
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MESTNA OBČINA KRANJ 

Župan  
 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
tel. 04/ 237 32 21, faks  04/ 237 31 06 

 
Datum: 3. 10. 2005 
 
 
Zadeva: Merila za sredstva za osnovno dejavnost skupnosti za osnutek proračuna 
              Mestne občine Kranj za leto 2006 
 
 

 Proračun     v  000 
SIT 

  
  1. KS Besnica 2.152
  2. KS Bitnje 1.919
  3. KS Bratov Smuk 2.582
  4. KS Britof 1.756
  5. KS Čirče 1.836
  6. KS Gorenja Sava 878
  7. KS Golnik 1.770
  8. KS Goriče 1.493
  9. KS Huje 2.535
10. KS Jošt 1.269
11. KS Kokrica 3.404
12. KS Center 1.602
13. KS Mavčiče 2.149
14. KS Orehek-Drulovka 2.098
15. KS Podblica 1.373
16. KS Predoslje 2.128
17. KS Primskovo 4.303
18. KS Planina 3.093
19. KS Stražišče 4.005
20. KS Struževo 938
21. KS Tenetiše 976
22. KS Trstenik 1.287
23. KS Vodovodni stolp 3.647
24. KS Zlato polje 2.127
25. KS Žabnica 1.549
26. KS Hrastje 1.767
  

 SKUPAJ VSE KS 54.634
 
Osnovna dotacija je namenjena za: 

a) pokrivanje materialnih stroškov poslovanja in delovanja,  
b) izvajanje programov na področju informiranja, kulture in športa; 



c) tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe. 
 

Nakazilo se izvede v dvanajstinah do 20. za tekoči mesec. 
 
 
 
 
Pripravila:         
Tatjana Kocijančič 
 
 
 
 
 
Ivan Hočevar       Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 
Direktor občinske uprave           Ž U P A N 



 
MESTNA OBČINA KRANJ 

Oddelek za  
gospodarske javne službe  

Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
tel. 04/ 237 31 03, fax. 04/ 237 31 07 

 
 
 
Datum: 18. julij 2005 

 
 
 
ZADEVA: Kriteriji za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje občinskih cest, 
meteorne kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in  zelenih 
površin v izvenmestnih krajevnih skupnostih za proračunsko leto 2006 
 
 
Sredstva na podkontu  – ceste so namenjena za redno vzdrževanje občinskih cest in   pripadajoče 
meteorne kanalizacije.  Podrobnejši podatki občinskih cest so povzeti iz baze cestnih podatkov 
Mestne občine Kranj.   
 
Predvidena dela, ki se bodo izvajala na občinskih cestah v izvenmestnih krajevnih skupnostih so 
sledeča: 
 

Opis del: 
Ročno krpanje makedamskih vozišč                    
Strojno krpanje makedamskih vozišč              
Popravilo poškodovanih bankin in dosutje z gramozom    
Krpanje udarnih jam z asfaltom   
Pluženje snega                   
Posipanje cest   
Vzdrževanje peskolovov z odvozom materiala   
Čiščenje muld in jarkov       

 
 
 
Znesek vzdrževanja kvadratnega metra cestišča znaša glede na celotno površino cest 
izvenmestnih krajevnih skupnosti,  za leto 2006, 109,56 SIT/m2, ta vrednost se je glede na 
proračunsko obdobje za leto 2005 povišala  za 2,3%. Dotacije za posamezne krajevne skupnosti 
so prikazane v sledeči tabeli in sicer so razdeljene na kategorizirana cestišča in nekategorizirana 
cestišča.   
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Sredstva za vzdrževanje dela občinskih cest so v osnutku proračuna predvidena na podkontu 
transferov.  Glede na problematiko v zvezi z odločitvami posamezni krajevnih skupnosti v letu 
2005, da prenesejo le del vzdrževanja (npr. pluženje ali nekategorizirano cesto ali le odsek ceste) 
cest na javno podjetje, so bile tiste krajevne skupnosti, ki same vzdržujejo ceste v 
neenakopravnem položaju. Zato odločanje, po sprejemu proračuna, o načinu vzdrževanja cest v 
izvenmestnih krajevnih skupnostih ne bo več možno.   
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Sredstva na kontu 413004 – komunala, so namenjena za redno vzdrževanje avtobusnih 
postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in  zelenih površin: 
 
Zaradi problematike, ki je podobna, kot na cestnem področju velja enako, tako da po sprejemu 
proračuna ne bo več možno spreminjati način vzdrževanja infrastrukturnih objektov. 
 
 
Krajevne skupnosti poleg vzdrževanja cest in ostale infrastrukture opravljo še sledeče naloge : 
- izvajajo nadzor nad stanjem cest, kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne 

razsvetljave in  zelenih površin, 
- po sprejemu proračuna pripravijo  plan vzdrževanja občinskih cest in ostale infrastrukture, ki 

so predmet kriterijev 
- vodijo dnevnike vzdrževalnih del,  
- vodijo in urejajo katastre cest, kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne 

razsvetljave in  zelenih površin, 
- izvajajo dodatna dela na podlagi zahteve občinskega inšpektorja, ki niso sestani del rednega 

vzdrževanja, 
 
Krajevna skupnosti morajo dela, ki so predmet kriterijev, opravljati strokovno in kvalitetno. 
Ceste in javne površine morajo biti vzdrževane tako, da je na njih mogoč promet za katerega so 
namenjeni, na način in ob pogojih, ki jih določajo Zakon o javnih cestah, Odlok o občinskih 
cestah v Mestni občini Kranj in drugi predpisi, izdani na njihovi podlagi ter predpisi o varnosti 
cestnega prometa. 
 
Cene za izvajanje del v sklopu kriterijev se usklajujejo skladno s pogodbami o vzdrževanju 
občinskih cest, zelenih površin in javne razsvetljave, ki jih ima Mestna občina Kranj sklenjene s 
posameznimi izvajalci gospodarskih javnih služb.  Površine, dolžine in število infrastrukturnih 
objektov se enkrat letno usklajuje glede na podatke iz katastrov, ki jih vodijo krajevne skupnosti. 
 
 
 
 

 

Marko Hočevar, dipl. ing. stroj.   
Vodja oddelka   

za gospodarske javne službe  Mohor Bogataj univ.dipl.org. 
  ŽUPAN 
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