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UVOD
Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v
prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora vsebovati:
1.
2.

3.
4.

poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do
konca leta;
podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega
leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi
neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih ali unovčenih
poroštvih;
razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom;
predlog morebitnih ukrepov.

1. Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju,
zadolževanju
Iz realizacije prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2015 je
razvidno, da so prihodki realizirani v višini 3.973.251,80 €, odhodki pa v višini 3.389.741,30 €, presežek
prihodkov nad odhodki je 583.510,50 € in je blizu lanskemu, ki je bil 578.077,46 €. Na strani odhodkov so največja
odstopanja med planom in realizacijo pri investicijskih odhodkih. Po izvedenih postopkih javnega naročanja bodo
investicije zaključene in plačane v drugi polovici leta. Na prihodkovni strani davčni in nedavčni prihodki potekajo
po planu. Največja odstopanja so pri kapitalskih prihodkih, zaradi postopkov prodaje stanovanj in zemljišč, ter pri
transfernih prihodkih (sredstva za obnovo Ljudskega doma in cest dobimo po končanih investicijah). Račun
finančnih terjatev in naložb izkazuje 125.000,00 stanja – povečanje kapitalskega deleža občine v podjetje Infrasport
d.o.o. Račun financiranja ne izkazuje stanja, ker občina ni zadolžena in ni dajala poroštev.
Obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna s tabelami so v nadaljevanju poročila.

2. Vključitev novih obveznosti v proračun, namenska sredstva,
prerazporeditve, proračunska rezerve
V 41. členu Zakona o javnih financah je vključevanje novih obveznosti v proračun možno v primeru, če se po
sprejemu proračuna spremeni zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun. Proračun
občine za leto 2015 je občinski svet sprejel 11.02.2015 (pred tem je bilo obdobje začasnega financiranja, ker zaradi
volitev terminsko ni bilo možno speljati postopkov sprejemanja proračuna). Na 5. seji občinskega sveta je bil
23.04.2015 sprejet 1. rebalans proračuna, na naslednji 6. seji, 10.06.2015 pa 2. rebalans proračuna.
Namenska sredstva, ki so bila prihodek proračuna 2014, pa v letu 2014 niso bila porabljena in so se prenesla v
tekoče proračunsko leto so bila upoštevana v prvem rebalansu proračuna za leto 2015. Prenosa neporavnanih
obveznosti iz preteklega leta ni bilo.
Župan je v skladu z odlokom o proračunu sprejel sklepe o prerazporeditvah pravic porabe sredstev. Velik del
prerazporeditev je bil že v obdobju začasnega financiranja. Pregled sklepov za prvo polletje je v priloženi tabeli.
Novih neposrednih uporabnikov proračuna občine ni bilo. Poraba sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic
naravnih nesreč je bila v višini 8.850,73 € (plaz Belca –dokumentacija in brežina reke Save v Gozd Martuljku).
Občina ni dajala poroštev za zadolžitve, niti jih ni unovčevala.

3. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom
Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim proračunom so pri investicijah, kar je razumljivo, saj večji del
poteka čez polletje in se zaključuje jeseni. Sama plačila – realizacija poteka po gradbenih situacijah mesečno.
Večina realizacije bo zadnje tri mesece leta.

4. Predlog morebitnih ukrepov
Dela potekajo po planu, tako da dodatni ukrepi za realizacijo plana niso potrebni.
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I. SPLOŠNI DEL
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I. SPLOŠNI DEL
4 ODHODKI

3.389.741 €

Glede na plan je realizacija celotnih odhodkov 28,29 % in je podobna lanskoletni. Najbliže 50 % realizaciji so tekoči
1.285.269,95 € in investicijski transferi 273.007,43 €, ki se izplačujejo na podlagi zahtevkov javnih zavodov in
društev. Tekoči odhodki v višini 1.129.420,11 € imajo 35,11 % realizacijo. Najnižjo realizacijo glede na plan pa
dosegajo investicijski odhodki 12,82% (577.043,81 €), saj so investicijska dela v največjem delu v teku v poletnem
času, zaradi razpisov in priprave dokumentacije v spomladanskem času. Spodnja tabela prikazuje odhodke po vrstah
kontov in njihov delež v celotnih odhodkih prvega polletja 2015.
Konto
400
401
402
409
410
411
412
413
420
431
432
441

Opis

polletna
realizacija 2015

plače in drugi izdatki zaposlenim
prispevki delodajalcev za socialno varnost
izdatki za blago in storitve
rezerve
subvencije
transferi posameznikom in gospodinjstvom
transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
drugi tekoči domači transferi
nakup in gradnja osnovnih sredstev
inv. transf .prav .in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

40 TEKOČI ODHODKI
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

delež

195.187,91
5,76
28.208,64
0,83
896.023,54 26,43
10.000,02
0,30
24.559,32
0,72
500.580,69 14,77
155.741,08
4,59
604.388,86 17,83
577.043,81 17,02
213.476,45
6,30
59.530,98
1,76
125.000,00
3,69
3.389.741,30 100,00

1.129.420 €
195.188 €

Odhodek za plače izplačane od januarja do junija 2015, za regres, prevoz na delo, prehrano med delom ter jubilejne
nagrade. Realizacija konta je 33,47 %, ni še izplačan poračun za premalo izplačane plače v preteklih letih.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

28.209 €

Realizacija odhodka glede na plan je 50,43 %, znesek predstavlja odhodek za prispevke za plače zaposlenih na
občini.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

896.024 €

V tej skupini kontov so zajeti stroški za delovanje občinske uprave in izvajanje nalog, ki se plačujejo neposredno iz
proračuna. To so stroški pisarniškega materiala, čiščenja, fotokopiranja, strokovne literature, oglaševalske storitve,
odvetniške storitve, geodetske storitve in parcelizacije, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve,
telefon, internet, stroški vozil, prevozni stroški, zavarovanje stavb in opreme, stroški najemnin, seminarjev, obvezne
prakse dijakov in študentov, sejnine, članarine, bančne storitve in drugi odhodki. Realizacije je 35,56 %.

409 REZERVE

10.000 €

Znesek predstavlja polletna prenešena sredstva proračunske rezerve v sklad za naravne nesreče. Stanje sklada konec
leta 2014 je bilo 137.074,35 €, do konca leta se bo skupaj povečal za planiranih 20.000 €. Ob polletju je bilo že
porabljeno 8.850,73 € (plaz Belca –dokumentacija in brežina reke Save v Gozd Martuljku). Na kontu splošna
proračunska rezervacija pa so planirana sredstva za nepredvidene naloge, ki pa se prerazporedijo na po vsebini
ustrezen konto.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 SUBVENCIJE

1.285.270 €
24.559 €

Realizacija postavke je 17,80 %. Ni odhodkov za subvencije kmetijstvu (razpis v teku), je odhodek za subvencijo
cen za obdelavo mešanih odpadkov.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

500.581 €

Odhodki so nastali za: darila ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v osnovno šolo, doplačila za šolo v naravi,
regresiranje prehrane učencev, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike v ceni vrtca
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in pomoč ostarelim na domu. Zajet je tudi odhodek plače enega družinskega pomočnika. Realizacija glede na plan je
43,43 %.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 155.741 €
Na podlagi zahtevkov društev so bila sredstva izplačana, realizacija je 30,35 %.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

604.389 €

Realizacija postavke je 44,33 %. Na podlagi zahtevkov so nakazana sredstva javnim zavodom in skupni upravi
(MIR, SNRS)za delovanje, BSC-ju in RAGOR-ju za projekte, za mrliške oglede ter zdravstveno zavarovanje
občanov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

577.044 €
577.044 €

Zajema gradnjo Ljudskega doma in nadzor, projekte, nakup programske opreme, fotokopirnega stroja, računalnikov,
kombija in zemljišč.
Realizacija je 12,86 %, ker vsi računi še niso zapadli v plačilo, del projektov pa je v fazi priprave za gradnjo.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INV. TRANSF. PRAV. IN FIZ .OSEBAM, KI NISO PU

273.007 €
213.476 €

Sredstva so bila izplačana za investicije prostovoljnim društvom na podlagi njihovih zahtevkov (14.495,98 €) ter
kapitalski stroški za kanalizacijo (198.980,47 €).

