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ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO  2012  
– 2. OBRAVNAVA                                        
 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj in v skladu z 2. odstavkom 13. člena Zakona o javnih 
financah (UL RS št. 79/99 s spremembami) vam v prilogi  pošiljam v obravnavo osnutek Odloka o 
proračunu Mestne občine Kranj za l. 2012 z vsemi prilogami, ki jih zahtevajo določbe 10. in 13. člena 
Zakona o javnih financah. 

 

UVOD 
 
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki 
občine za eno leto. Sestavljen je iz vrste dokumentov s katerimi se določa globalni obseg po ekonomskih 
namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po posameznih programih, podprogramih, 
projektih. Ključna sta splošni in posebni del proračuna. Tretji del proračunskih dokumentov predstavlja 
načrt razvojnih programov. Sestavni del gradiva o proračunu so tudi obrazložitve splošnega in 
posebnega dela proračuna, načrta razvojnih programov, načrta delovnih mest ter načrta nabav in gradenj 
ter program državnih pomoči. Občinski svet skupaj z ostalimi proračunskimi dokumenti sprejema tudi 
letni načrt razpolaganja z občinskim finančnim in stvarnim nepremičnim premoženjem ter letni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja, lahko pa tudi predloge predpisov, ki se nanašajo na izvrševanje 
proračuna. 
 
Odlok o proračunu Mestne občine Kranj je pripravljen v skladu z določili Statuta Mestne občine Kranj 
ter določili Zakona o javnih financah. Poleg tega smo pri pripravi proračuna upoštevali tudi Pravilnik o 
programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji 
javnofinančnih izdatkov. Predlagani predlog poleg prej navedenega zagotavlja tudi preglednost 
načrtovane porabe proračunskih sredstev po posameznih vsebinskih sklopih (področjih porabe, glavnih 
programih in podprogramih). 
 
Minister za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) obvestiti 
občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, v skladu z 
določbami Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) pa je dolžan občinam do 30. septembra 
posredovati izračun primerne porabe.  
Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 412-
01-50/2005/25 z dne 19.09.2011 posredovalo makroekonomska izhodišča za pripravo proračunov za l. 
2012 in 2013 ter proračunski priročnik za pripravo proračunov občin. Z dopisom št. 4101-9/2007/95 z 
dne 11.10.2011 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi izračun primerne porabe občin, 



 

Proračun 2012, 2. obravnava                                                                  Uvod, povzetek in predlogi sklepov 

2 

dohodnine in finančne izravnave za leto 2012, z dopisom 412-01-50/2005/26 z dne 26.10.2011 pa tudi 
priporočila za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih za l. 2012. Vse navedene dokumente 
smo pri pripravi proračuna tudi upoštevali. 
 

V skladu z 18. členom ZJF smo v elektronski obliki neposrednim proračunskim uporabnikom 
posredovali dne 04.08.2011 navodilo za pripravo proračuna MO Kranj za l. 2012 s priloženim 
terminskim planom. Navodilu je bil priložen tudi proračunski priročnik Ministrstva za finance za 
pripravo občinskih proračunov za l. 2011 in 2012. Dne 22.09.2011 je bil članom kolegija direktorja 
občinske uprave posredovan tudi proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za l. 2012 in 
2013 ter tudi prejeta makroekonomska izhodišča. Po prejemu priporočila Ministrstva za finance za 
oblikovanje sredstev za plače smo ga z dopisom št. 410-4/2011-21-(45/01) z dne 02.11.2011 posredovali 
vsem notranjim organizacijskim enotam in javnim zavodom. 
Dne 29.08.2011 smo z dopisom vsem krajevnim skupnostim posredovali posebno navodilo za pripravo 
njihovih finančnih načrtov, v elektronski obliki pa so bile posredovane preglednice za vnos finančnih 
načrtov in predlog za pripravo obrazložitev.  
 

Na osnovi omenjenih navodil so pristojne organizacijske enote občinske uprave in krajevne skupnosti  
pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja seveda 
morali uskladiti z višino ocenjenih prihodkov. 
 

Proračun za l. 2012 vključuje tudi finančne načrte krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS), in sicer v 
skladu z metodologijo, ki jo je Ministrstvo za finance uvedlo že s proračunskim priročnikom za pripravo 
proračunov občin za l. 2006.  
 
V skladu z določili 6. odstavka 10. člena ZJF je predmet sprejemanja v Državnem zboru oziroma 
občinskem svetu samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.  
 
Gradivu so priloženi tudi kriteriji za delitev transfernih sredstev krajevnim skupnostim za redno 
vzdrževanje občinskih cest, meteorne kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne 
razsvetljave in zelenih površin v izven mestnih krajevnih skupnostih, ter razdelilnik sredstev za 
opravljanje njihove osnovne dejavnosti, ki so bili posredovani tudi vsem KS skupaj z navodilom za 
pripravo finančnih načrtov. 
 
 
DOKUMENTI, PREDLOŽENI OBČINSKEMU SVETU 
 

Na podlagi 13. člena Zakona o javnih financah župan predloži občinskemu svetu: 
• predlog občinskega proračuna z obrazložitvami, 
• program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in kapitalskimi 
deleži v finančnih institucijah v letu 2012, ki je potreben zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z 
obrazložitvami, 
• program pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2012, ki je potreben zaradi 
izvrševanja proračuna, z obrazložitvami, 
• predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj 
je občina, z obrazložitvami, 
• kadrovski načrt, 
• predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna. 
 

