OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO
2010
i
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
Občina Kranjska Gora pripravlja proračun za leto 2010, ki ga je župan na podlagi 13. člena
Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in internimi akti občine dolžan predložiti
občinskemu svetu.
26. avgusta 2009 smo s strani Ministrstva za finance prejeli Globalne makroekonomske
okvire razvoja Slovenije 2009 - 2013, kot pripomoček pri pripravi proračunov za leti 2010 in
2011.
Najpomembnejši kazalci:
MAKROEKONOMSKI KAZALCI ZA LETO
2010 2011
BRUTO DOMAČI PROIZVOD
Realna rast BDP v %
PLAČE
Povprečna bruto plača v Sloveniji
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- letna stopnja inflacije (dec/dec)
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I. FINANČNI NAČRT
Finančni načrt posrednega uporabnika ima splošni del, ki ga sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Če je glede na obseg in
naravo dejavnosti posrednega uporabnika potrebno, ima finančni načrt tudi posebni del. V
posebnem delu se izdatki proračunskega uporabnika prikažejo po posameznih postavkah,
oblikovanih glede na programe, podprograme, ukrepe ali aktivnosti, ki jih izvaja posredni
uporabnik.
Pri pripravi vaših finančnih načrtov upoštevajte da:
1. morate kot posredni proračunski uporabnik pripraviti predloge finančnih načrtov ob
pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun (27. člen ZJF);
2. le te pripravite tako, da bodo iz njih razvidni vsi prihodki in odhodki dejavnosti,
realizirani v letu 2008, ocena realizacije za 2009, plan za leto 2010. Predlog finančnega
načrta mora biti pripravljen tudi v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99 in sprem.), Zakonom o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in sprem.) in Navodilom
o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov

(Ur. list RS, št. 91/00 in sprem.). Javni zavodi s področja kulture upoštevajte tudi Uredbo
o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Ur. list RS, št. 100/2003).
3. pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevkov delodajalca
za socialno varnost upoštevajte naslednje navodilo:
Ker se v letu 2009 ni izplačala redna delovna uspešnost javnim uslužbencem in direktorjem iz
prvega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, se od meseca
decembra dalje izplača v letu 2010 v višini, kot je veljala pred sprejemom tega ukrepa ( v
višini 2% od osnovnih plač). Regres za letni dopust - osnova za pogajanja za regres za leto
2010 je 692,00 €.
V primeru, da bo dejanska rast cen življenjskih potrebščin od decembra 2008 do decembra
2009 presegla predvideno rast cen življenjskih potrebščin iz Globalnega makroekonomskega
razvoja Slovenije 2009 - 2013, se osnovne plače v mesecu januarju 2010 zvišajo za nastalo
razliko (glede na to, da trenutno beležimo celo deflacijo tega povišanja ne planiramo).
Tretja ¼ nesorazmerij se odpravi namesto s 1.9.2009 s 1.1.2010, ne glede na pogoje iz
četrtega in petega odstavka 50. člena KPJS, zadnja (četrta) ¼ pa se odpravi s 1.3.2010 pod
pogoji iz četrtega in petega odstavka 50. člena KPJS.
4. mora finančni načrt posrednega uporabnika zajemati vse predvidene prejemke in izdatke
posrednega uporabnika, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega
uporabnika v posameznem koledarskem letu (načelo denarnega toka);
5. morajo biti v finančnem načrtu ločeno prikazani vsi prihodki in izdatki, ki jih posredni
uporabnik pridobi in izplača iz naslova opravljanja javne službe in iz naslova prodaje
blaga ali storitev na trgu;
6. mora biti finančni načrt usklajen s programom dela posrednega uporabnika.
Posredni uporabniki proračuna naj se ne zadolžujejo oz. naj upoštevajo 10. g člen Zakona o
financiranju občin (ZFO – 1) ki določa, da Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz
naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski
proračun in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih
virov. Izdana poroštva občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine (kot
zadolževanje se šteje tudi lizing).
Za boljše obvladovanje tekočih odhodkov proračuna (in ob upoštevanju dejstva, da je v
trenutku izdaje navodila Statistični urad Republike Slovenije zabeležil celo deflacijo na
letni ravni) pri planiranju odhodkov upoštevajte pravilo, da naj se skupna višina tekoče
porabe giblje v okviru predvidene porabe v sprejetem rebalansu za leto 2009 in naj se v
skupnem znesku nominalno ne povečuje.
Obrazložitev finančnega načrta:
Opišite izhodišča in kazalce oz. druge kalkulativne elemente stroškov, na katerih
temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za:
- plače in druge izdatke zaposlenih
- splošne obratovalne stroške (splošni stroški delovanja, vezani na prostor in
tekoče vzdrževanje)

