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0. PREDGOVOR 
 
 
Mestni svet je v maju 2009 sprejel Strategijo trajnostnega razvoja MOK za obdobje do leta 2023. Po slabem letu od sprejema pomembnega strateškega dokumenta Mestne občine 
Kranj je pred nami prvo letno poročilo. Strategija je krovni dokument in osnova za nadaljnji razvoj Mestne občine Kranj. 
 
MOK je na v zadnjem letu aktivno pristopila k uresničevanj zapisanih ciljev. Izvajali smo kar 49 oz. 42% vseh (116) predvidenih projektov oz. ukrepov, za 46  oz. 41% vseh 
predvidenih  projektov pa smo pripravljali prostorsko, investicijsko in projektno dokumentacijo oz. izvajali druge pripravljalne aktivnosti. Pri tem smo posebno pozornost namenjali 
enakomernemu  vključevanju in podpori projektov tako iz mestnih kot iz podeželskih naselij. V letu 2009 je občina  kot nosilec sodelovala  tudi v izvajanju oz. pripravi 4  regionalnih 
projektih.   
 
Prva analiza izvajanja strategije kaže, da smo na strateških ciljih, ki so bili v letu 2009 prednostno obravnavani, že v prvem letu izvajanja dosegli nekatere  pozitivne spremembe. 
Tako je potrebno poudariti, da smo od konca leta 2008 do konca leta 2009 prispevali k: 
 

 izboljšanju stanja okolja, saj  smo 
o zaradi pospeševanja ločenega zbiranja odpadkov  zmanjšali  količine odpadkov odloženih na deponijo za 22% 
o zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema na sistem odvajanja in čiščenja priključili že 72% vseh gospodinjstev v mestnih naseljih Kranja 
o povečali uporabo javnega potniškega prometa iz 2,8% nad 3,2 % prebivalcev na dan  ter povečali možnost uporabe kolesarskih poti za 2,5 km  

 

 izboljšanju  prostorskih  možnosti za razvoj podjetništva, saj smo 
o s prostorskimi akti opredelili o 23,5 ha površin nove Poslovne cone Hrastje 

 

 krepitvi Kranja kot središča znanja, saj smo 
o povečali vključenost  otrok v vrtce iz 65% na 70% vseh otrok od prvega do petega leta starosti 
o povečali število novih srednješolskih programov, število študentov in število udeležencev vseživljenjskega učenja v MOK 

 

 odprtosti mesta za kulturo in turizem, saj se je 
o povečalo število obiskovalcev v Starem Kranju iz 100.000 na 120.500 
o pričela uresničevati naložba  v Kulturno četrt v Starem Kranju 

 

 krepitvi zdravja in dostopnosti do zdravstvenih in socialno varstvenih storitev, saj se je  
o izboljšala dostopnosti do zdravstvenih storitev – splošnega zdravnika  
o izboljšala ponudba socialno-varstvenih programov za socialno ogrožene in izključene skupine  

 

 uresničevanju Kranja kot mesta športa, saj se je 
o delež otrok prve triade OŠ, ki so deležni programa osnovne motorike povečal iz 50% na 100% 
o povečal deleža prebivalcev vključenih v redno rekreativno vadbo iz 30 na 31%. 
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Po drugi strani pa smo na nekaterih področjih zaznali trend odstopanja od načrtovanih ciljev, zato smo takoj uvedli različne ukrepe.  
 
Na področju skrbi za okolje pripravljamo največje investicijske projekte (CERO, ČN, Vodooskrba), kjer pa smo zelo odvisni tudi od spreminjajočih  zunanjih dejavnikov. Ministrstvo 
za okolje in prostor  pogosto menja svoja navodila in otežuje delo načrtovalcem.  
 
Na posamezne cilje na področju skrbi za občane in podjetništvo  je v letu 2009  vplivala gospodarska kriza. Tako smo zaznali  porast števila občanov, ki prejemajo socialno pomoč iz 
4.220  v letu 2008 na 5.240 oseb v letu 2009.  MOK je s tem namenom  pospešila programe javnih del.   Nadalje se še naprej povečuje število praznih lokalov v Starem Kranju, 
manjši od načrtovanega je bil tudi obisk turistov.  Tako Zavod za turizem kot MOK sta  se s problematiko ukvarjala celotno leto. V začetku leta 2010 se je začela intenzivna 
komunikacija s civilno iniciativo, tako z gostinci in trgovci v mestnem jedru, da bi prišli do skupnih rešitev, ki bi privabile obiskovalce in  oživile trgovsko dejavnost.  
 
Še naprej se povečuje potreba po oskrbi in sprejemu v dom za starejše občane. Ukrepe na tem področju bo potrebno še intenzivirati, tudi tako, da se  bomo na območjih  novih 
stanovanjskih sosesk z investitorji dogovarjali o gradnji domov za ostarele (primer stanovanjska soseska Mlaka-Zahod) ter širitvijo oblik socialnega podjetništva in mreže pomoči na 
domu.  
 
Kljub temu smo z izvajanjem Strategije trajnostnega razvoja MOK v prvem letu zadovoljni, saj smo s v prvem letu v različnih fazah ukvarjali z že kar 80% njenih ukrepov.  Izkušnja 
prvega leta kaže, da strategija daje pomembne usmeritve za delo tako politiki, upravi kot javnim službam,  občanom in  potencialnim vlagateljem v Kranj pa informacijo o bodočih 
ciljih mestne občine. Prepričani smo, da smo s strategijo odprli teme in priložnosti, ki v nasprotnem primeru ne bi bile deležne tako načrtne obravnave.  
 
 Več o konkretnem izvajanju strategije v letu 2009  vam posredujemo v nadaljevanju poročila. 
 
Načrtujmo in spreminjajmo Kranj skupaj. 
 
 
 
Damijan Perne, župan MOK 
 
 
in 
 
 
Stane Štraus, podžupan, vodja izvajanja strategije MOK 
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1. UVODNA POJASNILA 
 
Mestna občina Kranj je 6.5.2009 na 25. seji Sveta mestne občine Kranj sprejela Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 -2023. Strategija predstavlja  ključne cilje 
in vsebinski okvir delovanja mestne občine  v naslednjih letih.  Strategija  opredeljuje tudi način izvajanja in vmesnega spremljanja načrtovanih ciljev in rezultatov.  Za izvajanje 
Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2008–2023 je odgovoren župan.  Župan je za vodenje izvajanja  strategije v letu 2009 pooblastil podžupana Staneta Štrausa, ki 
je bil med drugim zadolžen tudi za  pripravo poročila o izvajanju strategije v letu 2009 za Svet mestne občine Kranj. V operativno izvajanje strategije je bila vključena vsa občinska 
uprava ter ves sistem javni zavodov in služb. Operativno izvajanje projektov je usmerjal direktor občinske uprave.  Spremljanje izvajanja strategije je razdeljeno na: 
 

 tekoče spremljanje izvajanja, za katerega je zadolžen vodja izvajanja strategije, 

 polletno spremljanje, ki ga opravi strateški svet,  

 letno spremljanje, ki ga opravi Svet mestne občine Kranj in  

 večletno spremljanje na nivoju ključnih obdobij, ki ga opravi Svet mestne občine Kranj ob novelaciji strategije. 
 
Pričujoče poročilo je prvo letno poročilo in se nanaša na obdobje od sprejema strategije maja 2009 do decembra 2009. Poročilo je pripravila skupina koordinatorjev posamezne 
prednostne usmeritve v sodelovanju z ostalimi strokovnjaki občinske uprave in javnih služb.  Letno poročilo 2009 vsebuje pregled uresničevanja ciljev (merljivih kazalnikov) po 
prednostnih usmeritvah, kratko poročilo o  napredku po posameznem programu oz. projektu ter informacijo  o problemih in predlogih za. izboljšanje  izvajanja strategije.   
 
Poročilo je pripravljeno na stanje 31.12.2009 in prikazano po prednostnih usmeritvah.  Ob pripravi prvega poročila bi želeli opozoriti, da nekateri statistični podatki s katerimi 
merimo doseganje ciljev, v času priprave poročila še niso dostopni. V takšnih primerih  uporabljamo zadnji razpoložljiv podatek, ki še lahko pokaže na doseženo spremembo. 
Določeni podatki se zbirajo zgolj na daljše časovno obdobje (pr. popis prebivalstva, ..),  samo občasno (pr. uporaba  interneta, izpusti CO2 – Kranj nima merilne naprave, leta 2008 
izvedeno  enkratno merjenje , ..) ali pa se za njihovo sistematično spremljanje šele vzpostavlja sistem ( pr. dinamika dnevne porabe električne energije v javnih objektih MOK),  zato 
jih ni možno spremljati na polletnem oz. na letnem nivoju. Zaradi zagotovitve primerljivosti podatkov smo v nekaterih primerih morali popraviti izhodiščni kazalnik (pr. Podatek za 
zbrane odpadke se je nanašal na UE Kranj in ne zgolj na MOK, podatek o uporabi javnega prometa, dijaki srednjih šol,..). 
 
Za vsak projekt oz. ukrep naveden v strategiji in izvedbenem načrtu smo v poročilu podali naslednje informacije: 

 Osnovni podatki, ki izhajajo iz strategije: zaporedna številka, prednostna usmeritev na katero se nanaša, naziv projekta, tip projekta 

 Odgovorni oddelek mestne uprave 

 Kontaktna oseba zadolžena za posredovanje podatkov 

 Obdobje v katerem je po strategiji načrtovana realizacija (2009-2013, 2014-2018 in 2019-2023) 

 Stanje projekta na dan 31.12.2009  

 Oceno stopnje tveganja  

 Kratek opis doseženih rezultatov v letu 2009 

 Opis težav in ukrepov za izboljšanje izvajanja strategije na nivoju projekta oz. ukrepa 
 
Uresničevanje horizontalnih pobud podajamo opisno, vsi ostali projekti so prikazani tabelarično. Na koncu je podano še kratko finančno poročilo in zaključek s povzetkom. V skladu 
z določili strategije se skupaj s poročilom  lahko predlagajo tudi spremembe Izvedbenega načrta. Za leto 2010 še ni predlogov sprememb Izvedbenega načrta. Naslednje poročilo v 
skrajšani obliki bo pripravljeno za polletno obdobje Januar 2010 - Junij 2010 in posredovano  v obravnavo Strateškemu svetu.  
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V poročilu so za potrebe spremljanja izvajanja uporabljene naslednje okrajšave: 
 

Prednostna usmeritev  

1 Skrbimo za okolje 

2 Prostor podjetnih in inovativnih 

3 Kranj - središče znanja 

4 Odprto mesto (kultura in turizem) 

5 Kranj - skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi 

6 Kranj - mesto športa 

Odgovorni oddelki: 

KŽ Kabinet župana 

OOP Oddelek za okolje in prostor 

OF Oddelek za finance 

OSZ Oddelek za splošne zadeve 

ODZ Oddelek za družbene zadeve 

OTZ Oddelek za tehnične zadeve 

ORI Oddelek za razvoj in investicije 

MIK Medobčinski inšpektorat Kranj 

SZR Služba za zaščito in reševanje 
SNR Služba notranje revizije 
Status ukrepa oz. projekta: 

0-Še ni začet Aktivnosti še niso stekle. Projekt je po strategiji načrtovan za kasnejše obdobje. 
1-Prostorsko načrtovanje Projekt se umešča v prostorske akte, ki so v postopku izdelave. 
2-Preverjanje Preverja se izvedljivost projekta: preverjanje interesa, potreb, prostorskih in finančnih možnosti 
3-Načrtovanje Za projekt se izdeluje projektna in investicijska dokumentacija; ureja se lastništvo. 
4-Dovoljenja Vložena je dokumentacija za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor oz.  drugega dovoljenja, glede na naravo projekta. 
5-JN/Javni razpis Izvaja se javno naročilo za izbor izvajalca oz. javni razpis kadar gre za programsko financiranje. 
6-Zagon Projekt je investicijsko zaključen in se pripravlja na obratovanje  oz. uresničevanje. 
7-Izvajanje Projekt je v fazi gradnje, izvajanja,… 
8-Zaključen Projekt je zaključen. 
9-Drugo Status projekta je zaradi narave projekta specifičen, kar je dodatno opisano v opombah. 
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10-Ni sprememb V času poročanja ni prišlo do sprememb stališč oz. izhodišč postavljenih v strategiji. 
Stopnja tveganja za realizacijo ukrepa/projekta: 

Ni Ni tveganj, ki bi ogrožala izvedbo projekta. 
Nizka Obstajajo manjša tveganja, ki jih je možno obvladati z ustreznim vodenjem projekta. 
Srednja Obstajajo resna tveganja, ki ogrožajo časovno, finančno in/ali vsebinsko realizacijo. Za obvladanje tveganj so potrebne odločitve za pospešitev 

reševanja problematike na nivoju vodstva MOK. 
Visoka Izvedba projekta je zelo ogrožena, ker se pojavljajo novi pogoji na katera MOK ne more vplivati. Nujno potrebne so spremembe projekta in 

odločitve na nivoju organov MOK. 

Tip projekta 
 MOK Mestna občina Kranj 

D Državni projekt 

R Regijski projekt 

JZ Projekt javno- zasebnega partnerstva 

Druge okrajšave 
 GJS Gospodarske javne službe 

ZK Zemljiška knjiga 
IDZ Idejna zasnova 
IDP Idejni projekt 
PGD Projekt za gradnjo 
PZI Projekt za izvedbo 
GD Gradbeno dovoljenje 
ČN Čistilna naprava 
CPVO Celovito poročilo o vplivih na okolje 
OPVO Občinski program varstva okolja 
MPP Mestni potniški promet 
GOI Gradbeno obrtniška dela 

PU Prednostna usmeritev 

NVO Nevladne organizacije (društva) 

N.P. Ni podatka 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

ARSO Agencija RA za okolje 

NRP Načrt razvojnih programov 
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2. POVZETEK STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA MOK 2009-2023 
 
 
Vizija  Kranj 2023 :  Kranj bo rastel in se razvijal kot  trajnostno, napredno in odprto središče Gorenjske.  
 