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

59.531 €

Realizacija je 41,72 %. Izplačana so sredstva na podlagi zahtevkov obema šolama, knjižnici, GARS-u, muzeju in
LTO-ju.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

125.000 €
125.000 €

Na podlagi sklepa občinskega sveta je bil povečan kapitalski delež občine v podjetje Infrasport d.o.o.

7 PRIHODKI

3.973.252 €

Polletna realizacija prihodkov glede na plan je 42,21 %. Davčni prihodki v višinii 2.336.985,87 € dosegajo 47,63 %
realizacijo, nedavčni prihodki, ki ob polletju znašajo 1.322.977,81 € pa 58,08 % realizacijo. Nizki so kapitalski
prihodki (4.291,64 €), ker še potekajo postopki za prodajo stanovanj in zemljišč. Med transfernimi prihodki
(308.996,48 €) imajo 51,84 % realizacijo transferi s strani države, prihodek sredstev EU za obnovo Ljudskega doma
v višini 1.283.356,83 € pa je planiran delno jeseni, dokončno pa do konca leta 2015.
Konto
700
703
704
706
710
711
712
713
714
720
722
740
741

Opis
davki na dohodek in dobiček
davki na premoženje
domači davki na blago in storitve
drugi davki
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
takse in pristojbine
globe in druge denarne kazni
prihodki od prodaje blaga in storitev
drugi nedavčni prihodki
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz
strukturnih skladov

polletna
realizacija 2015
1.490.410,00
480.290,18
367.269,05
-983,36
944.119,15
2.520,35
19.711,67
204.698,39
151.928,25
665,60
3.626,04
304.907,76

delež
%
37,51
12,09
9,24
-0,02
23,76
0,06
0,50
5,15
3,82
0,02
0,09
7,67

4.088,72
0,10
3.973.251,80 100,00
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70 DAVČNI PRIHODKI
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.336.986 €
1.490.410 €

Znesek predstavlja dohodnino, ki jo občina dobi za izvajanje zakonsko določenih nalog. Izračuna pa se na podlagi
dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža
prebivalcev starejših od 65 let, števila prebivalcev občine in povprečnino. Realizacija glede na plan je 47,54 %.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

480.290 €

Največji delež v tej skupini davkov predstavljajo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pravnih
oseb 208.894,83 € in fizičnih oseb 161.333,96 € ter zamudne obresti vezane na ta dva prihodka 2.085,46 €.
Realizacija glede na plan je najvišja pri davku na dediščine in darila 99% (30.712,97 €). Davek na promet
nepremičnin je ob polletju v višini 67.997,58 €, davek od premoženja stavb 7.975,49 € ter davek na premičnine
1.289,89 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

367.269 €

Glede na plan so ti prihodki realizirani 58,76 %. Občinske takse so glede na plan realizirane 99 % (11.883,03 €),
turistična taksa pa 60,08% (330.423,05 €). Mesečno se povečujejo prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest (6.651,12 €) ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (18.056,02 €). V tej
skupni je tudi prihodek davka na dobitke od iger na srečo, ki je ob polletju 255,83 €.

706 DRUGI DAVKI

-983 €

Znesek predstavlja nerazporejene prihodke, ki jih FURS do konca leta mora razporediti na davčne konte, ki
ustrezajo vsebini nakazila. kontrolo nad temi prihodki ima izključno FURS.

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.322.978 €
944.119 €

Prihodki pritekajo po planu - realizacija je 56,39 %. Koncesijske dajatve od iger na srečo so 692.393,24 €, najemine
za komunalno infrastrukturo 164.908,63 €, najemnine stanovanj 41.502,40 €, poslovnih prostorov in njihovih
obratovalnih stroškov 22.343,52 €, najemnine zemljišč 8.541,29 €, koncesije za vodno pravico 7.534 €, najemina za
fotovoltaiko 830,32 €, obresti 5.359,47 €, koncesija za posekan les v 2014 pa 706,28 €.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

2.520 €

Realizacija prihodkov od upravnih taks za dovoljenja je glede na plan 84,01%.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

19.712 €

Realizacija glede na plan je 57,14 %. Prihodek glob za prekrške je 10.319,93 €, nadomestila za degradacijo in
uzurpacijo 9.264,98 € ter sodne takse 126,76 €.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

204.698 €

Znesek je sestavljen iz prihodka za storitev čiščenja odpadnih voda 133.400,23 € ter omrežnino 71.298,16 €.
Realizacija glede na plan je 57,34 % .

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

151.928 €

Realizacije glede na plan je 72,63 %. V tej skupini so zajeti prihodki od komunalnih prispevkov 79.794,90 €,
prispevek za družinskega pomočnika 1.011,38 €, presežek na enotnem zakladniškem računu za leto 2014 (481,70 €)
ter drugi prihodki 70.640,27 € - najvišji je dedovanje plačanih bivanj v domu za starejše občane 31.152,05 € ter
prispevek Planinske zveze Slovenije za delovanje Slovenskega planinskega muzeja še za leto 2014 v znesku 28.500
€; ostalo pa so vračila stroškov sodišča za izterjave neplačnikov najemnin stanovanj, odplačilo solastniškega deleža
za vlaganja v obnovo strehe blok Mojstrana ter vračilo zavarovalnice).

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

4.292 €
666 €

Znesek je prihodek obročnega odplačevanja kupljenih stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki se zaključuje.
Planirana je prodaja stanovanj neprofitnim najemnikom. Pripravljena so cenitvena poročila, v izdelavi pa so
energetske izkaznice, ki so po novi zakonodaji pogoj za sklepanje prodajnih pogodb vezanih na stanovanja.
Realizacija se predvideva v jeseni.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽENJA

3.626 €

Prihodki za obročno odplačevanje prodanih zemljišč trem občanom. Realizacija je nizka 2,42 %, ker potekajo še
geodetske odmere za predvidene prodaje zemljišč in dogovori s potencialnimi interesenti za odkupe zemljišč. Odkup
8

solastniškega deleža stavbe je v postopku sklepanja pogodbe.

74 TRANSFERNI PRIHODKI
308.996 €
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ304.908 €
Realizacija glede na plan je 51,84 %. Prejeli smo sredstva za požarno takso 4.488 €, sofinanciranje obnove cest
(drugi del nakazila za leto 2014) 99.733 €, sofinanciranje skupne uprave (MIR, SNRS) 19.126,76 € ter finančna
izravnava dotacij s strani države 181.560 € (občini pripada po izračunu MF, ker prihodek dohodnine ni dovolj
visok, da bi z njim pokrila izvajanje vseh nalog ) .

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE IZ SKTRUKTURNIH SKLADOV
4.089 €
Nakazana sredstva za projekt REAAL - obnovljivi viri energije - fotovoltaika na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.
Realizacija je 0,31 %, ker so planirani prihodki za obnovo Ljudskega doma v višini 1.283.356,83 €.
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II. POSEBNI DEL
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II. POSEBNI DEL
A . BILA NCA PR IHODK OV IN ODHODK OV

-3 .264 .7 41 €

1 0 0 0 O B ČI NS K I S VE T

16.748 €

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
010110 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA

16.748 €
16.748 €
16.473 €
15.767 €

Znesek predstavlja izplačane sejnine občinskim svetnikom in članov odborov ter komisij.

010111 POLITIČNE STRANKE

705 €

Realizacija je 49,99%. Sredstva so se v skladu z volilnimi izidi porabila za financiranje političnih strank.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
010121 VOLITVE

275 €
275 €

Realizacija je 55,04%. Sredstva so se porabila za povračilo stroškov volilnih kampanj za lanske lokalne volitve.

2 0 0 0 N AD ZO R NI O DB O R

4.686 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
020310 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA

4.686 €
4.686 €
4.686 €
4.686 €

Realizacija je 50 %. Izplačana so sredstva za delovanje nadzornega odbora.