-

programske materialne stroške (stroški, vezani na izvajanje programa in ki
so odvisni od njegovega obsega, kakovosti in dostopnosti)
stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme

II. PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA
Program dela javnega zavoda pripravite na priloženem obrazcu, in sicer:
- UVOD (predstavite poslanstvo in vizijo razvoja javnega zavoda),
- CILJI (napišite dolgoročne – večletne cilje, ki so opredeljeni z dokumenti
dolgoročnega načrtovanja, npr. strategije, nacionalni programi s posameznega
področja),
- PRAVNE PODLAGE (navedite zakonske, pravne in vsebinske podlage kot izhodišča
za delovanje zavoda),
- PROGRAM DELA ZAVODA (Iz vsebine obrazložitve naj bo razvidna povezava
ciljev iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja z letnimi izvedbenimi cilji,
ki naj bi jih uresničili z izvajanjem aktivnosti, projektov in investicijskih projektov
znotraj programa dela. Jasno definirajte cilje in z njimi pričakovane rezultate,
vključno s kazalci, s katerimi bo na koncu leta mogoče izmeriti oz. preveriti
doseganje zastavljenih ciljev. Cilj predstavlja tisto, kar naj bi proračunski uporabnik v
določenem obdobju dosegel. Cilj naj bo izražen v obliki »povečati/zmanjšati«,
»spremeniti«, »narediti« in podobno. Cilji morajo izražati rezultate in učinke, ki so
merljivi količinsko, kakovostno, vključno z vidiki pravočasnosti, kar omogoča
preverjanje učinkovitosti (glede na vložke) in uspešnosti (v doseganju ciljev). Za vsak
cilje je potrebno opredeliti tudi kazalnik, s katerimi bo mogoče preveriti uspešnost
doseganja zastavljenega cilja ob koncu obdobja, na katerega se cilj nanaša. Pri
opredelitvi kazalnika je pomembna tudi njegova ciljna/pričakovana vrednost in pa
časovno obdobje, v katerem naj bi bil cilj dosežen (npr. letno, v treh letih in podobno).
Za vsak cilj je lahko opredeljenih več kazalnikov, vendar priporočljivo ne več kot
trije).
- PROJEKTI (projekt je časovno omejen in presega redno dejavnost zavoda. Vsebina
projekta naj vsebuje namen, cilj in ciljne skupine ter pričakovane rezultate projekta,
vključno s kazalci, s katerimi bo na koncu leta mogoče izmeriti oz. preveriti doseganje
zastavljenih ciljev. Za vsak projekt pripravite tudi predvidene stroške in vire
financiranja, sofinancira se največ 3 projekte).
- KADROVSKI NAČRT – izpolnite prilogo št. 1
- NAKUP OPREME IN PREDVIDENE INVESTICIJE (NNG) – izpolnite prilogo
št. 2. Obvezno napišite razloge za nakup, posnetek stanja in opredelitev potreb ter
obvezno priložite predračun. Šole naj opremo in predvidene investicije za šolsko
kuhinjo prikažejo posebej oz. ločeno.
- PREDLOG PRODAJE PREMOŽENJA Predlog prodaje, menjave oz.
drug način odsvojitve premičnega in nepremičnega premoženja (navedite
vrsto premoženja in razlog za prodajo).
- PRIHODKI OD NAJEMNIN Ocena prihodkov iz naslova najemnin za
leto 2009 in predvideni prihodki od najemnin za leto 2010 ter predviden
namen porabe teh prihodkov. Priložite tudi posamični program oddaje v
najem.