Gradili  bomo občino, ki  bo: 

 usklajeno razvila vse funkcije regijskega središča ( upravne, znanstveno – izobraževalne, finančne, poslovne, zdravstvene, prometne,…) 

 omogočila visoko kakovost življenja današnjim in bodočim generacijam in hkrati varovala okolje 

 spoštovala in spodbujala znanje, inovativnost in ustvarjalnost 

 prednostno podpirala tiste dejavnosti in območja občine, ki danes ne dosegajo svojih dejanskih potencialov,  kot so  kultura,  turizem, mestno jedro in podeželje 

 zagotavljala  pogoje za trajnostno  gospodarsko rast na način, ki bo povečal privlačnost našega mesta za obiskovalce in zagotovil spodbudno okolje za podjetniške naložbe.  
 
V ospredje našega delovanja postavljamo naslednje vrednote:  ohranjeno okolje, narava, krajina  in zelene površine; odprtost, povezovanje, sodelovanje in vključevanje; 
podjetništvo, samoiniciativnost, inovativnost; znanje in ustvarjalnost kot gibalo razvoja; kulturna dediščina, pripadnost, samozavest; zdravje in varnost. 
 
Poslanstvo Mestne občina Kranj, njene politike, občinske uprave in celotnega sistema javnih zavodov je proaktivno upravljanje občine, in sicer tako,  da: 

 spremlja in se hitro odziva na potrebe občanov, 

 organizira in moderira proces izvedbe te strategije, 

 se osredotoči na doseganje rezultatov, 

 se obnaša razvojno in kot dober gospodar skrbi za javna sredstva ter povečuje pritok kapitala v občino 

 se odpre navzven, enakovredno obravnava in vključuje vse občane ter jih transparentno obvešča. 
 
Za uresničevanje  vizije bomo v  Mestni občini Kranj sledili 6 prednostnim usmeritvam, in sicer: 

 Skrbimo za okolje: okoljsko visoko osveščena občina, ki trajnostno ravna s svojimi naravnimi viri, komunalno urejena, prometno povezana in dostopna, še posebej s kolesi in  
javnim prevozom.  

 Prostor za podjetne in inovativne: občina, ki zagotavlja trajnostno gospodarsko rast tako, da na eni strani ustvarja spodbudno poslovno okolje za realizacijo podjetniških novih 
idej in rast obstoječih podjetij, na drugi strani pa kakovostno življenjsko okolje za zaposlene. 

 Središče znanja: vzpostavljamo sodobno, pestro in kakovostno izobraževalno pobudo v mestu, kjer bodo šole vredne naših otrok – bodočih kadrov, ki jih bodo podjetja z 
veseljem zaposlovala.   

 Odprto mesto (kultura & turizem): obnovljeno, atraktivno, turistično in kulturno vitalno mestno jedro, povezano s ponudbo na podeželju. 

 Skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi: ljudem prijazna in s socialnimi in zdravstvenimi storitvami dostopna in varna občina; občina enakih možnosti za vse. 

 Mesto športa: mesto, kjer vsak najde športno dejavnost zase.  
 
Na nivoju posamezne prednostne usmeritve so opredeljeni etapni cilji za leta 2013, 2018 in 2023. Njihovo doseganje prek realizacije posameznih projektov  predstavljamo v tem 
poročilu za leto 2009. 
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3. POROČILO PO PREDNOSTNIH USMERITVAH 

0.0. Horizontalni ukrepi 

Ukrep 0.1. Nova prostorska politika  

 Nova prostorska politika usmerjena s strategijo se uresničuje skozi pripravo novega Občinskega prostorskega načrta.  V skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju se je 
MOK v letu 2009  intenzivno lotila priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) kot krovnega prostorskega razvojnega dokumenta. OPN sestavljata strateški (OSPN) in 
izvedbeni (IPN) prostorski načrt. OSPN opredeljuje širšo vizijo prostorskega razvoja s podobnim časovnim okvirom, kot ga ima Strategija trajnostnega razvoja MOK. Vsebinsko 
OSPN predstavlja nadgradnjo te strategije predvsem v smislu večje jasnosti in konkretizacije lokacij za posamezne programe. IPN je izvedbeni prostorski dokument s krajšim 
časovnim okvirom, ki konkretizira posege prve faze OSPN na zemljiško parcelo natančno ter predstavlja podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj in 
postavitev enostavnih objektov.  Strateški razvojni cilji OPN so  ob zavedanju realnih potreb, rezultat prepoznavnosti obstoječih kvalitet rabe prostora in iz tega izhajajočih 
primerjalnih prednosti mesta z zaledjem ter izrabe pozitivnih priložnosti, ki jih nudi načrtovani razvoj regijskih in državnih programov. Ključni cilji OPN so: 

 
- celovita rešitev problematike cestnega in železniškega prometa z upoštevanjem lokalnih potreb in makroregionalnega konteksta z bistveno večjim poudarkom na javnem 

potniškem prometu *umestitev hitre in regionalne železnice v povezavi z razvojem prometnih vozlišč na območju mesta Kranj, oblikovanje zunanjega cestnega obroča 
Kranja z novim priključkom na avtocesto+ 

- pozicioniranje mesta v širšem prostoru kot regionalnega upravnega in administrativnega središča ter središča nacionalnega pomena na področju gospodarstva, kulture, 
zdravstva, izobraževanja in športa *zagotovitev primernih lokacij za razvoj gospodarstva na obrobju mesta, visokošolsko in univerzitetno središče na Zlatem polju+ 

- uravnotežen razvoj mesta, obmestnega prostora in podeželja s posebnim poudarkom na razvoju MOK kot turistične destinacije *zgodovinsko jedro Kranja, Trbojsko 
jezero, kongresni in protokolarni center Brdo, celovita ureditev sistema kolesarskih in peš povezav+ 

- razvoj krajine kot funkcionalnega, ekološko in oblikovno uravnoteženega sistema prostorskih struktur, ki omogoča zdravo, varno in prijetno bivalno okolje ter ohranjanje 
dejavnosti v prostoru 

- ustrezna podpora razvoja na področju gospodarske javne infrastrukture 
 

 Glede na aktualnost realizacije so se nekatere ključne ureditve, ki jih predvideva OPN v letu 2009 vodile v ločenih postopkih sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih 
sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana ter prostorskih ureditvenih pogojev (pr. poslovne lokacije, lokacije za razvoj kmetijske dejavnosti, zdravstveno 
poslovno središče..). Navedene spremembe so pripravljene za drugo obravnavo in sprejem v marcu 2010. 

Ukrep 0.2. Finance, premoženje, JZP in koncesije  
 

 MOK je tudi v letu 2009 nadaljevala z aktivnim upravljanjem svojega premoženja v sodelovanju z upravljavci. Evidence premoženja  so urejene  po sklopih zemljišča, 
zaklonišča, stanovanj in poslovni prostori.  Slednja dva sta podprta z občinskim GIS-om.  Ločeno vodimo evidence za športno in kulturno infrastrukturo.  Evidence bi bilo v 
prihodnje smiselno nadgraditi z namenskim  informacijskim sistemom. 

 



 

POROČILO 2009 O IZVAJANJU STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA MOK 2009- 2023                                                                                                                    POROČILO PO PREDNOSTNIH USMERITVAH 12 

 

 Glede na usmeritve strategije smo v letu 2009 posebno pozornost namenjali uveljavljanju predkupnih pravic. Pri tem smo upoštevali tudi veljavni  NRP, prostorski plan in 
Odlok o predkupnih pravicah  in Odlok o starem mestnem jedru ter sklep Sveta. V letu 2009 sta bila odkupljena 2 objekta in 1 lokal  na območju mesta Kranja ter večje 
površine zemljišč za potrebe ureditve lastništva na že obstoječih oz. na trasah načrtovanih cest in vpadnic ( med drugim 70.000 m2 površin od podjetja Gradbinec Kranj v 
stečaju).  

 

 Uveden je načrtnejši in strožji pristop k umeščanju projektov v NRP. Za vse večje projekte smo pripravili dokumentacijo in presojo projektov v skladu z Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) 

Ukrep 0.3. Novi organizacijski modeli 
 
 V letu 2009 smo pristopili k prvim aktivnostim, ki vodijo k boljšemu in učinkovitejšemu upravljanju  razpisov na področju kulture, izobraževanja, športa, sociale, dela z mladimi 

in starejšimi. Na področju družbenih dejavnostih smo tako v letu 2009 prvič uvedli letne interne evalvacije  in opredelili kazalnike za  merjenje učinkov vseh  programov, ki se 
financirajo iz tekoče porabe.  
 

 S presojo organizacijskih sprememb v občinskih javnih zavodih  smo pričeli na področju osnovnega šolstva. V letu 2009 je bila naročena študija šolskih okolišev v MOK. 
Rezultate pričakujemo v začetku leta 2010. Analiza bo osnova za nadaljnje odločitve vezane na organiziranost in poslovanje osnovnih šol. Hkrati je bila izdelana energetska 
presoja vseh vrtcev in OŠ s ciljem ocene možnih energetskih sanacij v prihodnjih letih.  

 

 Po drugi strani pa so bile manjše organizacijske izboljšave vpeljane tudi v občinski upravi: ureditev enotne sprejemne pisarne za  vse storitve občine na enem mestu, stekle so 
priprave za ustanovitev mediacijskega središča, izvedena usposabljanja. 

 

 Pomembne aktivnosti so bile v letu 2009 sprožene v povezovanju občinskih zavodov , društev in iskanju sinergij med njimi. Ustanovljene so mešane delovne skupine za 
kulturno vzgojo, katerih cilj je povezati izobraževanje, kulturo in turizmom. Združili smo OŠ, nevladni sektor in profesionalne kulturne zavode pri oblikovanju ponudbe 
kulturnih programov za mlade iz kranjskih OŠ kakor tudi za obiskovalce iz drugih krajev. Na podoben način se oblikuje tudi interdisciplinarna skupina za športno vzgojo. Eden 
izmed konkretnih rezultatov v letu 2009 je bila prva skupna publikacija namenjena mladim »Prostočasne dejavnosti v MOK«, ki je izšla v začetku šolskega leta 2009/2010. 

 

 Usposabljanje kadrov v občinski upravi je potekalo v skladu z dokaj omejenimi finančnimi viri. Med pomembnejšimi spremembami velja omeniti usposab ljanje za projektno 
vodenje, mediacijo in poslovno komuniciranje. V usposabljanje za mediatorje so bili vključeni tudi predstavniki javnih zavodov. V prihodnje bo potrebno načrtneje pristopiti k 
načrtovanju razvoja kadrov tako v upravi kot v javnih zavodih.  

 

 V letu 2009 je bil dokončan interni akt o projektnem vodenju v občinski upravi ter izvedeno usposabljanje za vodenje projektov znotraj oddelka za investicije in razvoj. 
 

 Dostopnost in enostavnost storitev MOK: Pri pripravi aktov in izvajanju postopkov smo omejeni z zakoni. Kjer je le mogoče  tekoče spreminjamo občinske predpise oz. pri 
pripravi novih pa gledamo na enostavnost za občana in učinkovitost za izvedbo znotraj uprave. V prihodnje bo potrebno narediti korake v smeri večje informatizacije občinskih 
postopkov. Z ureditvijo skupne sprejemne pisarne vseh občinskih služb v pritličju občinske zgradbe smo izboljšali dostopnost za gibalno ovirane osebe. Uveden je osebni 
pristop za občane s posebnimi potrebami.  13 invalidnim osebam smo v letu 2009 omogočili plačilo družinskih pomočnikov, 6 slepim in slabovidnim pa nakup vozovnic  v 
javnem prevozu. 
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 Spodbujanje razvoja nevladnega sektorja poteka prek letnega financiranja dejavnosti iz tekoče porabe. V letu 2009 smo že v mesecu septembru pristopili k pravočasni  
izvedbi javnih razpisov za leto 2010 ter s tem preprečili likvidnostne težave društev.   Cilj spodbujanja NVOje je tudi njihova programska, kadrovska in organizacijska krepitev, 
da bodo postopoma sposobne prevzemati tudi opravljanje določenih lokalnih javnih storitev, tako kot to že poteka na področju socialnega varstva. Poleg finančnih spodbud pa 
je MOK  tudi v 2009 izvajala več aktivnosti v sodelovanju z NVO (pr. zbiranje hrane z RK in pomoči potrebnim, zbiranje igrač, očiščevalne akcije, donacijske akcije..). MOK je v 
letu 2009  obveščala NVO-je o javnih razpisih države, donatorjev in EU. V letu 2009 je MOK organizirala tudi predstavitev tovrstnih finančnih inštrumentov. Pomembno 
podporno vlogo pri ustanavljanju,  razvoju ter pridobivanju EU sredstev za  društva  na območju MOK  opravlja tudi Fundacija Vincencij Draksler, ki je pridobila sofinanciranje iz 
sredstev EU  za vzpostavitev  podpornega okolja za nevladni sektor v regiji - GROZD Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov. GROZD je v letu 2009 v svoj 
register  vključil 212 NVO iz MO Kranj. V Kranju ima v Dijaškem domu organizirano tudi  info točko, kjer nudi svetovalne storitve  (lani so svetovali 41  društvom  iz MOK v 
obsegu 119 ur) ter informira in obvešča NVO o dogodkih, razpisih in ostalih koristnih informacijah ( v letu 2009 4 zloženke), izdeluje spletne strani za NVO (v letu 2009 so 
izdelali spletne strani za  5 NVO iz MOK: KK Gorenjska,  www.kk-gorenjska.si/joomla/, ŠD Sokol Stražišče, www.sokol-strazisce.si, ZŠD Sava Kranj,  www.savasport.si, Mladinski 
svet Kranj,  www.mladisnkisvetkranj.si in KUD  DEM, www.kud-dem.si),  , nudi pomoč pri promociji, organizira usposabljanja (lani 10 usposabljanj  - 61 predstavnikov NVO iz 
MOK), dogodke civilnega dialoga ,… Prav tako NVO-jem  zagotavlja brezplačno uporabo medijske sobe za svoje potrebe ter  brezplačno koriščenje medijski prostora, ki obsega 
tri radijske oddaje, objave v tiskanem mediju in TV oddaje v lokalnem okolju. Več na  www.grozd.eu. (Vir: Fundacija V. Drakslerja, marec 2010). Podporo in vključevanje 
kranjskih društev v prijave na razpise je v letu 2009 nudil tudi BSC Kranj - svetovanje cca 15 društvom, vključena 3 društva v projekt socialnega podjetništva, sodelovala pa so 
tudi v programih razvoja podeželja Leader (Vir: BSC Kranj, marec 2010).  

