MESTNA OBCINA KRANJ

Zupan
Siovenski trg ~, 4000 Kranj
• T: 04 2373101
• F: 04 2373107
• E: mok@kranj.si
• 5: www.Kranj.si

Stevilka: 032-34/2015-24-42/01
Datum: 9.3.2017

SVET MESTNE OSCINE KRANJ

Zadeva: Odgovori na svetniska vprasanja

Na 25. seji dne 22.2.2017 je svetnik mag. Andrej Sustersic povedal, da so vsi svetniki in
svetnice so dobili pismo Sveta starsev, Sveta sole in vodstva Osnovne sole Simona
Jenka 0 resnih prostorskih tezavah sole. Prosil je, da se do naslednje seje pripravi
odgovor, kako se bo resila ta prostorska stiska.

Odgovor:
Uprava se problema povecanega vpisa otrok zaveda, zato je k resevanju pristopila
celostno, in sicer z vzporednim vodenjem dveh postopkov:
1. Zagotovitev dodatnih prostorov za solsko leto 2017-2018:
V mesecu novembru 2016 je bil pri zupanu sklican sestanek na temo prostorske stiske
na OS Simona Jenka, na katerem je bilo z ravnateljem sole, g. Rudijem Planinskom, in
predstavnikom Sveta starsev, g. Janezom Krcem, dogovorjeno, da si predstavniki sole
in MOK na terenu ogledajo vse sole v okviru OS Simon Jenko (maticno solo, podruznicno
solo v Goricah, Trsteniku in na Primskovem). Namen je bil preveriti moznost izvedbe
dodatnih ucilnic za resitev vpisa dodatnih otrok v solskem letu 2017-2018, medtem ko
trajno resitev povecanega vpisa otrok zagotavlja dokoncanje OS Simona Jenka, PS
Center.
Po ogledu v decembru 2016 je bilo ugotovljeno, da je avlo maticne sole Simona Jenka
mozno pregraditi z izvedbo armiranobetonske plosce, s cimer bi omogocili v zgornji etazi
prostor za najmanj dve ucilnici, oziroma v kolikor bi projektant pravilno umestillahko celo
tri ucilnice (stevilo ucilnic je odvisna od predpisov in veljavne zakonodaje, ki jih je
potrebno pri projektiranju spostovati). Glede na ugotovljeno smo izvedli postopek izbire
projektanta in nato z izbranim projektantom tudi ogled sole ob prisotnosti predstavnikov
sole.

V mesecu februarju 2017 je bil zaradi iazjega in hitrejsega projektiranja izveden tudi
sestanek na Zgodovinskem arhivu v Kranju, kjer se je pregledala obstojeca
dokumentacija, katero projektant potrebuje za nadaljnje projektiranje. Projektant je prav
tako ze vsem soglasodajalcem posredoval vloge za projektne pogoje, od katerih v
nadaljevanju pridobivamo soglasja v fazi izdelave PGD dokumentacije in kasneje v fazi
vlozitve vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na UE Kranj.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pridobljenimi vsemi soglasji, vkljucno z
oddajo vloge na UE Kranj, pricakujemo najkasneje do 3.4.2017, projekt za izvedbo pa
mora projektant izdelati najkasneje do 3.5.2017.
Glede na zgoraj navedeno nacrtujemo, da se v zacetku meseca aprila pricne s
postopkom priprave razpisa za gradnjo, katerega bi objavili v zacetku meseca maja (po
pridobitvi popisov del, ki so sestavni del razpisa za gradnjo). Vkolikor ne bo pritozb na
razpis upamo, da bomo izbrali izvajalca gradnje skladno z zgornjim nacrtom in izvedli
gradbeno-obrtniska dela v casu poletnih pocitnic.
2. Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in

as Simona Jenka - PS Center«:

Ne glede na zgoraj navedeno nacrtujemo tudi nadaljevati s projektom Rekonstrukcija in
dozidava vrtec in
Simona Jenka, PS Center, katerega izvedba bo trajna resitev
povecanega vpisa otrok v osnovne sole na tem obmocju Mestne obcine Kranj. Stem
namenom je bila izvedena racionalizacija projektne dokumentacije, s cimer smo na novo
dolocili vrednost projekta in bomo na tej osnovi novelirali tudi investicijsko
dokumentacijo. Projekt nacrtujemo prijaviti na razpis za Celostne teritorialne nalozbe, ki
bo tudi glavni vir financiranja, seveda ob zagotovitvi lastnih sredstev, potrebnih za
izvedbo glede na visino sofinanciranja.
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