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I. UVOD
Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2013 je bil sprejet na 21. seji občinskega sveta, dne
12.12.2012. Po zaključku proračunskega leta 2012 je v 3. členu zaključnega računa ugotovljeno, da je
za 56.152,83 € nerazporejenih namenskih sredstev, ki jih s tem rebalansom razporejamo glede na
njihov namen. Prav tako je znano točno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2012, ki je višje, kot
pa smo predvideli ob sprejemu proračuna. Na prihodkovni strani predvidevamo dodatno pridobitev
702.127 € sredstev iz naslova kandidature na državna in evropska sredstva. Od tega 252.400 € za
odpravo posledic naravnih nesreč, 223.080 € evropskih sredstev za že realizirane projekte v letu 2012
(Slow tourism in Inter Bike) in 226.647 € za katere smo že kandidirali na razpisih v letu 2013.
Plan odhodkov na področju tekoče porabe in tekočih transferjev je spremenjen glede na realizacijo
januar – april in pričakovano porabo do konca leta. V rebalans proračuna so vključene investicije, s
katerimi smo kandirali na razpisih, investicije, ki bodo izvedene v sodelovanju z državo in nekatere
investicije, ki so bile predlagane na zborih občanov.
Vse je predstavljeno v priloženi preglednici sprememb. Celoten rebalans je dostopen na spletni strani
občine pod rubriko župan in občinski svet - sklic 25. seje.
II. BESEDILO ODLOKA
Besedilo odloka je samostojni sestavni del gradiva.
Na podlagi določila 87. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/2007) predlagam v
razpravo in sprejem naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Kranjska
Gora in načrta razvojnih programov za leto 2013.
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Priloge:
• Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občina Kranjska Gora za leto 2013
• Pregled sprememb prihodkov in odhodkov za leto 2013