3 0 0 0 ŽU P A N

128.703 €

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
010130 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

58.015 €
58.015 €
58.015 €
24.711 €

Realizacija je 50 %, izplačana so bila sredstva za nadomestilo prenehanja opravljanja funkcije bivšega župana ter za
plačilo opravljanja funkcije župana in dveh podžupanov.

010131 PROTOKOL

4.752 €

Realiziranih je bilo 22,63 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za protokolarne obveznosti župana.

010132 POKROVITELJSTVA

0€

Realizacije ni, saj je bil Javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih
razpisov iz Proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 - Pokroviteljstva župana objavljen po sprejetem
Proračunu za leto 2015, komisija je vloge obravnavala dvakrat, v maju in juniju, izdani so bili sklepi in podpisane
pogodbe, zahtevkov za izplačilo pa še ni bilo.

010133 INFORMIRANJE

14.397 €

Realizacija je 41,13%. Sredstva so se porabila za javne objave, informiranje na televiziji, radiu in tisku, ter
neposredne prenose sej občinskega sveta.

010134 OBČINSKO GLASILO

14.154 €

Realizacija je 52,04%. Sredstva so se v skladu s pogodbo porabila za izdajanje občinskega glasila.
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
040110 PRIZNANJA OBČINE

450 €
0€
0€
0€

Realizacije še ni, priznanja bodo podeljena na ob občinskem prazniku v avgustu.

0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040320 OBČINSKI PRAZNIK

450 €
450 €
0€

Vse aktivnosti bodo izvedene v mesecu juliju in avgustu.

040321 PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH

450 €

Osrednja občinska proslava za Slovenski kulturni praznik je bila izvedena, plačilo realizirano. Za osrednjo proslavo
ob Dnevu državnosti pa zahtevka za izplačilo še ni bilo.

040322 RUSKA KAPELA

0€

Glede na to, da je slovesnost ob Ruski kapelici tradicionalno šele zadnjo nedeljo v mesecu juliju, sredstva še niso
bila porabljena.

040323 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV

0€

Županov sprejem najuspešnejših učencev je bil izveden 9. junija, plačilo računov pa še sledi.

040324 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH

0€

Obdaritev se izvede v mesecu decembru.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč
070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE

70.238 €
70.238 €
2.379 €
2.379 €

Realizacija je 15,75%. Sredstva so se porabila za nakup elektrod za AED (AED je bil uporabljen na intervenciji), za
najemnino skladišča CZ ter za vzdrževanja javnega alarmiranja.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070320 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE

67.859 €
19.112 €

Realizacija je 49,23%. Sredstva so se v skladu s pogodbo porabila za delovanje GARS Jesenice ter odplačevanja
gasilske avtolestve.

070321 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

21.437 €

Realizacija je 47,64%. Sredstva so se v skladu s tripartitno pogodbo med občino, gasilsko zvezo in gasilskimi
društvi porabila za delovanje društev ter zavarovanja članov.

070322 GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA

15.015 €

Realizacija je 23,68%. Sredstva so se v skladu s tripartitno pogodbo me občino, gasilsko zvezo in gasilskimi društvi
porabila za delovanje gasilske zveze, servise, zavarovanja, delovanja mladine članic in veteranov, izobraževanja.

070323 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA

0€

Realizacijo bo opravljena v drugi polovici leta.

070324 INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE

12.296 €

Realizacija je 22,36%. V skladu s tripartitno pogodbo med občino, gasilsko zvezo in gasilskimi društvi se sredstva
namenijo za nakup opreme za gasilce ter obnovo gasilskih domov. Realizacija bo večja v drugi polovici leta.
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4 0 0 0 K R AJ E VNA S K U PN O S T DO VJ E M O J S T RA N A
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
060210 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA

8.414 €
8.414 €
1.636 €
1.636 €
1.636 €

V prvem polletju je bilo porabljenih 37,52 EUR za pisarniški material, 340,90 EUR je bilo porabljenih za pogostitev
članov sveta KS, za žalno ikebano in za šopek ob 50. letnici OŠ Mojstrana. 282,75 EUR je bilo porabljenih za
plačilo telekomunikacijskih storitev, 42,82 EUR za poštne storitve in 931,70 EUR za sejnine. Skupaj je bilo
porabljenih 1.635,69 EUR, kar predstavlja 29,69 % planiranih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave
6.778 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprav
6.778 €
060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA
6.778 €
V prvem polletju smo za čiščenje poslovnih prostorov plačali 875,00 EUR, za električno energijo 951,38 EUR, za
ogrevanje stavbe 3.487,16 EUR, za komunalne storitve 366,96 EUR, za vlaganje v prostor frizerskega salona smo
porabili 478,43 EUR in za zavarovanje stavbe 619,31 eur. Skupaj smo porabili 6.778,24 EUR, kar znaša 31,72 %
planiranih sredstev.

4 0 1 0 K R AJ E VNA S K U PN O S T " R U T E " - G O ZD M A RT U L J E K ,
S RE D NJ I V RH
3.372 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
3.372 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
1.310 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1.310 €
060211 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH1.310
€
Realizacija je 36,53%. Sredstva so se porabila za izvedbo krajevnega praznika in izdelavo dodatnih ključev (505,30
€), telefonijo (73,04 €), sejnine članov sveta (732,08 €).

2.061 €
0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprav
2.061 €
060323 POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE"
2.061 €
Realizacija je 14,72 %. Sredstva so se porabila za čiščenje (1.167,02 €), elekrtriko (374,41 €), dimnikarske storitve
(45,14 €) ter zavarovanje (474,62 €). Realizacija bo večja v drugi polovici leta, ko bomo izvedli beljenje prostorov
ter nakup kurilnega olja.

4 0 2 0 K R AJ E VNA S K U PN O S T K R A NJ S K A G O RA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
060212 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA

632 €
632 €
632 €
632 €
632 €

Plačane sejnine članom KS, realizacija je 20,07 %.

4 0 3 0 K R AJ E VNA S K U PN O S T RA T E ČE PL A NI C A
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
060213 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA

6.416 €
6.416 €
1.591 €
1.591 €
1.591 €

Sredstva so bila porabljena za plačilo pisarniškega materiala 101,80 €, telefona 305,78 €, voščila in novoletne
večerje 451,79 € in sejnin članom KS 732,08 €.
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0603 Dejavnost občinske uprave
4.825 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprav
4.825 €
060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA
4.825 €
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov čiščenja 1.746,34 €, drobnega inventarja za ureditev sejne sobe
562,42 €, elektrike 284,98 €, ogrevanja 1.803,89 €, komunalnih storitev 92,85 € in zavarovanja 244,55 € ter
vzdrževalna dela 89,54 €.
Poteka izbira najugodnejšega izvajalca za izdelavo fasade na stavbi KS Rateče.

4 0 4 0 K R AJ E VNA S K U PN O S T PO DK O R E N

166 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
060214 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN

166 €
166 €
166 €
166 €

Znesek predstavlja plačane sejnine članom KS.

0603 Dejavnost občinske uprave
0€
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprav
0€
060326 POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN
0€
Naročena projektna dokumentacija za KS Podkoren - 3.611 eur.

5 0 0 0 O B ČI NS K A U P RA V A

3.095.604 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020210 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

503 €
503 €
503 €
503 €

Znesek predstavlja plačane račune vodenja računa vrednostnih papirjev, negativne obresti Banka Slovenije, vodenje
gotovinskega računa Poštna banka in plačilni promet UJP.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
030220 MEDNARODNO SODELOVANJE

79 €
79 €
79 €
79 €

Vsako leto v proračunu načrtujemo sredstva za morebitne izmenjave s pobratenimi občinami. V prvi polovici leta
teh aktivnosti še ni bilo. Nadaljujemo aktivnosti v okviru projekta ACES, vendar te aktivnosti ne predstavljajo
velikih stroškov, saj se sestankov udeležuje župan in strokovni sodelavci uprave. Do zdaj je bilo reliziranih 14,96 %
porabe sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
040210 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA

464.232 €
19.052 €
19.052 €
19.052 €

Nabavljeno je bilo:
3 kom prenosni računalniki 1.698 eur
5 kom namizni računalniki 3.535 eur
1 kom monitor 139 eur
6 kom licenca MSOffice 2013 1.350 eur
program potni nalogi 1.471 eur
drobni inventar (miške, tipkovnice) 353,84 eur
Tekoče vzdrževanje računalniške opreme teče po programu (10.504,83 eur). Realizacija je 50 %.
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0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040330 POČITNIŠKA DEJAVNOST

445.181 €
445.181 €
0€

Sredstva so planirana za vlaganja v počitniške kapacitete, ki jin imamo skupaj z občinama Jesenice in Žirovnica. V
prvem polletju ni realizacije, ker je obračun vlaganj v jeseni.