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati. V roku 30 dni po uveljavitvi proračuna se morajo 
dokumenti, ki niso skladni s sprejetim proračunom, uskladiti: 
- načrt razvojnih programov, 
- kadrovski načrt. 
Prav tako v 30 dneh po uveljavitvi proračuna pristojni organ posrednega uporabnika občinskega 
proračuna sprejme svoj finančni načrt, usklajen s sprejetim proračunom. 
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Shema dokumentov občinskega proračuna za obravnavo na občinskem svetu: 
 

PRORAČUN OBČINE – GRADIVO ZA OBČINSKI SVET: 
 

UVOD S PREDLOGI SKLEPOV 
 

ODLOK 
 

IZKAZI: 
PRORAČUN – SPLOŠNI DEL 
PRORAČUN – POSEBNI DEL 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 

OBRAZLOŽITVE: 
SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
KADROVSKI NAČRT 

 

- NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MO 
KRANJ IN KAPITALSKIMI DELEŽI V FINANČNIH 

INSTITUCIJAH  
 

- NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM  
 

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD 
 

PREDLOGI PREDPISOV OBČINE 
 

Priloženo gradivo so v skladu z določbami Zakona o javnih financah pripravile notranje organizacijske 
enote občinske uprave, v nadaljevanju pa podajamo kratek  

P O V Z E T E K: 

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PRORAČUNA: 

Iz predloženih izkazov proračuna je razvidno, da predvidevamo za dobrih 56,1 mio EUR prihodkov in 
drugih prejemkov. Večino vseh prihodkov in drugih prejemkov načrtujemo pri neposrednem  
proračunskem uporabniku MO Kranj, krajevne skupnosti pa načrtujejo le za dobrih 216 tisoč EUR 
lastnih prihodkov (0,4 % vseh predvidenih prihodkov proračuna). Pričakovani prihodki so v primerjavi z 
gradivom za 1. obravnavo večji za dobrih 705 tisoč EUR. 

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura prihodkov in drugih prejemkov po ekonomski  
klasifikaciji  in  letih ter struktura planiranih prihodkov in  drugih  prejemkov  v  l. 2012: 

               v EUR 

  2006 2007 2008 2009 2010 Oc 2011 PL 2012 

70 Davčni prihodki 26.355.291 28.905.525 30.125.110 33.399.939 34.223.154 35.328.918 35.551.773 

71 Nedavčni prihodki 5.111.641 5.444.465 13.471.169 5.613.125 7.696.825 6.176.521 7.083.532 

72 Kapitalski prihodki 5.424.251 2.720.437 848.502 1.484.901 1.014.008 135.973 2.110.000 

73 Prejete donacije 13.583 12.017 7.085 12.958 12.883 13.862 6.050 

74 Transferni prihodki 2.347.734 1.582.760 769.656 4.310.285 4.671.697 5.194.674 9.091.900 

75 Pr.vr.dan.pos.inPr.kap.del 653.116 519.192 409.419 339.380 280.365 234.700 2.180.000 

78 Prejeta sred.iz EU 4.326 0 0 0 69.000 108.760 110.269 

 SKUPAJ 39.909.941 39.184.395 45.630.941 45.160.588 47.967.932 47.193.408 56.133.524 
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Struktura prihodkov po letih
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Iz zgornje preglednice in grafov je razvidno, da 63,3 % vseh načrtovanih prihodkov in drugih prejemkov 
predstavljajo davčni prihodki. Tri četrtine le teh je načrtovano iz naslova dohodnine (27,7 mio EUR), 
ki jo planiramo za dobrih 262 tisoč EUR več kot v 1. obravnavi. Davki na premoženje  so v bilanci 
prihodkov načrtovani v skupni višini dobrih 6,6 mio EUR  ali  za 34 tisoč EUR več kot ocenjujemo 
realizacijo v l. 2011. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine (davek od premoženja stavb 
in od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 190 tisoč EUR ter  nadomestilo za uporabo  stavbnega 
zemljišča  v višini 5,5 mio EUR), davki na dediščine in darila (190 tisoč EUR)  ter davki na promet 
nepremičnin in na finančno premoženje (740 tisoč EUR). 

Za leto 2012 načrtujemo skupaj za skoraj 7,1 mio EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno 
realizacije za leto 2011 pomeni povečanje za dobrih 907 tisoč EUR (indeks 114,7). Predvidevamo za 
233  tisoč EUR najemnin za poslovne prostore ter dvorane in več kot 3,5 mio EUR drugih najemnin (3,2 
mio EUR za najeto komunalno infrastrukturo, preostanek pa za garaže, stojnice, parkirne prostore, 
kotlarne). Iz naslova najemnin za stanovanja predvidevamo prihodek v višini 910 tisoč EUR in iz 
naslova komunalnega prispevka v višini 0,9 mio EUR. Na osnovi koncesijske pogodbe za opravljanje 
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
na območju MO Kranj z Domplanom Kranj načrtujemo prihodek v višini 60 tisoč EUR ter skupaj 295 
tisoč EUR koncesijskih dajatev od iger na srečo in izkoriščanja vode v HE. Na osnovi prijave projekta 
Prenova ZD Kranj - obnova prostorov DMD, hodnikov in šolskega dispanzerja na razpis MŠŠ s strani 
ZD Kranj pričakujemo sofinanciranje v višini dobrih 394 tisoč EUR.  

V skupini kapitalskih prihodkov predvidevamo za 2,1 mio EUR prihodkov: od dodatne prodaje 
stanovanj in poslovnih objektov 100.000 EUR, od prodaje stavbnih zemljišč pa 2 mio EUR. 