Ukrep 0.4. Regijsko središče 
 
Priprava in sprejemanje pokrajinske zakonodaje je upočasnjena, zato aktivnosti vezanih na implementacijo zakona na nivoju MOK  še nismo pričeli izvajati.  Kljub temu pa je MOK v 
letu 2009 vodila politiko uveljavljanja Kranja kot regionalnega središča in povezovalnega člena med gorenjskimi občinami. Kranj je bil v letu 2009 nosilec 4 regijskih ali 
medobčinskih projektov, ki so se oz. se bodo financirali iz sredstev EU in sicer: 
 

 Zbirni kataster GJI Gorenjske-1. faza 

 Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem 

 CERO Gorenjske 

 GORKI Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – II. in III. faza 

Ukrep 0.5. Sožitje mesta in vasi 
 
Spremljanje izvajanja ukrepov in programov z vidika podeželja zagotavlja Komisija za KS, ki je v letu 2009 obravnavala vse odloke in druge akte, ki so bili v postopku sprejemanja ter 
nanje podala pripombe in predloge z vidika upoštevanja potreb podeželja in zagotavljanja enakomernega razvoja mestne občine Kranj. 
 
Tako v pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj kot v tovrstnih letnih javnih razpisih je pri posameznih ukrepih 
upoštevana različna višina upravičenih stroškov, in sicer: do 50 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost , do 40 % upravičenih stroškov 
za ekološke kmetije z nižinskega območja, do 25 % upravičenih stroškov za nižinska območja.  Komisija za kmetijstvo spremlja izvajanje projektov s svojega delovnega področja, 
komisija za KS pa spremlja pripravo in izvajanje predpisov iz vseh področij, ki zadevajo njihovo delovanje. 

http://www.kk-gorenjska.si/joomla/
http://www.sokol-strazisce.si/
http://www.savasport.si/
http://www.mladinskisvetkranj.si/
http://www.kud-dem.si/
http://www.grozd.eu/
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0.1. Prednostna usmeritev 1: Skrbimo za okolje 
 

Tabela 1 Doseganje ciljev prednostne usmeritve 1 Skrbimo za okolje  

 
 

 

 

 



 

POROČILO 2009 O IZVAJANJU STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA MOK 2009- 2023                                                                                                                    POROČILO PO PREDNOSTNIH USMERITVAH 15 

 

Ukrep 1.1. : Okoljska (komunalna) infrastruktura 
Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

1 a 1 1.1. Program vodooskrbe: 

Ureditev oskrbe s  pi tno 

vodo - brez kohezi je

MOK ORI Martina  

Jakl ič

2009-

2023

7-Izva janje Ni V skladu z DIIP za  vodoskrbo je bi la  v letu 2009 izvedena obnova 

vodovoda na Savski  cesti , C. Drulovka- Breg, Gosposvetski  ul ., 

Struževem, povezava šenčurski  GZ-Sava, Hrastje-desni  breg Save, 

Drulovka-Zarica , obnova vodovodov v  okviru prometne ureditve 

Slovenskega trga  in mestnega jedra  ter delna  obnova na  

Golniku. Skupna dolžina  prenovl jenih oz. novih vodovodov je 

2700m.

Ni .

1 b 1 1.1. Program vodooskrbe: 

Ureditev oskrbe s  pi tno 

vodo - kohezi ja  

MOK ORI Miha 

Bečan

2009-

2013

3-Načrtovanje Visoka Gre za  medobčinski  projekt GORKI. Nos i lna  in odgovorna občina  

je Cerkl je na  Gorenjskem. MOK se vkl jučuje v krvavški  vodovod 

ter z investici jo vodovod Bašel j. Za  magis tra lni  cevovod Bašel j – 

Kranj in vodohran Zeleni  hrib   je MOK v letu 2009 v vel iki  meri  

i zdela la  projektno dokumentaci jo PGD in PZI. Prav tako so bi le v 

večini  pobrane s lužnostni  za  i zgradnjo vodovoda. Sodeloval i  

smo pri  projekti ranju  PGD in PZI za  vodovod Krvavec.

T1: V proračunu RS  2010 ni  

zagotovl jenih s redstev za   ta  del  

projekta. R1: pri ti sk na  MOP, T2: 

Težave pri  pridobivanju s tavbne 

pravice zaZeleni  hrib in s lužnostih 

pogodb na območju Rupe,  problem 

nevpisa  državnih parcel   v ZK za  

obstoječi  vodohran. R: pri ti sk na  

sklad; a l ternativne parcele

1 c 1 1.1. Program vodooskrbe: 

Vkl jučevanje vaških 

vodovodov v javno omrežje

MOK ORI Martina  

Jakl ič

2009-

2023

2-Preverjanje Nizka V letu 2009 je bi lo i zvedeno evidenti ranje zasebnih vodovodov, 

na katere je prikl jučeno še 1651 občanov v  KS PODBLICA: Njivica , 

Nemi l je, Podbl ica , Jamnik 1 in 2, KS GORIČE: Stanič, Prla  in 

Svarški , ZG. BESNICA: Mrzl i  s tudenec, Gabrov s tudenec, Vrtina  

Dovjež (rezervni  vi r), KS TRSTENIK: Povl je, Babni  vrt 1 in  Babni  vrt 

2.

T1: Lastniki  zasebnih vodovodov še 

niso pripravl jeni  predati  vodovodov  v 

i zva jane obvezne občinske 

gospodarske javne s lužbe s  pi tno 

vodo zaradi  s trahu, da  se bo s tori tev 

oskrbe s  pi tno vodo podraži la  in 

zaradi  i zgube lastnine. R: osveščanje

2 a 1 1.1. Program odvajanja  in 

čiščenja  odpadnih in 

padavinskih voda: 

Izgradnja  kanal izaci jskega 

omrežja  

MOK ORI Mojca  

Šmid

2009-

2023

7-Izva janje Nizka Projekt za jema  i zgradnjo in obnovo kanal izaci je na  območju 

celotne MOK na podlagi  sprejetega OP.  Predvidena je postopna 

gradnja , zato terminski  plan posega v celotno obdobje i zva janja  

s trategi je.  Del  investici j je v fazi  projekti ranja , del  v fazi  

gradnje, del  pa  je že zakl jučen. Kjer nasel ja  kanal izaci je še 

nimajo gre za  novogradjo, ponekod pa se kanal izaci ja  obnavl ja  

zaradi  rekonstrukci j cest in drugih javnih površ in. V letu 2009 so 

se i zdeloval i  projekti  za  območja  Bleiweisove ceste, Bi tnje - 

Šutna  - Žabnica , Kokrški  log, povezava šenčuski  Glavni  zbira lnik 

- Sava, Či rče, Hrastje - desni  breg, Zlato pol je  - sever, Vel iki  hrib, 

Kokrški  breg, Huje.  Sočasno so se pridobiva la  zeml ji šča  za  

gradnjo. Kanal izaci ja  se je gradi la  oz. obnavl ja la  na  območjih 

Primskovo - sever, Struževo, Drulovka - Zarica , Hafnarjeva  pot in 

Križnarjeva  pot v Stražišču,na  Gosposvetski  ul ici , Savski  cesti  in v 

s tarem mestnem jedru. Dolžina  novozgra jene kanal izaci je je 

8500 m, nanj je prikl jučenih na  novo 109 uporabnikov  oz. cca  500 

PE.

T: Do težav pri  i zva janju projekta  v 

vel iki  meri  priha ja  pri  pridobivanju 

zeml ji šč oz. s lužnosti  za  gradnjo.  R: 

a l ternativne parcele, pravočasen 

pris top k pridobivanju s lužnosti
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Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

2 b 1 1.1. Program odvajanja  in 

čiščenja  odpadnih in 

padavinskih voda: 

Nadgradnja  CČN Kranj 

(ZARICA) s  s  pripadajočim 

primarnim kanal izaci jskim 

omrežjem 

MOK ORI Miha 

Bečan

2009-

2013

3-Načrtovanje Nizka Medobčinski   projekt GORKI II  faza.  Nos i lna  občina MOK. V letu 

2009 se je i zva ja lo projekti ranje  PGD in PZI za  primarni   kanal  

Bitnje-Šutna-Žabnica  ter za  rekonstrukci jo ČN Kranj. 

Dokumentaci ja  bo dokončana v letu 2010. Služnostne pogodbe 

za  primarni  kohezi jski  kanal  so pridobl jene. Služnosti  za  

sekundarni  kanal  so bi le v letu 2009 pridobl jene 60%.  Vloga za  

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in 

na  območju kranjskega in sorškega pol ja- 2. faza   je bi la  v letu 

2009 pripravl jena 70 odstotno, dokončana bo v začetku leta  2010.

T: Gre za  vel ik EU projekt, ki  bo 

odobren v Brus l ju, zato je pod 

nadzorom revizi jske skupine EU  - 

JASPERS. Naknadno nam je bi lo s  

strani  JASPERS sporočeno, da  mora 

vloga vsebovati  presojo več  razl ičnih 

tehničnih in ekonomskih variant kot 

smo jih pripravi l i  v skladu z uredbami  

in dosedanjemi  navodi l i .  R: Na 

njihov predlog smo odreagira l i  in od 

projektantov zahteval i  dopolnitve.
2 c 1 1.1. Program odvajanja  in 

čiščenja  odpadnih in 

padavinskih voda: ČN 

Smelednik s  pripadajočim 

primarnim kanal izaci jskim 

omrežjem 

MOK ORI Miha 

Bečan

2009-

2013

3-Načrtovanje Srednja Regi jski  projekt GORKI. Nos i lna  občina za  ta  del  je MOK. 

 V letu 2009 je bi la  v večini  i zdelana projektna dokumentaci ja  

PGD in PZI tako za  čis ti lno napravo Smlednik in za  odpadno 

vodo. Služnosti  za  primarni  kohezi jski  kanal  na  območju MOK so 

pridobl jene.  Služnosti  za  sekundarno kanal izaci jo pridobl jene 

70%. Tako je bi la  decembra  2009 na MOP oddana vloga z 

nas lovom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje 

Save in na  območju kranjskega in sorškega pol ja- 3. Faza.

T1: Občina Medvode žel i  prestavi ti  

lokaci jo ČN Smlednik. R1:  S s trani  

MOK  in Občine Šenčur posredovan 

dopis  o ohranitvi  dogovorjene 

lokaci je.  T2: Težava pri  sklenitvi  

s lužnostne pogodbe za  sekundarni  

kanal  s  Stanovanjsko zadrugo Iskra , 

ker ni  predstavnika. R2: a l ternativne 

parcele, i skanje drugih pravnih 

reš i tev T3: MOP naknadno spreminja  

pogoje upravičenosti , kl jub temu, da  

nam je v letu 2008 že odobri l  

upravičene investici je. R3: Pogajanja  z 

MOP.

3 1 1.1. Program ravnanja  z 

odpadki

R ORI Stane 

Štraus ,

Martina  

Jakl ič

2009-

2013

3-Načrtovanje Srednja V letu  2009 je bi la  za  objekt mehansko biološke obdelave 

odpadkov (MBO) izdelana nas lednja  dokumentaci ja : idejna 

zasnova gospodarjenja  s  komunalnimi  odpadki  na  območju 

Gorenjske,  DIIP: Izgradnja  regi jskega centra  MBO Kranj, 

deponi je Kovor in deponi je mala  Mežakla ,  Idejna zasnova za  

objekt biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov Kranj, 

Idejni  projekt za  objekt biološke obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov Kranj,  CPVO,  Okol jevarstveno soglas je.

T: Prisotno nasprotovanje  postavi tvi  

objekta  MBO na predvideni  lokaci ji  

(Pol ica) . R: s ta lno in korektno 

informiranje; osveščanje
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Ukrep 1.2. Trajnostna raba naravnih virov  
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

4 1 1.2. Varovanje obstoječih in 

potencia lnih vodnih vi rov 

ter skrb za  kakovost pi tne 

vode

MOK ORI Martina  

Jakl ič

2014-

2023

9-Drugo Nizka Določanje vodovarstvenih območji  ni  več pris tojnost 

občin ampak je po Zakonu o vodah pris tojnost države. MOP nam 

je v lanskem letu odgovori lo, da  v programu dela  Vlade RS in 

programu dela  MOP za  leto 2009 ni  predvidena priprava uredbe 

o vodovarstvenem območju za  vodne vi re na  območju Kranja . 

Uporabl ja jo se s tari  občinski  odloki . Za  nekatere vodne vi re 

odlokov ni , zato občina deluje v smeri  odkupov zeml ji šč in s  tem 

zmanjšuje možnost onesnaženja . 

T: Neodzivnost države - MOP. 

R: Pri tisk na  MOP.

5 1 1.2. Spreml janje s tanja  in 

pri tiskov na okol je

MOK OOP Janez 

Ziherl

2009-

2023

3-Načrtovanje Ni V letu 2009 smo pripravl ja l i  Občinski  program varstva  okol ja . V 

sklopu priprave so bi le i zvedene delavnice z občani  in razgovori  

s  subjekti , ki  pomembnejše vpl iva jo na  okol je v MOK.

Ni.

6 1 1.2. Uvedba tra jnostnih 

pogojev in meri l  za  

gradnjo objektov

MOK OOP Janez 

Ziherl

2009-

2023

1-Prostorsko 

načrtovanje

Ni Umesti tev nekaterih ukrepov  v nastaja joč OPN in nove 

prostorske akte  v skladu z novo gradbeno zakonodajo. Meri la  in 

pogoji  se bodo sprejel i  s  sprejetjem OPN. 

Ni .

