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Gradivo za 7. sejo občinskega sveta, dne 23.09.2015

ZAKONSKA PODLAGA:

40. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 z vsemi
spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta občine Kranjska
Gora (UPB-1, Uradno glasilo slovenskih občin št. 43/2014 in št.
7/2015), 87. člen Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, št. 55/2007
in Uradno glasilo slovenskih občin 7/2015)

I. UVOD
Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2015 je bil sprejet na 4. seji občinskega sveta,
dne 11.02.2015. Po zaključku proračunskega leta 2014 je bilo ugotovljeno točno stanje sredstev
na računu na dan 31.12.2014 (2.251.999,69 €), ki je višje kot pa se je predvidevalo ob sprejemu
proračuna 2015. Tako je bil na 5. seji občinskega sveta, dne 23.04.2015 sprejet rebalans
proračuna za leto 2015. Na 6. seji občinskega sveta, dne 10.06.2015 pa je bil sprejet 2. rebalans
proračuna za leto 2015.
Pri predlogu 3. rebalansa so prihodki in odhodki v primerjavi z 2. rebalansom višji za 9.241,81 €
(namenska sredstva za projekte LEADER, ki smo jih prejeli za nakazilo drugim občinam).
Prihodki so dodatno višji še za 40.000 €, ker pričakujemo sredstva s strani ministrstva za
sanacijo naravnih nesreč za gozdno cesto Belca – Jepca.
Tako znašajo prihodki 9.461.576,34 €, odhodki 11.713.576,03 € in razlika 2.251.999,69 €
(stanje sredstev na računu 31.12.2014).
Več je sprememb proračuna na odhodkovni strani. Za 347.600 € so planirani nižji odhodki: manj
sej občinskega sveta in krajevnih skupnosti, nižji odhodki skupne uprave, informiranja in zimske
službe, manj razpisanih javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje, nižji odhodek od
planiranega pri odstranitvi plazu na gozdni cesti Belca – Jepca in pri obnovi ceste v Gozd
Martuljku (za mlekarno), pri izdelavi projekta za Vršič in projekta počivališča za avtodome, pri
izdelavi energetskih izkaznic. V naslednje leto se bo prenesla izdelava vaškega jedra v Mojstrani
(dodatne zahteve DRSC pri izdelavi projekta).
Za 387.600 € so povečani odhodki za nove projekte (brv čez Pišnico pri Leku, brv čez Savo pri
Topolinu, avtobusna postajališča Kranjska Gora – Vršič, dodatna vstopna točka pri Topolinu),
za nove investicije (avtomatska drsna vrata vhod občine, kombi za prevoz moštva PGD
Kranjska Gora, sanacija ceste JP 690213 Podkuže, sanacija gozdne ceste Belca – Jepca 2 .
prioriteta ter postavitev avtobusnih postajališč, asfaltiranje pešpoti pri gasilskem domu v
Mojstrani, zaščitna ograja cesta JP 690639 Mojstrana (Grančišče), oporni zid pri cesti JP
690411 na Dovjem za parkirna mesta, držalo za roke ob pločniku na Dovški gobeli, obnova
nizkonapetostnega omrežja Elektro Gorenjska v Radovni, menjava pohištva v mrliških vežicah
na Dovjem in v Kranjski Gori, sofinanciranje obnove strehe na Dovjem, nakup novoletnih lučk
in pralnega stroja za vrtec v Mojstrani). Skozi leto se je na podlagi realizacije ugotovilo, da je

potrebno povečati sredstva za zavodsko varstvo, socialne pomoči, mrliške oglede, skrb za
zapuščene živali, vzdrževanje zelenic in občinskih cest. Dodatna sredstva so potrebna tudi za
parkirišči v Ratečah (pri avtobusni postaji in pri mejnem prehodu) ter za sanacijo smetišča pri
golf igrišču v Kranjski Gori.
Vsi dodatni odhodki so v priloženi preglednici sprememb. Celoten rebalans je dostopen na
spletni strani občine pod rubriko župan in občinski svet - sklic 7. seje.

II. BESEDILO ODLOKA
Besedilo odloka je samostojni sestavni del gradiva.

Na podlagi določila 87. člena Poslovnika občinskega sveta predlagam v sprejem naslednji

SKLEP:
1. Sprejme se Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2015 z
obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2015 - 2018.

Številka: 032-11/2015-3
Datum: 09.09.2015

Pripravila:
Monika Jakelj,
višja svetovalka II.

ŽUPAN
Janez Hrovat

Priloge:
 Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
 Pregled predlogov sprememb za 3. rebalans proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015

2

