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Zadeva: Odprtje novega NRP »Obnova objekta nekdanje trgovske sole« in prerazporeditev 
sredstev zanj - popravek grad iva 

V skladu 55. in 6. clenom Odioka 0 proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2021 (v nadaljevanju: odiok) 0 

prerazporeditvah, ki presegajo pravice zupana, odloca Mestni svet Mestne obcine Kranj . 

Z namenom izpolnjevanja cilja vzpostavitve objekta za izvajanje osnovnosolske dejavnosti predlagamo, da 
se v letu 2021 odpre nov NRP in se prerazporedijo sredstva med NRP kot sledi v nadaljevanju. 

Objekt nekdanje Trgovske sole na Zupancicevi ulici 22 v Kranju je bi! zgrajen leta 1963. Objekt stoji na 
parcelni stevilki 180/1, k.o. Huje, stevilka stavbe 215. Material nosilne konstrukcije objekta je beton in 
zelezobeton. Obstojeca streha je bila obnovljena leta 2005. 

Na podrocju solskih okolisev OS Staneta Zagarja Kranj, OS Jakoba Aljaza Kranj in OS Matije (opa Kranj 
vlada pomanjkanje prostorov za izvajanje osnovnosolske dejavnosti. Na mestu, kjer stavba stoji spada v 
solski okolis Osnovne Sole Jakoba Aljaza Kranj, ki je v tern trenutku najbolj obremenjena. Mestna obcina 
Kranj je nasla resitev omenjenega problema s pridobitvijo objekta nekdanje Trgovske sole na Zupancicevi 
ulici 22 v Kranju. V prvi fazi bi bilo potrebno prostore v minimalni obliki prenoviti oziroma urediti v 
obstojece stanje za izvajanje osnovnosolske dejavnosti. Za izvajanje dejavnosti bi pridobili osem ucilnic in 
prostor za razdelilnico hrane (glavna kuhinja je locirana na OS Jakoba Aljaza). Na ta nacin se tudi 
srednjerocno preprecijo dodatni posegi v obliki iskanja novih prostorov za izvedbo dodatnih ucilnic na OS 
Matija copa Kranj in OS Staneta Zagarja Kranj, kjer se predvideva gradnja nove telovadnice in sestih ucilnic, 
ter vecnamenskega prostora, za katere je ze pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

Investitorka, Mestna obcina Kranj, skladno z Uredbo 0 enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Uradni list RS, st. 60/06 in 54/10), kot minimalno 
zahtevo za doloCitev 0 investiciji za obnovo objekta nekdanje Trgovske sole, Zupanciceva ulica 22, Kranj, 
ima dne 13.10 2020 5 sklepom zupana potrjen DIIP, na podlagi katerega bomo odprli nov NRP (nacrt 
razvojnih programov). 
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Cilj investicije je: 
vzpostavitev objekta za izvajanje osnovnosolske dejavnosti. 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) predvideva naslednjo dinamiko financiranja: 

DINAMIKA FINANORANJA - VREDNOST (EUR) 
Skupaj (ElJR) 

LETO 2021 2022 2023 

PRORAOJNSKI VIR! 

Lastna proral!unska sredstva* 55.000 599.000 399.006 1.053.006 

* V kolikor bodo na vo/jo tudl drzavna all EU sredstva za sofinanciranje projekta, se bomo zanje seveda tudi potegovali. 

Za leta 2021 sta za izvedbo predvideni naslednji dYe postavki: 
• projektna dokumentacija (IDZ/IDP,PZI); v primeru izvedbe dvigala tudi DGD, 
• investicijska dokumentacija (IP). 

Predlog mestne uprave je, da se sredstva predvidijo s prerazporeditvijo sredstev za leta 2021 in s 
predvidenimi sredstvi v proraeunih 2022 in 2023 s ciljem zakljueka obnove in prieetkom pouka oziroma 
uporabe v mesecu septembru 2023. 

Pridobitev dodatnih prostorov oziroma objekta in izvedba investicije je nujno potrebna v najkrajsem 
moznem easu in ima podlago v Trajnostni urbani strategiji Mestne obcine Kranj 2030 (sprejeta na 13. seji 
Sveta Mestne obeine Kranj, dne 27.1.2016). 

Viri sredstev za 2021: 
predlagamo, da se za vire sredstev za novi NRP za leta 2021 uporabi del sredstev iz NRP 40018101 -
Obnova objekta na Cankarjevi ulici 2 s prerazporeditvijo na nov NRP zaradi naslednjih dejstev: 

oba NRP imata sorodno podroeje (obnova objekta oz. sole), 
na NRP 40018101 - Obnova objekta na Cankarjevi ulici 2 smo v odprtem postopku zbiranja 
ponudb pridobili najugodnejso ponudbo, ki je za vee kot 20% nizja od zagotovljenih sredstev za 
javno naroeilo, kar pomeni, da lahko tudi ob nepredvidenih delih lahko zagotovimo znesek 
55.000,000 EUR s tega NRP, 
dela na NRP 40018101 - Obnova objekta na Cankarjevi ulici 2 se bode izvajala ne samo v letu 
2021, ampak tudi v letu 2022. 

Mestnemu svetu Mestne obeine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 

SKLEP 

V proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2021 se odpre nov NRP in se zaradi zagotovitve sredstev za 
odprtje NRP ter izvedbo del, ki so v DIIP predvideni za leto 2021 v visini 55.000,00 EUR, izvede 
prerazporeditev sredstev na novi NRP Obnova objekta nekdanje trgovske sole v skupni visinl 55.000,00 
€ kot sledi: 
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• v letu 2021 se na podlagi DIIP-a odpre nov NRP s poimenovanjem Obnova objekta nekdanje 
trgovske sole, 

• iz NRP - 40018101 Obnova objekta na Cankarjevi ulici 2, postavke 111310 - Glasbena sola -
investicije, podkonta 420500 - Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave se v visini 55.000,00 € 

prerazporedijo sredstva v 

• novo odprti NRP - Obnova objekta nekdanje trgovske sole, postavke, 111310 - Stara trgovska 
sola - investicije, podkonta 420899 - Placila drugih storitev in dokumentacije v visini 55.000,00 €. 

S spostovanjem, 

Pripravil: 
Tomai Lanisek 
Vodja Urada za razvoj, 
pametno skupnost in projekte 
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