7 1 1.2. Orodja  za  okol jsko in 

tra jnostno ozaveščanje

MOK OOP Janez 

Ziherl

2009-

2023

3-Načrtovanje Ni Ozaveščanje občanov se je i zva ja lo v okviru priprave OPVO z 

delavnicami  in objavami  na  internetu. Posebne akci je so 

potekale v okviru osveščanja  občanov vezana na ravnanje z 

odpadki . Na podlagi  OPVO bodo tovrstne  aktivnosti  v prihodnje 

lahko bol je načrtovane in usmerjene.

Ni

8 1 1.2. Varstvo pred škodl jivimi  

vpl ivi  voda (poplave, 

erozi ja)

D ORI Simon 

Nagl ič

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka MOK ima izdelan načrt ogroženosti  pred vodami. Upravl janje 

vodotokov je v pris tojnosti  MOP oz. ARSO. MOK  deloma  skrbi  za  

to področje ob prenovi  cestne in komunalne infrastrukture.

T: Pomanjkanje državnih s redstev za  

urejanje vodotokov. R: Sta lno 

informiranje in prošnje na   ARSO.
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Ukrep 1.3. : Energetsko učinkovita občina  

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

9 1 1.3. URE - Učinkovita  raba

 energi je

MOK OTZ Marko 

Hočevar

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka V letu 2009 je pričela  delovati  LEAG Lokalna energetska  agenci ja  

Gorenjske s  sedežem v Kranju, ki  se financira  i z s redstev EU 

Intel igent Energy Europe in MOK.  Obl ikovna je spletna s tran 

www.leag.s i   s  koris tnimi  informaci jami , i zvedene akci je 

osveščanja  za  občane. Subvenci je za  občane niso uvedene, ker 

jih je daja la  država.  Agenci ja  je sodelovala  pri  projekti ranju 

kl jučnih projektov v MOK (vrtci ). V letu 2009  je bi lo uvedeno 

računalniško internetno "energi jsko knjigovodsto" za  14 

objektov v lasti  MOK  (OŠ, bazen, športni  park, dvorana Planina,.) 

s  ci l jem anal ize porabe energi je in  priprave na sanaci jo le te za  

prehod v nizkoenergi jske objekte. V 2009 je bi l  i zveden razpis  za  

JZP  skupne kotlovnice za  dal jinsko pl insko ogrevanje na  Planini  

(projekt 1). Tekle so priprave za  i zdelavo  operativnega 

programa investici j v prenovo javne razsvetl jave v MOK.

Ni .

10 1 1.3. OVE - Obnovl jivi  vi ri  energi jeMOK OTZ Marko 

Hočevar

2009-

2023

2-Preverjanje Nizka Program informiranja  in osveščanja  občanov je tekel  prek LEAG. 

Dodatno smo v letu 2009  i zdela l i  popis  potencia lnih s treh za  

namesti tev sončnih elektrarn.Izdelana energetska  presoja  Vrtca  

Stražišče in Žabnica  za  postavi tev fotovolta ike.V pripravi  so 

pogoji  za  dodel jevanje subvenci j i z proračuna MOK . V 

sodelovanju z RRA BSC Kranj pridobl jen projekt za  sofinanciranje  

i zgradnje fotovolta ike v Športnem parku Kranj i z Švicarskega 

finančnega mehanizma. V letu 2009 potekala  anal iza  s tanja  in 

i zdelava dokumentaci je.

Ni .
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Ukrep 1.4. : Prometna dostopnost in trajnostna mobilnost 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

11 1 1.4. Zasnova tra jnostne 

prometne pol i tike MOK

MOK OOP Dani jela  

Bida Šprajc

2011 1-Prostorsko 

načrtovanje

Nizka Izdelane s trokovne podlage v okviru izdelave Občinskega 

prostorskega načrta.

12 a 1 1.4. Gradnja  varnih in 

pretočnih cest: 

Sis tematična obnova in 

ureditev lokalnih cest

MOK ORI, OOP Boštjan 

Zavrl ,

Darko 

Hrovat

2009-

2023

7-Izvajanje Ni V letu 2009 je občina obnovi la  Gosposvetsko ul ico, Cesto 

Drulovka-Breg, Tomšičevo ul ico, Tavčarjevo ul ico in Stri tarjevo 

ul ico v skupni  dolžini  1671 m.

T: Prometni  zastoji  ob prenovi  cest. R: 

Ustrezno načrtovanje izvedbe del . 

Informiranje občanov.

12 b 1 1.4. Gradnja  varnih in 

pretočnih cest: Dokončna 

i zgradnja  vpadnih, 

obvoznih cest in zakl juček 

mestnega cestnega obroča

D OOP Darko 

Hrovat

2009-

2018

1-Prostorsko 

načrtovanje

Srednja Prostorske reš i tvi je mestnega cestnega obroča se pripravl ja jo v 

okviru novega OPN. V letu 2009 je bi la  i zdelana   idejna reš i tev 

razš i ri tve vzhodne obvoznice in razš i ri tev oz. preureditev 

krožišča  Primskovo (pri  Mercatorju). 

T: Odvisnost rea l izaci je regionalnih 

cest od države.R: Pravočasna priprava 

prostorske dokuementaci je, 

argumentirano nastopanje za  

umesti tev naložb v proračun in NRP 

države.
13 a 1 1.4. Sodoben, učinkovit in 

okol ju pri jazen javni  

promet z gradnjo 

potniškega središča: 

Gradnja  potniškega 

središča  Kranj

JZ OOP Janez 

Ziherl

2014-

2018

1-Prostorsko 

načrtovanje

Visoka Potniško središče bo umeščeno v prostor s  sprejetjem 

OPN.Izdelan je bi l  urbanis tični  načrt mesta Kranj (2009), kjer je 

za jeta  kompleksna ureditev prometa s  potniškim centrom. Pričet 

je bi l  postopek OLN za  območje potniškega središča. 

Pripravl jena je bi la  vloga  na  poziv za  zbiranje prednajav 

projektov Gospodarskih s redišč  na  Minis trs tvo za  gospodarstvo 

kot del  projekta  "degradiranih površ in  Kranja" - za  spreml ja joči  

pos lovni  del  potniškega središča.

T: Gospodarska kriza  je zmanjša la  

interes  zasebnih vlagatel jev za  

vlaganja  v JZP. R:  Iskanje ustreznega 

pos lovnega koncepta in primernih 

vsebin za  spreml ja joči  del  

potniškega središča.

13 b 1 1.4. Sodoben, učinkovit in 

okol ju pri jazen javni  

promet z gradnjo 

potniškega središča: 

Posodobitev javnega 

potniškega prometa

JZ ORI Brane 

Šimenc

2009-

2018

2-Preverjanje Nizka Posodobitev vozi l  v javnem prometu: V letu 2009 s ta  bi la  za  

področje MPP nabavl jena 2 nova nizkopodna avtobusa z 

ekološkim motorjem EURO -4 in EURO-5. V letu 2010 bosta  za  

mestni  potniški  promet  predvidoma nabavl jena še dva 

sodobna avtobusa.  

Izbol jšanje ponudbe MPP: V letu 2009 smo pripravl ja l i  predlog 

sprememb cen v MPP za  2010. Predlagamo ceno karte za  en dan-

1EUR (neomejeno števi lo voženj ne glede na relaci jo), mesečna 

karta-5 EUR  in  letna karta  30 EUR.  Sledi  obravnava na Svetu 

MOK.

T: Upadanje rabe javnega prometa, 

tudi  mestnega potniškega prometa.

R:  Proučeval i  smo razl ične modele in 

predlagal i  nove cene prevoza v 

mestnem potniškem prometu.
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Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

14 1 1.4. Gradnja  parkirnih hiš  in 

urejanje prometa

JZ ORI, OOP Gregor 

Oblak, 

Darko 

Hrovat

2009-

2023

3-Načrtovanje Nizka Parkirna hiša  levi  breg Kokre (Likozarjeva/Huje):v 2009 smo 

pridobi l i  zeml ji šče in i zdela l i  IDZ v 2  variantah: z/brez 

pos lovnih prostorov. 

Parkirna hiša  v s redišču mesta (Slovenski  trg): v 2009 izdela l i  

IDP, v i zdelavi  je  PGD.  

Izveden postopek podel i tve s tavbne pravice investi torju v obe 

parkirni  hiš i , ki  bosta  izgra jeni  predvidoma v obdobju 2011-2012.

Parkirna hiša  Zlato pol je (zdravstveno-pos lovni  center): 

spreminjanje prostorskih aktov, i zdelane idejne zasnove.

Posodobl jen s is tem kratkotra jnega in dolgotra jnega parkiranja:  

določene modre cone, urejeno parkiršče pri  "Čebel ici", "na  

Župančičevi  ul ici", na  Likozarjevi  ul ici  in pri  Zdravstvenem domu.

15 1 1.4. Razvoj železniškega 

omrežja

D OOP Dani jela  

Bida Šprajc

2009-

2023

1-Prostorsko 

načrtovanje

Visoka Prostorske reš i tvi je umesti tve hi tre železniške proge ter 

železniškega postaja l i šča  na  Zlatem pol ju se  pripravl ja jo v 

okviru novega OPN. Potekalo sodelovanje z državo.

T: Odvisnost od s trateške 

(pre)usmeritve države v vlaganja  v 

železniško infrastrukturo v 

nas lednjih letih.

16 1 1.4. Mreža kolesarskih poti MOK ORI, OOP Brane 

Šimenc,

Darko 

Hrovat

2009-

2018

7-Izvajanje Srednja V letu 2009 je bi la  urejena  kolesarska  pot Kokrica-Naklo in  

kolesarska  pot Drulovka - Breg.. Urejeni  so bi l i  tudi  kolovozi  

Agromehanika  - regionalka  in I lovka - Brdo, ki  so namenjeni  

mešani  rabi  (kmeti jska  mehanizaci ja  in kolesarji , prepovedan 

pa je preostal i  promet). Pripravl jena je bi la  tudi  š tudi ja   - 

Anal iza  s tanja  kolesarskih poti , Univerza  v Mariboru, Fakulteta  

za  gradbeništvo, Inšti tut prometnih ved v avgustu 2009.. Na tej 

osnovi  je potrebno izdelati  celovi t koncept kolesarske mreže v 

MOK.

T: nekatere na novo urejene 

kolovozne poti  ni  mogoče označiti  kot 

kolesarske sa j potekajo v kmeti jskem 

prostoru, kjer je potrebna tudi  raba 

za  namene kmeti jske mehanizaci je R: 

dvonamenska raba (kolo, kmeti jska  

mehanizaci ja) in prepoved osta lega 

motorizi ranega prometa
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Ukrep 1.5. : Zeleni Kranj – varovanje in ohranjanje narave 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

17 1 1.5. "Zeleni  s is tem", povezava 

mesta z naravo, varovanje 

narave in i zjemne 

kra jinske podobe

MOK OOP Ana 

Gradišar

2009-

2018

3-Načrtovanje Nizka Zelene površ ine v občini  so  bi le v letu 2009  določene v okviru 

Urbanis tičnega načrta  mesta Kranj (2009). Podrobneje bodo 

opredel jene v OPN.  V letu 2009 smo pripravl ja l i  skupaj z MOP in 

pris tojnimi  zavodi  osnutek Odloka za  zavarovanje in upravl janje 

območja  jezerc Bobovk. Pričel i  tudi  dogovore z Zavodom za  

gozdove za  pripravo osnutka Odloka o zavarovanih gozdovih v 

Kranju.  
18 1 1.5. Mreža peš  poti MOK OOP Ana 

Gradišar

2009-

2018

1-Prostorsko 

načrtovanje

Nizka V  š tudi ji  Anal iza  s tanja  kolesarskih poti , Univerza  v Mariboru, 

Fakulteta  za  gradbeništvo, Inšti tut prometnih ved v avgustu 2009 

so v sklop anal ize/stanja  deloma za jete tudi  pešpoti , potrebna 

nadal jnja  detalnejša  in celostna  dokumentaci ja . V letu 2009 so 

tekle priprave za  pri javo 2 projektov ureditve pešpoti  (Besnica, 

Trstenik) za  sofinanciranje i z programa razvoja  podežel ja  Leader 

v letu 2010.
19 1 1.5. Celostno urejanje vas i  in 

ambientov

MOK ORI, KŽ Barbara  

Čirič, 

Tatjana 

Kocjančič

2009-

2023

2-Preverjanje Srednja Preverjanje možnosti  i zvedbe v okviru LAS Gorenjska  košarica , 

LAS-u bo ob pozivu predlagana vkl juči tev projekta  Študi jskih 

delavnic   v Letni  i zvedbeni  načrt 2011.

T: Omejena proračunska sredstva. R: 

i skanje dodatnih vi rov financiranja  i z 

EU Program razvoja  podežel ja .
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0.1.1. Prednostna usmeritev 2: Prostor za podjetne in inovativne 
 

 

Tabela 2 Doseganje ciljev prednostne usmeritve 2 Prostor za podjetne in inovativne 
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Ukrep 2.1. Kranj – sveža , konkurenčna in atraktivna poslovna lokacija 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

20 2 2.1. Pos lovne cone 

(komunalna 

infrastruktura)

Z, MOK OOP Janez 

Ziherl

2009-

2018

1-Prostorsko 

načrtovanje

Nizka  V letu 2009 je bi l  komunalno opreml jen del  Pos lovne cone 

Eksoterm- Struževo, preostal i  del  coneje še v fazi  prostorskega 

urejanja . Nova Pos lovna cona Hrastje se nahaja  v  fazi  

prostorskega načrtovanja  - sprememba obstoječega družbenega 

plana in PUP , ki  bodo dokončno sprejeti  predvidoma marca 

2010. S pos lovno cono Hrastje bo MOK opredel i la  23,5 ha  novih 

površ in za  pos lovno dejavnost.

T: Pridobivanje novih zazidl jivih 

površ in na  kmeti jskih površ inah je 

omejeno. R: Preusmerjamo se v 

sanaci jo in pripravo degradiranih 

urbanih območi j.

21 2 2.1. Tehnološki  park Z, MOK KŽ Stane 

Štraus

2009-

2018

3-Načrtovanje Nizka Podjetje Iskratel  je v letu 2009  pris topi lo k prenovi  koncepta in 

pos lovnega modela  tehnološkega parka. 

