OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA
ZA LETO 2008
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1.1. UVOD
Proračun za leto 2008 je bil sprejet na 12. seji občinskega sveta dne 12.12.2007 in je pričel
veljati 01.01.2008.
Prvi rebalans je bil sprejet na 15. seji občinskega sveta, dne 23.4.2008, drugi rebalans pa na
19. seji občinskega sveta, dne 08.10.2008.
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);

1.2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2008 je akt v katerem so prikazani
predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki občine ter odhodki in drugi izdatki občine
za leto 2008.
Splošni del proračuna sestavljajo:
A.
B.
C.

Bilanca prihodov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja

Posebni del proračuna (finančni načrt) za leto 2008 ima tri glavne stolpce poleg primerjav:
- sprejeti proračun je prvi plan, ki ga je sprejel občinski svet,
- veljavni proračun, je plan, ki ga je sprejel občinski svet (zadnji rebalans), ki vsebuje
prerazporeditve, za katere je pooblaščen župan,
- realizacijo.

Prihodki proračuna za leto 2008 zajemajo vsa vplačila, ki so bila vplačana v občinski
proračun od 1.1. do 31.12.2008 in med odhodki izdatke, ki so bili izplačani iz proračuna v
istem obdobju.
V letu 2008 je bilo realiziranih 9.711.735 € prihodkov in 9.798.370 € odhodkov. Presežek
odhodkov nad prihodki je bil 86.635 €, ki se bo pokrival iz presežkov preteklih let.

Račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja ne izkazujeta realizacije.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI 9.711.735 €
V letu 2008 so bili vsi prihodki realizirani v višini 9.711.735 €, oziroma za 9% višje kot smo
načrtovali in predstavljajo v obrazložitvi zbir prihodkov I., II., in III.
PRIHODKI I. – 4.709.605 €, so bili realizirani 1% višje od načrtovanih.
1.1.1. Dohodnina, po novem glavarina 2.907.705 €
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 347.528 €
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 31.686 €
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 3.824 €

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davkih občanov. Plača ga fizična
oseba, ki v državi pri igrah na srečo zadene dobitek in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka.
Davek obračuna in odtegne prireditelj igre na srečo.
1.1.5. Upravne takse 4.156 €
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.
V skladu s spremembo Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 126/07), je bilo ukinjeno
plačevanje upravnih taks z upravnimi kolki in sicer od 1.9.2008 dalje. Fizične in pravne osebe
so lahko od 1. septembra do 1. decembra 2008 zamenjale upravne kolke pri Območnih enotah
UJP, pri čemer so UJP izplačale 90% nominalne vrednosti kolkov. Glede na to določilo
zakona je morala občina za kritje teh obveznosti vrniti 1.098 €.
1.2.1. Davek od premoženja 155.201 €
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.

1.2.4. Turistična taksa 360.934 €
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 137.792 €
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.
1.2.5. Komunalne takse 9.351 €
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 28.575 €

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 709.964 €
Nadomestilo je uvedeno na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih. Odločbo o odmeri izda
davčna uprava.
1.2.8. Prihodki od podeljenih koncesij 10.255 €
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 2.634 €
Drugi prihodki predstavljajo prihodke, zaračunanih stroškov za udeležbe na tehničnih
pregledih, priprave dokumentacije za javne razpise.

PRIHODKI II. – 3.704.807 € in so bili realizirani 33% višje od načrtovanih.
2.1. Prihodki 562.159 €
2.1.1. Prihodki od prodaje premoženja 129.376 €
2.1.1.1. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 36.873 €
Pregled realizirane prodaje stavbnih zemljišč je razviden iz realizacije programa prodaje
stvarnega nepremičnega premoženja za leto 2008, ki je priloga k proračunu.
2.1.1.2. Prihodki od prodaje poslovnih prostorov 91.000 €
Prodani so bili poslovni prostori na Jesenicah, Cesta maršala Tita 37, ki smo jih pridobili na
podlagi delitvene bilance.
2.1.1.4. Prihodki od prodaje stanovanj na trgu 1.503 €
To so prihodki prodaje stanovanja na trgu (delitvena bilanca);
2.1.2. Prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu 16.176 €
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 55.056 €
V te prihodke vključujemo najemnine poslovnih prostorov in zemljišč na podlagi najemnih
pogodb.
2.1.4. Prihodki odlagališča Mala Mežaklja 218.229 €
Ti prihodki predstavljajo dovoz odpadkov na deponijo Mala Mežaklja iz občin Bled, Bohinj,
Kranj in Radovljica na podlagi sklenjene pogodbe.
2.1.5. Taksa za obremenjevanje okolja 41.094 €
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 in 2008, se
sredstva kot namenski prihodek prenesejo proračun za leto 2009.
2.1.6. Taksa za obremenjevanje okolja –odpadki 99.425 €
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 za izgradnjo male kompostarne Tabre.
2.1.8. Prihodki od oddajanja počitniških zmogljivosti – 2.803 €
To so namenski prihodki od oddajanja počitniških zmogljivosti v AC Finida, AC Zelena
laguna in AC Podčetrtek.

Prihodki 2.2. – 1.432.311 €
2.2.2. Komunalni prispevek 1.161.495 €
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 3.496 €
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 267.320 €
Realizirani so prihodki iz naslova storitev občanom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih
voda.
Prihodki 2.3. 1.710.337 €
2.3.1. Udeležba na dobičku - delnice 24.645 €
V letu 2008 so bile nakazane dividende delnic Gorenjske banke d.d., CP Kranj, d.d., HIT d.d.
Nova Gorica ter Zavarovalnice Triglav d.d.
2.3.2. Obresti 9.807 €
To je prihodek sredstev na vpogled na transakcijskih računih občine.
2.3.3. Druge obresti 62.674 €
Prihodek predstavlja obresti vezanih depozitov ter zamudne obresti za nepravočasno
poravnane obveznosti.
2.3.4. Koncesijske dajatve 1.592.550 €
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 20.661 €
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 - 1.297.323 €, so bili v primerjavi s planiranimi
realizirani 90%
3.1.1. Ministrstvo za kmetijstvo - vzdrževanje gozdnih cest 24.189 €
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.
3.1.2. Alpen Alianz – sofinanciranje 20.000 €
Sredstva so bila nakazana na podlagi pogodbe med Omrežjem občin »Povezanost v Alpah« in
našo občino.
3.1.3. Ministrstvo za kulturo – SPM Mojstrana – sofinanciranje 400.000 €
Sredstva so namenska in so bila nakazana na podlagi pogodbe in poročil o izvedenih delih.
3.1.4. RS-SVRL – SPM Mojstrana – 572.359 €
Sredstva so namenska in nakazana na podlagi poročil in pregleda poteka investicije.
3.1.5. Požarna taksa 13.242 €
Požarna taksa predstavlja vir financiranja nalog s področja požarnega varstva. Sredstva so
namenska (postavka 032004 na odhodkovni strani). Taksa je bila delno porabljena za nabavo
gasilskega avtomobila PGD Dovje. Neporabljena sredstva je z odlokom preneseno v leto
2009, kot namenski prihodek.
3.1.6. Fundacija za šport – 20.785 €
Sofinanciranje investicije v Mojstrani – telovadnica, na podlagi pogodbe O-07-37 o
sofinanciranju gradnje športnih objektov.
3.1.7. Spodbujanje regionalnega razvoja – 226.968 €
Sredstva so bila nakazana na podlagi pogodbe s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo ter
naših poročil o izvedbi potrjenih investicij regionalnih cest.v občini.
3.1.8. Ministrstvo za šolstvo – projekt telovadnica v Mojstrani – 19.780 €
Sredstva so bila nakazana na podlagi zahtevkov in poročil.

ODHODKI

9.798.370 €

Celotni realizirani odhodki proračuna za leto 2008 znašajo 9.798.370 € in so bili realizirani
87% glede na veljavni plan.
Skupaj so tekoči izdatki proračuna ( odhodki + transferi) v letu 2008 znašali 4.373.735 €,
oziroma 88,13% planiranih tekočih izdatkov.