040331 LJUDSKI DOM

416.432 €

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za plačilo začasnih situacij za gradnjo objekta v znesku
392.959,58 €, za plačilo izvajanja strokovnega nadzora pri gradnji v znesku 14.328,90 €, za plačilo koordinatorja
varstva pri delu v znesku 3.172,00 € ter za plačilo povečanega obsega dela 1.620,48 €. Zaradi neposredne bližine
gradbišča in sosednjega objekta na Borovški cesti 79, se je Občina sporazumela s stanovalci, ki imajo stanovanje tik
poleg objekta Ljudski dom, da se jih začasno preseli na drugo lokacijo. V ta namen so bila sredstva namenjena za
plačilo najemnine začasnega stanovanja v znesku 2.580,65 €, za plačilo stroškov ogrevanja, elektrike v znesku
1.681,00 € ter za stroške komunalnih storitev v znesku 89,71 €.
Gradbena dela na objektu so v večini izvršena, potrebno je izvesti še zunanjo ureditev ter komunalne priključke. V
teku so obrtniška dela (mizarska, suhomontažna, kamnoseška, tlakarska) ter vgrajevanje multimedijske in scenske
opreme in kompletacija strojnih ter elektro inštalacij. Po koncu izvršenih del se bo vgradila še oprema. Za navedena
dela je predvideno 1.560.000,00 €. Do dokončanja del so predviden še sredstva za plačilo izvajanja strokovnega
nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu.

040334 POSLOVNE STAVBE

28.748 €

Zaradi gradnje Ljudskega doma je bilo potrebno porušiti tudi del objekta na Borovški cesti 79, ki je bil na zahodni
strani vpet v objekt Ljudskega doma. Za samo rušitev so bila namenjena sredstva v znesku 9.100,68 €. 16.582,68 €
je bilo namenjeno za plačilo začasnih situacij za gradnjo nove kurilnice na Borovški cesti 79. Gradnja je v zaključni
fazi tako, da ocenjujemo, da bo do konca leta porabljenih še približno 20.000,00 € za obrtniška in inštalacijska dela,
ter 1.100,00 € za strokovni nadzor pri gradnji. Za vlaganja v poslovni lokal na Tičarjevi 2 je 3.065,10 €
kompenzirano z najemnino, ki se mesečno obračunava.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
365.035 €
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
7.682 €
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
7.682 €
060130 RAZVOJNI PROGRAMI
7.682 €
Sredstva se porabljajo v skladu s sklenjenimi pogodbami in zahtevki RAGOR-ja in BSC-ja. Projekti potekajov
skladu s programom. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 10 % planiranih sredstev. V postavki so načrtovana tudi
sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za morebitne EU projekte, ki bi jih prijavljali v sodelovanju z
drugimi občinami oz. razvojnimi agencijami. Potekajo pa tudi aktivnosti za pridobitev statusa krajev z zdravo klimo
in sicer bodo dodatne meritve izvedene v mesecu juliju, na osnovi teh in že prej opravljenih meritev pa tudi
dokument na osnovi katerega bomo pridobili želeni status.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029002 Delovanje zvez občin
060220 SKUPNOST SLOVENSKIH OBČIN

401 €
401 €
401 €

Plačana je članarina za prvo polletje.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
060310 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

356.952 €
293.537 €
216.136 €

Sredstva predstavljajo izplačilo plač za december 2014 - maj 2015, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in
premije kolektivnega dodatnega zavarovanja.

060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

59.160 €

Realizacija postavke je 48 %. Zajema stroške pisarniškega materiala, revizije poslovanja občine, odvetniške
storitve, vzdrževanja in zavarovanja službenih vozil, fotokopij, telefona in poštnine, izobraževanj, plačila obvezne
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prakse dijakov, dnevnice in kilometrine ter naročnine na strokovno literaturo.

060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

18.241 €

Znesek predstavlja stroške delovanja Medobčinskega inšpektorata (15.264,17 €) in Skupne notranje revizijske
službe (2.976,47 €). Obe službi mesečno pošiljata zahtevke.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprav
63.415 €
060320 MODERNIZACIJA UPRAVE
32.405 €
Nabavljeno je bilo:
službeno vozilo kombi 26.900 eur
fotokopirni stroj - 2.955 eur
skener 575 eur
registrator delovnega časa 1.975,43 eur

060322 UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B

31.009 €

Upravljanje in vzdrževanje občinske stavbe (alarmne in varnostne naprave, dvigalo, čiščenje, elektrika, ogrevanje,
komunalne storitve) teče po programu, realizacija je 54 %.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
080210 PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU

1.702 €
1.702 €
1.702 €
1.702 €

Nabavili smo dva nova poligona za kolesarje za obe osnovni šoli in vetrovke v višini 1 .701,97 €. Naročene so bile
majice in priznanja za prvošolčke v višini 497,33 €. Postavili smo tudi obvestilne znake na kolesarski poti od
Jesenic do Mojstrane v vrednosti 1.470,10 € .Računa zapadeta v plačilo v juliju.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
100310 JAVNA DELA

12.552 €
12.552 €
12.552 €
12.552 €

Realizacija poteka po planu. Javna dela se izvajajo v Gornjesavskemu muzeju Jesenice (2 osebi), domu Viharnik (2
osebi), Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (1 oseba) ter v Turističnem društvu Dovje-Mojstrana (1
oseba).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

12.499 €
9.793 €
9.793 €
0€

Sredstva so namenjena za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in
podeželja. Upoštevajoč veljaven evropski pravni red in nacionalno zakonodajo na področju razvoja kmetijstva in
podeželja, je bilo potrebno za novo programsko obdobje 2015 - 2020 pripraviti nov Pravilnik o ohranjanju in
spodbujanju razvoja podeželja v občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 - 2020 (v nadaljevanju:
pravilnik) kot izhodiščno pravno podlago za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni. Na podlagi potrjene
sheme državne pomoči bo razpis in dodelitev sredstev v drugi polovici leta 2015. Realizacije še ni.

110221 RAZVOJ PODEŽELJA

9.793 €

Izvajanje projektov poteka po programu. Za vse projekte, katere izvaja RAGOR, so podpisane pogodbe. Projekti
LEADER so se zaključili. Do 30.6.2015 so bili na Agencijo za kmetijske trge RS oddani vsi zahtevki za refundacijo
sredstev (Ustna izročila, narečje in oživitev obrti in kulinarike v Ratečah, Gozd in podeželje, Starostniki aktivno
raziskujejo koristne organizme, Narava nas uči, Dokumentacija tematskih poti, Hišna imena). Realizacija je 25%.

110222 KOZOLCI

0€

Sredstva so namenjena za dodelitev pomoči za ohranjanje kulturne dediščine - kozolcev. Upoštevajoč veljaven
evropski pravni red in nacionalno zakonodajo na področju razvoja kmetijstva in podeželja, je bilo potrebno za novo
programsko obdobje 2015 - 2020 pripraviti nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini
Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 - 2020 (v nadaljevanju: pravilnik) kot izhodiščno pravno podlago za
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dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni. Na podlagi potrjene sheme državne pomoči bo razpis in dodelitev
sredstev v drugi polovici leta 2015. Realizacije še ni.