2. NAČRTOVANA POLITIKA OBČINE
Politika občine je načrtovana v sprejetih razvojnih programih in v Načrtu razvojnih
programov (NRP), ki je sestavni del občinskega proračuna.
Občina Kranjska Gora si bo prizadevala, da bo urejeno zaokroženo turistično območje, z
zgrajeno javno infrastrukturo, ohranjenim naravnim okoljem in socialno naravnana, predvsem
prijazna do svojih prebivalcev in atraktivna za obiskovalce. Prizadevali si bomo za trajnostni
razvoj.
V sprejetem NRP za obdobje 2010 – 2013, ki je sestavni del proračuna občine Kranjska Gora
za leto 2010, so navedene najpomembnejše investicije, ki bodo realizirane v letu 2010. Med te
sodijo hodnik za pešce v Gozd Martuljku, nadaljevanje izgradnje kolesarske poti,
modernizacija cest,
vodovodnega omrežja, javne razsvetljave in druge komunalne
infrastrukture, obnova OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.
Poseben poudarek bo na izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenih
dovoljenj za investicije s katerimi bomo v naslednjih letih kandidirali tudi na razpisih za
pridobivanje nepovratnih sredstev.
Na področju javnofinančnih prihodkov bo občina še naprej skrbela za zajem proračunskih
prihodkov in ažuriranje baze zavezancev za davke, ki so na podlagi Zakona o financiranju
občin izvirni prihodek občine.
3. PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2010 V SKLADU
S PREDPISANO PROGRAMSKO STRUKTURO

Minister za finance je na podlagi določbe petega odstavka 11. člena Zakona o javnih financah
izdal pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS 57/05). S
tem je od leta 2006 dalje dana podlaga za pripravo občinskih proračunov po programski
klasifikaciji, ki je poenotila oblike proračunov lokalnih skupnosti med seboj in omogočila
doseganje primerljivosti med proračuni občin na državnem nivoju ter primerljivost s strukturo
državnega proračuna. Zaključni račun proračuna za leto 2010 je pripravljen v skladu s
predpisano novo strukturo in navodili za vsebinsko uvrščanje proračunskih postavk občine v
ustrezne podprograme.
Odhodki proračuna so tako v skladu s predpisano strukturo razdeljeni na naslednje
programske dele:
- področja proračunske porabe
- glavne programe
- podprograme
- proračunske postavke
- konte.
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma
nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov,razvrščeni
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni
s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima
določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega
se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v
finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene

specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega
programa.
Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki
ga izvaja posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna.
Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno
določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje
proračuna.
V zaključnem računu proračuna za leto 2010 so v posebnem delu proračuna podane
realizacije neposrednih proračunskih uporabnikov: občinska uprava, krajevne skupnosti in
občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in župan.
Posebni del proračuna je prikazan po naslednjih institucionalnih enotah:
1000 OBČINSKI SVET
2000 NADZORNI ODBOR
3000 ŽUPAN
4000 KS DOVJE MOJSTRANA
4010 KS »RUTE«, GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH
4020 KS KRANJSKA GORA
4030 KS RATEČE PLANICA
5000 OBČINSKA UPRAVA
Temu je prilagojena tudi obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna ter
realizacija načrtov razvojnih programov in njihova obrazložitev.
V tabelah v prilogi je v stolpcu »sprejeti proračun « prikazan prvi sprejeti proračun na
občinskem svetu za leto 2010, v stolpcu »Veljavni proračuna 2010« je prikazan plan, in v
stolpcu »Realizacija 2010« realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2010.
4. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Realizirani prihodki in drugi prejemki v zaključnem računu proračuna za leto 2010 znašajo
8.727.474 €.
Realizirani odhodki in drugi izdatki za leto 2010 pa znašajo 8.750.682 €.
Presežek odhodkov nad prihodki je 23.208 € in zmanjšuje stanje na računih.
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo:
o A. Bilanca prihodkov in odhodkov
o B. Račun finančnih terjatev in naložb
o C. Račun financiranja
Omenjene bilančne sheme po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov
so predpisane s strani MF in so podane v prilogi proračuna.
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
PRIHODKI
Realizirani prihodki za leto 2010 znašajo 8.727.474 €.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani davčni prihodki, nedavčni
prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki iz drugih blagajn javnega
financiranja.