Realizirani investicijski izdatki proračuna (odhodki + transferi) so v letu 2008 znašali
5.424.635 €, oziroma 86,01% planiranih investicijskih izdatkov proračuna.

01. JAVNA UPRAVA - 938.354 €
111.

011101

DEJAVNOST IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV – 709.594 €

STROŠKI DELA OBČINSKEGA URADA

417.119

V občinski upravi je bilo zaposlenih 15 delavcev. Sredstva so bila porabljena v skladu s predpisi, ki
urejajo plače in druge izdatke javnih uslužbencev v zvezi z njihovi delom. Regres za letni dopust je
bil izplačan v višini 672 €, sredstva za nadurno delo pa je bilo izplačano za 461 opravljenih ur,
izplačana je bila jubilejna nagrada 20 let in izplačana solidarnostna pomoč ob daljši bolniški
odsotnosti delavke.
011102
MATERIALNI STROŠKI OBČINSKEGA URADA
91.901
Materialni stroški občinske uprave so bili v letu 2008 nižji od planiranih in so razvidni iz spodnje
tabele:

402000
402001
402004
402199
402200
402201
402203
402205
402206
402300
402301
402304
402305
402401
402402
402403
402499
402500
402504
402511
402900
402903
402920

MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE
UPRAVE
91.901,22
Pisarniški material in storitve
8.259,82
Čistilni material in storitve
14.228,28
Časopisi, revije, knjige in strokovna
literatura
2.892,69
Drug poseben material in storitve
1.630,07
Električna energija
8.468,71
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
7.637,04
Voda in komunalne storitve
763,71
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
6.442,20
Poštnina in kurirske storitve
7.096,61
Goriva in maziva za prevozna sredstva
2.828,17
Vzdrževanje in popravila vozil
1.164,83
Pristojbine za registracijo vozil
223,94
Zavarovalne premije za motorna vozila
1.972,25
Hotelske in restavracijske storitve v državi
202,02
Stroški prevoza v državi
2.157,03
Dnevnice za službena potovanja v tujini
78,00
Drugi izdatki za službena potovanja
157,50
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
3.706,41
Zavarovalne premije za objekte
3.180,39
Tekoče vzdrževanje druge opreme
870,19
Stroški konferenc, seminarjev in
simpozijev
2.076,00
Plačila za delo preko študentskega servisa
2.038,96
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev
in drugo
13.826,40

011103

STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

73.595

Sredstva za plače in druge stroške v zvezi z delom župana in obeh podžupanov, so bila porabljena v
skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev (Ur. list RS, 14/06) in Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 110/06);
011104
STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA
55.436
Sredstva so bila porabljena za plačilo sejnin za:
- 9 rednih sej občinskega sveta,
- 1 izredno sejo občinskega sveta,
- 4 seje odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja,
- 5 sej odbora za turizem, gospodarstvo in obrt,
- 6 sej odbora za komunalo in javno infrastukturo,
- 2 seji odbora za kmetijstvo,
- 1 seja odbora za vzgojo, izobraževanje in kulturo,
- 4 seje odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo,
- 2 seji odbora za šport in športne objekte,
- 5 sej komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve,
- 4 seje komisije za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci,
- 2 seji žirije za občinska priznanja,
- 1 seja glasila,
- 3 seje odbora LAS,
- 7 sej komisije za kmetijstvo,
- 4 seje splošna prometna varnost,
- 4 seje KS Rateče,
- 3 seje KS Kranjska Gora,
- 4 seje KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh,
- 5 sej KS Dovje Mojstrana,
ter plačilo nabave sokov in vode za seje;
011105
STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA
Nadzorni odbor je imel 9 sej ter izdelal končna poročila za 6 nadzorov.
011106
PROTOKOL

7.691

18.054

Stroški protokola so bili porabljeni predvsem za stroške protokolarnih obveznosti župana in
občinskega sveta ob pomembnih dogodkih v občini, uradnih obiskih, prireditvah in podobno.
Večinoma se stroški nanašajo na reprezentanco.
011107
MODERNIZACIJA UPRAVE
12.217
V letu 2008 smo uredili arhivski prostor v kleti in nabavili premične arhivske regale, nabavili pa
smo tudi digitalni fotokopirni stroj za KS Rute.
011108

STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

4.363

Na postavki so realizirani stroški razporejanja javnofinančnih prihodkov in stroški plačilnega
prometa za proračun občine.
011109
DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE
7.304

011110

INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA

21.913

Sredstva v višini 15.050 € so bila porabljena za vzdrževanje programske in komunikacijske opreme
na podlagi pogodb,
6.864 € pa je bilo porabljeno za nabavo tiskalnika, monitorja, računalniške opreme in programske
opreme.

0133. SPLOŠNE ZADEVE – 95.390 €
013303

POSLOVNI PROSTORI KS RUTE

11.619

Sredstva so bila porabljena za dokončanje objekta GD Gozd Martuljek in za pridobitev uporabnega
dovoljenja.
013306
ADAPTACIJA STAVBE KULTURNI DOM NA DOVJEM
83.771
Sredstva so bila porabljena za obnovo strehe, gradbena dela ter pleskarsko fasaderska dela.
0160. DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE – 133.370 €
016001

PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ

7.103

Na podlagi prejetih poročil o delu in finančnih poročil društev so bila sredstva razdeljena takole:
DU Kranjska Gora – 1.000 €, DU Dovje-Mojstrana 2.978 € in DU Rateče-Planica 625 €. Sredstva v
višini 2.500 € pa so bila namenjena kritju stroškov najemnine prostorov DU Dovje-Mojstrana.
016002
DRUGI TRANSFERI
13.683
Sredstva v višini 6.683 € so bila na podlagi vlog in nato sklenjenih pogodb namenjena različnim
prosilcem (društvom in organizacijam). 5.000 € je bilo namenjeno nakupu invalidskega dvigala
občanki iz Belce, 2.000 € pa sofinanciranju izvedbe 18.srečanja upokojencev Gorenjske v Žirovnici
(sofinanciranje skupaj z občinama Jesenice in Žirovnico).
016003
PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU
2.186
Sredstva so bila porabljena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter za
organizacijo in izvedbo medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu?«.
016004
RAZVOJNI PROGRAMI
16.731
Kot soustanovitelj RAGOR-ja smo sodelovali pri sledečih programih:
- podjetniški krožki v osnovnih šolah 2.554 €
- spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk 1.035 €,
- Mladi razveseljujemo starejše 3.629 €
- delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov 1.046 €,
- koordinacija županov 1.020 €
V tej postavki je zajeto tudi sodelovanje pri regijskih projektih in sicer:
- Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja 6.928 €
- Štipendijska shema 518,40 €
016005
KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA
Sredstva so bila porabljena v skladu s finančnim načrtom za delovanje krajevne skupnosti.