110223 BLAGOVNA ZNAMKA

0€

Izbran je bil izvajalec za izdelavo in montažo vitrine za izdelke blagovne znamke. Naročilnica je že izdana. Novih
vlog za registracijo blagovne znamke ni bilo. Realizacije še ni.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
110320 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

2.693 €
2.693 €
2.693 €

Sredstva so bila porabljena za izvedbo akcije sterilizacije in kastracije brezdomih mačk na območju občine Kranjska
Gora. Akcija je potekala v mesecu marcu. Realizacije je 37%.

1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
110410 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

13 €
13 €
13 €

Znesek je plačana pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest - 1. del (odločba DURS).
V letu 2015 je bil izveden javni razpis in izbran izvajalec del. Dela potekajo po programu Zavoda RS za gozdove,
OE Bled. Planirana sredstva bodo porabljena po zaključku del, predvidoma v septembru in oktobru. Del sredstev je
planiran za sanacijo naravne nesreče na gozdni cesti Belca - Jepca. Dela so v zaključni fazi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

38.417 €
38.417 €
38.417 €
0€

Na tej postavki so planirana sredstva za izdelavo energetskih izkaznic za stanovanja, ki se bodo prodala.

120611 FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA

38.417 €

Plačilo sanacije poškodb, ki so nastale zaradi teže snega in so bile odpravljene v letu 2014, je bilo v januarju 2015.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
130210 VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH

391.322 €
391.322 €
337.424 €
97.715 €

Sredstva v višini 97.715,25 €, kar znaša 25,35% planiranih sredstev, so bila porabljena za redno službo cestnih
delavcev, čiščenje cestnih objektov (mulde, bankin,..) prometnih znakov, pometanje peska in ostale nesnega iz
vozišč, čiščenje koškov za smeti, obrezovanje drevja, namestitev klopi, košnjo trave ob cestah in parkiriščih z
grabljenjem, nalaganjem in odvozom trave. Izvedli smo krpanje udarnih jam višini 43.326,12 €, račun zapade v
juliju.

130211 ZIMSKA SLUŽBA

239.709 €

Sredstva v višini 239.708,93 €, kar predstavlja 68,49% planiranih sredstev, so bila porabljena za pluženje, reskanje,
nakladanje in odvoz snega, posipanje cest in parkirišč ter dobavo posipnih materialov, ročno čiščenje snega na
pločnikih in dostopih v javne objekte, redno dežurstvo v sklopu zimske službe ter postavljanje in pospravljanje
kolov za označevanje cestišč.

130212 VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI

0€

V sklopu vzdrževanja kolesarskih poti je bil naročen nov most čez Ekarco v Podkorenu v višini 2.218,85 €. Izveden
bo mesecu juliju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
130220 NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST

12.825 €
0€

Obnova ceste v Podkorenu je zaključena. Obračun bo v juliju. V zaključni so tudi dela pri obnovi ceste v Gozd
Martuljku (za mlekarno). Podpisane so tudi pogodbe za obnovo cest: Rateče od 9 - 4, del ceste v Mojstrani (pod
Grančiščem), Dovje (od pokopališča mimo Jereba).
Del sredstev bo porabljenih za izdelavo zaščitne ograje na občinski cesti Gozd Martuljek - Srednji vrh. Z izbranim
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izvajalcem je bila sklenjena pogodba.

130221 KOLESARSKE POTI - INVESTICIJE

0€

V letošnjem letu bo izdelan projekt za označene gorsko kolesarske ture, sredstva so pa namenjena za odškodnine.

130222 MOSTOVI IN BRVI

0€

Sanacija posedka dela ceste pri Petacovem mostu v Kranjski Gori je realizirana, plačilo za pade v juliju.
Prehod čez cesto za smučarje tekače - pridobivamo soglasje DRSC.

130223 OPORNI ZIDOVI

9.473 €

Sredstva v višini 9.473,30 € so bila porabljena za projektno dokumentacijo sanacije opornega zidu v Ratečah (na
Gradu). Naročena je izdelava izvedbenega načrta za izgradnjo pločnika ob JP689013 v Ratečah.

130224 PLOČNIKI

1.664 €

Znesek 1.664,44 EUR je bil porabljen poglobitev vodovodnega priključka pri izvedbi pripravljalnih del za pločnik v
Gozd Martuljku.
Naročena je tudi izdelava zasnove umestitve pločnika na Dovjem. Izvedena je bila recenzija projekta pločnik Belca račun zapade v plačilo julija.

130225 TRGI

1.687 €

Za vaško jedro v Mojstrani je naročena izdelava projektne dokumentacije IDZ in PZI. Idejna zasnova je bila tudi že
izdelana. Plačilo zapade v juliju.

13029003 Urejanje cestnega prometa
130230 AVTOBUSNE POSTAJE

2.147 €
1.332 €

Sredstva višini 1.331,87 € (9,72%) so bila porabljena ta tekoče vzdrževanje, pometanje, čiščenje košov za smeti
ter redno čiščenje avtobusnih postaj.

130231 PARKIRIŠČA

815 €

Sredstva višini 814,63 € so bila porabljena za geodetsko odmero predvidenega parkirišča v Ratečah (mejni prehod).
Urejeno je bilo tudi parkirišče pri cesti v Vrata, za naseljem. Račun zapade v mesecu juliju. Naročena je tudi
ureditev parkirišča pri Brusu v Mojstrani in asfaltiranega parkirišča na Velikem Bregu v Mojstrani.

13029004 Cestna razsvetljava
130240 JAVNA RAZSVETLJAVA

38.927 €
35.270 €

Sredstva so bila porabljena za:
- kritje porabe električne energije za potrebe javne razsvetljave v višini 19.487,93 €, kar predstavlja 34,19% glede
na plan,
- tekoče vzdrževanje JR v višini 15.781,60 €, kar predstavlja 70,14% glede na plan in obsega vzdrževanje naprav in
celotnega sistema JR (kontrola delovanje, menjava žarnic, varovalk, ...).

130241 INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA

3.657 €

Sredstva v višini 3.657,01 € je prvi del stroška zamenjave svetilk po uredbi. Drugi del zapade v plačilo v juliju.
Ostale investicije v javno razsvetljavo potekajo v sklopu obnove občinskih cest.

14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140210 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

274.173 €
0€
0€
0€

Izveden je bil razpis za izvedbo ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Na razpis se je prijavilo kar 47 prosilcev,
vendar bodo sredstva razdeljena šele v drugi polovici leta.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140320 ZAVOD ZA TURIZEM LTO

274.173 €
274.173 €
248.674 €

Polletna realizacija znaša 51,01 %. Plačila LTO-ju se vršijo na osnovi zahtevkov in sredstva se koristijo v skladu s
predloženim programom dela in sklenjeno pogodbo:
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stroški dela 74.799,01 €
materialni stroški 30.820,25 €
promocija, prireditve, tekaške proge, kolesarske poti 142.205,34 €
investicije v računalniško opremo 849,30 €

140321 DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV

14.680 €

Sofinanciranje dejavnosti in izvedba programov turističnih društev se sofinancira v skladu z izvedenim javnim
razpisom. Sredstva se izplačujejo po opravljenih programih in sicer na osnovi zahtevkov. Polletna realizacija je
18,61 %. Ostala sredstva bodo nakazana po zahtevkih za opravljene aktivnosti.

140322 MREŽA ALPSKIH OBČIN

1.348 €

Realizacija znaša 11,05 % kar predstavlja stroške izvajanja projekta Mladi v akciji. V drugi polovici leta bomo
nadaljevali z izvedbo tega projekta, udeležili pa smo se tudi letne konference, vendar bodo stroški realizirani v drugi
polovici leta. Nadaljujemo tudi s projektom Travniški sadovnjaki (realizacija tudi v drugi polovici leta).

140324 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORG. GORENJSKE (RDO)

6.543 €

Zavod za turizem Bled vrši naloge Regionalne turistične organizacije za vseh 16 gorenjskih občin. Sredstva se
porabljajo v skladu s sklenjeno pogodbo. Realizacija porabe planiranih sredstev znaša 49,99 %.

