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MESTNA OBČINA KRANJ 

Oddelek za splošne zadeve  

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 03, fax. 04/ 237 31 07 

 

 

Datum:  22.07.2009 
 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

PROGRAM 90 – PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD 

 

1.1.  Obrazložitev posameznih izdatkov 

 

9009 PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD 

 
 
I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  
 
1. POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV FINANČNEGA NAČRTA OBDOBJU 

JANUAR - JUNIJ 2009 

 
Na področju stanovanjskega gospodarstva smo si v letu 2009 glede na obseg proračunskih 
sredstev kot cilj zadali predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj 
oziroma stanovanjskih hiš in pridobitev čim več novih stanovanj z novogradnjo in odkupi. 
 

    402 Izdatki za blago in storitve 
Na kontu 402 je bilo porabljenih 156.454 EUR oziroma  37,0 % proračunskih sredstev za 
čistilni material in storitve, drugi splošni material in storitve (upravljanje), električno energijo, 
porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve,  odvoz smeti, tekoče 
vzdrževanje stanovanjskih objektov, zavarovalne premije za objekte, plačilo storitev 
organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in drugi operativni stroški. Sredstva bodo 
zadoščala za kritje stroškov v drugem polletju 2009.  
 

    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Na kontu 411 je bilo porabljenih 55.233 EUR oziroma 38,9 % proračunskih sredstev za 
subvencioniranje neprofitnih najemnin in obratovalnih stroškov stanovanj. Preostala sredstva 
bodo porabljena v drugem polletju 2009.  
 

    420 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacije 
Na kontu 420 je bilo porabljenih 123.010 EUR oziroma 32,9 % planiranih proračunskih 
sredstev. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinskih 
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stanovanj, investicijski nadzor, načrti in druga projektna dokumentacija. Sredstva bodo 
zadoščala za kritje stroškov v drugem polletju 2009.  
 

 

II. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

     V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2009 

 

 

9009 PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD 

 

 

40690001 Stanovanjski blok Struževo 

 
Proračunska sredstva v višini 22.830 EUR so bila porabljena za plačilo zadnje situacije in 
izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo večstanovanjskega bloka v Struževem. 
 

40690004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj 

 
Proračunska sredstva v višini 100.179 EUR  so bila porabljena za obnovo občinskih 
stanovanj, in sicer za obnovo kopalnic, menjavo oken in vhodnih vrat, popravilo in obnovo 
tlakov, izvedbo centralnega ogrevanja oziroma popravilo fasad. Porabljenih je bilo 28,6 % 
proračunskih sredstev, preostala sredstva pa bodo porabljena v drugem polletju letošnjega 
leta.  
 

                                                                       
Pripravil: 
TOMO BRADAŠKA, ing.gradbeništva 
 

  TATJANA HUDOBIVNIK, univ.dipl.prav. 

  vodja Oddelka za splošne zadeve 
 
 

 

 
 
 