12.351

016006

POLITIČNE STRANKE

2.287

Sredstva so se porabila v skladu s 26. členom zakona o političnih strankah, v višini 0,1252 € na
pridobljeni glas na zadnjih volitvah.
Sredstva so bila nakazana v naslednji višini:
stranka
letni znesek
SD
377
SDS
528
LDS
885
DESUS
216
NOVA SLOVENIJA
279
016007
PRIZNANJA OBČINE

1.808

Sredstva so bila porabljena za stroške v zvezi s podelitvijo treh podeljenih občinskih priznaj.
016008
OBČINSKI PRAZNIK
2.747
V počastitev praznika Občine Kranjska Gora smo organizirali osrednjo slovesnost :
- izvedba programa 903 €,
- vabila, plakati in transparent 533 €,
- pogostitev svetnikov in nagrajencev 1.311 €.
016009
PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH

584

Sredstva v višini 292 € so bila namenjena izvedbi osrednje občinske proslave ob slovenskem
kulturnem prazniku na Dovjem (KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana), enak znesek pa izvedbi
proslave ob Dnevu državnosti (KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora).
016010
RUSKA KAPELA
4.936
Vsako leto, zadnjo nedeljo v mesecu juliju, se ob Ruski kapelici pod Vršičem odvija spominska
slovesnost. Z izvedbo te slovesnosti in spremljajočimi prireditvami so povezani določeni stroški.
016011
SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV
1.068
Za nakup daril- knjig, aranžiranje in vabila smo namenili 833 €, za pogostitev pa 235 €.
016012
NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH

4.265

Glede na višino razpoložljivih sredstev in število otrok rojenih v letih od 2001 do 2007 (322 otrok)
ter število starejših občanov starih 85 let in več (rojeni 1923 in prej) in oskrbovancev Doma
upokojencev dr.F.Berglja na Jesenicah (skupaj 116 starejših občanov), smo za obdaritev društvom,
ki organizirajo novoletno obdarovanje (DU Kranjska Gora, DPM Dovje-Mojstrana in DPM
Kranjska Gora) razdelili 9,737 € na osebo.
016013
MEDNARODNO SODELOVANJE
4.537
Stroški mednarodnega sodelovanja se nanašajo na stroške sodelovanja s pobrateno občino Santa
Marinello iz Italije. V letu 2008 smo obiskali pobrateno občino in bili tudi gostitelji Italijanom. Na
mednarodni turnir so bili povabljeni tudi nogometaši iz Waasmunstra, ki pa se povabilu žal niso
odzvali. Izdatki so bili vezani na sofinanciranje avtobusnega prevoza, priložnostna darila in skupno
kosilo ter sofinanciranje izvedbe nogometnega turnirja.
016014
INFORMIRANJE
27.311
Sredstva so bila porabljena za obveščanje občanov, objavi oglasov, objavi predpisov, neposrednih

prenosov sej OS in druge oblike obveščanja.
016015
OBČINSKO GLASILO

19.347

Sredstva so se porabila za pripravo in izdajo občinskega glasila. V letu 2008 je bilo izdanih 11
številk.
016017
KRAJEVNA SKUPNOST RUTE
4.817
Sredstva so se porabila za dejavnost KS Rute – za pisarniški material, stroški ogrevanja, elektrike,
komunale, telefonije, čiščenja, nakup nove ključavnice s ključi, nakup karnise za dvorano,
praznovanje krajevnega praznika.
016018
KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA
383
Sredstva so bila porabljena v skladu s finančnim načrtom za delovanje krajevne skupnosti.
016019
KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA

4.957

Sredstva so bila porabljena v skladu s finančnim načrtom za delovanje krajevne skupnosti.
016022
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

1.550

Sredstva so bila porabljena za plačilo sorazmernega dela Skupne notranje revizijske službe, ki je
bila ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice,
Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (Ur. list RS, št. 41/2008). Na podlagi Dogovora o
medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi skupne notranje revizijske službe kot organa skupne občinske
uprave, z dne 16.4.2008 so bila načrtovana sredstva porabljena za plače julij, avgust, september in
oktober 2008 1.170 €, za prispevke 152 €, za materialne stroške 85 € ter za sofinanciranje nabave
osnovnih sredstev 142 € .
016025
SKUPNOST SLOVENSKIH OBČIN
719
Občina Kranjska Gora je članica Skupnosti občin Slovenije, sredstva so bila porabljena za plačilo
članarine.

02. OBRAMBA -1.939 €
0220. CIVILNA ZAŠČITA – 1.939 €
022001

SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE

1.939

Sredstva so se porabila za usposabljanje enote prve medicinske pomoči ter enote za podvodno
reševanje, nabavo potrebne opreme, vzdrževanje alarmnega sistema (sirene na gasilskih domovih)
ter za plačilo najemnine prostora za opremo CZ.

03. JAVNI RED IN VARNOST – 205.994 €
0320. PROTIPOŽARNA VARNOST – 205.994 €

032001

GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE

21.324

Sredstva so bila podlagi pogodb nakazana GARS Jesenice in so se porabila za dejavnost poklicne

reševalne službe.
032002
PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

27.579

so bila porabljena za osnovno dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v skladu s programi za
izvajanje javne gasilske službe in v skladu s pogodbo med društvi in občino ter za vzdrževanje
zaščitne opreme, tehnike, avtomobilov, gasilskih domov ter za zavarovanje premoženja in gasilcev.
Pregled nakazil po društvih:

DRUŠTVO
RATEČE
PODKOREN
KRANJSKA GORA
GOZD MARTULJEK
DOVJE
MOJSTRANA
SKUPAJ:

FIKSNI
DEL
1.806
1.806
5.583
1.806
1.806
3.612
16.419

VARIABILNI
DEL
1.621
1.191
3.334
1.124
775
2.901
10.946

ZAVAROVANJE
GASILCEV

214

214

GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA

SKUPAJ
3.427
2.997
9.131
2.930
2.581
6.513
27.579

17.601

Sredstva so bila porabljena za dejavnost gasilske zveze, za dejavnost društva mladi gasilec v skladu
s Statutom Gasilske zveze Kranjska Gora in pogodbo o sofinanciranju, sklenjeno med občino in
gasilsko zvezo. Del sredstev se je porabil za zdravstvene preglede prostovoljnih gasilcev.
032004
POŽARNA TAKSA
8.224
Sredstva so se na podlagi sklepa komisije za razdelitev požarne takse porabila za sofinanciranje
nakupa gasilskega vozilo PGD Dovje.
032005
GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA
3.774
Na so se na podlagi pogodb namenila delu postaj GRS Rateče, Kranjska Gora in Mojstrana ter
najemnini za prostor GRS Kranjska Gora.
032006
INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE
127.492
Sredstva so se porabila za:
- 23.967 € za nabava manjkajoče zaščitne gasilske opreme v skladu s planom investicij,
- 80.000 € za sofinanciranje gasilskega vozila PGD Dovje,
- 14.575 € za motorno brizgalno PGD Podkoren in
- 8.950 € za obnovo gasilskega doma PGD Mojstrana;
04. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 2.164.486 €
0421. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV – 109.229 €
042101

INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

58.055

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,
ki je bil objavljen v lokalnem časopisu.
V letu 2008 so bila sredstva dodeljena 39 upravičencem. Za delovanje društev je bilo dodeljeno
4.400 €, za izobraževanje kmetov 1.650 €, za nakup gozdarske mehanizacije 5.197 €, za obnovo
objektov 16.896 €, za ureditev pašnikov 420 €, za šolanje kmetijskih in gozdarskih poklicev 2.000 €
ter nakup kmetijskih strojev 27.492 €.
Višino sredstev za posamezen namen je določila Komisija za kmetijstvo, ki jo je imenoval župan
občine Kranjska Gora. Vse investicije so bile na terenu preverjene.
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.
042102
KOZOLCI
1.336
Kozolci so tipična ljudska arhitektura, ki predstavlja kulturno dediščino Zgornje savske doline in
enega glavnih elementov njene kulturne krajine. Sredstva za obnovo kozolcev so bila upravičencem
dodeljena na podlagi javnega razpisa in terenskih ogledov Komisije za kmetijstvo. V letu 2008 je
bilo obnovljenih 6 kozolcev.
042103
BLAGOVNA ZNAMKA
930
Sredstva so bila porabljena za oblikovanje in izdelavo obešank ter vrečk »Moje naravno iz doline«.
V letu 2008 je bila blagovna znamka podeljena za bučno marmelado, domači kruh in izdelke
domače obrti.
042104
SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI
1.984
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. Z lastnikom zavetišča Perun na Blejski Dobravi je sklenjena
pogodba za en boks. Sredstva so bila porabljena za najemnino boksa v zavetišču za zapuščene živali
657,€. 450 € je bilo namenjenih za sterilizacijo in kastracijo brezdomnih mačk.
042106
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
46.924
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila 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.
V zasebnih gozdovih je bil strošek vzdrževanja 42.760 €, v državnih gozdovih pa 4.164 €.

