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Številka: 600-67/20212- 4 (403003) 
Datum: 14.6.2021 
 
 
Zadeva: Predlog odprtja novega NRP  Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj in prerazporeditev sredstev za 
izvedbo  
 
 
V skladu s 6. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 (v nadaljevanju: odlok) se lahko 
v NRP uvrsti nov projekt le s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK). Skladno 
s 5. členom odloka o prerazporeditvah, ki presegajo pravice župana, odloča Mestni svet MOK. Skladno z 
odlokom predlagamo prerazporeditev sredstev iz NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica: 121001 
Investicije in invest. transfer, podkonto 420401 Novogradnje, na nov NRP  Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj 
skladno z obrazložitvijo v nadaljevanju. 
 
Zaradi povečanega števila vpisa in zaradi prostorske stiske je potrebno nujno pričeti z izdelavo projektne 
dokumentacije, ki bo podlaga za izvedbo dozidave objekta OŠ Helene Puhar Kranj. Glede na število 
vpisanih otrok je nujno zagotoviti dve dodatni učilnici, računalniško učilnico, ženski in moški wc in 
večnamenski prostor. Glede na prostorske možnosti ocenjujemo, da bi se lahko dodatni prostori zagotovili 
v SZ delu objekta in sicer v 1. nadstropju omenjene šole.  
 
Skladno z zgoraj navedenim mestna uprava predlaga, da se na: 
- NRP Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj, proračunsko postavko 111001 Investicije in invest. transfer- 

izobraževanje, konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija prerazporedi 34.000,00 EUR, 
konto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije prerazporedi 3.000,00 EUR, skupaj 37.000,00 
EUR 

 
 iz vira kot sledi: 
 
- Iz NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica, proračunske postavke: 121001 Investicije in invest. 

transfer, podkonto 420401 Novogradnje  v višini 37.000,00 eur. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 
 

SKLEP: 
 
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2021 se uvrsti nov projekt Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj  in 
opravijo prerazporeditve:  
 
Na NRP Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj, proračunsko postavko 111001 Investicije in invest. transfer- 
izobraževanje, konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija se prerazporedi 34.000,00 EUR, 
konto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije se prerazporedi  3.000,00 EUR, skupaj 37.000,00 
EUR 
 
iz  



 
NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica, proračunske postavke: 121001 Investicije in invest. transfer, 
podkonto 420401 Novogradnje,  v višini 37.000,00 eur. 
 
 
Pripravila: 
Simona Božjak 
 
 
 
Tanja Hrovat                  Matjaž Rakovec 
vodja Urada za družbene dejavnosti              župan Mestne občine Kranj 

 
 
Poslano:  

- Svet Mestne občine Kranj 
- Arhiv – tu 
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