki se nanašajo na
uporabo Ljudskega doma v Kranjski Gori
15.123 skupaj
082006. ALJAŽEVI DNEVI – 2.504 €
Sredstva so bila porabljena za izvedbo Aljaževih dni, ki so potekali konec avgusta v Mojstrani,
organizator pa je bil KUD Jaka Rabič, Dovje-Mojstrana.
082007. LAVTIŽARJEVI DNEVI- 2.504 €
Sredstva so bila nakazana za izvedbo Lavtižarjevih dni, ki so oktobra potekali v Kranjski Gori,
organizator pa je bilo KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora.
082008. KULTURNI PROJEKTI – 6.685 €
Sredstva so bila namenjena različnim projektom in prireditvam, katerih organizator je občina:
- prevozi Pihalnega orkestra na prireditve 1.075 €,
- najem dvorane Vitranc 2.039 €,
- cvetlični aranžmaji 238 €,
- novoletni koncert pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora- plačilo SAZAS-a (56 €),
- pomoč pri obeležitvi 80 letnice smrti Jakoba Aljaža - PD Dovje-Mojstrana 680 € ,
- sofinanciranje kipa Avgustu Delavcu- PD Dovje-Mojstrana 1.000 €,
- sofinanciranje spomenika v Jasenjah- PD Gozd Martuljek 700 €,
- sofinanciranje panojev- 100 let TD Dovje-Mojstrana 900 €;
082009. MEDOBČINSKO SODELOVANJE –2.721 €
Sredstva so bila porabljena za sodelovanje kulturnih društev na območnih, med območnih in
državnih srečanjih, razdeljena pa se bila na podlagi javnega razpisa - Območni izpostavi Sklada
ljubiteljske in kulturne dejavnosti na Jesenicah, ki s svojim delovanjem pokriva območje treh občin
082010. ŠKERLOVI DNEVI - 1.669 €
Sredstva so bila porabljena za izvedbo Škerlovih dni , ki so potekali meseca septembra v Kranjski
Gori, organizator pa je bilo KD Alojzij Plantau iz Kranjske Gore.
0829. KULTURA DRUGO – 66.096 €
082910. PIHALNI ORKESTER JESENICE - KRANJSKA GORA – 5.338 €
Občina Kranjska Gora in Občina Jesenice sofinancirata dejavnost pihalnega orkestra. Sredstva so
bila porabljena za delovanje orkestra in so bila dodeljena na podlagi sklenjene pogodbe o
sofinanciranju dejavnosti orkestra.
082911. ZELENCI – 12.515 €
Sredstva so bila porabljena za izvedbo krožne povezovalne poti v Zelencih, od parkirišča v Zelencih,
mimo parkirišča na regionalni cesti, preko mostu, do kolesarske steze, v dolžini 700 m. Z izvedbo te
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poti je omogočen neoviran dostop pohodnikom iz Kranjske Gore.
082912. INVESTICIJA V OBČINSKO KNJIŽNICO – 15.305 €
Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme 2.719 €, za nabavo fotokopirnega stroja
1.070 €, nabavo igrač 228 €, ter za nabavo opreme za nove prostore v Gozd Martuljku 11.288 €.
082913. PLANINSKI MUZEJ MOJSTRANA – 23.258 €
Sredstva v višini 20.138 € so bila porabljena za stroške najemnine za stavbo, v kateri se nahaja
Triglavska muzejska zbirka ter za stroške promocije,
sredstva v višini 3.120 € pa za plačilo dokumentacije in sicer investicijskega programa in priprave
vloge za razpis.
082914. MUZEJ RATEČE – 1.752 €
Sredstva so bila porabljena za stroške v zvezi z delovanjem muzeja (elektrika, ogrevanje, komunalne
storitve, telefon …);
082916. INVESTICIJA V MUZEJ – 7.929 €
Sredstva so bila porabljena za nakupu opreme za obnovljeni skedenj pri Liznjekovi domačiji, prostor
naj bi bil večnamenski (za poroke, predavanja…) ter nakupu videa za Muzej Rateče.
09. IZOBRAŽEVANJE – 1.600.851 €
0911. PREDŠOLSKA VZGOJA – 520.202 €
091101. SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA – 412.107 €
Sredstva v višini 403.330 € so bila porabljena za kritje razlike 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.
Sredstva v višini 8.777 € pa za solidarnostno pomoč zaposleni delavki in odpravnino ob upokojitvi.
091102. INVESTICIJE V VRTCE – 108.095 €
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo vrtca v Ratečah v višini 88.018 €. Poraba sredstev:
- za gradnjo: 86.969 €
- za nadzor:
1.049 €,
Investicija bo zaključena naslednje leto, zgodaj spomladi.
dodatna sredstva v višini 20.077 € so bila porabljena za:

namen
znesek
6.349 Vrtec Kranjska Gora ( mize in stoli v skupini Kekec 1.368 €, talne obloge v
skupini Kekec 1.282 €, klančina pred vhodom v vrtec in popravilo ograje 2.252
€, zaščita okoli oken in radiatorjev v vrtcu 1.447 €);
13.728 Vrtec Mojstrana (adaptacija postaje za centralno ogrevanje vrtca 6.985 €,
oprema za igralnico 6.743 €);
20.077 skupaj
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0912. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE- 1.080.648 €