Transferne  prihodke načrtujemo v višini dobrih 9 mio EUR ali dobrih 443 tisoč EUR več kot v 1. 
obravnavi. Iz državnega proračuna  pričakujemo za dobrih 1.554 tisoč EUR (63 tisoč EUR več kot v 1. 
obravnavi). Za skoraj 356 tisoč EUR transfernih prihodkov pričakujemo od občin na območju bivše 
Občine Kranj in nekaterih drugih gorenjskih občin za pokrivanje stroškov zavoda Gasilsko reševalna 
služba Kranj, za sofinanciranje delovanja OŠ Helene Puhar, za Medobčinski inšpektorat Kranj, Skupno 
službo notranje revizije Kranj in za sofinanciranje stroškov logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnih 
oddelkih Kranjskih vrtcev.  

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi  za skoraj 7,2 mio EUR sredstev EU ali skoraj 380 tisoč 
EUR več kot v 1. obravnavi. 

V računu finančnih terjatev in naložb predvidevamo skupaj za 110 tisoč EUR vračil v preteklosti danih 
dolgoročnih posojil in za 70 tisoč EUR kupnin za stanovanja prodana po stanovanjskem zakonu. 
Predvidevamo tudi prodajo delnic Gorenjske banke v znesku 2 mio EUR. 

Struktura prihodkov l. 2012

63,3%

12,6%

3,8%

0,0%

16,2%

3,9% 0,2%

70 71

72 73

74 75

78

 



 

Proračun 2012, 2. obravnava                                                                  Uvod, povzetek in predlogi sklepov 

5 

Primerjava načrtovanih prihodkov in drugih prejemkov proračuna v l. 2012 s planiranimi odhodki 
pokaže, da odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke za dobre 10 mio EUR: 

         v EUR 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Oc 2011 PL 2012 

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Prihodki  32.745.201 34.635.488 39.909.941 39.184.395 45.630.941 45.160.588 47.967.932 47.193.408 56.133.524 

Odhodki 30.195.368 36.323.640 36.782.096 40.660.430 50.032.862 49.951.347 49.571.702 53.519.372 66.161.298 
  2.549.833 -1.688.151 3.127.845 -1.476.035 -4.401.921 -4.790.759 -1.603.770 -6.325.963 -10.027.774 

 

Prihodki - odhodki po letih
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Zgoraj omenjeni presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki proračuna se 
pokriva s presežkom sredstev iz preteklih let (na dan 31.12.2011 naj bi bilo na računih proračuna brez 
sredstev rezervnega sklada, proračunskega stanovanjskega sklada in varščin, za 6.551 tisoč EUR 
sredstev ali skoraj 2.297 tisoč EUR več kot v 1. obravnavi) in predvidenim zadolževanjem do zneska 6 
mio EUR.  

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA: 

Za l. 2012 načrtujemo za dobrih 66,1 mio EUR odhodkov in drugih izdatkov (dobre 3 mio EUR več kot 
v 1. obravnavi) kar je razvidno tako iz priloženih izkazov kot iz spodnje preglednice in grafov. Tekoči 
odhodki in tekoči transferi v predloženem proračunu predstavljajo 56,4 % vseh planiranih odhodkov in 
jih pogojno lahko smatramo kot fiksni del proračuna. Navedeno pomeni, da v skupini investicijskih 
odhodkov in transferov skupaj načrtujemo kar 41,9 % vseh odhodkov, za odplačila dolga pa je 
predvideno 1,7 % vseh odhodkov.   

      v EUR     

  2008 2009 2010 Oc. 2011 Pl.2012 Indeks na predhodno leto 

   1 2 3 4 5 2/1 3/2 4/3 5/4 

40 Tekoči odhodki 11.261.278 12.574.797 13.037.802 13.568.911 14.349.764 111,7 103,7 104,1 105,8 

41 Tekoči transferi 16.318.660 18.222.421 19.350.657 20.882.285 22.998.674 111,7 106,2 107,9 110,1 

42 Investicijski odhodki 18.608.665 14.902.036 15.611.607 16.460.687 26.366.805 80,1 104,8 105,4 160,2 
43 Investicijski transferi 3.844.258 3.992.093 1.004.967 2.040.489 1.336.055 103,8 25,2 203,0 65,5 

55 Odplačila dolga   260.000 566.667 567.000 1.110.000   217,9 100,1 195,8 
 Skupaj s 55 50.032.861 49.951.347 49.571.700 53.519.372 66.161.298 99,8 99,2 108,0 123,6 

Javnofinančni odhodki po letih

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Oc

2011

2012Leto

v €

Tekoči odhodki Tekoči transferi
Investicijski odhodki Investicijski transferi
Odplačila dolga

 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da se je proračun MO Kranj v obdobju od l. 1999 do 2012 povečal skoraj 
za štiri krat in da v tem obdobju stalno narašča delež namenjen investicijskem izdatkom. Če 
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upoštevamo, da med tekočimi odhodki od l. 2003 dalje izkazujemo tudi sredstva stanovanjskega sklada, 
ti pa vključujejo tudi sredstva namenjena investicijam, lahko tudi ugotovimo, da se delež tekočih 
odhodkov zmanjšuje še bolj kot je to razvidno iz grafa. 

Odhodki 2012
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39,9%
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Tekočih odhodkov predvidevamo za 14,3 mio EUR ali za 261 tisoč EUR več kot v 1. obravnavi). Za 
plače in prispevke zaposlenih je predvideno za 3,2 mio EUR, za izdatke za blago in storitve pa skupaj za 
dobrih 9 mio EUR sredstev (dobre 3,6 mio EUR za vseh vrst tekočega vzdrževanja, 1,3 mio EUR za 
pisarniški in splošni material in storitve, 1,4 mio EUR za energijo, vodo, komunalne storitve in 
komunikacije ter 0,9 mio EUR za druge operativne odhodke (215 tisoč EUR za sejnine; 192 tisoč EUR 
za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev,cenilcev, druge operativne odhodke 282 tisoč EUR…); 
277 tisoč EUR za kazni in odškodnine, 344 tisoč EUR za najemnine, 1.017 tisoč EUR za posebni 
material in storitve). Za plačila obresti po kreditnih pogodbah je predvideno 630 tisoč EUR, za sredstva 
rezerv pa 1.474 tisoč EUR (864 tisoč EUR za stanovanjski proračunski sklad ali 44 tisoč EUR več kot v 
1. obravnavi). 