140325 SANACIJA IN UREDITEV JEZER V JASNI

2.928 €

Sredstva v višini 30% so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. V nadaljevanju se bodo izvedla dela,
ki so predvidena z izdelanim projektom.

140326 VRŠIČ

0€

V drugi polovici leta se načrtuje izdelava projekta za ureditev parkirnih prostorov in informacijske točke.

140327 VSTOPNE TOČKE

0€

Sredstva še niso bila koriščena, ker bodo v drugi polovici leta pridobljeni projekti za vstopne točke.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
150210 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA

387.903 €
387.842 €
31.435 €
4.378 €

Znesek 4.378,28 € je sorazmerni delež, ki je bil porabljen za vzdrževalna dela in nadzor.

150212 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

2.497 €

Del sredstev v višini 586,12 € je bil porabljen za izvedbo spomladanskih očiščevalnih akcij. Sredstva v višini
1.910,94 € pa so bila porabljena za sanacijo divjih odlagališč v občini.

150213 ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV

24.559 €

Sredstva v višini 24.559,32 € (40,93 %) so bila porabljena za subvencioniranje cen gospodinjstvom in izvajalcem
neprofitnih dejavnosti za ravnanje z odpadki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
150220 METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE

356.407 €
3.644 €

Sredstva v višini 3.643,93 € (13,50 %) so bila porabljena za tekoče vzdrževanje meteorne kanalizacije (pregled in
čiščenje cestnih požiralnikov, popravilo poškodb, čiščenje ponikovalnic, vzdrževanje cevovodov).
Sredstva namenjena za rekonstrukcije in adaptacije se bodo porabila v sklopu obnove cest.

150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE

23.534 €

Sredstva v višini 19.321,75 € so bila porabljena za revizijo kanalizacijskega omrežja. Znesek 991,60 € je bil
porabljena za geodetski posnetek predvidenega novega kanalizacijskega omrežja na Borovški v Kranjski Gori.
Znesek 1.000 € je bil subvencija za male čistilne naprave. Znesek v višini 2.106,72 € pa je bil namenjen UE Jesenice
kot nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in stroške postopkov tehničnih pregledov.

150222 REŽIJSKI OBRAT

329.230 €

Od planiranih 685.995,40 € je bilo realiziranih 329.229,70 € (47,99 %), od tega 198.980,47 € za plačilo kapitalskih
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stroškov, 121.622,47 € za plačilo stroškov čiščenja komunalnih odpadnih voda in administrativnih stroškov,
8.081,75 € pa je bilo porabljenih za stroške izterjave neplačnikov.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
150510 ZELENCI

61 €
61 €
61 €

Poteka postopek pridobivanja ponudb za izbiro izvajalca. Prav tako poteka postopek pridobivanja soglasij
(lastnikov, Zavoda RS za varstvo narave).

150511 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

0€

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še nismo prejeli obvestila, podatkov o višini koncesijske
dajatve. Na osnovi sprejetega Odloka, bodo lovskim družinam sredstva dodeljena. Realizacije še ni.

150512 MARTULJŠKI SLAPOVI

0€

Izvedba del in sicer popravilo poti od lovilnih mrež do stopnic k prvemu slapu bodo izvedena v mesecu juliju. Prav
tako morebitno čiščenje lovilnih mrež. V prvi polovici leta je bilo pridobljeno dovoljenje ARSa za dostop do
delovišča z gradbenimi stroji.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
150.077 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
46.554 €
46.554 €
16029003 Prostorsko načrtovanje
160230 PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE
45.673 €
Sredstva so bila porabljena za pripravo Občinskega prostorskega načrta in sicer:
izdelavo smernic za varstvo kulturne dediščine ( smernice so dokončane)
izdelavo poplavne študije ( izdelava je v zaključni fazi)

160231 URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE

881 €

Iz navedene postavke je bila plačana priprava Občinskega podrobnega načrta za območje kmetije Hlebanja. Sredstva
iz postavke so bila porabljena tudi za izdelavo projekta za ureditev parkirišča na MMP Rateče.
Predvidoma do konca letošnjega leta bodo dokončane tudi 8. spremembe in dopolnitve PUP. Nadaljuje se priprava
OPPN Pod Vitrancem ( KG H2) in ureditvenega načrta ŠPC Bezje. Pripravlja se tudi projekt za odstranitev nevarne
stavbe kmetije Košir v Gozd Martuljku.

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
160310 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA

50.259 €
15.087 €
0€

Vzdrževanje hidrantnega omrežja je predvideno v drugi polovici leta.

160311 VODOVODNO OMREŽJE

15.087 €

V prvem polletju leta 2015 je bilo od planiranih 515.259,00 € porabljenih 15.087,20 € (2,93 %), in sicer: za
zakoličbo objekta za vodohran Dovje 271,04 €, za projekt zaščite gradbene jame za vodohran Dovje 14.336,16 € in
za tehnični pregled vodohrana Log 480,00 €.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160320 UREDITEV POKOPALIŠČ

0€
0€

Pokopališča se tekoče vzdržujejo. Strošek zapade v plačilo v juliju.

16039003 Objekti za rekreacijo
160330 VZDRŽEVANJE ZELENIC

7.017 €
6.546 €

Sredstva so bila porabljena za nasaditev cvetličnih korit, pripravo cvetličnih gredic, pletje in zalivanje le teh.

160331 OTROŠKA IGRIŠČA

0€

Nakup igral za igrišče pri parku v Mojstrani in pri igrišču v Mlačci je v teku. Redni pregledi potekajo po planu
(izvaja jih JPK Komunala Kranjska Gora). zahtevkov za izplačilo pa še ni bilo. Sredstva bodo porabljena do konca
leta.
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160332 VZDRŽEVANJE SPREHAJALNIH POTI

471 €

Turistična društva so pregledala vse poti na območju občine Kranjska Gora in ugotovila kje je potrebno poti
obnoviti. Na osnovi teh ogledov potekajo vzdrževalna dela, košnja trave, obžagovanje dreves, popravilo klopi in
postavitev novih klopi. Hkrati potekajo tudi ogledi vseh sprehajalnih poti, saj bo v drugi polovici leta izdelana
dokumentacija, ki bo osnova za novo označitev sprehajalnih poti na območju občine. Realizacija 2,65 predstavlja le
vzdrževalna dela na sprehajalnih poteh.

16039004 Praznično urejanje naselij
160340 NOVOLETNA OKRASITEV

3.441 €
2.151 €

Sredstva so bila porabljena za montažo in demontažo novoletne okrasitve.

160341 IZOBEŠANJE ZASTAV

1.290 €

Sredstva so bila porabljena za obešanje in pobiranje zastav ob državnih praznikih.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
160350 ZATIRANJE KOMARJEV

24.713 €
0€

Dela potekajo po programu in v skladu s sklenjeno pogodbo za leto 2015. Akcije škropljenja so bile že večkrat
opravljene. Naročen je tudi pripravek za tretiranje. Realizacije ni, ker še nismo prejeli zahtevka za izplačilo.

160351 POSODOBITEV URBANE OPREME

20.446 €

Realizacija postavke je 21,95 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo popravil tabel uličnega sistema in pohištva
po posledicah, ki jih je pustila zima. Plačani so bili tudi stroški vode in elektrike in nabavljene so bile zaprte stojnice
za prostor na trgu pred cerkvijo.

160353 KATASTRI GJI

4.267 €

Postavka je namenjena stroškom vzdrževanja komunalnih katastrov in teče po programu, realizacija je 42 %.

160354 VZDRŽEVANJE OGLASNIH TABEL

0€

Sredstva so namenjena za vzdrževanje 16-ih oglasnih panojev po občini.