Večji  poudarek  bo na razvojnih vsebinah in nastajanju novih 

podjetniških pobud  v IKT panogi . Predvidena so minimalna 

nujno potrebna vlaganja  v že obstoječe in neizkoriščene 

objekte. V letu 2009 je bi la  oddana prednajava projekta  na  javni  

razpis  Minis trs tva  za  gospodarstvo. MOK spreml ja  priprave in se 

vkl jučuje po potrebi  nos i lca  projekta.

T: Minis trs tvo za  gospodarstvo  že 3 

leta  neprestano  spreminja  pogoje in 

zamuja  pri  vzpostavi tvi  inštrumentov 

za  rel i zaci jo projektov Gospodarskih 

središč , katerega sestavni  del  je 

Tehnološki  park IKT  v Kranju.  Drugo 

tveganje predstavl ja  gospodarska 

kriza . R: Pravočasna pri rpava 

dokumentaci je na  pričakovani  razpis  

v prvi  polovici  leta  2010.

22 2 2.1. Podjetniški  inkubator za  

mlade Kranj

MOK KŽ Aleš

Sladojevič

2011 4-Dovol jenja Nizka V letu 2009 je bi l  vzpostavl jen dogovor z investi torjem na 

območju "Mlekarne" o ureditvi  900 m2 površ in za  namene 

podjetniškega inkubatorja  znotra j novega pos lovno 

stanovanjskega kompleksa  ter prenosa le tega na MOK. 

Investi tor je v fazi  pridobivanja  gradbenega dovol jenja .

23 2 2.1. Gradnja  centra lnega 

servisnega centra  in 

parkirišča  za  

avtoprevoznike

JZ OOP Dani jela  

Bida Šprajc

2014-

2018

1-Prostorsko 

načrtovanje

Srednja Prostorske reš i tvi je umesti tve"centra lnega servisnega in 

parkirnegaobmočja"  se  pripravl ja jo v okviru novega OPN. 

Potrebno sodelovanje z DRSC.

T: Odvisnost od države, sosednje 

občine Šenčur in interesa  zasebnega 

sektorja .

24 2 2.1. Sanaci ja  degradiranih 

urbanih območi j

JZ OOP Janez 

Ziherl

2009-

2023

1-Prostorsko 

načrtovanje

Srednja V letu 2009 je bi la  i zdelana anal iza  s tanja  - s trokovna podlaga: 

Popis  in vrednotenje vseh degradiranih urbanih površ in v MOK 

(Matevž Čel ik, 2009). V teku je evropski  projekt COBRAMAN ci l j 

katerega je pridobivajne izkušenj, i zobraževanje, priprava 

degradiranih območi j za  revi ta l i zaci jo ter pi lotni  projekt 

(potniško središče) na  območju Kranja  (http://www.cobraman-

ce.eu/ ). Poleg tega je bi la  pripravl jena vloga na predpoziv 

Ministrs tva  za  gospodarstvo za  aktivi ranje 3 območi j: pos lovni  

del  Potniškega središča, IBI in Mlekarna za  potrebe pos lovno-

inovaci jskega parka.

T: Razpršeno lastniš tvo nad DUO 

območji ; Gospodarska kriza  - manjš i  

interes  zasebnega sektorja  za  

naložbe 

R: načrten pris top in ustrezna 

priprava prostorskih aktov; s ta lno 

vkl jučevanje lastnikov; 
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Ukrep 2.2. e–mesto 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

25 2 2.2. Širokopasovno omrežje JZ ORI Simon 

Nagl ič

2009-

2023

0-se še ni  

začelo

Visoka Širkopasovno omržeje se gradi  skupaj s  kanal izaci jskim 

omrežjem, zato v podeželskih območjih  brez š i rokopasovnega 

interneta v letu 2009 še ni  priš lo do real izaci je. 

T: Ši rokopasovno omrežje je s tvar 

zasebnih vlagatel jev, ki  za   

komercia lno nezanimiva  območja  

MOK ne izkazujejo interesa  po 

vnaprejšnji  samostojni  gradnji . R: 

sočasna gradnja  s  komunalno 

infrastrukturo

26 2 2.2. Brezžična internet 

območja  v MOK

JZ OTZ Marinka

Arh

2009-

2023

7-Izvajanje Ni V okviru projekt »Free Kranj« je v letu 2009 MOK omogoči la  

brezžični  brezplačni  dostop do internetnega omrežja  za  vse 

obiskovalce s tavbe Mestne občine Kranj, pripravl jen pa je tudi  

vklop za  Slovenski  trg. V zgradbi  MOK sta  bi l i  urejeni  2 dostopni  

internet točki . V sodelovanju z Zavodom za  turizem in 

gostinskimi  lokal i  je bi l  razvi t s is tem 9 omrežnih točk po lokal ih 

i z katerih se pokriva  tudi  zunanje javne površ ine s  Starem 

Kranju, kar pomeni , da  je so točke dostopne praktično na vseh 

terasah lokalov in klopeh na Maistrovem, Glavnem in 

Trubarjevem trgu, kakor tudi  na  Prešernovi  ul ici .

27 2 2.2. Interaktivni  multimedi jski  

porta l  MOK+

MOK OTZ Marinka

Arh

2009-

2013

7-Izvajanje Nizka MOK je v letu 2009 pripravi la  pri javo za  projekt MUCEK 

Multimedi jski  center Kranj kot okvir Interaktivnega 

multimedi jskega porta la  MOK+ vendar na  razpisu nismo uspel i  

pridobiti  EU sredstev ( zmanjka lo nam je 2,5 točk). Kl jub temu 

smo nadal jeval i  z razvojem posameznih e-s tori tev za  občane kot 

so "KrPovej"  in "E-glas i lo", ki  s ta  pripravl jena za  produkci jo v 

letu 2010 ter digi ta lni  kataster komunalne infrastrukture - 1. 

faza. 

T: pomanjkanje lastnih s redstev za  

pospešen razvoj; 

R: potrebno bo počakati  na  javne 

razpise v letu 2011

28 2 2.2. Ozaveščanje in 

informiranje občanov za  

uporabo interneta

MOK OTZ Marinka

Arh

2009-

2023

0-se še ni  

začelo

Nizka MOK za  ta  namen posebnih s redstev v letu 2009 ni  imela . Tako 

bo promoci ja  uporabe Free Kranj aktivnejša  v letu 2010, ko bo 

s is tem tudi  bol j zaživel . Vzpostavi l i  smo kontakte z 

novonastal im Open Lab v Kranju (del  Univerze v Ljubl jani , 

Fakulteta  za  elektrotehniko), ki  je skozi  š tevi lne tehnološke 

večere in tečaje promovira l  nove tehnologi je, prednostno med 

mladimi  http://www.openlab.s i/

29 2 2.2. Čip kartica  MOK MOK ORI, 

ODZ

Simon 

Nagl ič, 

Uroš  

Korenčan

2009-

2023

7-Izvajanje Srednja V letu 2009 je zaživela  parkirna čip kartica  MOK. Razvoj osta l ih 

kartičnih s tori tev je odvisen od razpoložl jivih finančnih 

sredstev, zato bo postopen. V letu 2009 so potekal i  dogovori  za  

razš i ri tev uporabe za  potrebe mestnega potniškega prometa in 

knjižnice.

T: drag razvoj in uvajanje, R: potrebno 

bo pridobiti  dodatne zunanje vi re 

finanicranja  tega projekta
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Ukrep 2.3. Spodbujanje  podjetništva in inovativnosti 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

30 2 2.3. Prodaja lna  potrošnih 

i zdelkov in s tori tev 

lokalnih obrtnikov in 

podjetnikov - "kranjski  

obrtniški  outlet"

JZ KŽ Aleš

Sladojevič

2014-

2018

0-se še ni  

začelo

Srednja Projekt je predviden za  nas lednje obdobje, zato aktivnosti  na  

tem področju še ni  bi lo.  

31 2 2.3. Spodbudnejše občinske 

dajatve

MOK OOP Ana

Gradišar,

Si lvana 

Petek

2010 0-se še ni  

začelo

Srednja Ni  bi lo sprememb odlokov glede na  obdobje pred sprejemom 

strategi je. 

T: Zakonske omeji tve. Vpl iv na  

proračun - i zpad namenskih 

prihodkov. R: Iščemo druge 

učinkovitejše ukrepe, ki  ne bodo 

vpl iva l i  na  proračunske prihodke.

32 2 2.3. Spodbude za  mikro 

podjetniš tvo (podpora 

pogumnim in kreativnim)

MOK ORI, 

ODZ

Barbara

Čirič, 

Manja

Vovk

2010 9-Drugo Srednja V letu 2009 posebnih spodbud za  ustanavl janje novih podjeti j 

nismo uvaja l i , ker je imel  v ta  namen na razpolago  znatna EU 

sredstva  Zavod za  zapos lovanje. 

V okivru javnega razpisa  za  sofinanciranje programov za  mlade 

smo dodatno podprl i  projekt Sveta Gorenjskih s indikatov: 

priprava di jakov in š tudentov za  vstop na trg dela . 

Na podlagi  Javnega razpisa   za  i zbor programov javnih del  v 

Republ iki  Sloveni ji  za  leto 2009 je bi lo na  Zavodu RS za  

zapos lovanje izbranih 47 programov javnih del , s  katerimi  je 

soglaša la  Mestna občina Kranj. V programih javnih del  je bi lo 

udeleženih 65 brezposelnih oseb s  s ta lnim prebiva l iščem v 

Mestni  občini  Kranj. Mestna občina Kranj je zagotavl ja la  

s redstva  za  kri tje s troškov dela  plač (42 a l i  60 %) in s troškov 

regresa  udeležencev (272.268 EUR) ter tako omogoči la  zapos l i tev 

65 brezposelnih občanov MO Kranj. 

T: priprava pravi lnika  in priglas i tev 

sheme državnih pomoči  za  podporo 

podjetjem

33 2 2.3. Spodbude za  ohranjanje in 

razvoj kmeti js tva, 

gozdarstva  in podežel ja

MOK ORI Barbara

Čirič

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Ukrep se izva ja  vsako leto v skladu s  pravi lnikom. V letu 2009 so 

bi le 111 upravičencem dodel jene spodbude oz. pomoči  v skupni  

viš ini  127.930 EUR, od tega je bi lo 114.837 EUR državnih pomoči  

(NRP).  V MOK je bi lo decembra 2009 273 samozapos lenih 

kmetov. Poleg tega MO Kranj sofinancira  i zvedbo medobčinskih 

projektov podjetniškega razvoja  podežel ja  (i zvedena  

usposabl janja  - 19 X, upravl janje in trženje blagovne znamke »… 

ZA MOJ DOM« - 7 novih članov in 46 novih izdelkov, predstavi tve 

na pri reditvah, delavnicah in razstavah, podjetniško svetovanje - 

povprečno 3-5 osebam na teden, 3x regis traci ja  dopolni lne 

dejavnosti , povezovanje podeželskih razvojnih jeder Sloveni je), 

ki  jih i zva ja  CTRP, v viš ini  21.500 EUR. Real izaci ja  se nanaša na 

leto 2009.  
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Ukrep 2.4. Dostopna stanovanja in prijazne stanovanjske  soseske 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

34 2 2.4. Stanovanjska  pol i tika Z, MOK OOP Stane 

Štraus

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka V letu 2009 je bi lo na  trg predanih cca  150 novih s tanovanj 

Stanovanjskega sklada RS, medtem, ko so bi la  osta la  še v 

i zgradnji .  

35 2 2.4. Ustanovitev občinskega 

stanovanjsko - 

premoženjskega sklada

MOK OSZ Tatjana

Hudobivnik

,

Igor Velov

2011 2-Preverjanje Srednja Obstoječi  s tanovanjski  sklad deluje kot samostojen proračunski  

sklad. V letu 2009 smo prouči l i  možnost za  reorganizaci jsko 

sklada. Izdelana je bi la  cenitev celotnega premoženja . Izvedena 

je bi la  1. obravnava na Svetu MOK. Na podlagi  pripomb in 

predlogov se pripravl ja  ustanovne akte sklada.

36 2 2.4. Prenova obstoječih 

stanovanjskih sosesk

JZ OOP Mihaela  

Šuštar 

Gruber

2014-

2023

2-Preverjanje Nizka Izvedeni  s ta  bi l i  prvi  dve fazi   razvojno raziskovalnega  projekta  

stanovanjske soseske Planina v Kranju, ki  vkl jučuje anal izo 

stanja  in rezultate anket med prebiva ls tvom omenjene soseske. 

Rezultati  anal ize kažejo, da  je večina  anketirancev je 

pripravl jena osebno sodelovati  pri  prenovi  kot predstavniki  

stanovalcev, da  so pripravl jeni  plačevati  nekol iko viš ji  

prispevek za  namene izbol jšanja  bivanjskega s tandarda,  

obstaja  vel iko zanimanje za  predvideno prenovo s  ci l jem 

bol jšega s tanovanjskega s tandarda in kakovosti  bivanja  v 

soseski .  Pripravl jenost s tanovalcev da aktivno sodelujejo pri  

prenovi  svojega biva lnega okol ja  je treba pozdraviti , podpreti  in 

i zkoris ti ti , dokler je s tanje v soseskah še obvladl jivo.  Nas lednje 

kl jučne faze pa so določanje ci l jev in obl ikovanje programov 

prenove, določanje ukrepov prenove ter končna izvedba prenove 

sosesk. V  nadal jevanju je predviden model  kompleksne 

prenove sosesk in uporaba  sodobne in pri  nas  še ne 

uvel javl jene metode »planiranje skupnosti«.  Gre za  

i zobraževanje (ozaveščanje) s tanovalcev in omogočanje 

s tanovalcev, da  sami  aktivno sodelujejo pri  določanju priori tet 

prenove in načrtovanju svojega okol ja . Planiranje skupnosti  se 

i zva ja  z organizi ranjem urbanis tičnih delavnic in obl ikovalskih 

načrtovanj posvetovanj za  s tanovalce, ki  jih vodi jo s trokovnjaki  – 

urbanisti .  Projekt se bo nadal jeval  v letu 2010 tudi  s  prvimi  

manjš imi  ureditvami  javnega prostora.