091201. OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA
materialni stroški
dodatni program
drugi učitelj v 1. razredu devetletke 14.068 €,
športni razred - 5.867 €,
knjige, zavarovanje, projekti…- 13.695 €,
sredstva za ogrevanje
091202. OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA
materialni stroški
dodatni program
jutranje varstvo vozačev – 3.987 €,
zavarovanje – 3.547 €,
knjige, tehnično varovanje stavbe – 1.962 €
sredstva za ogrevanje
091203. OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR
materialni stroški
stroški ogrevanja
tekoče vzdrževanje
dodatni program
sredstva za investicije (sofinanciranje dvigala)
091204. LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Sredstva za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja odraslih
091205. GLASBENA ŠOLA JESENICE
osebni prejemki
materialni stroški.
ogrevanje
tekoče vzdrževanje
vzdrževanje šolskega prostora

znesek
91.880
26.536

33.630
31.714
51.533
19.947

11.200
22.090
5.717
926
2.416
555
313
1.507
196
196
9.772
3.338
2.315
2.492
1.327
300

091206. PREVOZNI STROŠKI ZA UČENCE OSNOVNIH ŠOL – 70.055 €
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) ter OŠ Antona Janše Radovljica.
Poskrbljeno je tudi za prevoz otrok iz Srednjega vrha.
091207. FAKULTATIVNI POUK – 5.735 €
OŠ Kranjska Gora: nemški jezik (2.369 €)
OŠ Mojstrana: angleški jezik v 4.razredu in mala glasbena šola (3.366 €)
091208. POSEBNE AKCIJE ŠOL – 14.467 €
Obe šoli, poleg rednega programa, izvajata še vrsto različnih projektov. Sredstva so bila porabljena
za:
 OŠ Kranjska Gora (5.263 €)
- Zdrava šola – 2.086 €
- Sodelovanje vrtca s tujino- 1.461€
- Sodelovanje šole s tujino- 1.299 €
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-

-

Likovni natečaji- 417 €
OŠ Mojstrana ( 9.204 €):
Unesco šola- 3.057 €
Eko šola- 2.755 €
Spolnost mladostnikov 267 €
16.december Dan odprtih vrat 1.033 €
nadarjeni učenci, testiranje- 52 €
turistični krožek- 501 €
Nastopi učencev izven kraja- 215 €
Prevozi na tekmovanja- 448 €
Fakultativni pouk 877 €;

091209. ŠOLA V NARAVI – 7.163 €
Naši učenci imajo organizirane tudi različne tečaje, šole v naravi in podobno. Da stroški za starše ne
bi bili previsoki in da bi se teh aktivnosti udeležili lahko prav vsi otroci, stroške delno pokriva tudi
občinski proračun:
 OŠ Kranjska Gora (4.114 € ) :
- plavanje vrtec Kr. Gora in Rateče- 673 €
- plavanje šola.- 684 €
- smučanje vrtec Kr. Gora in Rateče- 453 €
- smučanje šola- 217 €
- šola v naravi 8.r./9- 1.252 €
- naravoslovni tabor 1. r/9 – 835 €
 OŠ Mojstrana (3.049 €):
- zimska šola v naravi 5.r.- 1.252 €
- gorniški tabor 8.r.- 870 €
- tečaj plavanja 2. r, /9, 3.r.- 325 €
- tečaj smučanja 2. r, 4.r.- 452
- tabor Vrata 1.r./9- 150 €

091210.VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA – 4.901 €
Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje stavb ter nakupu in obnovi osnovne
opreme in sicer v prvi vrsti za nujna vzdrževalna dela ( 3.856 € za OŠ J. Vandota v Kranjski Gori in
1.045 € za OŠ 16. december Mojstrana)
091211. INVESTICIJE V OŠ JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA – 74.755 €
Menjava oken in namestitev žaluzij na J strani šole
Ureditev učilnice za biologijo oprema učilnic
Garderoba (talno gretje in ploščice)
Popravilo toplovodnega kotla
Računalniška oprema
Športno igrišče - oprema
Prekucna ponev v kuhinji
skupaj
091212. INVESTICIJE V OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA – 736.128 €
namen
Sredstva za gradnjo telovadnice so bila porabljena za
-

v€
40.003
19.161
2.712
2.441
2.447
2.992
4.999
74.757

znesek
698.480

objavo razpisa za gradnjo telovadnice - 207 €
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-

novelacijo investicijskega programa – 1.043 €
izdelavo načrta varstva pri delu-852 €
koordinacijo za varnost in zdravje – 1.800 €
projekt opreme in kotlovnice – 4.140 €
gradbeni nadzor – 90196 €
za gradnjo I. faze v skladu s pogodbo – 681.242 €