0451. PROMET – 1.364.798 €
045101

VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH

484.917

Sredstva so bila porabljena za:
- tekoče vzdrževanje kategoriziranih in nekategorizranih cest, parkirišč in drugih javnih
površin, ki jih vzdržuje Komunala Kranjska Gora d.o.o. 209.049 €,
- urejanje prometa v času zimske turistične sezone 17.684 €
- zamenjava uličnega pohištva (drogovi za zastave, klopi, koši za smeti in stojala za kolesa
82.807 €,
- izvedba parkirišča ob stavbi Kolodvorska 1b 32.289 €,
- usmerjevalne table uličnega sistema 39.999 €,
- krpanje udarnih jam 58.933 €,
- vodenje komunalnih katastrov 9.133 €,
- zamenjava dotrajane prometne signalizacije 5.849 €,
- obnova talnih oznak 9.772 €,
- dobava gradbenih materialov 19.402 €.
045102
ZIMSKA SLUŽBA
236.215
Sredstva so bila porabljena za izvajanje zimske službe v skladu z izvedbenim programom zimske
službe, ki ga je potrdil občinski svet Občine Kranjska Gora in obsegajo naslednja dela:
- označevanje cestišč s koli, priprava hišic za pesek, pluženje vseh javnih cest in parkirišč,
strojno in ročno posipanje peska in soli, ročno čiščenje snega na mostovih, eko otokih, nad
jaški meteorne kanalizacije in pred javnimi objekti, odvoz snega iz centrov vasi in parkirišč
ter dežurstvo in pripravljenost na domu.
- strošek delavcev in strojev JP Komunala 88.020 €,
- strošek kooperantov 26.288 €,
- strošek dežurstva in pripravljenost na domu 26.448 €
- strošek nabave soli in peska 95.459 €
045103

AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

11.999

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje avtobusnih postajališč 1.669 €, ter dobavo in
montažo dveh novih avtobusnih postajališč v Logu 10.330 €.
045104
KOLESARSKE POTI
30.495
Na postavki so bila realizirana sredstva v zvezi z nadaljevanjem izvedbe daljinske kolesarske
povezave med Kranjsko Goro in Jesenicami, na odseku Gozd Martuljek – Jesenice..
045105
NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST
601.172
Sredstva so bila porabljena za:
- 18.052 € za asfaltiranje 85 metrov ceste, ureditev meteorne kanalizacije in stroške nadzora
za cesto v Logu, JP689631 ,
- 31.779 € za asfaltiranje 130 metrov ceste, ureditev meteorne kanalizacije in stroške nadzora
za cesto v Kranjski Gori, LK 190239,
- 32.425 za asfaltiranje 200 metrov ceste, ureditev meteorne kanalizacije, gradbena dela pred
izvedbo javne razsvetljave in stroške nadzora ceste v Mojstrani, JP 690641,
- 58.445 € za obnovo 170 metrov ceste in komunalnih vodov in stroške nadzora ceste v
Mojstrani , LK 190842,
- 158.020 € za obnovo najbolj poškodovanih odsekov ceste v Srednji Vrh v približni dolžini

-

2000 metrov, ureditev zavarovanja brežin, namestitev varovalnih ograj in stroške nadzora
ceste v Srednji vrh, JP 189211,
84.119 € za obnovo 260 metrov ceste in ureditev parkirišča ob pokopališču in stroške
nadzora za cesto v Podkorenu, JP689211,
218.332 € za gradnjo hodnika za pešce skozi naselje Kranjska Gora – sofinanciranje
gradbenega objekta skupaj z Direkcijo RS za ceste – pogodba;

0473. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – 446.593 €

047301

ZAVOD ZA TURIZEM LTO

388.254

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
96.949 €, 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 2008 vse skupaj v višini
18.217 €. Odpravnina delavki ob upokojitvi v višini 3.839 €. Obračunane prispevke delodajalca, v
višini 15.584 €, obračun davka na izplačane plače, v višini 1.408 €, dodatno pokojninsko
zavarovanje v višini 1.539 €, ter za odpravo nesorazmerij za plače – prva uskladitev 155,30 €.
V tej postavki so zajeti tudi stroški drobnega materiala, promocijska darila, CD, DVD teka,
fototeka,
poštnina, telefon, internet, tekoče vzdrževanje, elektrika, komunala,
stroški
izobraževanja, povračila stroškov dela, pogodbeno, študentsko delo, avtorski honorarji, ostale
neproizvodne storitve (računovodski servis, odvetniške storitve, vzdrževanje računalnikov, stroški
statističnega urada, UJP provizije, RTV naročnine,stroški vzdrževanja programske opreme
VASCO…), reprezentanca, zavarovalne premije, bančni in drugi stroški, splošni potni stroški,
participacija STIP »Slovenski turistični informacijski portal«, pozdravno info table in transparenti,
rezervacijski sistem Feratel, raziskave, razvoj, organiziranje tečaja za lokalne vodnike skupaj v
višini 53.464 €.
Sredstva so bila porabljena tudi 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 2008 je bil ponatisnjen
promocijski material (krovna imidž promocijska brošura, splošna predstavitvena brošura za
množično distribucijo, informator splošnih podatkov, animacij in prireditev, info karte sprehajalnih
poti, kolesarskih poti in konjeniških poti s karto naselij, info karta smučarskih in tekaških prog,
ponatis katalogov Julijskih Alp, popravki spletne strani Julijskih Alp, katalogi pohodništva in ostali
katalogi v sodelovanju z Slovensko turistično organizacijo skupaj v višini 59.538 €.
Poleg koordiniranja prireditev je LTO tudi samostojno organizirala ali soorganizirala naslednje
prireditve: Svetovni in evropski pokal Sleddog, Pokal Vitranc – Explosion of fun - Smučarske
legende, Pustovanje, Špas na vas' s Planico prebujamo pomlad, Kolesarska dirka po Sloveniji,
Otvoritev poletne sezone in Kekčevi dnevi, Tedenske poletne prireditve z Imago Slovenije,
Kolesarski dnevi v Kranjski Gori, Festival folklornih skupin, Noč čarovnic in festival Borovške
Čompe, Pohod parkeljnov treh dežel, Otvoritev zimske sezone, božično novoletne prireditve s
prihodom božička in potopom novoletne jelke. Tudi v letu 2008 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 95.100 €.
V okviru svojega dela LTO skrbi tudi za vzdrževanje tekaških prog, kolesarskih poti, razen urejene
povezave Mojstrana – Rateče po trasi bivše železnice, ter sprehajalnih poti. V ta namen je bilo za
vzdrževanje tekaških prog (priprava terena, izplačilo odškodnin, redarska in informativna dejavnost,
čiščenje, označevanje, priprava prog) porabljenih sredstev v višini 26.000 €.
Za vzdrževanje kolesarskih poti , označevanje, čiščenje, priprava prog, je bilo porabljeno 2.000 €.
Sprehajalnih poti (vzdrževanje, informativna dejavnost, označevanje, čiščenje, priprava prog) je
bilo porabljeno 11.000 €.
V letu 2008 so bile izvedene sledeče investicije: nakup dodatnih prenosnih telefonov 339 €, nakup
računalniške opreme – 1 kos računalnik, monitor, programska oprema 1.489 €, nakup dveh dodatnih
stojnic Les-Mlaj za potrebe prireditve konjeniki brez meja v vrednosti 1.680 € in popravilo
obstoječih stojnic v vrednosti 107 €.
047302

DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV

48.560

Na našem območju delujejo štiri turistična društva, 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
Zgornjesavski Dolini. Sredstva so bila razdeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
turističnih programov in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora, na podlagi javnega
razpisa :
društvo
RATEČE
KRANJSKA GORA
GOZD MARTULJEK
DOVJE MOJSTRANA