70 Davčni prihodki
Med davčnimi prihodki predstavlja največji delež dohodnina (konto 7000). Zakon o
financiranju občin (ZFO -1), določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine
iz glavarine in finančno izravnavo.
Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030)
in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo je realizirano v višini
812.792 €.
Prihodkov od davka na promet nepremičnin (konto 7033) je bilo realiziranih 198.940 €.
Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo,
ki je realiziran v višini 47.529 € .
Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047), ki izkazujejo
realizacijo prihodkov okoljskih taks – odlaganje odpadkov in čiščenje odpadnih voda,
turistične takse, skupaj s pavšalno, občinske takse in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Vsi ti prihodki se uvrščajo med namenske prihodke, ki zahtevajo tudi namensko porabo.
Podroben pregled neporabljenih sredstev je v 3 členu priloge » Zaključni račun proračuna za
leto 2010«
71 Nedavčni prihodki
V letu 2010 je bilo realiziranih 13.020 € prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku od
dividend (konto 7100), od dividend finančnih družb – Gorenjske banke.
Realiziranih je bilo 83.791 € prihodkov iz naslova obresti (konto 7102).
Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto7103),
v višini 1.989.649 €. Med temi prihodki je 18,5% vseh prihodkov od odlagališča Mala
Mežaklja – dovozi iz tujih občin, ter 68,7% prihodkov koncesijskih dajatev od posebnih iger
na srečo. Ostalo so prihodki od najemnin ( poslovni prostori, stanovanja, infrastruktura..).
Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so realizirani v višini 3.084 €.
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) pa v višini 33.103 €, kar je šestkrat
več kot v letu 2009.
Med prihodki od prodaje blaga in storitev ( konto 7130) so realizirani prihodki od pravnih in
fizičnih oseb za plačila storitve čiščenja odpadne vode na ČN Tabre in Jesenice v višini
285.822 € in prihodki počitniške dejavnosti v višini 6.661 €.
Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) izkazujejo negativni saldo v višini 221.161 € in sicer
zaradi vračila komunalnega prispevka pravni osebi.
72 Kapitalski prihodki
Med kapitalskimi prihodki so realizirani stanovanj na podlagi letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2010 in stanovanjskega
zakona.
Na kontu skupine 72 je realiziranih 308.719 €, kar predstavlja kupnino nepremičnine v
Mojstrani in kupnino stanovanj.
74 Transferni prihodki
Med transfernimi prihodki je realizacija prihodkov sredstev državnega proračuna za tekočo
porabo ( gozdne ceste, sofinanciranje skupnega medobčinskega urada, sofinanciranje urejanja
vojaških grobišč in sofinanciranje projekta Gorenjska košarica), vse skupaj v višini 41.923 € ;
Sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 566.746 € so realizacija prihodkov
požarne takse – 13.168 €, Ministrstva za kulturo – 100.000 € za sofinanciranje opreme
Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, sredstev za izgradnjo Slovenskega planinskega

muzeja v Mojstrani 6.003 €, Ministrstva za okolje in prostor 93.599 € za sofinanciranje
sanacije obrežja Save, Ministrstva za kmetijstvo 20.493 € sofinanciranje nabave in
posodobitve urbane opreme ter sredstva za spodbujanje regionalnega razvoja – sofinanciranje
infrastrukture, v višini 333.483 €..
Sredstva v višini 33.726 € pa so sredstva takse za obremenjevanje okolja – odpadki – dovozi
tujih občin, ki so se taksi na račun zmanjšanja cene dovoza odpovedale.
ODHODKI
Realizirani odhodki proračuna za leto 2010 znašajo 8.750.930 €.
Odhodki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske
transfere.
Med tekočimi odhodki so zajeti stroški dela, izdatki za blago in storitve, obresti in rezerve.
Tekoči transferi zajemajo subvencije v kmetijstvo, socialne transfere posameznikom in
gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in društvom, kot so humanitarne
organizacije, center za socialno delo, društva in politične stranke. Med drugimi transferi pa so
zajeti tudi transferi stanovanjskemu in odškodninskemu skladu iz naslova prodaje stanovanj
po stanovanjskem zakonu.
Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev,
stroški investicijskega vzdrževanja, nakup zemljišč ter novogradnje in obnove.
Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko
vzdrževanje, transfere posameznikom za pospeševanje nadomestne gradnje.
Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v posebnem delu proračuna.
Proračunski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 23.208 €.
Pregled realiziranih odhodkov po področjih proračunske porabe (programski klasifikaciji):

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
10.
11.
13.
14.
15.
16.