T: Dolgotra jen in drag proces .R: 

Vkl jučevanje s tanovalcev je temel jni  

pogoj za  uspešno izva janje ukrepov 

prenove in doseganje bol jšega 

bivanjskega s tandarda.
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0.1.2. Prednostna usmeritev 3: Kranj – središče znanja 
 

Tabela 3 Doseganje ciljev prednostne usmeritve 3 Kranj – središče znanja 
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Ukrep 3.1.:  Trajno zagotavljanje usposobljenih kadrov iz mreže visokih, višjih in srednjih šol za podporo gospodarskemu razvoju regije 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

37 a 3 3.1. Visokošolsko središče 

(Gorenjska  univerza): 

Programski  del  - novi  

visokošolski  programi

R ODZ Jana Žakel j 2009-

2023

2-Preverjanje Visoka Izdelan je bi l  DIIPa  z anal izo s troškov in koris ti  za  ustanovitev 

Gorenjske Univerze s  s trani  BSCja . Poleg VS programov, ki  jih 

nudita  FOV in Fakulteta  za  državne in evropske š tudi je, razl ični  

ponudniki   (LU Kranj, B&B) v Kranju organizi ra jo visokošolsko 

izobraževanje v sodelovanju s  fakultetami  i z drugih regi j.

T: pomanjkanje nos i lcev in inciatorjev 

novih visokošolskih programov; 

bl i žina  Ljubl jane R: proaktivnejša  

vloga BSC Kranj

37 b 3 3.1. Visokošolsko središče 

(Gorenjska  univerza): 

Investici jski  del : razvoj 

ustrezne izobraževalne in 

podporne infrastrukture

R ODZ Jana Žakel j 2009-

2018

1-Prostorsko 

načrtovanje

Visoka Na 30. seji  Sveta MOK, z dne 7.10.2009 - sprejet sklep - Odlok o 

dopolnitvi  odloka o splošni  prepovedi  gradnje na  območju 

zazidalnega načrta  območja  D 02/3 - Šolski  center Zlato pol je- 

hi tri  postopek s  čemer se je omogoči l  pris top k spremembam 

obstoječega zazidalnega načrta  na  Zlatem pol ju. 

Prva  investici ja  bo v Medpodjetniški  i zobraževalni  center pri  TŠC 

Kranj. Tehniškemu šolskemu centru Kranj so bi la  s  sklepom 

Minis trs tva  za  šols tvo in šport š tevi lka  54451-4/2008-115 (0915) z 

dne 7.12.2009 odobrena finančna sredstva  za  namen 

sofinanciranja  investici je MIC.

38 3 3.1. Kakovostna mreža in 

pestri  programi  s rednjih in 

viš jih šol

R ODZ Jana Žakel j 2014-

2023

7-Izvajanje Nizka V letu 2009 je prišo do združi tve 3 s rednjih šol  v skupni  

s rednješolski  center ESIC Kranj, ki  ima pod svojim okri l jem tudi  

novoustanovl jeno Viš jo s trokovno šolo. ESIC Kranj ponuja  3 nove 

programe in s icer 1 na  srednešolski  ravni  Logis tični  tehnik in 2 

na  viš ji  s trokovni  šol i : ekonomist in pos lovni  sektretar.  Četrti  

novi  program je pridobi la  Gimnazi ja  Kranj,  ki  je po Gimnazi ji  

Bežigrad in Drugi  gimnazi ji  Maribor je Gimnazi ja  Kranj od 

decembra 2009 dal je tretja  s lovenska srednja  šola , avtorizi rana 

za  program mednarodne mature pod okri l jem mednarodne 

organizaci je International  Baccalaureate Organisation (IBO) s  

sedežem v Ženevi . Prvo generaci jo bodo v mednarodni  oddelek 

vpisa l i  že jeseni .

39 3 3.1. Štipendi je za  defici tarne 

pokl ice

R ODZ Jana Žakel j 2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Sofinanciranje š tipendi jske sheme za  Gorenjsko v šolskem letu 

2009/2010; z začetkom šolskega leta  2009/2010 je i z sklada 

sofinanciranih 21 š tipendistov iz Mestne občine Kranj; v skladu 

trenutno sodeluje 12 družb s  sedežem v MOK. Real izaci ja  se 

nanaša na leto 2009. Ukrep se izva ja  vsako leto.

 
 

 

 

 



 

POROČILO 2009 O IZVAJANJU STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA MOK 2009- 2023                                                                                                                    POROČILO PO PREDNOSTNIH USMERITVAH 29 

 

Ukrep 3.2.:  Vseživljenjsko učenje 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

40 3 3.2. Center vseživl jenjskega 

učenja

MOK ODZ Daša

Megl ič

2009-

2018

7-Izvajanje Ni LU Kranj je v letu 2009 programsko razš i ri la  ponudbo na področju 

vseživl jenskega izobraževanja  ter aktivno sodelovala  v CVŽU 

Gorenjska, ki  se sofinancira  s  s redstvi  EU ESS. Poleg tega je MOK 

pred sofinanciranja  programov upokojenskih društev podprla  

š ti ri  programe univerze za  III . živl jensko obdobje in razl ične 

programe  vseživl jenskega učenja  s tarejš ih v organizaci ji  DU 

Kranj in DU Bitnje Stražišče.

 

Ukrep 3.3.: Kakovostna, učinkovita, fleksibilna in  dostopna predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

41 3 3.3. Zagotavl janje prostorskih 

pogojev otroškega varstva  

in osnovnošolskega 

izobraževanja

MOK ORI, 

ODZ

Marjan 

Lončarič, 

Daša  

Megl ič

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Na podlagi  sprejetega DIIPa  iz leta  2007 so se s redstva  

namensko usmerja la  v nujno investici jsko vzdrževanje  in 

obnovo šolskega prostora  9 OŠ na območju MOK: OŠ Stražišče, 

OŠ Predos l je, OŠ F. Prešerna – centra lna  šola  in podružnična 

šola  Kokrica , OŠ M. Čopa,  OŠ S. Jenka centra lna  in podružnične 

šole Primskovo,  OŠ H.Puhar .  Z občinskim financiranjem redno 

potekajo tudi  tekoča  investici jsko vzdrževalna dela   ter 

amortizaci ja  opreme v vseh šolah in vrtcih. Znotra j opreme 

posebna pozornost tehnologi jam: 110 računalnikov, 34 LCD 

projektorjev, 6 interaktivnih naprav, 1 kamera in 1 fotoaparat.

V letu 2009 je bi la  popolnoma obnovl jena s tara  podružnična 

šola  Žabnica. Stavba je 1.9.2009 dobi la  uporabno dovol jenje, 

zato je v novem šolskem letu 2009/10 pouk lahko že nemoteno 

stekel . Za  i zgradnjo telovadnice ob šol i  Žabnica  je bi la  v 2009 

pridobl jena je bi la  vsa  potrebna dokumentaci ja  in i zdano GD.  

Za telovadnico pri  PŠ Besnica  in PŠ Goriče je bi la  pripravl jena 

predinvestici jska  dokumentaci ja   in druga projektna 

dokumentaci ja  ter i zvedena sprememba PGD ter inženiring za  

pridobitev GD. 

Za projekt Vrtec Čira  Čara  bo v prostorih bivše Ekonomske šole 

urejen 12+1 oddelčni  vrtec, je bi la  v letu 2009 izdelana projektna 

dokumentaci ja  za  pridobitev gradbenega dovol jenja . 
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Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

42 3 3.3. Ohranjanje dostopnosti , 

dvig kakovosti  in 

fleks ibi lnosti  delovanja  in 

programov vrtcev in 

osnovnih šol

MOK ODZ Daša

Megl ič

2011 7-Izvajanje Nizka Za ohranjanje dostopnosti  je predvsem pomembno, da  s i  

občina neprestano prizadeva, da  s tarš i  ne bi  osta l i  brez 

prostega mesta v vrtcih za  svoje otroke. Tako je bi lo v letu 2009 

odprtih 10 novih oddelkov vrtcev, i zkoriščeni  so bi l i  še prostori  

že obstoječih vrtcih Najdihojca, Mojca, Ostržek,  poleg tega je 

bi la  za  potrebe vrtca  preurejena s tanovanjska  hiša  v lasti  MOK, 

kjer je nasta l  vrtec Ciciban, dva oddelka  vrtca  pa  s ta  bi la  urejena 

v prostorih OŠ Mati ja  Čopa. Na ta  način smo omogoči l i  sprejem 

1700 otrok v javno mrežo predšolske vzgoje. Podpora pri  plači lu 

vrtca  je bi la  i zvedena za  1845 otrok.

Naročena je bi la  Študi ja  organizi ranosti  šolskih okol išev, ki  bo 

podlaga za  spremembo ustanovitvenih aktov OŠ v letu 2010.

Vzpostavl jene so bi le mešane skupine za  razvoj enotnih 

programov športne in kulturne vzgoje v OŠ. 550 knjig za  kulturno 

vzgojo prvošolcev. 

Sofinancira l i  smo letovanje za   426 predšolskih otrok in 110 OŠ  

z zdravstveno in socia lno indikaci jo. 1400 otrokom sofinancira l i  

prevoz v šolo.

43 3 3.3. Racional izaci ja  pos lovanja  

in učinkovito 

gospodarjenje s  

premoženjem

MOK ODZ Daša

Megl ič

2012 2-Preverjanje Srednja V letu 2009 so bi le sklenjene pogodbe o prenosu  premoženja  

občine v upravl janje šolam -  brezplačno uporabo premoženja , 

ki  ga  zavod potrebuje za  opravl janje dejavnosti , določene v 

odlokih posamezne šole. Racional i l zaci ja  pos lovanja  bo 

izhaja la  tudi  i z i zledkov Študi je  modela  organizi ranosti  šolskih 

okol išev, v letu 2009 pa je bi lo naročena tudi  Študi ja  

organizi ranja  skupnih s lužb za  zavode s  področja  vzgoje in 

i zobraževanja , ki  bo izdelana v letu 2010.
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0.2. Prednostna usmeritev 4: Odprto mesto (kultura in turizem) 
 

Tabela 4 Doseganje ciljev prednostne usmeritve 4  Odprto mesto (kultura in turizem) 
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Ukrep 4.1 : »Kranj: objekti z vsebino« 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

44 a 4 4.1. Kulturno muzejska  četrt 

(Stari  Kranj): Grad 

Khis ls tein

MOK ORI, 

ODZ

Nataša

Žibert, 

Uroš  

Korenčan

2011 7-Izvajanje Srednja GOI dela  na  kompleksu potekajo s  povečano aktivnostjo. 

V letu 2009 je MOK izvedla  razpise za  i zva ja lce dobave in 

montaže opreme, ter jih uvedla  v delo. Izdelava in nakup 

opreme že poteka, sama montaža  na objekt pa  bo izpel jana 

fazno po posameznih zakl jučenih del ih objekta. Zakl juček 

operaci je se predvideva v juni ju 2010, kar je tudi  rok za  

poš i l janje zadnjega zahtevka na SVLR. Za  vsebinski  del  in zagon 

je zadolžen  ODZ skupaj z upravl ja lci  objekta.

P: zamuda  zaradi  novo odkri tih 

potreb po dodatni  sanaci ji  lovskega 

dvorca  in potreba po dodatnih 

arheoloških izkopavanjih znotra j 

dvorca  in pod arkadami, kar je termin 

i zvedbe GOI del  podal jša lo R: 

povečanje aktivnosti  i zva ja lca  GOI 

del

44 b 4 4.1. Kulturno muzejska  četrt 

(Stari  Kranj): Škrlovec 

MOK ORI, 

ODZ

Nataša

Žibert, 

Uroš  

Korenčan

2014-

2018

5-JN/razpis Nizka Stolp Škrlovc je del  projekta  3 s tolpi  - kranjski  utrdbeni  s is tem.  

V letu 2009 je bi l  dogovorjen vsebinski  koncept - s tolp 

intermedi jskih sodobnih umetnosti ,  zakl jučena je bi la  ustrezna  

manjkajoča projektna dokumentaci ja  ter uspešno izdelana 

vloga za  pridobitev s redstev EU ESRR.  Projekt je pripravl jen za  

i zbor i zva ja lca  gradbenih del  katerih i zvedba se načrtuje za  leto 

2010.

44 c 4 4.1. Kulturno muzejska  četrt 

(Stari  Kranj): Layerjeva hiša

MOK ORI, 

ODZ

Nataša

Žibert, 

Uroš  

Korenčan

2010 7-Izvajanje Nizka V letu 2009 so bi la  i zvedena gradbeno obrtniška  in 

restavratorska  dela  na  objektu ter počrpana odobrena EU 

sredstva. S s trani  BSC Kranj je bi l  pripravl jen regi jski  projekt za  

čezmejno sodelovanje z Ita l i jo za   sofinanciranje opreme in 

zagonskih aktivnosti . rezultate še čakamo. Pripravl jen je  bi l  

poziv za  i zbor upravl ja lca  hiše umetnikov.

45 4 4.1. Kranjski  utrdbeni  s is tem 

(Stari  Kranj)

MOK ORI, 

ODZ

Nataša

Žibert, 

Uroš  

Korenčan

2014-

2018

3-Načrtovanje Nizka Ob pri javi  za  EU sofinanciranje se je projekt poimenoval   v "3 

stolpi". Vkl jučuje tudi  s tolp Škrlovc, s tolp na  Vovkovem vrtu in 

Pungert. V letu 2009 pripravl jena investici jska  in del  projektne 

dokumentaci je. postavl jen vsebinski  koncept za  s tolpe. Oddana 

in pozi tivno rešena pri java  na razpis  za  EU sredstva  na področju 

kulture. Izvedba GOI del  in opreme v 2010.