047303

€
6.050
21.812
7.349
13.349

HIŠA PR KATR NA DOVJEM

9.779

Sredstva so bil porabljena za montažo termostatskih ventilov, rušitev predelne stene in
elektroinstalacijska dela.
0490. OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - 243.866 €
049001

POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

4.750

3.000 € je bilo porabljenih za subvencioniranje obrestne mere za kredite v skladu s sprejetim
pravilnikom in 1.750 € za sofinanciranje vsakoletne razstave obrti in podjetništva ter promocije
obrtnikov iz občine Kranjska Gora, ki jo je organizirala Območna obrtna zbornica Jesenice.
049002
MREŽA ALPSKIH OBČIN
26.546
Občina Kranjska Gora je ustanovna članica »Omrežja alpskih občin« in predstavnica Slovenije v
predsedstvu.
Sredstva v višini 20.000 € so bila porabljena za delno plačilo pogodbe izdelave projekta »Umirjanje

prometa v Julijskih Alpah«,
5.300 € pa za strošek izdelave idejne zasnove parkirišča ob novem Slovenskem planinskem muzeju
v Mojstrani in projektno zasnovo parkirišča pod smučiščem, tudi v Mojstrani.
Sredstva smo porabili tudi za udeležbo na letni konferenci in za plačilo letne članarine v Omrežju
občin Povezanost v Alpah.
049003
VZDRŽEVANJE ZELENIC
55.713
Sredstva so bila porabljena:
- za redno vzdrževanje zelenic (spomladansko čiščenje, košnja in odvoz trave, obrezovanje
drevja in grmovnic 17.626 €,
- za nasaditev cvetličnih gredic in korit ter pletje 28.173 €,
- za zalivanje cvetličnih korit in gredic 9.914 €.
049005
ZATIRANJE KOMARJEV
1.750
Sredstva so bila porabljena za izvedbo delovnih akcij za zatiranje komarjev v Ratečah.
049006
UREDITEV POKOPALIŠČ
Sredstva so bila porabljena za :
- izdelava poti na pokopališču v Ratečah 3.850 €,
- redno vzdrževanje mrliških vežic 3.458 €,
- izdelavo spominske plošče 1.560 €.
049007
MOSTOVI IN BRVI

8.868

101.054

Sredstva so bila uporabljena za začetna dela obnove Petacovega mostu na reki Pišnici v Kranjski
Gori.
049008
UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ
45.186
V tej postavki so zajeti:
- Stroški geodetskih odmer: ceste v Gozd Martuljku (Smolej Janez, Robič Marjan), ugotovitev
meje ceste v Gozdu Martuljku, ugotovitev meje ceste v Kranjski Gori, odmera tenis igrišča v
Mojstrani, odmera dela ceste v Ratečah, v skupnem znesku 24.815 €;
- stroški cenitve nepremičnin zaradi prodaje (Leban, Zima, Križnar, Dolhar, Albreht, Uderman,
Mlakar), stroški cenitve zaradi ugotavljanja deleža solastnine na objektu GD Rute, v skupnem
znesku 5.951 €;
- stroški plačila najemnine oz. zakupnine (Robič Peter) v znesku 591 €,
- odvetniške storitve: overitve pogodb v znesku 2.176 €, ureditev zemljiško knjižnega stanja
1.943 €;
- nakup zemljišč (Smolej Janez, Dernič Janko) v skupnem znesku 9.710 €.

05. VARSTVO OKOLJA – 1.042.614 €

0510. ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI – 159.636 €
051001

ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA

1.628

Sredstva so bila, v skladu s solastniškim deležem Občine Kranjska Gora, namenjena za sanacijo
ceste k odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.

051002

KOMPOSTNIKI

4.941

Sredstva so bila porabljena na podlagi Pravilnika o dodelitvi hišnih kompostnikov v Občini
Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 87/08) ter Javnega razpisa. V letu 2008 je bilo v brezplačno uporabo
dodeljenih 100 hišnih kompostnikov.
051004
ZBIRNI CENTER TABRE
151.714
Sredstva so bila porabljena za dokončanje komunalne baze Tabre.
051005
SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

1.352

Sredstva so bila porabljena za sanacijo divjih odlagališč na posameznih lokacijah od Rateč do
Mojstrane.
0520. RAVNANJE Z ODPADNO VODO – 882.978 €
052001

METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE

16.692

Sredstva so bila porabljena za sanacijo zdrobljenih cevi, čiščenje požiralnikov in muld. Večji del
sredstev je bil porabljen za sanacijo ponikovalnic v Mojstrani in sanacijo meteorne kanalizacije na
Dovjem.
052003
FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE
53.048
Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje izgradnje sekundarnih vodov kanalizacijskega sistema v
Logu s podbojem regionalne ceste in obnovi kanalizacijskega sistema na Ulici Alojza Rabiča v
Mojstrani.
052004
REŽIJSKI OBRAT
813.238
Sredstva so bila porabljena za delovanje režijskega obrata. Zajemajo kapitalske stroške za leto 2008
v višini 582.739 € ter obratovalne stroške ČN Tabre, ČN Jesenice, stroške zaračunavanja storitev in
genotoksičnim raziskavam, v skupni višini 230.499 €.
06. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ – 1.173.483 €
0610. STANOVANJSKA DEJAVNOST – 810.155 €
061001

OBVEZNOST PO STANOVANJSKEM ZAKONU

4.568

Postavka zajema odhodke v zvezi s prodajo stanovanj po stanovanjskem zakonu in posledično
plačilo obveznosti do Stanovanjskega sklada RS ter Odškodninskega sklada RS, mesečno od anuitet
oziroma od predčasnega odkupa stanovanj.
061003
GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ
805.413
Sredstva so bila porabljena za dokončanje dveh investicij in sicer:
- treh stanovanj Rateče 18 in
- devetih stanovanj Koroška ulica 2 v Kranjski Gori;
Postavka vsebuje stroške v zvezi z gradnjo ter nadzorom gradnje stanovanj Rateče 18, v višini
193.275 €,
Koroška ulica št. 2 pa stroške gradnje, nadzora, stroške preselitve in delno plačilo najema
nadomestnih stanovanj za čas gradnje – 612.138 €;

0620. DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTROSKEGA NAČRTOVANJA – 38.700 €
062001

PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE

16.525

Sredstva so bila uporabljena za plačilo nadaljevanja postopka priprave novih prostorskih
dokumentov občine in za pripravo 6. sprememb Odloka o PUP
062003
URBANIZEM-IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE
22.176
Sredstva so bila porabljena za naslednje zadeve:
- izdelava geodetskega posnetka in makete za dom starostnikov,
- izdelavo ocen stroškov za obnovo občinskih cest,
- izdelavo strokovnih podlag za določitev vodnega zemljišča za golf igrišče,
- izdelavo DIIP za obnovo drsališča v Mojstrani,
- plačilo izdelavo zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture;
0630. OSKRBA Z VODO – 205.625 €
063001

VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA

997

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje hidrantnega omrežja in odpravo napak na omrežju.
063002
VODOVODNO OMREŽJE
204.628
Postavka zajema naslednje stroške:
- idejna zasnova za vodovod Kranjska Gora – gozd Martuljek – predlog ukrepov in zagotovitev
oskrbe s pitno vodo in oceno stroškov – 1.632 €,
- izdelava dokumenta indentifikacije investicije projekta (DIIP) za projekt vodooskrba v Občini
Kranjska Gora – 2.760 €,
- vodovod Log – 86.862 €,
- izdelava vrtine pri Leku – 39.502 €,
- vodarna delno – 73.872 €

0640. CESTNA RAZSVETLJAVA – 119.002 €
064001
JAVNA RAZSVETLJAVA

83.224

Sredstva so bila porabljena:
- za električno energijo in omrežnino 57.404 €
- za redno vzdrževanje javne razsvetljave in semaforjev 25.820 €
064002
INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA

20.578

Izvedena je bila nova javna razsvetljava in sicer:
- na cesti JP 689211, na odseku od cerkve do R1 (zahod) v Podkorenu 6.202 €,
- na cesti LK 190239, na odseku Podbreg – Vršiška 5.075 €,
- na cesti LZ 189714 na celotnem odseku v Gozd Martuljku 8.475 €,
- na cesti JP 690641 na odseku rekonstrukcije ceste v Mojstrani 826 €
064003
NOVOLETNA OKRASITEV

15.199

Sredstva so bila porabljena za montažo in demontažo novoletne okrasitve ter zamenjavo

posameznih dotrajanih delov instalacij.

