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1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA MO KRANJ  
     ZA  L. 2004   

 
Predloženi predlog splošnega dela proračuna MO Kranj za l. 2004 je pripravljen v skladu z 
določili ZJF. Ta v svojem 10. členu (2.odstavek) določa, da splošni del proračuna sestavljajo: 

- skupna bilanca prihodkov in odhodkov, 
-  račun finančnih terjatev in naložb ter 
-  račun financiranja. 

Isti člen ZJF v svojem 5. odstavku določa, da se v splošnem in posebnem delu proračuna 
mora prikazati: 

- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto 
- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto in  
- načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 

 
1.1. OBRAZLOŽITEV KONSOLIDIRANIH IZKAZOV  
 
KONSOLIDIRANI PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA MO KRANJ PO LETIH: 

  v 000 Sit 
 
      

Leto Prihodki Odhodki       
1995* 3.223.405 2.398.726       
1996* 2.957.149 3.376.168       
1997* 3.577.094 3.648.091       
1998* 3.744.637 4.071.511       
1999 3.989.299 3.986.968       
2000 4.515.427 4.352.988       
2001 6.509.371 5.870.776       
2002 6.269.972 7.003.367       

ocena2003 7.370.905 7.093.063       
plan 2004 7.932.019 8.474.566       

* = fakturirana realizacija      
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Iz predloženih konsolidiranih izkazov MO Kranj za l. 2004 je razvidno, da je znesek vseh 
načrtovanih prihodkov in drugih prejemkov dobrih 7.932 mio SIT, odhodkov in drugih 
izdatkov pa načrtujemo za dobrih 8.474 mio Sit.  
 
Večino vseh prihodkov in drugih prejemkov proračuna predstavljajo javnofinančni prihodki, 
ki jih v l. 2004 načrtujemo v višini dobrih 7.698 mio Sit, izkazani pa so v konsolidirani 
bilanci prihodkov. V primerjavi z oceno realizacije proračuna za l. 2003 se leti povečujejo za 
7,8 %. Večino vseh predvidenih prihodkov predstavljajo prihodki, ki jih realizira direktno 
občinska uprava. Krajevne skupnosti  kot  neposredni  uporabniki  načrtujejo realizacijo 
skupaj le  okrog 120 mio SIT lastnih prihodkov, kar predstavlja le 1,5 % vseh javnofinančnih 
prihodkov proračuna. 
 
Konsolidirani javnofinančni prihodki in odhodki po letih   
    v 000 Sit    

   Ocena Plan    
  2001 2002 2003 2004  Indeks   
  1 2 3 4 2/1 3/2 4/3 

Prihodki 6.303.798 6.158.192 7.265.611 7.829.571 97,7 118,0 107,8 
Odhodki 5.858.583 6.985.867 7.088.063 8.474.566 119,2 101,5 119,6 

Javnofinančni prihodki in odhodki po letih
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Podrobnejša obrazložitev vseh prihodkov in drugih prejemkov proračuna ter globalna 
obrazložitev odhodkov in drugih izdatkov proračuna je podana pod točko 1.2. Obrazložitev 
izkazov MO Kranj kot neposrednega uporabnika proračuna.  
 
Predvideni javnofinančni odhodki proračuna MO Kranj za l. 2004 znašajo 8.474 mio SIT in 
se v primerjavi z l. 2003 povečujejo za 1.001 mio Sit oz. za 14 %. Izkazani so v konsolidirani 
bilanci odhodkov. Od načrtovanega zneska javnofinančnih odhodkov krajevne skupnosti 
načrtujejo skupaj za dobrih 327 mio SIT odhodkov ali le 3,9 % vseh predvidenih 
javnofinančnih odhodkov za naslednje leto. 
 
V  konsolidiranem  računu  finančnih terjatev in naložb v l. 2004 načrtujemo za dobrih 
102 mio Sit vrnjenih posojil.  
 
Razlika med načrtovanimi odhodki in drugimi izdatki  ter prihodki in drugimi prejemki 
proračuna v skupni višini dobrih 542 mio SIT, se pokriva s presežkom prihodkov in drugih  
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prejemkov  proračuna  nad  odhodki  in  drugimi  izdatki  proračuna  iz preteklih let. Za 
preostalo razliko pa do višine 180 mio Sit predvidevamo tudi zadolževanje kar je razvidno v 
konsolidiranem računu financiranja in tudi računu financiranja MO Kranj kot 
neposrednega uporabnika proračuna. 
 
Predvideno zadolževanje še ne pomeni tudi dejanskega najemanja posojila, ker za to še niso 
izpolnjeni pogoji, ki jih določa Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (UL RS št. 30/2000). 
Ta v svojem 4. členu določa, da mora občina, ki se namerava zadolžiti, Ministrstvu za finance 
posredovati zahtevo za izdajo soglasja k zadolžitvi. K zahtevi morajo med drugim biti 
predloženi tudi: 
 

• odlok o proračunu občine za tekoče leto, 
• odlok o zaključnem računu proračuna občine za preteklo leto in  
• sklep občinskega sveta o potrditvi namena financiranja ter 
• načrt predvidenega odplačila dolga. 
 

Glede na zgoraj navedeno je postopek zadolževanja možno pričeti šele v sredini l. 2004 oz. po 
potrditvi zaključnega računa proračuna MO Kranj za l. 2003. Predvidevamo, da bo Svet MO 
Kranj odlok o zaključnem računu obravnaval na seji konec maja, istočasno pa bi sprejeli tudi 
sklep o potrditvi namena financiranja. 
 
                                                                                         Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.                                   
                                                                                NAČELNIK ODDELKA ZA FINANCE  
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