V predloženem proračunu je tekočim transferom namenjeno že skoraj 23 mio EUR oz. 34,8 % vseh 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna. Subvencijam je namenjeno dobrih 1,9 mio EUR (900 tisoč 
EUR za subvencije mestnega potniškega prometa; 600 tisoč EUR za subvencioniranje najemnine javne 
komunalne infrastrukture, ker cene gospodarske javne službe ne pokrijejo predvidene višine najemnine 
oz. amortizacije; 258 tisoč EUR je sredstev za izvajanje javnih del, 158 tisoč EUR je subvencij v 
kmetijstvu). 

Največ transfernih sredstev je predvidenih v podskupini transferi posameznikom in gospodinjstvom 
(10,1 mio EUR oz. skoraj 1.067 tisoč EUR več kot v l. 2011). Od tega je večino sredstev (skoraj 8 mio 
EUR) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno, 510 
tisoč EUR je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 850 tisoč EUR za 
regresiranje oskrbe v domovih ter 160 tisoč EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne 
pomoči novorojencem je namenjeno 67 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih 
pa je zagotovljeno 31 tisoč EUR. 

Sredstev predvidenih za transfere neprofitnim organizacijam je planiranih za dobrih 1,5 mio EUR. 

Za druge tekoče domače transfere je skupaj predvideno dobrih 9,4 mio EUR. Največ, dobrih 9 mio EUR 
za transfere v javne zavode, 320 tisoč EUR pa je predvideno sredstev za plačilo zdravstvenega 
zavarovanja brezposelnim.  

Investicijski odhodki  so v predloženem proračunu načrtovani v višini dobrih 26,4 mio EUR ali 39,8 % 
vseh predvidenih izdatkov proračuna. Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z 
oceno realizacije za l. 2011 povečujejo za dobrih 9,9 mio EUR, v primerjavi s predvidenim zneskom v 
1. obravnavi pa za 2,7 mio EUR. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih namenskih 
sredstev. 

Za nakup zgradb in prostorov je predvideno skoraj 2 mio EUR sredstev, vsa pa so namenjena novim 
prostorom mestne knjižnice.  
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Nakupu opreme je namenjeno 1.458 tisoč EUR, kar je skoraj 1 mio EUR manj kot v l. 2011, v 
primerjavi s 1. obravnavo pa 465 tisoč EUR več (vse povečanje je vezano na projekt Grad Kieselstein – 
kompleks). Za opremo knjižnice je načrtovanih za 100 tisoč EUR sredstev, za projekt Križišča in 
krožišča je predvidenih za 180 tisoč EUR sredstev, za investicijsko vzdrževanje komunalne 
infrastrukture je namenjenih 150 tisoč EUR, za nakup opreme in pohištva uprave pa je namenjenih za 
137 tisoč EUR sredstev.  
 

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvideno dobrih 9,4 mio EUR ali 4,9 mio EUR več 
kot v l. 2011.  Dobre 6,4 mio EUR je predvideno za projekt Gorki (v NRP sta to projekta 40600172 
Komunalna infrastruktura Gorki II. Faza in 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja-2.faza), za projekt Oskrba s pitno 
vodo na območju zgornje Save-sp.Gorenjska 3.sklop pa skoraj 1,6 mio EUR. 
 

V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnove (9,5 mio EUR, v l. 2011 7,1 mio EUR) so 
sredstva  za  investicijsko vzdrževanje in izboljšave  v  višini  4,6 mio EUR  (v l. 2011 4,8 mio EUR). 
Največ je predvidenih sredstev za projekt REAAL (1,2 mio EUR), za investicijsko vzdrževanje 
vodovodov (434 tisoč EUR), 300 tisoč EUR za vzdrževanje in obnovo šol in 303 tisoč EUR za 
investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture. Za projekt Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza je 
planirano 648 tisoč EUR.          
Za obnove je predvideno skupaj za dobre 4,8 mio EUR sredstev, od tega največ 3,3 mio EUR za projekt 
Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza. 
          

Nakupu zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno dobrih 1.449 
tisoč EUR (v oceni za  l. 2011 je teh sredstev za slabih 800 tisoč EUR).  
 

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu 
inženiringu je namenjeno skupaj skoraj 2,5 mio EUR ali 1,1 mio EUR več kot je ocenjeno za l. 2011. 
 

Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu za l. 2012 (1.336 tisoč EUR) pomeni 
zmanjšanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2011 za 704 tisoč EUR in povečanje v primerjavi z l. 
2010 za več kot 331 tisoč EUR. 

Odhodki po programski klasifikaciji odhodkov občinskih proračunov: 

Če odhodke pogledamo po glavnih programih programske klasifikacije, je največ sredstev namenjenih 
programom 1302 Cestni promet in infrastruktura (skoraj 11,4 mio EUR), 1902 Varstvo in vzgoja 
predšolskih otrok (8,5 mio EUR), 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (6,4 mio EUR: 
podprogram Zbiranje in ravnanje z odpadki 0,4 mio EUR in podprogram Ravnanje z odpadno vodo 6,0 
mio EUR), 0603 Dejavnost občinske uprave (5,8 mio EUR), 1603 Komunalna dejavnost (5,7 mio EUR: 
podprogram Oskrba z vodo 4,4 mio EUR, Objekti za rekreacijo 0,5 mio EUR, Druge komunalne 
dejavnosti 0,6 mio EUR), 1805 Šport in prostočasne aktivnosti (4,4 mio EUR), 1803 Programi v kulturi 
(5,1 mio EUR), 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (dobre 3 mio EUR), 0703 Civilna zaščita in 
protipožarna varnost (2,6 mio EUR), 2004 Izvajanje programov socialnega varstva (1,8 mio EUR) in 
2201 Servisiranje javnega dolga (1,8 mio EUR). 

