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Številka:     020-20/2022-6 

Datum:      10.6.2022 

 

Zadeva:     Prerazporeditev sredstev  

 

V skladu s 5. in 6. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 (v nadaljevanju: Odlok) o 

prerazporeditvah, ki presegajo pravice župana, odloča Svet Mestne občine Kranj. Cilj prerazporeditve 

proračunskih sredstev je zagotovitev finančnih sredstev za realizacijo projekta. Sklep o prerazporeditvi ne 

bo imel dodatnih finančnih posledic na proračun, saj gre le za prerazporejanje pravic porabe v okviru 

sprejetega proračuna za leto 2022. 

 

Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) je v proračunu za leto 2022 na NRP 40620001 Obnova Kidričeve 

ceste, PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkontu 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija  planirala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo podhoda pod Kidričevo 

cesto. Ker se bo izdelava predmetne projektne dokumentacije naročila preko projekta Elena, ta sredstva na 

projektu Obnova Kidričeve ceste niso več potrebna in se lahko v višini 35.600, 00 EUR prerazporedijo.   

 

Skladno z zgoraj navedenim mestna uprava svetnikom in svetnicam Mestnega sveta Mestne občine Kranj 

predlaga, da se sredstva na NRP-ju predvidijo s prerazporeditvijo sredstev proračuna za leto 2022, v okviru 

naslednjih proračunskih vrstic, in sicer: 

 

- iz NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste, PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 

podkonta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, se sredstva v višini 35.600,00 EUR 

prerazporedijo, saj se bo izdelava projektne dokumentacije za projekt Obnova Kidričeve ceste naročila 

preko projekta Elena; 

 

- na NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, PP 231101 Taksa za 

obremenjevanje vode, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 35.600,00 EUR, 

za izvedbo sanacije meteorne kanalizacije na delu ceste Srednja vas - Goriče, kjer Elektro Gorenjska d.d. 

polaga nov zmogljivejši elektro kabel. Istočasno je bilo ugotovljeno, da je obstoječa meteorna 

kanalizacija v slabem stanju, zato jo je smiselno sanirati.  

 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji: 

 

 

SKLEP: 

 

- iz NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste, PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih 

cest, podkonta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, se sredstva v višini                 

35.600,00 EUR prerazporedijo; 

Svetnice in svetniki 
Mestni svet Mestne občine Kranj 
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- na NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, PP 231101 Taksa za 

obremenjevanje vode, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini                

35.600, 00 EUR. 

 

 

 

Pripravila: 

Marija Štefe 

URPSP, Oddelek za projekte 

 

 

 

 

 

Vodja urada za razvoj, pametno 

skupnost in projekte 

  

Matjaž Rakovec 

Župan 

Tomaž Lanišek    
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