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ZAKONSKA PODLAGA: 38. člen Zakona o javnih financah 

16. člen Statuta občine Kranjska Gora  

  8. člen Odloka o proračunu 2018 

 
Po 8. členu Odloka o proračunu 2018 lahko župan samostojno poveča vrednost projekta iz načrta 

razvojnih programov (NPR) največ do 20 % vrednosti projekta. Lahko pa je sprememba višja od 20 

%, vendar višina spremembe ne sme presegati  30.000 €. O višjih povečanjih odloča občinski svet.  

 

Obrazložitev: 

V letošnjem letu so se izvajala dela Ureditev R1-201/0203 Kranjska Gora – Dovje od km2+900 do km 

4+200 skozi Gozd Martuljek. Dela so zajemala ureditev ceste, avtobusnih postajališč, pločnika, cestne 

razsvetljave in krajinsko zasaditev. Na podlagi predloga krajanov o izvedbi dodatnega pločnika za 

povezavo do pešpoti je bila naročena dopolnitev projektne dokumentacije in izvedba dodatnega 

pločnika z vsemi pripadajočimi deli.  

K projektu obnove so pristopila tudi infrastrukturna podjetja. Izvajala so se dela izgradnje nove 

kabelske in elektro kanalizacije. Zaradi samega poteka tras je bilo potrebno le te speljati tudi po 

odsekih občinskih cest. Za asfaltiranje teh odsekov  v proračunu ni zagotovljenih sredstev.  

 

Izvajajo se tudi dela rekonstrukcije ceste v Bezuke v Ratečah, ki zajema obnovo ceste, vodovoda, 

kanalizacije in javne razsvetljave. Dela se izvajajo na zelo strmi lokaciji, ki predstavlja problem tudi 

pri opravljanju vzdrževalnih del, predvsem zimske službe. Pokazala se je potreba po vzpostavitvi 

krožne povezave dveh občinskih cest, ki bi  bistveno pripomogla k dostopu  in lažjemu vzdrževanju. 

Sredstva za dograditev omenjene povezave niso bila predvidena. 

 

S K L E P : 

1. V proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018 se za 85.000,00 € zniža NRP 034  

sekundarni vodi – kanalizacija (proračunska postavka 150221), za isti znesek se zviša  

NRP 152 obnova občinskih cest (proračunska postavka 130220). 
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