46 4 4.1. Pungert "Otroška četrt" 

(Stari  Kranj)

MOK ORI, 

ODZ

Gregor 

Oblak,

Igor Velov

2014-

2018

7-Izvajanje Nizka Del  projekta  3 s tolpi . Glej opis  š t. 45. Stolp na  Pungertu se bo 

prenovi l  kot objekt kulturne dediščine in nameni l  za  i zva janje 

otroških prostočasnih kreativnih dejavnosti . Z odobri tvi jo 

projekta  3 s tolpi  smo načrtovani  program iz "otroške hiše" 

prestavi l i  v s tolp.

47 4 4.1. Mestna hiša  (Stari  Kranj) MOK ORI Gregor 

Oblak

2010 3-Načrtovanje Nizka V 2009 so bi l i   i zdelani  PGD načrti  dviga la  na  dvoriščni  s trani  in 

pridobl jeno soglas je zavoda za  kulturno varstvo. Projekt PZI 

notranje opreme II. nadstropja  rotovža  je še  v i zdelavi  .

T: Prostore zaradi  prenove 

Khiesels teina  še zaseda Gorenjski  

muzej. 
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Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

48 a 4 4.1. Kompleks  s tavb okol i  

tržnice (Stari  Kranj): Stavbe 

nad tržnico

MOK ORI Gregor 

Oblak

2014-

2018

2-Preverjanje Nizka Začetek aktivnosti  je odvisen od dogovora  s  sedanjimi  lastniki  

za  odkup objekta. Razgovori  so v teku.

48 b 4 4.1. Kompleks  s tavb okol i  

tržnice (Stari  Kranj): Tržnica

MOK ORI Gregor 

Oblak

2012 2-Preverjanje Visoka Začetek aktivnosti  je odvisen od dogovora  s  sedanjimi  lastniki  

za  odkup objekta. Razgovori  so v teku.

49 4 4.1. Gledal išče (s tari  Kranj) MOK,R ODZ Petra

Polak

2019-

2023

0-se še ni  

začelo

Nizka

50 4 4.1. Glasbena šola  (Stari  Kranj) MOK ODZ Daša

Megl ič

2009-

2013

2-Preverjanje Visoka  V letu 2009 je bi la  i zdelana idejna zasnova s  ci l jem preveri tve 

eventuelnega prizidka k obstoječi  glasbeni  šol i .

T: Dogovori  o presel i tvi  glasbene 

šole v prostore gradbene šole so 

zasta l i , ker se Glasbena šola  Kranj 

ne strinja  s  ponujeno lokaci jo.

51 4 4.1. Knjižnica  (Slovenski  trg) MOK ODZ Jana 

Žakel j, 

Igor Velov

2011 7-Izvajanje Nizka V letu 2009 smo v skladu s  pogodbenimi  določi l i  nadal jeval i  z 

dejavnostmi  v zvezi  z odkupom novih knjižničnih prostorov v 

s tavbi  Globusa. Dne 17.6.2009 je bi l  sklenjen Dodatek š t. 2 k 

Pogodbi  o nakupu prostorov za  Osrednjo knjižnico Kranj. 

Pridobi l i  smo energi jsko bi lanco in energetsko izkaznico. 

Objavi l i  smo javni  naroči l i  za  dobavo, montažo in vzpostavi tev 

RFID s is tema ter za  dobavo in montažo notranje opreme. GOI 

dela  potekajo pospešeno. Otvori tev v letu 2010.

52 4 4.1. Avla  MOK - Ravnikarjeve 

konferenčne dvorane 

(Slovenski  trg)

MOK ORI, KŽ Gregor 

Oblak, 

Sašo 

Govekar

2009-

2013

3-Načrtovanje Srednja Izdelana je bi la   idejna zasnova, v pripravi  je konzervatorski  

načrt. Projekt se bo izva ja l , če bodo pridobl jena nepvratna 

sredstva  RS oz. EU. Razpis  za  projekte EU kulturne infrastrukture 

državnega pomena je prestavl jen v 2010.

T: Odvisnost od pričakovanega 

javnega razpisa .

53 4 4.1. Center l jubitel jske kulture 

(Slovenski  trg oz. druga 

lokaci ja)

MOK ODZ Petra

Polak

2014-

2018

0-se še ni  

začelo

Ni Projekt se še ni  začel , ker je terminsko predviden v drugem 

obdobju izva janja  s trategi je.

54 4 4.1. Center mladinske  kulture 

z ustvarja lnimi  atel jeji  

(industri jska  cona oz. 

druga lokaci ja)

MOK ODZ Jana Žakel j 2014-

2018

7-Izvajanje Ni Potekalo je reševanje sedanje lokaci je Izbruhovega bazena. V 

decembru  2009 je priš lo do podpisa  dodatka š t. 1 k najemni  

pogodbi  o najemu opuščenega zimskega bazena, sklenitev 

pogodbe o prenosu sredstev v upravl jenje - MOK odda, AKD 

Izbruh pa sprejme  brezplačno uporabo zeml ji šča  parc. š t. 444/5, 

na  katerem stoji  objekt s tar zimski  bazen, ter parc. š t. 444/18 in 

444/20, k.o. Kranj, v skupni  i zmeri  3.841 m2 za  izva janje 

neprofi tne kulturne dejavnosti . MOK je v letu 2009 sofinancira la  

tudi  projekte  društva  Izbruh.
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Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

55 4 4.1. Kranjski  rovi MOK ORI Tanja  VarL,

Bojan 

Leskovar,

Gregor 

Oblak

2009-

2023

7-Izvajanje Ni Z rovi  kot pomembno tehniško dediščino in turis tično 

zanimivost upravl ja  Zavod za  turizem Kranj. V letu 2009 je bi l  

narejen pomemben preskok v razvoju novih vsebin in trženju 

ponudbe rovov.  Rovi  so beleži l i  16.000 obiskovalcev. 

Organizi ranih je bi lo več tematskih  dogodkov  (vinska  pot, 

razstava adventnih venčkov,  razstava jas l ic, žive jas l i , Krančkova 

dežela , razstava kamnin in fos i lov,....), zagotovl jeno  redno 

vodenje 4x tedensko in vodenje za  skupine.  Rovi  pod s tarim 

Kranjem so srebrni  Seja lec za  leto 2009, priznaje za  ustvarja lne 

in inovativne prepoznavnosti  turis tične ponudbe Sloveni je. Za  

i zva janje vsebine v rovih je Mestna občina Kranj v letu 2009 

finacira la  Zavodu za  turizem Kranj 42.800 EUR. V letu 2009 se je 

dopolnjevala  oprema rovov/zašči ta  s transkih rovov, nabava 

muzejske opreme, ozvočenja  in varnostnih s is temov. Nadal jnja  

i zvedba ureditve vhodov v rove se mora pri lagoditi  celostni  

ureditvi  kanjona Kokre. Za  vhod v rove Poštna ul ica   i zdeluje se 

PGD.

56 4 4.1. Dvorane kra jevnih 

skupnosti  - večnamenski  

objekti

MOK KŽ Tatjana

Kocjančič

2009-

2023

7-Izvajanje Srednja V letu je bi la  v viš ini  157.984 € sofinancirana razl ična 

investici jsko vzdrževalna dela  oz. nakupl jena oprema v domovih 

KS Bri tof, KS Čirče, KS Golnik,  KS Goriče,  KS Kokrica , KS Mavčiče ,   

KS Podbl ica  ,  KS Predos l je in KS Struževo. Večja  obnova je 

potekala  v KS Primskovo v vrednosti  370.000 €. Dodatno je bi lo v 

letu 2009 v sodelovanju z ODZ izvedeno več sestankov lastnikov 

dvoran s  ci l je obl ikovanja  mreže kulturnih domov in defini ranja  

vsebin.

T: Pomanjkanje pororačunskih 

sredstev. R: Iskanje dodatnih EU 

vi rov.
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Ukrep 4. 2 : Stari Kranj – dostopen in urejen 

 
Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

57 a 4 4.2. Javne površ ine in trgi : 

urejena cona za  pešče od 

Pungerta  do Slovenskega 

trga: Obnova ul ic in trgov 

mestnega jedra  Kranja

MOK ORI Darko 

Hrovat, 

Boštjan 

Zavrl

2011 3-načrtovanje srednja V letu 2010 je bi l  i zveden arhitekturni  natečaj za  urejanje 

s tarega mestnega jedra. Pričel i  smo s  pripravo projektne 

dokumentaci ja  za  celostno ureditev  Pungerta, Trubarjevega 

trga, Cankarjeve ul ice, Vodopivčeve ul ice, Glavnega trga, Poštne 

ul ice, mostu čez Kokro vrt gradu Kiesels tein. Pri java  za  

sofinanciranje EU iz programa ESRR Razvoj regi j.

T: Gre za  obsežno naložbo. R: 

Podal jšanje  rea l izaci je  v  2012.

57 b 4 4.2. Javne površ ine in trgi : 

urejena cona za  pešče od 

Pungerta  do Slovenskega 

trga: Slovenski  trg

MOK ORI Darko 

Hrovat, 

Boštjan 

Zavrl

2011 7-izvajanje srednja V letu 2009 smo zakl juči l i  s  projekti ranjem in i zvedl i  

javna naroči la  ter i zvedl i  ureditve Stri tarjeve in ?? .. Za  leto 2010 

je v načrtu ureditev Koroške in Bleiweissaove ul ice.

T: Težavna izvedba zaradi  težav s  

prometom-zastoji . R: Fazno 

načrtovanje izvedbe gradbenih del ; 

informiranje občanov.

58 4 4.2. Kanjon Kokre: 

pešpoti/brvi/zelena 

površ ina  Starega Kranja

MOK ORI Darko 

Hrovat

2014-

2018

3-načrtovanje Nizka Na osnovi  ari tekturnega natečaja  smo v letu 2009 pričel i  

z i zdelavo projektne dokumentaci je.

59 4 4.2. Stari  Kranj skozi  letne čase MOK ORI Tanja  Varl 2009-

2023

7-Izvajanje Nizka V letu 2009 smo pris topi l i  k nadal jevanju urejanje urbane 

opreme in s icer:  urejena cvetl ična kori ta  s  cvetjem, preobleke 

senčnikov pred gostinskimi  lokal i  ter poskrbel i  za   novoletno 

dekoraci jo, s tojnice, pavi l jone.

P: V letu 2009 je v mestnem jedru 

potekalo vel iko investici j, kar ovira  

celostno zunanje urejanje in 

okraševanje. R: Potrebno je 

pri lagajanje gradbenim delom.
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Ukrep 4.3: Spodbujanje zasebne pobude v starem Kranju 
Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

60 a 4 4.3. Stari  Kranj - mesto hotel : 

Mladinski  hotel

JZ ORI Darko 

Hrovat

2012 3-načrtovanje Srednja Izdelana idejna zasnova za  preveri tev možnosti  potencia lnega 

prizidka k obstoječemu objektu.

T: zmanjšan interes  zasebnih 

vlagatel jev zaradi  krize; nerešena 

lokaci ja  sedanje glasbene šole R: 

odloži tev aktivnosti  

61 4 4.3. Sofinanciranje prenove 

objektov v zasebni  lasti  v 

Starem Kranju

MOK OOP Ana 

Gradišar

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Izveden javni  razpis . Prispelo je 11 vlog, od tega je bi lo 9 vlog 

upravičenih do sofinanciranja . Podpisanih je bi lo 7 pogodb za  

sofinanciranje obnove v SMJ. Real izaci ja  finančnih s redstev v 

letu 2009  je bi la  63%.

T: Nejasni  razpisni  pogoji . R: 

Konkretnejša  opredel i tev razpisnih 

pogojev v letu 2010 ter naprej. 

62 4 4.3. Stari  Kranj -

 "nakupovalni  center"

JZ KŽ Aleš

Sladojevič

2009-

2023

2-Preverjanje Nizka V letu 2009 so potekal i  š tevi lni  razgovori  s  civi lno iniciativo iz 

Starega Kranja  o možnih pris topih k pospeševanju  nakupovanja  

v Starem Kranju. Načini  i zvedbe, ki  bi  bi l i  sprejeml jivi  za  obe 

s trani  še niso dogovorjeni .

T: občina ne more subvencionirati  

posameznega podjetja  (pravi la  

državnih pomoči )

63 4 4.3. Znak kakovosti  Kranja: 

Kranj priporoča

MOK KŽ Ana

Vizovišek

2009-

2023

0-se še ni  

začelo

Nizka Pričetek je predviden po zasnovi  blagovne znamke Kranja  ter  

vzporedno z zakl jučevanjem največjih prenov v Starem Kranju.

 

Ukrep 4.4:  Kranj kot blagovna znamka  - trženje mesta, kulture in turizma 
Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

64 4 4.4. Blagovna znamka mesta 

kranj

MOK KŽ Ana

Vizovišek

2009-

2023

3-načrtovanje Srednja V letu 2009 je bi la  i zdelana s trokovna podlaga za  razvoj 

Blagovne znamke Kranja  in i zvedena delavnica  s  kl jučnimi  

uporabniki  / nos i lci  blagovne znamke (občinski  zavodi ), ki  

omogoča izvedbo razpisa  za  i zbor i zva ja lca  razvoja  in i zva janja  

akci j celostne blagovne znamke Kranja  v 2010.

T: Omejena proračunska sredstva. 

R: Fazni  pris top.

65 4 4.4. Celostno upravl janje, 

razvoj in trženje dogodkov 

in produktov kulture, 

turizma in športa  v MOK

MOK ORI, KŽ Tanja  Varl , 

Ana 

Vizovišek

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka V letu 2009 je bi la  MOK nos i lec regi jskega projekta  Sonaravni  

razvoj turizma na Gorenjskem, ki  se je 85% sofinancira l  i z 

s redstev EU, preostalo pa  so sofinancira le vse gorenjske 

občine. Izdelana je bi la  š tudi ja  razvoja  produktov, regi jske 

blagovne znamke, natisnjen regi jski  kata log in vzpsotavl jena 

spletna s tran http://www.s lovenian-a lps .com/s i/kaj-

odkri ti/kranj. Kranj je umeščen v vse kl jučne turis tične produkte 

regi je. 

 Prek Zavoda za  turizem je bi la  vzpostavl jena koordinaci ja  

koledarja  pri reditev. Tesnejše produktno povezovanje se je 

začelo uresničevati  med  turizmom in ponudniki  kul ture, ne pa 

še področju športa.