160355 JAVNE SANITARIJE

0€

Sredstva so namenjena za sanitarije ob kolesarski stezi in v Jasni. Plačilo bo realizirano v mesecu juliju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
160520 GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ

39.314 €
32.145 €
32.145 €

Poleg rednega investicijskega vzdrževanja (zavarovanja itd.) občinskih stanovanj (5.470,38 eur), ki teče po
sprejetem stanovanjskem programu, smo v letošnjem letu naredili nekaj večjih posegov:
Podkoren 92: sanacija kopalnice 4.921 eur
zamenjava notranjih vrat 1.798 eur
sanacija strehe 907 eur
Triglavska cesta 59: zamenjava oken 1.778 eur
Triglavska cesta 61: zamenjava oken 7.597 eur
Bezje 2: notranja vrata 2.978 eur
Tičarja 9: sanacija dimnika 667
Delavska ulica 20: sofinanciranje fasade 221 eur
Rateče 18: vhodna vrata 1.924 eur
Alojza Rabiča 15: zamenjava oken 2.950 eur
cenitev stanovanj za prodajo 854 eur
overitev podpisa za služnost blok Mojstrana 79,30 eur
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16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
160530 OBVEZNOST PO STANOVANJSKEM ZAKONU

7.169 €
200 €

Realizacija obveznosti, ki izhajajo iz Stanovanjskega zakona (20% kupnin Republiškemu stanovanjskemu skladu,
10% Slovenski odškodninski družbi) je 3,42 % - postopno se izteka obročno odplačevanje stanovanj.

160531 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ

6.969 €

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj teče po sprejetem stanovanjskem programu, realizacija je 22
%.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)
13.950 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
6.858 €
160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ
6.858 €
Pri tej postavki so bila sredstva porabljena za: cenitev stanovanjske stavbe v Mojstrani (potrebna v postopku
dedovanja zaradi doplačil občine in kasnejše prodaje), cenitev dela stanovanjske hiše v Mojstrani (potrebna v
postopku dedovanja zaradi doplačil občine in nato prodaje podedovanega deleža nepremičnine), za cenitev zemljišč,
predvidenih za prodajo po sprejetem načrtu prodaje, cenitev zemljišč za stvarni vložek v Infrasport d.o.o. (zemljišča
pred dvorano Vitranc), za geodetske odmere (občinska cesta v Mojstrani, .....................), za stroške notarskih
overitev podpisov na kupoprodajnih pogodbah (za pločnik v Gozdu Martuljku, pri prodaji občinskega zemljišča),
notarski stroški vknjižbe služnostnih pravic zemljiško knjigo (za pločnik v Gozdu Martuljku.
Vsa v proračunu planirana sredstva pod to postavko bodo do konca leta porabljena. Odstopanje je nastalo predvsem
iz razloga, ker so geodetske storitve v teku, račun zanje pa izvajalec storitve izda šele po zaključku del. Tudi za
nekatere cenitve je potrebna najprej geodetska odmera, zato bodo tudi cenitve izvedene šele po izvršeni odmeri in
izdani geodetski odločbi.

16069002 Nakup zemljišč
160620 NAKUP ZEMLJIŠČ

7.093 €
7.093 €

Sredstva so bila porabljena za pripravo in sestavo kupoprodajnih pogodb za pridobitev zemljišč (pločnik v Gozdu
Martuljku), za plačilo kupnine (oziroma odškodnine) za pridobitev zemljišč (pločnik v Gozdu Martuljku), za plačilo
stroškov v zvezi s temi kupoprodajnimi pogodbami (notarska overitev podpisa na pogodbah).
Razlogi za tako velika odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi so: posamezni lastniki niso hoteli prodati
zemljišč, potrebnih za pločnik v Gozdu Martuljku, za nakup nekaterih zemljišč večje vrednosti se še pogajamo z
lastniki (parkirišče na Dovjem, zemljišče v Mojstrani - Športna unija), za pločnik ob dovški Gobeli - se čaka na
projekt, odkup zemljišč za kategorizirane občinske ceste (delno še v postopku geodetske odmere).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
170210 METADONSKA AMBULANTA

17.881 €
0€
0€
0€

Sredstva bodo porabljena do konca leta, ko bomo s strani Občine Jesenice prejeli račun za plačilo našega dela
stroškov obratovanja metadonske ambulante na Jesenicah.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
170611 ZDRAVSTVENA KOLONIJA

0€
0€
0€

Naši otroci v zdravstveni koloniji ne bodo letovali, saj zaradi zaostrovanja pogojev ZZZS s strani zdravnikov na
letovanje ni bil napoten noben otrok.

1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
170710 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV

17.881 €
11.739 €
11.739 €

Realizacija je 47 %, plačuje se obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, katerih število se giblje od 60 do 68.

17079002 Mrliško ogledna služba
170720 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI

6.141 €
6.141 €

Realizacija je 57,74 %. V prvem polletju smo (poleg mrliških ogledov) morali poravnati tudi račune za štiri
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obdukcije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
180210 VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV

281.012 €
89.002 €
0€
0€

Strošek za ureditev grobišč zapade v plačilo v drugi polovici leta.

18029002 Premična kulturna dediščina
180220 GORNJESAVSKI MUZEJ

89.002 €
89.002 €

Realizacija je 42,87 %, poteka po načrtih, nižja je le na materialnih stroških, nična pa na projektih.

1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
180310 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

96.245 €
74.559 €
74.559 €

Realizacija je 49,74 % in poteka v skladu s planom (plače 42.691,05 €, materialni stroški 6.258,33 €, projekti
4.712,17 €, nakup knjig 20.897,28 €).

18039002 Umetniški programi
180320 GLEDALIŠČE TONE ČUFAR

8.659 €
8.659 €

Realizacija te postavke je 48,57 % in poteka po načrtih (plače 6.691,74 €, materialni stroški 1.967,44 €).

180321 MEDOBČINSKO SODELOVANJE

0€

Sredstva, pridobljena na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov bodo porabljena v
mesecu juliju.

18039003 Ljubiteljska kultura
180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV

13.027 €
139 €

Sredstva, pridobljena na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov bodo na podlagi
zahtevkov koriščena do konca leta.

180331 MATERIALNI STROŠKI KUD-OV

4.693 €

Materialni stroški kulturnim društvom, ki so jih le-ta prejela na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih
programov in projektov so bila nekaterim društvom (na podlagi podpisane pogodbe) že nakazana, ostalim pa bodo v
juliju. Prav tako se mesečno nakazujejo sredstva za upravnico Kulturnega doma na Dovjem. KUD Jaka Rabič pa so
bila nakazana sredstva za zavarovanje objekta in dimnikarja.

180332 KULTURNI PROJEKTI

6.264 €

Realizacija je 37,97 %, sredstva pa so bila porabljena za izvedbo novoletnega koncerta Pihalnega orkestra JeseniceKranjska Gora, plačilo dvorane za prvenstvo v kickboksu, najem mini Planince (simulacija skokov), ter nakup
venčkov in sveč za obeležitev 70 letnice osvoboditve.

180333 PIHALNI ORKESTER

1.931 €

Sredstva za dejavnost orkestra se nakazujejo po dvanajstinah. Nakup jopičev pa še ni bil izvršen.

1804 Podpora posebnim skupinam
18049004 Programi drugih posebnih skupin
180440 PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ

7.389 €
7.389 €
7.389 €

Društvom upokojencev so bila na podlagi podpisanih pogodb že nakazana sredstva v višini 4.951,00 € za izvajanje
njihove dejavnosti. prav tako se izplačujejo sredstev za najemnino prostorov, ki jih uporabljata Društvo mladih
Kranjska Gora in DU Dovje-Mojstrana. Kupila se je kuhinja za DU Dovje-Mojstrana.
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
180510 DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV

88.375 €
88.375 €
79.414 €

Sredstva se na podlagi sklenjenih pogodb po dvanajstinah nakazujejo izvajalcem letnega programa športa, ki so
kandidirali na Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2015. Realizacija je 52,79 %

180511 ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM

4.216 €

Tudi športni dodatek kategoriziranim športnikom je bil nakazan na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci letnega
programa športa (ASK, Nordijsko društvo).

180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK

0€

Društva, ki so kandidirala na Javni razpis še niso posredovala zahtevkov, zato še ni realizacije.

180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

0€

Društva, ki so kandidirala na Javni razpis še niso posredovala zahtevkov, zato še ni realizacije.

180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

2.200 €

Realizacija je majhna, saj je le DU Dovje Mojstrana že izvedlo izgradnjo igralne površine za keglanje z nihajno
kroglo v Mlačci.

