
  
 Župan  
  
 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  
 T: 04 2373 101   F: 04 2373 106 
 E: tajnistvo.zupana@kranj.si   S: www.kranj.si 

  
 
 

1 | 2 

 

 
 
 

 
 

Številka:     020-20/2022-9 
Datum:      22.6.2022 
 
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 40621035 GJI na območju 
OPPN PC Hrastje planirana lastna sredstva za nakup zemljišč. Ker se bo s komasacijo večji delež zemljišč v 
sklopu OPPN zložila in ponovno razdelila med prejšnje lastnike z zaokroženimi celotami, se lahko ta sredstva 
v višini 1.185.000,00 EUR prerazporedijo. Nadalje so bila na NRP 40720001 Energetska sanacija občinskih 
objektov-2. faza, PP 141001 Obnovljivi viri energije, podkontu 431300 Investicijski transferi privatnim 
podjetjem, planirala lastna sredstva za izvedbo energetske sanacije občinskih objektov. Ker v letošnjem letu 
s strani Ministrstva za infrastrukturo ne bo razpisa za energetsko prenovo stavb za pridobitev nepovratnih 
sredstev, se lahko sredstva na projektu Energetska sanacija občinskih objektov-2. faza v višini                       
50.000,00 EUR, prerazporedijo. 
 

Skladno z zgoraj navedenim mestna uprava svetnikom in svetnicam Mestnega sveta Mestne občine Kranj 
predlaga, da se sredstva na NRP-jih predvidijo s prerazporeditvijo sredstev proračuna za leto 2022, v okviru 
naslednjih proračunskih vrstic, in sicer: 
 

1. 
- iz NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 

občinskih cest, podkonta 420600 Nakup zemljišč, se lastna sredstva v višini 1.185.000,00 EUR  
prerazporedijo, zato ker se bo s komasacijo večji delež zemljišč v sklopu OPPN zložila in ponovno 
razdelila med prejšnje lastnike z zaokroženimi celotami; 

 

- na NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, podNRP 40619131 P7: Obstoječe omrežje 
Koroška cesta – Železniška postaja Kranj, PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 462.000,00 EUR, iz razloga povišanja 
cen materialov na trgu in; 

 

- na NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave 
med Planino in PC Hrastjem, PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420401 
Novogradnje, v višini 723.000,00 EUR, iz razloga povišanja cen materialov na trgu.  

 
2.  
 iz NRP 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2. faza, PP 141001 Obnovljivi viri energije, 

podkonta 431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem, se sredstva v višini 50.000,00 EUR 
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prerazporedijo, ker v letošnjem letu s strani Ministrstva za infrastrukturo ne bo razpisa za energetsko 
prenovo stavb; 
 

- na NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, PP 111001 Investicije in invest.transfer-izobraževanje, 
podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 50.000,00 EUR, iz razloga povišanja cen 
na trgu za že planirana dela na OŠ Predoslje za izvedbo zamenjave svetil in za izvedbo razvoda elektro 
inštalacij. Povezano z navedenimi deli so se posledično pokazala še dodatna dela, ki obsegajo sanacijo 
lesenega stropa. 

 
Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji: 
 

SKLEP: 
 
1. 
- iz NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 

občinskih cest, podkonta 420600 Nakup zemljišč, se lastna sredstva v višini 1.185.000,00 EUR  
prerazporedijo; 
 

- na NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, podNRP 40619131 P7: Obstoječe omrežje 
Koroška cesta – Železniška postaja Kranj, PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 462.000,00 EUR in; 
 

- na NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621016 P2: Ureditev kolesarske 
povezave med Planino in PC Hrastjem, PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
podkonta 420401 Novogradnje, v višini 723.000,00 EUR. 

 
 
2.  
 iz NRP 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2. faza, PP 141001 Obnovljivi viri energije, 

podkonta 431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem, se sredstva v višini 50.000,00 EUR 
prerazporedijo, ker v letošnjem letu s strani Ministrstva za infrastrukturo ne bo razpisa za energetsko 
prenovo stavb; 
 

- na NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, PP 111001 Investicije in invest.transfer-izobraževanje, 
podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 50.000,00 EUR, iz razloga povišanja 
cen na trgu za že planirana dela na OŠ Predoslje za izvedbo zamenjave svetil in za izvedbo razvoda 
elektro inštalacij. Povezano z navedenimi deli so se posledično pokazala še dodatna dela, ki obsegajo 
sanacijo lesenega stropa. 

 
 
Pripravila: 
Marija Štefe 
URPSP, Oddelek za projekte 
 
 
 
 
Vodja urada za razvoj, pametno 
skupnost in projekte 

  
Matjaž Rakovec 
Župan 

Tomaž Lanišek    
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