07. ZDRAVSTVO – 30.924 €
0760. DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA – 30.924 €
076001

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI

8.486

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov izvajanja mrliško pregledne službe (mrliški ogledi in
obdukcije).
076002
DEŽURNA SLUŽBA
22.438
Za izvajanje dežurne službe v letu 2008 je bilo porabljeno 22.438,03 €. V času izvajanja dežurne
službe v ambulanti Kranjska Gora (od 16.2. do 21.9.2008) je bilo pregledano 192 bolnikov, od tega
so bili 103 bolniki turisti, 89 pa domačini. Poleg tega je bilo po naročilu zdravnika opravljenih 43
obvez in 41 injekcij.

08. REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ –
1.772.140 €
0810. DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE – 300.667 €

081001

DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV

Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa razdeljena za naslednje namene:
- osnovna dejavnost društev- 91.964 €,
- Športna zveza Jesenice- 1.484 €,
- Fakulteta za šport- 280 €,
- založniška dejavnost- 300 €
- in strokovni kadri- 47.848 €.
081002
ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM

141.876

5.103

Sredstva so bila namenjena kategoriziranim športnikom in so se na podlagi javnega razpisa in
kategorizacije OKS razdelila naslednjim društvom:
- ASK Kranjska Gora- 1.185 €,
- PD Dovje-Mojstrana- 364 €,
- ŠD Kranjska Gora- 182 €,
- Nordijsko društvo Rateče-Planica- 1.185 €,
- KK Kranjska Gora- 1.823 €,
- TK Mojstrana- 182 €,
- TD TOP TEN Mojstrana 182 €.
081003
VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK
1.014
Tudi ta sredstva so bila razdeljena (vsakemu društvu po 403,20 €) na podlagi javnega razpisa,
društvom so bila na podlagi poročil in dokazil nakazana sredstva v naslednji višini:
- PD Dovje-Mojstrana 162 €,
- GRS Rateče-Planica- 127 €,

- PD Gozd Martuljek- 403 €,
- PD Rateče-Planica- 192 €
- in PD Kranjska Gora – 130 €.
081004
VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

7.673

Na podlagi razpisa in dostavljenih zahtevkov društev z dokazili so bila sredstva porabljena za
naslednje namene:
- TD TOP TEN Mojstrana (vzdrževanje in obratovanje igrišča)- 975 €,
- Teniški klub Mojstrana (vzdrževanje in obratovanje igrišča)-500 €,
- Nordijsko društvo Rateče-Planica (vzdrževanje skakalnic, tekaških prog in kombiji)- 2.500 €,
- ASK Kranjska Gora (kombiji)- 2.500 €,
- ŠD Dovje-Mojstrana (elektrika, vzdrževanje in obratovanje igrišča)-198 €,
- Golf klub Kranjska Gora ( vzdrževanje in obratovanje igrišča)- 1.000 €.
081005
INVESTICIJE V ŠPORT
145.000
V skladu s Proračunom za leto 2008 so bile izvedene vse načrtovane investicije:
- ŠD Kranjska Gora (odbojkarsko igrišče in pomožno nogometno igrišče)- 40.000 €,
- ASK Kranjska Gora (sofinanciranje sistema zasneževanja)- 81.372 €
- ŠD Vaniše Podkoren (nogometno igrišče, balinišče in nadstrešek brunarice)- 23.628 €.

0820. KULTURNE DEJAVNOSTI – 303.276 €

082001

GORNJESAVSKI MUZEJ

118.554

Za izvajanje dejavnosti javnega zavoda, katerega soustanovitelji smo skupaj z Občino Jesenice, so
bila sredstva porabljena za naslednje namene:
- plače, dodatki ter ostala povračila in izdatki zaposlenih - 69.221 €,
- prispevki za socialno varnost in davek na izplačane plače - 9.460 €,
- nagrada direktorici za leto 2007 – 1.174 €,
- sredstva za odpravo nesorazmerij –prva uskladitev – 1.328 €,
- materialni stroški – 8.539 €,
- odkup muzejskega gradiva – 1.354 €,
- razstavna dejavnost Liznjekova hiša in Muzej v Ratečah - 23.658 €,
- in projekti : 3.820 €.
082002
GLEDALIŠČE TONE ČUFAR
17.946
- Za plače, dodatke in ostala povračila je bilo nakazano 11.065 €,
- za prispevke za socialno varnost 2.283 €,
- materialne stroške 3.898 €
- mladinski program 700 €.
082003
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

115.619

Za delovanje Občinske knjižnice Jesenice z njenimi izpostavami v naši Občini (Mojstrana, Gozd
Martuljek, Kranjska Gora in Rateče) so bila v letu 2008 namenjena naslednja sredstva:
- plače, dodatki in ostala povračila zaposlenih: 68.954 €,
- prispevki za socialno varnost: 10.284 €,
- nakup gradiva: 25.004 €,
- izvedba programa: 1.744,

- materialni stroški: 9.633 €.
082004
DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV

9.657

Sredstva so bila na podlagi izvedenega javnega razpisa in njihovih zahtevkov razdeljena naslednjim
društvom:
- Kulturno društvo Odmev mešani pevski zbor Kranjska Gora: 1.906 €,
- KPD Podkoren: 502 €,
- KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana: 2.595 €,
- KPD Josip Lavtižar Kranjska gora: 3.343 €,
- Razvojna zadruga Dovje: 1.311 €.
082005
MATERIALNI STROŠKI KUD-OV
14.966
Kulturnim društvom, ki so se prijavila na javni razpis, je bilo razdeljenih 3.380 €:
- KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora: 676 €,
- KD ODMEV, Mešani pevski zbor Kranjska Gora: 216 €,
- KPD Podkoren: 156 €,
- KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana: 2.332 €;
KPD Josip Lavtižar je za materialne stroške, ki se nanašajo na uporabo Ljudskega doma prejelo
sredstva v višini 4.205 €,
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana pa za kulturni dom na Dovjem, ki je razglašen za javno
infrastrukturo na področju kulture, 7.381.
082006
ALJAŽEVI DNEVI
4.004
Sredstva je na podlagi javnega razpisa prejelo KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana (za izvedbo
Aljaževih dni).
082007
LAVTIŽARJEVI DNEVI
2.504
KPD Josipa Lavtižar je (tudi na podlagi javnega razpisa) prejelo sredstva za izvedbo Lavtižarjevih
dni.
082008
KULTURNI PROJEKTI
9.207
Sredstva so bila namenjena izvedbi sledečih aktivnosti: Knjiga Stanka Koširja »V coklah na pot«
(2.540 €), Otroški parlament v OŠ Mojstrana (282 €), Zgibanka Zelenci ( 468 €), Tabla pri »Vidovi
kapelici« v Kranjski Gori (396 €), Otvoritev Vrtec Rateče (120 €), Knjige Naši znameniti rojaki
(1.501 €), Prevoz godbe na novoletni koncert (195 €), Novoletni koncert plačilo Sazas (94 €),
Zvonariada KUD Jaka Rabič (1.000 €), Letni koncert- Mešani pevski zbor ODMEV (500 €),
Pomoč pri izvedbi projekta »Ne pozabimo preteklosti« - ZBU NOB Dovje Mojstrana (500 €), PD
Dovje Mojstrana - Zbornik ob 80.letnici (1.000 €), Pomoč pri udeležbi mažoretk na tekmovanju v
Trbovljah - KPD Podkoren (110 €), Bilten ob 100.letnici - PD Kranjska Gora (500 €).
082009
MEDOBČINSKO SODELOVANJE
2.721
Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva namenjena Območni izpostavi Sklada ljubiteljske in
kulturne dejavnosti na Jesenicah.
082010
ŠKERLOVI DNEVI
1.669
Za izvedbo Škerlovih dni je sredstva (na podlagi javnega razpisa) prejelo Kulturno društvo Odmev
mešani pevski zbor Kranjska Gora.

