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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 (Ur. list RS 31/17), 87. člen 

Poslovnika občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 55/2007 in Uradno glasilo slovenskih občin 

7/2015), 10. člen Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 123/06 z vsemi 

spremembami in dopolnitvami) 

 

 

 

1. OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE ODLOKA O PRORAČUNU 2018 
 

 

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018 je bil sprejet na 21. seji občinskega sveta, dne 

13.12.2017. Po zaključku proračunskega leta je bil ugotovljeno točno stanje sredstev na računu na dan 

31.12.2017 in ostanek namenskih sredstev, zato smo na 22. seji občinskega sveta, dne 28.03.2018 sprejeli 

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018, s katerim smo razporedili ta ostanek. 

 

V marcu 2018 je bil strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavljen razpis za 

projekt Sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. 

Javni zavod Turizem Kranjska Gora se je na ta razpis prijavil.  Ker bodo sredstva iz razpisa vrnjena 

predvidoma novembra 2018, za izvedbo projekta potrebuje likvidnostna sredstva. 

 

88. člen Zakona o javnih financah govori o zadolževanju in izdajanju poroštev javnega sektorja na ravni 

občine – skupna višina zadolžitve se določi z odlokom, javni zavodi se lahko zadolžujejo pod pogoji, ki jih 

določi občinski svet.  Zakon o financiranju občin v 10. b členu določa, da občina določi največji obseg 

možnega zadolževanja v odloku. Situacija, v kateri se je v znašel Turizem Kranjska Gora, je običajna, saj so 

razpisni pogoji pogosto takšni, da mora prijavitelj sam zagotoviti sredstva za izvedbo projekta, ki so šele 

naknadno povrnjena. Subjekti pogosto za izvedbo projektov nimajo zadosti likvidnostnih sredstev in morajo 

najemati premostitvene kredite, zato je potrebna sprememba odloka o proračunu. 

 

Ker je v 12. členu Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018 zapisano, da se javni zavodi v letu 

2018 ne bodo zadolževali (taka je bila napoved ob pripravi proračuna), se ta člen spremeni, tako kot je 

predlagano v priloženem predlogu Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018. 

 

 

2. OBRAZLOŽITEV NAJEMA PREMOSTITVENEGA KREDITA JAVNEGA ZAVODA 

TURIZEM KRANJSKA GORA  
 
Namen razpisa je spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe destinacije Kranjska Gora, s 

poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.   

Cilji razpisa so: 

• izboljšanje digitalne predstavitve destinacije Kranjska Gora, 

• vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe destinacije Kranjska Gora, ki bo 

skladna s komunikacijsko podobo na nacionalni ravni, 

• osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge, 
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• nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov, 

• dvig konkurenčnosti destinacije Kranjska Gora, tako na ravni destinacije kot tudi na nacionalni ravni, 

• dvig prihodov in prenočitev turistov.  

 

Turizem Kranjska Gora se je kot ena izmed vodilnih turističnih destinacij opredeljenih v novi strategiji 

razvoja slovenskega turizma prijavil na razpis MGRT za sofinanciranje digitalnega oglaševanja,  v skladu s 

planom dela Turizma Kranjska Gora. Razpis je namenjen izključno vodilnim turističnim destinacijam (Bled, 

Kranjska Gora, Ljubljana, Portorož) v višini 4,6  milijona €. 

Navedene destinacije so kandidirale za sredstva v višini 156.600 € (brez  DDV) za obdobje 21 mesecev. 

Terminski plan in finančna konstrukcija  programa  predvidevata  izvedbo in porabo sredstev v letih 2018 in 

2019, vsako leto polovico že navedenega zneska. 

Upravičena sredstva bodo sofinancirana s strani MGRT v višini 70%, ki pa jih mora prijavitelj  poslanega 

zahtevka, kriti sam z lastnimi sredstvi. Ker kot javni zavod ne ustvarjajo lastnih sredstev,  je za  zagotavljanja 

plačila izvajalcem do odobritve sredstev iz razpisa potreben premostitveni kredit.  

Za leto  2018  bi bilo potrebno zagotoviti premostitvena  sredstva v višini 66.826 €. Sredstva v višini 30% 

(28.657 €) pa imamo že zagotovljena v proračunu.  

Prva izplačila s strani ministrstva iz naslova razpisa so predvidene v mesecu novembru. 

Finančnih posledic iz naslova najema kredita za Občino  Kranjska Gora ni, saj bo kredit  v celoti vrnjen iz 

naslova sredstev pridobljenih iz razpisa s strani MGRT.  

 

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

 

 

 

SKLEPA: 

 

1. Sprejme se Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2018. 

2. Občinski svet  pooblašča župana, da podpiše listine, ki jih bo zahtevala banka pri 

sklenitvi kreditne pogodbe javnega zavoda Turizem Kranjska  Gora v višini največ 

70.000,00 €, vendar ne prej, preden ne stopi v veljavo Odlok o 2. rebalansu proračuna 

Občine Kranjska Gora 2018.  
 

 

 

Datum: 09.05.2018 

  

 

Pripravila:                                                                                            

Monika Jakelj, višja svetovalka II.                                                                                                                        

Blaž Veber, direktor Turizem Kranjska Gora 

                                                                                            

 

                                        

 

                                                                                                                                               ŽUPAN 

                                                                                                                                            Janez Hrovat 

   

   

 

                                                                                                                               
Priloge: 

• Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 

 



 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. 

člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami)  in 16. 

člena statuta občine Kranjska Gora (UPB-1, Uradno glasilo slovenskih občin št. 43/2014 in 7/2015) je 

občinski svet Občine Kranjska Gora na _. seji , dne ____ sprejel     

 

 

 

 

 

ODLOK  

o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 
 

 

 

1. člen 

 

V odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/2017) in v  

Odloku o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 (Uradni list RS 21/2018) 

se 12. člena spremeni tako, da se glasi: 
 

Zadolževanje občine je možno na način in v skladu s 85. členom Zakona o javnih financah ter 

v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna. Občina se v letu 2018 ne bo zadolževala. 

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih 

agencij ter  javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kranjska Gora, v letu 2018 ne 

sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 €. Pogoj za izdajo poroštev je soglasje 

občinskega sveta. 

 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter 

druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko 

v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 100.000,00 €. 

 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter 

druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 

2018 ne smejo izdajati poroštev. 

 

 

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

 

 

 

Št.:  

Kranjska Gora,   

                                                                                                                              Župan:    

                                                                                                                        Janez Hrovat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