17.

POLITIČNI SISTEM
EKONOMSKA
IN
FISKALNA
ADMINISTRACIJA
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA
POMOČ
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
LOKALNA SAMOUPRAVA
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO
IN
RIBIŠTVO
PROMET,PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GOSPODARSTVO
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE
PROSTORSKO
PLANIRANJE
IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA
DEJAVNOST
ZDRAVSTVENO VARSTVO

224.171
5.527

Delež
2,56%
0,07%

6.611

0,08%

90.587

1,03%

736.553
336.469

8,42%
3,84%

2.806
10.449
126.101

0,03%
0,12%
1,44%

1.447.139

16,54%

628.803
1.097.632

7,18%
12,55%

718.145

8,21%

56.179

0,64%

18.

KULTURA,

ŠPORT

IN

NEVLADNE

993.266

11,35%

1.929.908
323.459
16.878

22,05%
3,70%
0,19%

8.750.683

100,00%

ORGANIZACIJE
19.
20.
23.

IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNO VARSTVO
INTERVENCIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNOSTI

IN

ODHODKI SKUPAJ

Občina Kranjska Gora je v letu 2010 največ sredstev porabila za področje Izobraževanja z
22,05% ( 1.929.908 €). sledi Promet, prometna infrastruktura 16,54% (1.447.139 €), in
Varovanje okolja in naravne dediščine 12,55% ( 1.097.632 €).

Pregled proračunske porabe po institucionalni klasifikaciji:
Neposredni proračunski uporabnik 2010

1000
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OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
ŽUPAN
KS DOVJE MOJSTRANA
KS
»RUTE«,
GOZD
MARTULJEK, SREDNJI VRH
KS KRANJSKA GORA
KS RATEČE PLANICA
OBČINSKA UPRAVA

72.723
396
500.460
12.959
9.739

Delež
0,83%
0,01%
5,72%
0,15%
0,11%

465
7.078
8.146.863
8.750.683

0,01%
0,08%
93,09%
100,00%

Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi
Občina Kranjska Gora je v letu 2010 za tekoče odhodke proračuna porabila 2.461.836 €, za
tekoče transfere 2.788.858 €, torej za tekočo porabo skupaj 5.250.694 €, za investicijske
odhodke 2.527.698 €, za investicijske transfere 972.290 €, za investicijsko porabo bo občina
skupaj namenila 3.499.988 €, oziroma 40% celotnih realiziranih odhodkov.
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo manjko
zmanjšuje sredstva na računih.

v višini 23.208 €, ki

5. SREDSTVA PRORAČUNSKE REZERVE
Sredstva proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri večjih
naravnih nesrečah, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan
veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče v
skladu z 48. členom ZJF, ki natančno opredeljuje porabo teh sredstev. Proračunska rezerva se

evidentira kot proračunski sklad. V letu 2010 smo realizirali izločitev dela sredstev proračuna
v višini 16.878 € v sklad..
V letu smo oblikovali proračunsko rezervo v višini 16.878 € , porabili pa smo 72.824,01 €.
Končno stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2010 znaša 116.389,20 €.

6. PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE
Sredstva splošne proračunske rezervacije se, v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah,
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske
rezervacije so se v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto
2010 razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov. O uporabi splošne proračunske
rezervacije je v skladu z ZJF in odlokom o proračunu odločal župan.

7. PRERAZPOREDITEV PLANA
Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Kranjska
Gora za leto 2010 ter obema Odlokoma o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2010 prerazporejala sredstva. Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč
pomenijo le spremembo strukture odhodkov v okviru veljavne zakonodaje. Podrobnejša
razlaga prerazporeditev plana po posameznih proračunskih področjih je podana v
nadaljevanju, v obrazložitvi posebnega dela zaključnega računa proračuna. Tabelarni prikaz je
v prilogi .

