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Številka:  160-59/2019-81-(40/30/08) 
Datum:   3. 3. 2021 
 
Zadeva:  Prerazporeditev sredstev – investicijski transfer javnim zavodom – Kranjski vrtci 
 
 
V skladu s 5. in 6. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 o prerazporeditvah, ki 
presegajo pravice župana, odloča Mestni svet Mestne občine Kranj. 
 
Svetnica Sandra Gazinkovski – Lista za razvoj Kranja je podala predlog za povečanje sredstev na kontu 
Investicijski transferi Kranjskih vrtcev. Sredstva v višini 70.000 € bodo Kranjski vrtci namenili ureditvi dela 
podstrešja v enoti Najdihojca. S tem bodo pridobili sobe za izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke 
s posebnimi potrebami, ki jih imajo zaradi novega Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s 
posebnimi potrebami, iz leta v leto več. Prostore bi lahko koristili tudi kot izolacijski prostor, v času 
epidemije Covid 19  za izolacijo posameznega »mehurčka«, v nadaljevanju pa za izolacijo v primeru pojava 
nalezljivih bolezni. 
 
Sredstva v višini 70.000 € je možno prerazporediti na postavko 120301 Kranjski vrtci, NPR 40719021 Vrtci 
– Investicijski transfer, podkonto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom iz postavke 160301 
Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, podkonta 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, ker je bil sprejet  Zakon o finančni razbremenitvi občin, s katerim 
od 1.1.2021 dalje plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje prevzame država.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 
 

SKLEP 
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 se zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za ureditev dela 
podstrešja v enoti Najdihojca izvede prerazporeditev sredstev kot sledi: 
 

- iz PP 160301 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, podkonta 413105 Prispevek v ZZZS za 
zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine  

- na PP 120301 Kranjski vrtci, NPR 40719021 Vrtci – Investicijski transfer, podkonto 432300 
Investicijski transferi javnim zavodom v višini 70.000 €.  

 
Pripravila: 
Darja Veternik, višja svetovalka                                                            
 
 
Tanja Hrovat       Matjaž Rakovec 
vodja Urada za družbene dejavnosti                                        ŽUPAN 
 

Svetnice in svetniki 
Mestni svet  
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