V strukturi odhodkov je opazna velika rast odhodkov na podprogramu 1902 Varstvo in vzgoja 
predšolskih otrok, ki so se od l. 2007 povečali skoraj za 4 mio EUR, delež v strukturi odhodkov pa se je 
v istem obdobju povečal iz 11,2 % na 12,9 %. Če pa pogledamo delež v odhodkih brez upoštevanja 
sredstev za projekte iz NRP ugotovimo, da se je delež povečal še veliko bolj (iz 17,3 % v l. 2007 na 21,8 
% v l. 2012). 

Pomen posameznih pomembnejših izrazov: 

- proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto; 
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- sprememba proračuna je akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega 
proračuna, ki ga župan občinskemu svetu predloži pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun 
nanaša; 
- rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim 
letom; 
- veljavni proračun je sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih župana;  
- finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna s katerim so predvideni 
njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto; 
- neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska 
uprava; 
- posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država 
oziroma občina; 
- prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, 
sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo 
proračunska sredstva; 
- področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v 
katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih 
neposrednih uporabnikov; 
- glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v  katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne 
cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci 
učinkovitosti in uspešnosti; 
- proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti  ali projekta ali del 
aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega 
uporabnika (v MO Kranj so proračunske postavke oblikovane na 3 nivojih; s tem smo ohranili 
primerjavo s staro strukturo proračuna: 
o 1. nivo so bivši programi MO Kranj 
o 2. nivo so bivši podprogrami MO Kranj in 
o 3. nivo so proračunske postavke uvedene s programsko klasifikacijo); 
- namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče 
leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na 
katerega se nanašajo, in proračun; 
- prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje 
kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja; 
- izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za 
odplačila glavnic dolga; 
- investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja 
investitorja; 
- investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov 
proračunskih sredstev (investitorjev); 
- ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov odgovarja na vprašanje kako se 
porabljajo javnofinančna sredstva; 
- programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo 
javnofinančna sredstva; 
- funkcionalna (COFOG) klasifikacija javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj 
se porabljajo javnofinančna sredstva; 
- državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za 
prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in 
sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. 
 
 
Odgovori in stališča do pripomb v 1. obravnavi: 

Komisije za turizem je opozorila na neskladnost zneska predvidenega v proračunu in v pogodbi 
za Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske in predlagala povečanje zneska za 
turistična društva. 
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Odgovor: V proračunu za leto 2012 so zagotovljena potrebna sredstva za izpolnitev pogodbenih 
obveznosti do Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske, sredstva za turistična društva pa so 
zagotovljena v enakem znesku kot v l. 2011. 
 

Komisije za krajevne skupnosti: 
Odgovori bodo podani na seji komisije za krajevne skupnosti. 
 

Igor Velov je povedal, da so vsi projekti prejšnjega mandata kljub pravnomočnim gradbenim 
dovoljenjem ustavljeni, to sta vrtec čira čara in tribuna. 

Odgovor: Trditev, da so vsi projekti iz prejšnjega mandata, kljub izdanimi pravnomočnimi gradbenimi 
dovoljenji, ustavljeni, ne drži. Vsi začeti projekti se nadaljujejo, nekateri so že dokončani, nekateri pa so 
tik pred zaključkom. Edini projekt iz prejšnjega mandata, ki je v mirovanju, je projekt izgradnje vrtca 
Čira-Čara 
 

Nada Mihajlović je predlagala, da se proračun za leto 2012 dopolni s postavko Gorenjska 
univerza v ustanavljanju in na njej zagotovi znesek v višini 1.000 €. 

Odgovor: Predlog je vključen v proračun. 
 

Smiljana Vončina Slavec je povedala, da bi bilo marsikaj v predstavitvi in razpravah 
brezpredmetno, če bi bili Svetu MOK predstavljeni projekti, ki so bili planirani in projekti, ki so 
v teku z naslednjo vsebino: kdo jih vodi, kdaj so bili začetki, v kakšni fazi so in seveda finančno 
sliko. Predlagala je usklajevalni sestanek vseh svetniških skupin. 

Odgovor: Usklajevalni sestanek je bil izveden dne 14.11.2011. 
 

Mag. Drago Štefe je povedal, da je za kolesarske steze in pločnike predvidenih premalo 
sredstev. 

Odgovor: Določene učinke pri odpravljanju arhitektonskih ovir na pločnikih in kolesarskih stezah bo 
prineslo sodelovanje Mestne občine Kranj v projektu Clear, ki je sofinanciran iz evropskih skladov. 
Mestna občina Kranj bo tudi v naslednjem proračunskem obdobju, skladno s finančnimi zmožnostmi, 
pristopila k spuščanju robnikov na pločnikih in kolesarskih stezah. 
 

Jure Kristan je opozoril, da je iz projekta izgradnje komunalne infrastrukture izpadel desni breg 
Save od Drulovke naprej. 