180515 ŠPORTNA DVORANA

2.546 €

Realizacija sredstev za uporabo Dvorane Vitranc je majhna 15%, saj je bil posredovan zgolj zahtevek za mesec
december. Povečan je bil osnovni kapital občine v podjetje Infrasport d.o.o. za 125.000 €.

18059002 Programi za mladino
180520 PREVENTIVNI PROJEKTI

0€
0€

Društva, ki so kandidirala na Javni razpis še niso posredovala zahtevkov, zato še ni realizacije.

19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
190210 VRTCI

508.408 €
286.524 €
286.524 €
279.186 €

Realizacija je 44,79 % in poteka po načrtih, višja je le pri najemnini za kontejnerski vrtec, kjer pa pogodba o najemu
konec julija poteče in bomo kontejner odkupili za 500 €. Sredstva za ekskurzije in projekte so bila nakazana na
podlagi zahtevkov javnih zavodov.

190211 INVESTICIJA VRTCI

7.337 €

Na podlagi zahtevkov obeh šol za bila nakazana sredstva za vrtec v Mojstrani 5.555,46 € (pesek za peskovnik,
didaktični material, računalnik, prevleke za ležalnike, posoda za delitev hrane), za protipožarna vrata v telovadnico
vrtca Rateče 1.516 € in 265,76 € za vrtec Kranjska Gora (tekaškr smuči in čevlji, glasbeni stolp, nahrbtnik za
nošenje otrok).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
190310 OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA

161.027 €
160.827 €
92.086 €

Realizacija postavke (52 %) poteka po načrtih, nekoliko višja je pri ogrevanju, nižja pa pri projektih. Sredstva se
nakazujejo na podlagi prejetih zahtevkov s strani zavoda.

190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA

46.312 €

Realizacija je 36,33 %. Tudi na tej postavki se nakazujejo sredstva za dodatni program, materialne stroške,
ogrevanje in projekte na podlagi zahtevkov javnega zavoda.

190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR

0€

Javni zavod do prvega polletnega poročila še ni posredoval nobenega zahtevka.
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190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA

4.476 €

Zavod je v prvem polletju zamenjal leseno ograjo ter kupil knjige, batni kompresor, pnevmatsko kit garnituro in
čistilnik za hladno vodo.

190317 INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA

17.953 €

Realizacija je 20,17 % ; javni zavod je kupil knjige, zbirko optika, omaro za tehnično učilnico, podstavek z vodili za
konvektomat, strežnik in računalniško opremo. Prav tako je bila plačana projektna dokumentacija za obnovo kletne
etaže in kuhinje.

190318 IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI

0€

Izvajalec projektnega učenja za mlade (PUM Radovljica) bo poročilo z zahtevkom dostavil konec šolskega leta, zato
postavka v prvem polletju še ni bila realizirana.

19039002 Glasbeno šolstvo
190320 GLASBENA ŠOLA JESENICE

200 €
200 €

Prejeli smo zgolj en zahtevek v višini 200,00 €, ki se nanaša na projekte, zato je realizacija tako majhna.

1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
190510 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE

0€
0€
0€

Projekti se sicer izvajajo, poročil in zahtevkov s strani izvajalca pa še nismo prejeli.

1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
190610 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV

60.857 €
60.857 €
54.973 €

Realizacija je 57,14 % in poteka po načrtu.

190611 ŠOLA V NARAVI

2.416 €

Vsaka šola je posredovala zgolj po en zahtevek, zato je realizacija tako nizka (18 %). Ostale zahtevke pričakujemo
do konca leta.

190612 REGRESIRANA PREHRANA

3.468 €

Šole zahtevke pošiljajo mesečno, realizacija poteka po načrtih.

20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
200210 DODATEK ZA NOVOROJENCE

179.808 €
7.073 €
7.073 €
5.958 €

Denarna pomoč ob rojstvu otroka je bila nakazana 18 otrokom, za leto 2015 znaša 283,84 €.

200211 VARNA HIŠA

1.115 €

v skladu s pogodbo o sofinanciranju (gorenjske občine) se sredstva za delovanje varne hiše in materinskega doma
nakazujejo po dvanajstinah.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
200410 CENTER ZA SOCIALNO DELO

172.735 €
1.141 €
1.141 €

Na podlagi podpisane pogodbe se sredstva nakazujejo po dvanajstinah, realizacija je 50 %.

20049002 Socialno varstvo invalidov
200420 DRUŽINSKI POMOČNIK

5.093 €
5.093 €

V skladu s planom se znesek minimalne plače nakazuje enemu družinskemu pomočniku.
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20049003 Socialno varstvo starih
200430 ZAVODSKO VARSTVO

148.745 €
71.861 €

Realizacija plačil, oziroma doplačil storitev institucionalnega varstva v zavodih, tistim občanom, ki so po odločbi
CSD oproščeni plačila te storitve , je 48,88 % in poteka po načrtih.

200431 POMOČ NA DOMU

76.884 €

Sredstva za izvajanje pomoči na domu v prvem poletju za malenkost presegajo polovico načrtovanih. Če ne bo
večjih sprememb v številu uporabnikov oziroma ur, bodo zadoščala do konca leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
200440 SUBVENCIJE NAJEMNIN

11.016 €
4.431 €

Sredstva na tej proračunski postavki se porabljajo za plačevanje subvencij k najemnini neprofitnih in tudi profitnih
stanovanj. Verjetno bo do konca leta nekaj ostanka.

200441 SOCIALNE POMOČI

6.585 €

Realizacija je že 60 %. saj se tudi v naši občini kaže večja stiska občanov. V letošnjem letu je enkratno denarno
pomoč prejelo 38 občanov oziroma učencev osnovnih šol.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih
200450 SKUPNOST ŽAREK

4.004 €
4.004 €

Realizacija je 100 %, saj je upravičenec že posredoval zahtevek za izplačilo sredstev za delovanje, ki mu pripadajo s
pogodbo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200460 LAS

2.736 €
476 €

Realizacija se nanaša na nakup majic za Tek zaupanja, ki se izvede aprila na Prodih v Mojstrani. Ostala sredstva
bodo predvideno porabljena do konca leta.

200461 HUMANITARNE ORGANIZACIJE

2.261 €

Realizacija zajema sredstva za delovanje OZ Rdečega križa Jesenice. Humanitarnim organizacijam, ki so bile
uspešne na javnem razpisu za sofinanciranje pa bodo sredstva nakazana v juliju.

200462 REINTEGRACIJSKI CENTER

0€

Zahtevka za izplačilo še ni bilo, zato tudi ni realizacije.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
230210 PRORAČUNSKA REZERVA

10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €

Sklad sredstev za naravne nesreče je za leto 2015 oblikovan v višini 20.000 € (lahko se oblikuje največ do višine 1,5
% prejemkov proračuna). Sredstva se mesečno knjižijo, vsota prenosov knjižb ob polletju je 10.000 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
230310 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

0€
0€
0€

Ta sredstva so namenjena za izvajanje nalog, ki v proračunu niso bila planirana ali pa so bila planirana v prenizkem
obsegu in se med letom prerazporedijo na ustrezne proračunske postavke. Sredstva iz te postavke so bila v prvem
polletju zaradi premalo planiranega prerazporejena za: najem WC kabin, ogrevanje upravne stavbe, pogodba z RDO
- parska izravnava, nakup kombija, ureditev Jasne, spletna stran občine, poškodba avtobusne postaje pod Kepo začasno, ker povrne zavarovalnica.
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B . R AČ UN F INA NČ NIH TER JA TE V IN NA LOŽB
5 0 0 0 O B ČI NS K A U P RA V A
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
180515 ŠPORTNA DVORANA

125.000 €
125.000 €
125.000 €
125.000 €
125.000 €

Realizacija sredstev za uporabo Dvorane Vitranc je majhna 15%, saj je bil posredovan zgolj zahtevek za mesec
december. Povečan je bil osnovni kapital občine v podjetje Infrasport d.o.o. za 125.000 €.
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