Računalniška oprema: 8.730 €
Rušenje greznice: 3.240 €
Ureditev likovne in tehnične učilnice – 7.094 €
Projekcijsko platno: 451 €
Varnostni sistem: 3.550 €
Grafoskop, učila za naravoslovje: 2.060 €
Nabava in montaža kolektorskih plošč: 12.521€

37.646

1.216.490
091213. INVESTICIJA V GIMNAZIJO JESENICE – 8.346 €
Gimnazija Jesenice ima zaradi uvajanja novih gimnazijskih oddelkov prostorsko stisko. Zato se je na
občine obrnila za finančno pomoč pri adaptaciji podstrešja, kjer bi pridobili šest učilnic in štiri
kabinete.
10. SOCIALNO VARSTVO – 329.790 €
1090. DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI – 329.790 €
109001. PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV – 36.289 €
Sredstva so bila porabljena za zdravstveno zavarovanje občanov, ki so do plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja upravičeni po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.
109002. ZDRAVSTVENA KOLONIJA – 1.711 €
Sredstva so bila namenjena letovanju otrok v zdravstvenih kolonijah, lani je v letovišču Pinesta
letovalo 14 otrok iz naše občine.
109003. CENTER ZA SOCIALNO DELO – 2.295 €
Sredstva so bila na podlagi pogodbe nakazana za storitve, ki jih CSD Jesenice opravlja za potrebe
Občine Kranjska Gora (denarne socialne pomoči, brezdomci…).
109004. PREVENTIVNI PROJEKTI Z MLADIMI – 14.514 €
znesek namen
3.338
sredstva se razdelijo na podlagi razpisa in so namenjena sofinanciranju preventivnih
projektov na področju dela z mladimi.
11.176 cepljenje proti raku na materničnem vratu (učenke 8. in 9.r. obeh osnovnih šol)
14.514 skupaj
Preventivni projekti z mladimi:
Župnijski urad Dovje
Društvo »ŽAREK«
Društvo
prijateljev

Oratorij 2007
Svetovanje mladim v stiski
mladine Počitniške dejavnosti

800
600
400
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Dovje-Mojstrana
Župnija Kranjska Gora
Društvo Center za pomoč mladim
OZ RK Jesenice

Delavnice za otroke- 250 €
Oprema mladinske sobe- 450 €
Tabor Svizec
Preventivni projekti na področju dela z
mladimi

skupaj:

700
300
538
3.338

109005. DELOVANJE LAS-PREPREČEVANJE ODVISNOSTI – 8.929 €
Sredstva so bila porabljena za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti
Občine Kranjska Gora in sicer za naslednje namene:
Predavanja,seminarji
Avtobusni prevozi
Vodeno preživljanje počitnic mladih
Zabava brez alkohola
Dan družine
Majice (Tek zaupanja)
skupaj:

2.340
1.846
3.235
384
814
307
8.929

Vodeno preživljanje počitnic mladih:
prijavitelj
Župnija Kranjska Gora
Župnija Rateče
PD Dovje-Mojstrana
PD Dovje-Mojstrana
PD Dovje-Mojstrana
Gorski vodnik Gričar Klemen,
s.p.
Društvo Center za pomoč
mladim
Občinska knjižnica Jesenice
DPM Kranjska Gora
skupaj:

program
Oratorij za otroke
Triglav po lažji poti
Tabor za mlade-Sarajevo 2007
Tabori za mlade nadzornike TNP
Tabor AAA

znesek
700
100
500
100
400

Plezanje na umetni steni

200

Igrajmo se v Rutah
Delavnice v vseh knjižnicah
Letovanje na morju

200
742
293
3.235

109007. HUMANITARNE ORGANIZACIJE – 7.094 €
Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena naslednjim društvom:
Društvo invalidov Občine Kranjska Gora
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj
Društvo psoriatikov Slovenije
Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske
AURIS-Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko
OZARA Slovenija
Društvo Krma
Društvo diabetikov Jesenice
ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje
Sonček Zgornje Gorenjske
Društvo prijateljev mladine Dovje-Mojstrana

963
134
80
100
241
1.064
134
348
80
508
963
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Župnijska Karitas Dovje
Društvo bolnikov z osteoporozo
OZ RK Jesenice
skupaj:

802
401
1.276
7.094

109008. ZAVODSKO VARSTVO – 97.048 €
Ta postavka predstavlja kritje stroškov institucionalnega varstva starejših občanov, ki so na
podlagi izdane odločbe oskrbovanci različnih domov in oproščeni plačila stroškov nastanitve (če
njegovi prejemki ne zadoščajo za kritje oskrbnine in če nimajo zavezancev, ki bi bili dolžni in
sposobni plačevati razliko). Naši oskrbovanci bivajo v 11 zavodih po Sloveniji.
109009. DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN – 3.627 €
Sredstva so bila porabljena za subvencije neprofitnih najemnin, v skladu s stanovanjskim
zakonom. Subvencije je bilo upravičenih 6 najemnikov neprofitnih stanovanj.
109010. SOCIALNE POMOČI – 4.590 €
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…) odobri župan. Sredstva so bila odobrena 32 občanom, med njimi 8 učencem obeh
osnovnih šol.
109011. REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV –6.134 €
Sredstva so bila dodeljena:
OŠ Polde Stražišar Jesenice
OŠ 16.december Mojstrana
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
skupaj:

362
850
4.922
6.134

109012. JAVNA DELA – 12.484 €
Sredstva so bila porabljena za izvajanje programov javnih del skupnih programov z občinama
Jesenice in Žirovnica (programi na področju socialnega varstva in šolstva), ter izvajanju
programov javnih del v Občinski knjižnici Jesenice in Gornjesavskem muzeju Jesenice.
Občinska knjižnica Jesenice
Gornjesavski muzej Jesenice
Dom upokojencev dr.F.Bergelja Jesenice
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

226
9.698
1.500
1.060
12.484

109013. POMOČ NA DOMU – 31.116 €
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.
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Pomoč na domu koristi vedno več občanov, tako je bilo v letu 2006 povprečno število
upravičencev 13,60, v letu 2007 16,99, za leto 2008 pa načrtujemo 25 uporabnikov te storitve.

109014. DODATEK ZA NOVOROJENCE – 12.061 €
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.
Lani je zahtevo vložilo 57 staršev, prispevek na otroka pa je znašal 236,86 €.
109015. VARNA HIŠA – 1.113 €
Sredstva v višini 705 € so bila porabljena za dejavnost, za investicijsko vzdrževanje pa 408 €. (gre
za sofinanciranje naše občine glede na število prebivalcev v višini 2,73 %)
109016. OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA – 71.420 €
Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč. Poročilo
o porabi je v prilogi.
109017. SKUPNOST ŽAREK- 2.674 €
Občine Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica naj bi po deležih
sofinancirale delovanje komune za zdravljenje odvisnikov Skupnosti Žarek. Delež občine Kranjska
Gora znaša 2, 38 %, dejavnost pa sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
109018. DRUŽINSKI POMOČNIK – 16.317 €
Sredstva so bila porabljena za plače dveh družinskih pomočnikov (zakonska naloga lokalnih
skupnosti po Zakonu o socialnem varstvu .
109019. ŠENT DNEVNI CENTER- 376 €
Sredstva so bila nakazana za najem poslovnih prostorov ŠENT-a , to je centra za duševno zdravje v
skupnosti Gorenjska regija. Naša občina skupaj z drugimi občinami sofinancira sorazmerni delež.

REALIZACIJA PROGRAMA PRODAJE ZEMLJIŠČ V LETU 2007

Katastrska občina
Parcelna številka
DOVJE
2074
2073/16

Izmera

Kupnina Pojasnilo
(po cenitvi)

60 m2
365 m2

2060/10
2060/23
1665/3
k.o. KR. GORA
891/55
885/27

246 m2
148 m2
67 m2

- 2074 – fundus
9.378 EUR čuvajnice, cena
vključena v nakup
stanovanja po SZ
5.043 EUR
3.034 EUR
1.742 EUR

77 m2
196 m2

1.312 EUR
14.700 EUR
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885/136
433/10
891/54

343 m2
107 m2
47 m2

6.568 EUR
11.482 EUR navedena kupnina
vključuje obe
parceli

885/121
141/42
141/43

73 m2
34 m2
115 m2

3.217 EUR
36.679 EUR Realizacija sklepa
OS 36/26 –
menjava zemljišč
parc. št. 55/3 in
54/4 k.o. Kranjska
Gora, uporabljenih
za občinsko cesto z
zemljišči parc. št.
141/42 in 141/43.
Navedena kupnina
predstavlja razliko
med vrednostjo
nepremičnin, ki se
menjajo.

k.o. PODKOREN
759/49
759/50

271 m2
17 m2
SKUPAJ

27.700 EUR navedena kupnina
vključuje obe
parceli
120.855 EUR
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