Odgovor: Desni breg Save res ne bo sofinanciran s strani kohezijskega sklada zato, ker aglomeracija ni 
večja od 2000 PE. Ker je Občina Medvode odstopila od projekta izgradnje čistilne naprave v Smledniku, 
smo naročili in že prejeli idejne zasnove rešitev, na podlagi katerih bo MOK sprejela odločitev, kako 
omenjeni problem reševati naprej. 
 

Alojz Gorjanc: 
- Menil je, da bi morali veliko več delati na povečanju prihodkov javnih zavodov, saj bi tako 
občino manj stali. Izpostavil je predvsem Zavod za šport in Prešernovo gledališče.  
Odgovor: Za kakršnokoli bistveno povečanje prihodkov zavoda bi morali popolnoma spremeniti sedanje 
pravice športnih klubov in uveljavitev rekreativnih programov (za športne panoge vezane na objekte, 
kjer je upravljalec zavod) za vse starostne kategorije. Za urejanje športnih objektov v ostalih občinah v 
regiji pa bi morali nabaviti dodatno mehanizacijo in kadre. 
Dodatni prihodki na Pokritem olimpijskem bazenu so tesno povezani s krčenjem pravic klubom v 
popoldanskem terminu. V dopoldanskem terminu ponujamo programe za osnovne in srednje šole v 
ostalih občinah v regiji.  
V Športni dvorani Planina so možni dodatni prihodki samo s krčenjem pravic klubom.  
Športni park Stražišče bi lahko bil rekreacijski center, vendar je predpogoj ureditev dodatnih garderob in 
sanitarij za rekreativna igrišča. 
Urejanje nogometnih igrišč v regiji pogojuje dodatna mehanizacija in zaposlitev novih delavcev. 
Prešernovo gledališče Kranj je v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče 
Kranj (Ur.l. RS, št 37/2009 UPB) registrirano za umetniško uprizarjanje in ustanovljeno, da skrbi za 
predstavitev kvalitetne umetniške produkcije z organizacijo gostovanj domačih in tujih gledališč ter 
ustvarjalcev s področja uprizoritvenih dejavnosti. 
V skladu s tem jim Ministrstvo RS za kulturo (MK) namenja tudi sredstva za program. 
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Ker so v letu 2009 pristopili k nekoliko bolj komercialnemu programu, jim je Ministrstvo za kulturo 
takoj zmanjšalo sredstva za program za 40.000,00 €.  
Ker gledališče prejema sredstva za program samo od MK, bi uprizarjanje komercialnih predstav 
pomenilo dodatno zmanjševanje sredstev, kar bi popolnoma onemogočilo njihovo delovanje. 
Obiskovalci so zelo kritični in zelo razslojeni in daleč od tega, da bi si želeli zgolj komedije. Tako 
skušajo v program vključiti vse zvrsti predstav. 
- Zmotila ga je postavka čiščenje košev pasjih iztrebkov, ki ga plačuje občina. Že pred leti je 
predlagal, da bi uvedli takse na pse, ki bi bile namenjene čiščenju ter pasjemu zavetišču. 
Po Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/2007 – UPB2)  lokalne skupnosti zlasti rešujemo 
problematiko zapuščenih živali (zagotavljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v 
zavetišču). Tudi Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj  (Uradni list RS, št. 60/2010 in 69/2010) 
obravnava živali v dveh členih. Med drugim določa, da je skrbnik živali dolžan za živaljo počistiti 
iztrebke na javnih površinah. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje 
iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu. Vsak skrbnik živali je v urbanem okolju dolžan 
uporabljati označene koše, ki so namenjeni takim odpadkom. Za nadzor nad izvajanje tega so pristojni 
medobčinski redarji.  
Predlagana uvedba takse na pse zaenkrat ni mogoča, ker v predpisih, ki urejajo obravnavano 
problematiko, naj si bo to zakon o zaščiti živali ali zakon o varstvu okolja, ni podlage za tovrsten ukrep. 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je namreč zato razveljavilo Odlok Občinskega sveta Mestne 
občine Koper o občinski taksi na posest psov.   

- Predlagal je, da bi mesto Kranj podzidali z podzemno garažo.  
Odgovor: Idejna zasnova (IDZ-urbanistični predlog) za izgradnjo glasbenega šolskega centra in garažne 
hiše Pungert-Kranj, št. 122/11/IDZ, projektanta Cirila Oblaka, univ.ing.arh., predvideva dostop do 
podzemnih garaž iz Savske ceste in izgradnjo dostopne ceste po kanjonu reke Kokre. V telefonskem 
razgovoru z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, je bilo opozorjeno, da na predmetni 
predlog ne bodo dali pozitivnega soglasja. Iz tega razloga ocenjujemo, da predlagana idejna zasnova, že 
v samem začetku ne bi dobila pozitivne odločitve organov, ki sodelujejo v postopku. 
 

Alojzij Potočnik je izpostavil vprašanje socialnih pravic, ki jih bo potrebno resno premisliti, 
predvsem pa bo potrebno imeti nad njimi zelo resno revizijo in kontrolo, da se ne bodo socialne 
pravice zlorabile. 