0829. KULTURNE DEJAVNOSTI – DRUGO 1.168.197 €

082910

PIHALNI ORKESTER

5.482

Na podlagi dogovora z Občino Jesenice Pihalnemu orkestru skupaj z Občino Jesenice zagotavljamo
sredstva za njegovo delovanje, v zameno pa orkester opravi brezplačne nastope v naši občini
(različne prireditve, obletnice...)
082911
ZELENCI
9.945
Sredstva so bila porabljena za izvedbo krožne sprehajalne poti ter za ponatis zloženke.
082912
OBČ. KNJIŽNICA INVESTICIJ. TRANSFERI
Sredstva so bila namenjena nakupu opreme za knjižnico v Kranjski Gori.
082913
PLANINSKI MUZEJ MOJSTRANA

3.490

1.134.406

V drugi polovici leta 2008 smo pričeli z gradnjo Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.
Sredstva so bila porabljena za prvo fazo gradnje, stroškov nadzora in koordinacije, načrtom in drugi
projektni dokumentaciji,
12.805 € pa je stroške najemnine, ki jo PD Dovje Mojstrana plačuje lastniku stavbe, kjer je sedaj
shranjena planinska zbirka.
082914
MUZEJ RATEČE
2.267
Sredstva so bila porabljena za kritje obratovalnih stroškov hiše (elektrika, ogrevanje, voda…)
082916
INVES. TRANSFER GORNJESAVSKI MUZEJ
3.907
Sredstva so bila namenjena nakupu informacijske opreme in alarmnega sistema v Muzeju Rateče.
082918
LJUDSKI DOM V KRANJSI GORI
8.700
Sredstva je prejelo KPD Josip Lavtižar, in sicer za nakup tehnične opreme za dvorano: LCD
projektor in reflektorji.

09. IZOBRAŽEVANJE – 2.120.266 €

0911. PREDŠOLSKA VZGOJA – 651,664 €
091101
SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA
491.650
Občina Kranjska Gora vsem otrokom, ki imajo skupaj s staršem stalno prebivališče v naši občini,
krije del cene programa (odvisno od višine dohodkov in lestvice, ki starše razvršča v plačilne
razrede).
Poleg vrtcev pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora in OŠ 16.decembra Mojstrana, otroci obiskujejo
še vrtec na Jesenicah, Bledu, v Žirovnici, Radovljici, Tržiču, Kranju in Ljubljani. Za ta namen je
bilo porabljeno 480.022 €.
Po Zakonu pa smo dolžni kriti še bolniško odsotnosti zaposlenih, ter spremstvo otrok s posebnimi
potrebami - 11.628 €;
091102
INVESTICIJA VRTCI
160.014
Sredstva so bil porabljena za dokončanje investicije – vrtec Rateče in nadzor gradnje, vse skupaj

123.917 €, preostala sredstva 36.097 € pa so bila v skladu s finančnim načrtom porabljena za:
V vrtcu pri OŠ Mojstrana - 31.497 € so bila kupljena nova zunanja igrala, rolete, oprema garderobe,
pokritju terase, sanitarna izolirnica, mrežasta vrata, skuterji, oprema kuhinje-keramika;
V vrtcu pri OŠ Kranjska Gora – 4.600 € je bila kupljena nova oprema za skupino Sonček in igralna
hišica .

0912. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE – 1.468.602 €
091201

OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA

104.750

Poleg sredstev za dodatni program, kamor sodijo nakup knjig, zavarovanje, drugi učitelj v 1.r./9,
športni razred in program športne dvorane v dvorani Vitranc, so bila zagotovljena še sredstva za
materialne stroške v višini 27.000 € in nabave kurilnega olja v višini 41.524 €.
091202
OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA
69.824
Tudi OŠ Mojstrana so bila poleg sredstev za dodatni program (knjige, tehnično varovanje stavbe in
jutranje varstvo vozačev), zagotovljena sredstva za materialne stroške 24.976 in nabave kurilnega
olja 33.572 €.
091203
OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR
19.906
Poleg materialnih stroškov - 951 €, ogrevanja - 2.481 €, tekočega vzdrževanja, dodatnega programa,
različnih projektov ter investicijskega vzdrževanja, so bila sredstva v višini 15.008 € zagotovljena
za sofinanciranje izgradnje dvigala.
091204
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
200
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju javne službe izobraževanja odraslih.
091205
GLASBENA ŠOLA JESENICE

10.237

3.429 € je bilo namenjeno kritju drugih izdatkov zaposlenih, 2.378 € materialnim stroškom, 2.559 €
stroškom ogrevanja, 1.362 € tekočemu vzdrževanju, 309 € investicijskemu vzdrževanju in 200 €
projektom.
091206
PREVOZNI STROŠKI UČENCEV
72.872
Poleg sredstev, namenjenih izvajanju prevozov učencev v obe osnovni šoli 69.419 € in nakupu
vozovnic za učence, ki obiskujejo OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice so bila sredstva namenjena še
kritju stroškov prevozov tistih staršev, ki sami vozijo otroke v šolo s prilagojenim programom.
091207
FAKULTATIVNI POUK
3.504
OŠ Mojstrana je bilo za izvajanje male glasbene šole zagotovljeno 2.142 €, OŠ Kranjska Gora pa
za fakultativni pouk nemščine 1.362 €.
091208
POSEBNE AKCIJE ŠOL
23.827
Sredstva so bila porabljena za izvajanje posebnih akcij šol, in sicer :
- OŠ Kranjska Gora: Zdrava šola - 2.734 €, Sodelovanje vrtca s tujino - 10.417 €, Sodelovanje
šole s tujino- 1.673 € , pevski zbor - 174 € in likovni natečaji -417,00 €.
- OŠ Mojstrana: Unesco šola -2.982 € , Eko šola - 2.756 €, Spolnost mladostnikov - 267 €,
16.december, Dan odprtih vrat - 1.044 €, nadarjeni učenci-testiranje - 209 €, turistični krožek997 €, nastopi učencev izven kraja - 749 € in prevozi na tekmovanja - 1.252 €.

091209

ŠOLA V NARAVI

10.909

-

OŠ Kranjska Gora so bili sofinancirani naslednji tečaji: smučarski - 750 €, naravoslovni tabor
1.r./9 - 1.500 €, smučanje vrtec- 290 €, planinska šola 7.r/9- 788 €, ekskurzije- 384 €, planinska
šola 7.r./9 (jeseni) 828 €, naravoslovna šola 3.in 4.r.- 2.063 €.
- OŠ Mojstrana pa sledeči:tečaj smučanja 3.in 4.r.- 459 €, zimska šola v naravi 5.r.- 1.500 €,
tabor Vrata 1.r.- 238 €, gorniški tabor 8.r.- 450 €, tečaj plavanja 2.in 3.r.- 299 €.
091210
VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA
11.899,33
Za vzdrževanje šolskega prostora je OŠ Kranjska Gora porabila 5.745 €, OŠ Mojstrana pa 6.154 €.
091211
INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA
47.234
OŠ Kranjska Gora je v letu 2008 namenila sredstva za naslednje investicije:
- pomivalni stroj- 10.948 €,
- računalniška oprema- 4.000 €,
- oprema pisarn– 12.438 €,
- sesalec in sušilec perila 1.095 €,
- oprema kuhinje- 18.753 €.
091212
INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER

1.085.094

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicije »Rušenje in gradnja telovadnice« in sicer:
- za izvedbo gradbenih, obrtniških, instalacijskih del ter zunanje ureditve 940.510 €,
- za dobavo in montažo opreme telovadnice 107.588 €,
- za investicijski nadzor gradbenih, obrtniških in instalacijskih 12.328 €,
- za koordinacijo VZD, dopolnilno projektno dokumentacijo in tehnični pregled 6.742 €;
OŠ Mojstrana je realizirala naslednje investicije v višini 17.926 € :
- informacijska oprema 4.545 €,
- pohištvo 11.733 €,
- učila 1.648 €;
091213
INVESTICIJA V GIMNAZIJO JESENICE

8.346

Za obnovo mansarde Gimnazije Jesenice je bilo porabljeno 8.346 € (delež naše občine).