Odgovor: Pri zagotavljanju socialnih pravic občina upošteva: 
1. Finančne zmožnosti občine, 
2. Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj od 2008 do 2023 in 
3. Zakon o socialnem varstvu, ki nalaga financiranje iz proračuna občine za razvojne in 
dopolnilne programe pomembne za občino. 
Programi (vsebujejo različne socialne pravice), pomembni za občino so opredeljeni v Strategiji in jih 
občina sofinancira. To so Zavetišče za brezdomce, Škrlovec, Razdelilnica hrane, Center za odvisnosti, 
Reintegracijski center, denarne socialne pomoči, Varna hiša, materinski dom. Da pa se socialne pravice 
ne bi zlorabile sodelujemo z izvajalci programov in jih spremljamo preko poročil, dogovarjanj, 
usklajevanje, raznih navodil.  
Pri starejši populaciji mora  občina zagotavljati: 
– Pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je 
upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen . Storitev imamo organizirano v Domu 
upokojencev Kranj. V skladu z Nacionalnim programov socialnega varstva do leta 2010 naj bi se pomoč 
na domu zagotovila: za najmanj 3 % oseb, starih 65 in več let ter za najmanj 0,05 % drugih odraslih 
oseb, ki potrebujejo pomoč na domu ali mobilno pomoč zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, 
hude bolezni ali iz drugih razlogov. To za Mestno občino Kranj pomeni zagotovitev pomoči na domu za 
najmanj 260 občanov, kar bi pomenilo zaposlenih 52 oskrbovalk, vodjo in koordinatorja. V MOK smo 
začeli z 4,5 oskrbovalkami in vsako leto v skladu s finančnimi zmožnostmi proračuna in potrebami 
povečujemo število oskrbovalk. Tako smo sedaj prišli do 28 oskrbovalk, vodjo in koordinatorja. 
Strategija pa predvideva razvijanje javne službe pomoči na domu z večjim številom zaposlenih in s tem 
nudenja pomoči na domu večjemu številu uporabnikov.  
Pogled naprej: Še naprej bomo število oskrbovalk povečevali v skladu z zmožnostmi proračuna, stanjem 
na terenu in usmeritvami države. S programom pomoči na domu zmanjšujemo pritisk na domove za 
ostarele in rešujemo stisko starih, ki ne morejo več sami oz. s pomočjo svojcev v celoti skrbeti zase. 
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Stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti 
oproščen plačila: Pri institucionalnem varstvu je občina zadolžena (do)plačevati stroške oskrbe. Stroški 
oskrbe pa se iz leta v leto povečujejo, saj je vedno več ljudi z manjšimi pokojninami in tako dosedanje 
izkušnje kažejo, da je vsako leto v povprečju indeks rasti 111. Pogled naprej: v skladu z zakonodajo 
bomo plačevali oskrbne stroške (postopke vodi in izdaja odločbe CSD, občina je plačnik). 
 

Investicije v domove: Mrežo institucionalnega varstva je dolžna razvijati država (strategija). Mestna 
občina Kranj je zainteresirana, da se na njenem območju razvija tudi mreža institucionalnega varstva, 
zato smo že v preteklosti in bomo še v naprej sofinancirala širitev kapacitet v okviru finančnih 
zmožnosti same občine in obsegu, ki ga država pričakuje od lokalne skupnosti. Sodelujemo z Domom 
upokojencev Kranj in njihovo vizijo, katera predvideva prenovo prizidka, v kolikor bomo v teh kriznih 
časih v Mestni občini Kranj finančno zmogli pokriti 15% delež te investicije. Zakonsko to nismo dolžni, 
vendar gre za naše občane, ki so v veliki stiski, ko ostanejo sami in so nezmožni poskrbeti zase. Iz 
strategije pa izhaja nadgradnja obstoječega Doma upokojencev Kranj (kot krajevno medgeneracijski 
center, povečanje kuhinje za razvoz kosil, svetovalno informativna služba za vse storitve na enem mestu 
in ureditev prostorov za službo pomoči na domu – pri tem so bili prostori za službo pomoči na domu že 
urejeni; ostalo se bo urejalo v skladu z spremembami v zakonodaji, ki bodo sledile finančnimi 
zmožnostmi vseh vpletenih partnerjev  investicije). 
Poleg tega nudimo možnost zunanjim izvajalcem institucionalnega varstva (npr. ponudili smo zemljišče 
za enoto Zavoda Hrastovec, ki pa ga na žalost država ni sprejela kot ustreznega). Strategija namreč 
predvideva več manjših domov za starejše (skupaj okoli 150 postelj do 2013) in izdelavo  študije razvoja 
domskih zmogljivosti po l. 2013. 
Pogled naprej: sodelovanje z Domom upokojencev Kranj; izdelava študije se načrtuje za proračunsko 
leto 2013 ali 2014; sodelovanje z možnimi ponudniki investicij za institucionalno varstvo. 
 

Varovana stanovanja (izhajajo iz strategije), kjer zasebni sektor zagotavlja ta stanovanja. 
 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (zakonska dolžnost in strategija). Preko javnega razpisa 
sofinanciramo nevladne organizacije, ki izvajajo programe za samopomoč, medgeneracijsko pomoč in 
individualno družabništvo za starejše. Na podlagi javnega razpisa sofinanciramo društva upokojencev. 
Programe za starejše izvaja tudi OZRK. Programi pa so odraz potreb na terenu. 
Pogled naprej: zagotavljanje proračunskih sredstev nevladnim organizacijam v skladu z zmožnostmi 
proračuna za izvajanje programov za starejše, saj društva s prostovoljnim delom na najboljši možni 
način oplemenitijo sredstva, ki jih dobijo iz proračuna za razvijanje programov. 
 

Mag. Hermina Krt je izpostavila indeks rasti odhodkov iz 2010 na 2011 v višini 127 in indeks 
glede na predlagani plan, ki je 112 ter indeks odhodkov javne uprave v višini 122. 

Odgovor: Indeksa rasti odhodkov 127 (osnutek proračuna 2012 v primerjavi z realizacijo 2010) in 112 
(osnutek proračuna 2012 v primerjavi z oceno realizacije 2011) sta oba predvsem posledica bistveno 
povečanih investicijskih odhodkov v primerjavi z l. 2010. Indeks investicijskih odhodkov osnutka 
proračuna 2012 v primerjavi z realizacijo l. 2010 je 151, indeks na oceno realizacije 2011 pa 124!  
Indeks odhodkov javne uprave v višini 122 je indeks primerjave osnutka proračuna za l. 2012 v 
primerjavi z oceno realizacije l. 2011, in sicer po funkcionalni (COFOG) klasifikaciji odhodkov. 
Nominalno ta indeks pomeni povečanje odhodkov javne uprave za slaba 2,2 mio EUR. Temu povečanju 
največ prispevajo dodatni stroški zadolževanja (odplačilo glavnic in obresti) v višini dodatnih 930 tisoč 
EUR in 560 tisoč EUR sredstev na postavkah splošne proračunske rezervacije, ki se v (oceni) realizacije 
ne izkazuje. 
 

Vprašala je tudi, ali se je možno se pogovarjati o obdavčitvi neaktivnega premoženja, ki ga je v 
starem Kranju ogromno in kateri so tisti prihodki, ki bi jih še lahko pripeljali v proračun. 

Odgovor: Glede neaktivnega premoženja vsi že nekaj časa pričakujemo, da bo to vsaj v določeni meri 
rešil novi zakon o davku na nepremičnine. Glede prihodkov, ki bi jih lahko še pripeljali v proračun, pa 
bo občinska uprava poskušala čim več projektov prijavljati na razpise za EU sredstva in sredstva 
državnega proračuna; dodatne prihodke pa je možno ustvariti tudi s prodajo premoženja, ki ga občina ne 
potrebuje. 
 

Glede letošnje zadolžitve v višini 10 mio € je želela specifikacijo porabe teh sredstev. 
Odgovor: Novi zakon o financiranju občin ne predvideva namenskosti zadolževanja občin v smislu 
zadolževanja za povsem določene projekte, predpisuje pa, da se občina sme zadolžiti za investicije 
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predvidene v občinskem proračunu (Načrt razvojnih programov – NRP). Zaradi navedenega je groba 
specifikacija razvidna iz ocene realizacije za l. 2011, natančna pa bo ob predložitvi zaključnega računa 
proračuna za l. 2011.  
 

Nataša Robežnik je predlagala, da se v duhu racionalizacije opravi revizija poslovanja vseh 
javnih zavodov v Mestni občini Kranj. 

Odgovor: Medobčinska služba notranje revizije opravlja revizijo javnih zavodov, vendar ne more 
opraviti vsako leto revizije v vseh zavodih. Prednostno opravlja revizijo v tistih zavodih, kjer je dana 
pobuda za revizijo ali so zaznane nepravilnosti. 
V l. 2011 bomo pripravili analizo možnosti ustanovitvi skupne službe za vzdrževanje objektov javnih 
zavodov na področju tehničnega kadra (hišniki), ki bi si lahko medsebojno pomagali pri izvajanju 
manjših vzdrževalnih delih. 
 

Mag. Alenka Bratušek je izpostavile strošek dela oz. plače in druge izdatke zaposlenim. V letu 
2012 naj bi se v primerjavi z letom 2010 povečali za 10 %, kar je v neskladju s kadrovskim 
načrtom, ki predvideva zmanjšanje zaposlenih za 14 od konca leta 2010 do konca leta 2012. 

Odgovor: Indeks 109,81 je primerjava med osnutkom proračuna za l. 2012 in realizacijo l. 2010. Ta 
indeks je predvsem posledica dejstva, da se je v l. 2010 v obdobju 01.06. – 01.09. na MO Kranj 
zaposlilo 7 zaposlenih (v 2. polovici l. 2010 sta bili dve prekinitvi delovnega razmerja) in z 18.11.2010 
tudi župan funkcijo opravlja poklicno. V samem gradivu pa je zapisano tudi, da v proračunu 2012 
načrtujemo odpravnine za 7 uslužbencev istočasno pa tudi plače za celo leto, ker ne moremo vedeti kdaj 
bo dejansko prišlo do prekinitve delovnega razmerja zaradi upokojitve. 
 
Predlogi sklepov: 

Predlagam, da Svet Mestne občine Kranj po obravnavi sprejme naslednje sklepe: 

1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 z obrazložitvami. 
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2012 do l. 2015. 
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2012. 
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in 
kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2012. 
5. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2012. 
6. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2012 z obrazložitvijo. 
7. Sprejme se razdelilnik  sredstev  krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l. 
2012. 
8. Sprejmejo  se  kriteriji  za  delitev sredstev za redno vzdrževanje  občinskih cest, meteorne 
kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin izven mestnih 
krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2012; 
9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2012 se določijo v skupni višini 86.500,00 EUR 
oziroma 218,43 EUR /svetnik/mesec. 
 

                                                                                                                        Mohor Bogataj 

                                                                                                                            Ž U P A N  

 

 

Priloge: 

 Stran 
• Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2012                           1 
• Izkazi za l. 2012:  

o        Splošni del proračuna 7 
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o        Posebni del proračuna 21 
o        Načrt razvojnih programov 93 

• Obrazložitve proračuna MO Kranj za l. 2012: 121 
- Obrazložitev splošnega dela 127 
- Obrazložitev posebnega dela 153 
- Obrazložitev načrta razvojnih programov 229 
- Obrazložitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti 255 
- Kadrovski načrt 337 

• Proračunski stanovanjski sklad – finančni načrt z obrazložitvijo 341 
• Merila za razdelitev sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost v 

letu 2012; 345 

• Kriteriji za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje občinskih cest, meteorne 
kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in  zelenih 
površin v izven mestnih krajevnih skupnostih za proračunsko leto 2012; 315 

• Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in kapitalskimi 
deleži v finančnih institucijah v l. 2012 347 

  
 