10. SOCIALNO VARSTVO – 348.170 €
1090. DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI – 348.170 €

109001

PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJ OBČANOV

25.640

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki ga je
občina dolžna kriti na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
109002
ZDRAVSTVENA KOLONIJA
1.656
V zdravstveni koloniji Pineste v Novigradu je v letu 2008 brezplačno letovalo 9 otrok.
109003
CENTER ZA SOCIALNO DELO
Sredstva so bila namenjena izvajanju nalog, oziroma storitev, ki jih za občino izvaja center.

2.345

109004

PREVENTIVNI PROJEKTI

12.195

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela
z mladimi so bila sredstva v višini 3.311 € dodeljena naslednjim izvajalcem (na podlagi njihovih
zahtevkov z dokazili): Društvo prijateljev mladine Dovje-Mojstrana- Počitniške dejavnostiaktivno preživljanje počitnic: 400 €, Župnijski urad Dovje -Oratorij 2008- 1.000 €, Društvo Center
za pomoč mladim -Svetovalnica za mlade in njihove starše- 100 €, Sonček Zgornje Gorenjske
(Tako kot vsi drugi, Ti in jaz, Skupaj z nami, Počitnice na kmetiji)- 200 €, Družinski inštitut
Bližina - Delavnice za učence in dijake- 230 €, Društvo za delo z mladimi v stiski »ŽAREK« »Kranjskogorski Žarek«-svetovanje mladim v stiski in njihovim staršem,terensko delo- 981 €, OZ
RK Jesenice (Skrito vprašanje, jasen odgovor ,Preventivni projekti na področju dela z mladimi)200 €, OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice (Šola za starše in otroke-psihosocialna pomoč staršem in
otrokom s posebnimi potrebami, Vpeljevanje modela dodatne strokovne pomoči na področju
govora in jezika za učence s posebnimi potrebami)- 200 €.
Sredstva v višini 8.884 € pa so bila namenjena cepljenju deklic proti raku na materničnem vratu.
109005
LAS
7.641
LAS Občine Kranjska Gora je v letu 2008 izvedel naslednje aktivnosti: dve Zabavi brez alkohola v
Hotelu Kompas, dvakratno brezplačno plavanje v Hotelu Larix, obeležitev Mednarodnega dneva
družine- dva izleta za starše z otroci (v sodelovanju z DPM Dovje-Mojstrana in DPM Kranjska
Gora) , tri predavanja za starše in učitelje.
V preventivnem mesecu novembru pa v sodelovanju s šolama še : Delavnice na temo drog in
zasvojenosti (Center za odvisnost Kranj), Predstava Muca copatarica, Cirkokrog (pedagoški cirkus),
delavnica za učence- Tvoje telo, delavnica za učence (Svetovalnica za motnje hranjenja).
Za izvedbo pošitniških aktivnosti je bilo namenjeno 2.479 €, različni izvajalci so v času poletnih
počitnic izvajali 24 aktivnosti.
109007
HUMANITARNE ORANIZACIJE
7.250
Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva namenjena naslednjim humanitarnim organizacijam:
Društvo invalidov Občine Kranjska Gora- 1.031 €, Društvo KRMA- 143 €, Društvo prijateljev
mladine Dovje-Mojstrana-1.031 €, OZ RK Jesenice-1.276 €, Sonček Zgornje Gorenjske- 315 €,
AURIS-Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko- 258 €, Župnijska Karitas Dovje802 €, Društvo diabetikov Jesenice- 372 €, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj- 50 €,
Društvo psoriatikov Slovenije- 86 €, ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje- 86 €, Društvo
bolnikov z osteoporozo Jesenice- 487 €, Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske- 50 €, Društvo
Sožitje občin Jesenice, Kr.Gora in Žirovnica- 200 €, OZARA Slovenija- 1.064 €.
109008
ZAVODSKO VARSTVO
86.142
Sredstva so bila namenjena kritju stroškov oskrbe naših občanov v institucionalnih zavodih in
stanovanjskih skupnostih. V letu 2008 so naši občani bivali v zavodih po celi Sloveniji (Društvo
Barka Zbilje, ZDŽB Hrastovec, VDC Tončke Hočevar Ljubljana, CUDV Črna na Koroškem, Dom
Matevža Langusa Radovljica, Stanovanjska skupina novi Paradoks Ljubljana-Medvode, Dom
upokojencev dr.Franceta Bergelja Jesenice, Dom počitka Metlika, OZARA- stanovanjska skupina
Jesenice, Dom starejših Rive Ribnica).
109009
SUBVENCIJE NAJEMNIN
2.838
Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje najemnin upravičencem v skladu s Stanovanjskim
zakonom.

109010

SOCIALNE POMOČI

6.707,00

V letu 2008 je enkratne denarne pomoči Občine Kranjska Gora prejelo 25 odraslih občanov in 16
učencev.
109011
REGRESIRANA PREHRANA
6.537
Na podlagi zahtevkov osnovnih šol, so bila sredstva porabljena:
- OŠ Mojstrana 1.170 €,
- OŠ Kranjska Gora 5.050 €
- OŠ P.Stražišar Jesenice 316 €.
109012
JAVNA DELA

12.097

Za izvajanje javnih del v letu 2008 so bila sredstva odobrena in nakazana Gornjesavskemu muzeju
Jesenice za opravljanje javnih del v Muzeju Rateče, v Liznjekovi hiši in TMZ v Mojstrani)-7.849 €
za skupna dela z Občino Jesenice (Rdeči križ Jesenice, Dom upokojencev dr.Franceta Berglja
Jesenice, OP Polde Stražišar), pa 4.248 €.
109013
POMOČ NA DOMU
62.223
Pomoč na domu izvaja Dom upokojencev dr.F.Bergelja Jesenice, v letu 2008 je bilo povprečno
mesečno število uporabnikov 23,17, kar je v primerjavi z letom 2007 za 7,75 % več.
109014
DODATEK ZA NOVOROJENCE
13.183
V letu 2008 je bilo na podlagi vloženih zahtev za dodelitev enkratnega prispevka za novorojence
izdanih 52 odločb, prispevek pa je znašal 245,39 €.
109015
VARNA HIŠA
1.022
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja Varne hiše Gorenjske (sofinancirajo jo vse
gorenjske občine), od tega je bilo 332 € namenjeno za investicijsko vzdrževanje hiše.
109016
PRORAČUNSKA REZERVA
71.420,00
Obvezna proračunska rezerva je bila formirana v skladu s sprejetim proračunom za leto 2008.
109017
SKUPNOST ŽAREK
8.896
Za delovanje Skupnosti Žarek smo namenili sredstva v višini 3.209 €, za nakup hiše, v kateri
skupnost deluje pa 5.687 €.
109018
DRUŽINSKI POMOČNIK
13.686
Sredstva so bila porabljena za izplačilo nadomestila plač za dva družinska pomočnika za 11
mesecev v letu 2008 ter za enega družinskega pomočnika 1 mesec.

109021
PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV
- tudi postavka 109001

6.692