 



 

POROČILO 2009 O IZVAJANJU STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA MOK 2009- 2023                                                                                                                    POROČILO PO PREDNOSTNIH USMERITVAH 37 

 

Ukrep 4.5: »Etno – eko turizem podeželja« 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

66 4 4.5. Povezovanje in 

spodbujanje ekološke in 

etnološke ponudbe 

podežel ja

MOK ORI Tanja  Varl ,

Barbara  

Čirič

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Zavod za  turizem Kranj  z namenom vkl jučevanja  podeželske 

ponudbe v turis tično ponudbo občine vsak četrtek organizi ra  

ekološko tržnico na Glavnem trgu, poleg tega pa je povabi l  vsa  

turis tična društva  k predstavi tvi  svojih dejavnosti  na  pri reditvah 

v Kranju. Povabi lu s ta  se v letu 2009 odzvala  TD Besnica  in 

Rekreativno turis tično društvo rokovnači  Besnica. . V okviru 

medobčinskega projekta  razvoja  podežel ja  (LEADER, IV. os ) je bi l  

za  potrebe podežel ja  MOK izveden nakup stojnic za  podeželsko 

tržnico v KS Predos l je (Projekt  Mreža podeželskih tržnic  v okviru 

LAS Gorenjska  košarica   - 8.172 EUR) .

T: Omejena proračunska sredstva. 

R: i skanje dodatnih EU vi rov; mehke 

aktivnosti , ki  ne zahtevajo večjih 

vlaganj

67 4 4.5. Kranjsko - Trbojsko jezero R ORI Tanja  Varl 2014-

2023

2-Preverjanje Nizka Center za  tra jnostni  razvoj podežel ja  Kranj je v letu 2009 prvič 

organizi ra l  tabor ob Trbojskem jezeru. CTRP bo aktivnosti  

tra jnostnega razvoja  območja  ob jezeru nadal jeval  prek projekta  

Brezmejna doživetja  narave, katerega sofinanciranje je bi lo v 

letu 2009 odobreno iz s redstev Teri toria lnega sodelovanja  

Sloveni ja/Avstri ja .

T: Omejena proračunska sredstva. 

R: i skanje dodatnih EU vi rov; mehke 

aktivnosti , ki  ne zahtevajo večjih 

vlaganj

68 4 4.5. Skrb za  obnovo in 

aktivi ranje kulturne 

dediščine podežel ja  in 

njeno vkl jučevanje v 

turis tično ponudbo

MOK ORI Tanja  Varl ,

Barbara  

Čirič

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka V okviru medobčinskega projekta  razvoja  podežel ja  (LEADER, IV. 

os ) je bi l  za  potrebe podežel ja  MOK izveden nakup  opreme za  

podeželski  informativni  center v KS Predos l je (Projekt Mreža 

podeželskih informativno turis tičnih točk v okviru LAS Gorenjska  

košarica  - 7.106 EUR) .

T: Omejena proračunska sredstva. 

R: i skanje dodatnih EU vi rov

 

Ukrep 4.6: Povečanje učinkovitosti javnega sektorja na področju kulture in turizma 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

69 4 4.6. Učinkovitost zavodov na 

področju kulture in 

turizma

MOK ODZ Petra  

Polak,

Tanja  Varl

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Zavod za  turizem Kranj je v letu 2009, ob enakem števi lu 

zapos lenih, i zvaja l  pet novih programov in projektov: 

obl ikovanje produktov za  otroke, upravl janje brezžičnih 

oddajnikov za  internet, program v Rovih pod starim Kranjem, 

i zdaja  turis tične karte Mestne občine Kranj, projekt Sonaravni  

razvoj turizma na Gorenjskem.  
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Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

70 4 4.6. Spodbujanje kulturne 

vzgoje

MOK ODZ Petra

Polak

2009-

2023

6-Zagon Nizka V letu 2009 vzpostavl jena delovna skupina za  komunikaci jo med 

šolami, javnimi  kulturnimi  i zvaja lci  tako javnih zavodov kot NVO 

s  področja  kulture. Namen skupine je vkl jučevanje NVO in 

zavodov v kulturno vzgojo v OŠ in priprava programov za  šolske 

skupine.  Eden izme dprvih rezultatov dela  skupine je brošura  

ponudbe kulturnih in športnih dejavnosti  za  prosti  čas  mladih.

71 4 4.6. Povečanje obsega 

delovanja  javnih zavodov 

na območju Gorenjske

MOK ODZ Petra

Polak

2009-

2023

7-izvajanje Nizka Muzej, knjižnica  in gledal išče izvaja jo svoje pos lanstvo na 

celotnem območju Gorenjske.

 

Ukrep 4.7: Dvig kakovosti kulturne ponudbe 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

72 4 4.7. Strožji  in bol j ci l jno 

naravnani  razpisni  

postopki  s  področja  

kulture

MOK ODZ Petra

Polak

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Že v letu 2009 smo izvedl i  razpise za  sofinanciranje na  področju 

kulture za  i zvedbe za  leto 2010. Pri  tem smo vzpostavi l i  s trožja  in 

bol j ci l jno naravnana meri la  za  vrednotenje javnih kulturnih 

programov in projektov. Na osnovi   3 razpisov smo izbra l i  za  

sofinanciranje  59 programov 42 kultrnih društev v viš ini  

112.644m60 eur. 48 kulturnih projektov  37 društev v viš ini  55.950 

EUR  in  5 večletnih programov 5 izva ja lcev kulture v viš ini  81.850 

EUR. Ukrep se izva ja  na  letnem nivoju.

73 4 4.7. Nadgradnja  programov 

kulture in ustvarja lnosti  

mladih

MOK ODZ Jana Žakel j 2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Že v letu 2009 smo izvedl i  razpis  za  sofinanciranje projektov s  

področja  mladinskih dejavnosti  in pri  tem vzpsotavi l i  bol j ci l jno 

usmerjena meri la .  Na osnovi  razpisa  smo za  leto 2010 izbra l i  37 

organizaci j (8 več kot v letu 2009) in jim za  dejavnost nameni l i  

77.000 EUR. Ukrep se izva ja  na  letnem nivoju.
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0.3. Prednostna usmeritev 5: Kranj – skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi 
 

Tabela 5 Doseganje ciljev prednostne usmeritve 5 Kranj – skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi 

 
 
Opomba h kazalniku »čakalna vrsta na domsko oskrbo«: Gre za administrativni kazalnik, ki pokaže na »teoretično« čakalno vrsto glede na število vloženih prošenj v Dom upokojencev Kranj 
konec leta. Podatek zahteva interpretacijo, ki jo je podal  Dom upokojencev Kranj (6.4.2010, direktorica Zvonka Hočevar Šajatovič). Po njihovem mnenju se  čakalna doba glede na preteklo leto 
ni povečala ,  le ljudje še več  vlagajo prošnje ne glede na resnične potrebe (»za vsak slučaj«). Dogaja se, da ko ljudje pridejo  na vrsto namestitev  odklonijo, ker oskrbe  še ne potrebujejo. 
Zaradi navedenega je Dom upokojencev Kranj v lanskem letu izvedel anketni vprašalnik med tistimi, ki  so vloge oddali leta 2005, 2006 in 2007 in jih vprašal po nujnosti sprejema. Samo 10% od 
teh rabi sprejem takoj, ostali pa želijo, da jih v roku 1 leta ne kličejo.  
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Ukrep 5.1: Boljša dostopnost zdravstvenih storitev in krepitev zdravja 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

74 5 5.1. Zdravstveno - pos lovni  

center Kranj

JZ ODZ Manja

Vovk

2009-

2018

2-Preverjanje Srednja V letu 2009 je bi l  preverjen interes  in potreba zdravstvenih in 

lekarniških organizaci j. Izdelana je Idejna zasnova kompleksa. 

Vzporedno se je spreminja l  prostorski  akt. V fazi  preverjanja  je 

interes  zasebnega sektorja  za  vlaganje v objekt. Izvedena je bi la   

prometne ureditev Gosposvetske ceste.

T: zmanjšan interes  zasebnih 

vlagatel jev zaradi  krize

75 5 5.1. Mreža javne zdravstvene 

s lužbe in konces i jska  

pol i tika

MOK ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

10- Ni  

sprememb

Nizka Izva janje v skladu z obstoječo zakonodajo; konces i jska   pol i tika  

MOK upošteva nacionalne usmeritve; ZD je nos i lec primarne 

oskrbe na primarni  ravni .

76 a 5 5.1. Podpora programom in 

razvoju sekundarne in 

terciarne zdravstvene 

mreže: Bolnišnica  za  

ginekologi jo in 

porodništvo Kranj

D ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

10- Ni  

sprememb

Ni Stal i šče MOK ostaja  nespremenjeno.

76 b 5 5.1. Podpora programom in 

razvoju sekundarne in 

terciarne zdravstvene 

mreže: Bolnišnica  Golnik 

(KOPA)

D ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

10- Ni  

sprememb

Ni Stal i šče MOK ostaja  nespremenjeno.

76 c 5 5.1. Podpora programom in 

razvoju sekundarne in 

terciarne zdravstvene 

mreže: ZZV Kranj

D ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

10- Ni  

sprememb

Ni Stal i šče MOK ostaja  nespremenjeno.

76 d 5 5.1. Podpora programom in 

razvoju sekundarne in 

terciarne zdravstvene 

mreže: Ši ri tev ponudbe na 

nivoju Sekundarne in 

terciarne zdravstvene 

mreže

D ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

10- Ni  

sprememb

Ni Stal i šče MOK ostaja  nespremenjeno.

77 5 5.1. Javno zdravje D ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka V letu 2009 je MOK podpira l  preventivne programezdravja , 

program Metul j in Z gibanjem do zdravja .  Zavod za  zdravstveno 

varstvo je spreml ja l  javno zdravje na  ravni  upravne enote Kranj 

in Gorenjske. Ukrep se izva ja  na  letni  ravni .  
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Ukrep 5.2: Boljša dostopnost oskrbe starejših 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

78 a 5 5.2. Nove kra jevno razpršene 

in vsebinsko dopolnjene 

domske zmogl jivosti : 

Novogradnja  obstoječega 

doma upokojencev Kranj

D ODZ Manja

Vovk

2011 2-Preverjanje Srednja V letu 2009 je š lo za  i zvedbo del , tako da se bo v letu 2010 

presel i la  s lužba pomoči  na  domu v nove prostore Doma 

upokojencev Kranj; nadgradnja  obstoječega doma je 

zamaknjena in se bo po predvidevanjih veza la  na  vzpostavi tev 

regi j.

78 b 5 5.2. Nove kra jevno razpršene 

in vsebinsko dopolnjene 

domske zmogl jivosti : 

Novogradnje

JZ ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

7-Izvajanje Srednja V letu 2009 je bi lo na  lokaci ji  Planina Jug izgra jenih 30 varovanih 

stanovanj, investi tor je Nepremičninski  sklad pokojninskega in 

inva l idskega zavarovanja; najemnikom teh s tanovanj je v kleti  

objekta  namenjenih tudi  14 parkirnih mest

79 5 5.2. Razvoj novih programov in 

stori tev skrbi  za  s tarejše

MOK ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka 24 oskrbovak nudi  s tori tev pomoč na domu, razvi ja  se projekt 

gibalnega parka, kjer MOK sodeluje kot partnerka pri  

pri javl jenem projektu za  evropska sredstva. V okivru 

sofinanciranja  programov upokojenskih društev smo lani  i zbra l i   

3 programe podpore s tarejš im. V okivru javnega razpisa  je bi l  

podprt tudi  program Medgeneraci jskega društva  z roko v roki , ki  

je opravi l  1170 ur prostovol jnega dela  in družabništva  pri  

s tarejš ih občanih Kranja .  

Ukrep 5.3: Skrb za osebe s posebnimi potrebami in osebe s težavami v duševnem zdravju  ter invalide 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

80 a 5 5.3. Programi  za  socia lno 

ogrožene in odvisnike: 

Zavetišče za  brezdomce, 

l judska kuhinja , Center za  

odvisnosti  in s tanovanjska 

skupina

MOK ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

8 -Zakl jučeno Nizka V letu 2009 so programi  Centra  za  odvisnosti , Ljudske kihinje in 

Zavetišča  za  brezdomce so na novo  zaživel i  na  enem mestu v 

s tavbi  na Sejmišču 4. 

80 b 5 5.3. Programi  za  socia lno 

ogrožene in odvisnike: 

Dnevni  center za  mlade

R ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Program Škrlovec nadal juje s  programi  za  mlade in 

družine.Ukrep se izvaja  na letnem nivoju.
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Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

80 c 5 5.3. Programi  za  socia lno 

ogrožene in odvisnike: 

Regi jski  reintegraci jski  

center

R ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

9-Drugo Nizka MOK je soustanovitel jica  Fundaci je Vincenca Draks lerja , ki  je v 

letu 2009 se je nadal jevala  z rekonstrukci jo in obnovo domači je 

Pr'Primožk kot regi jskega reintegraci jskega centra. Center je 

namenjen ozdravl jenim odvisnikom po prihodu iz Komun; prvi  

uporabniki  na j bi  se v letu 2010 že vsel i l i .

80 d 5 5.3. Programi  za  socia lno 

ogrožene in odvisnike: 

Razvoj socia lnih 

programov 

MOK ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka V letu 2009 je še naprej delovala  lokalna akci jska  skupina,  

denarne socia lne pomoči  so se dodel jevale, razpis  NVO je bi l  

i zveden; podprlo se je 29 humanitarnih organizaci j in društev, 

vkl jučenih je bi lo cca  11.000 uporabnikov. Ukrep se izva ja  na  

letnem nivoju.

81 a 5 5.3. Dom za  osebe s  

posebnimi  potrebami  : 

Objekt za  s tanovanjsko 

skupino za  osebe s  

posebnimi  potrebami

JZ ODZ Manja

Vovk

2014-

2018

0-se še ni  

začelo

Nizka

81 b 5 5.3. Dom za  osebe s   težavami  

v duševnem zdravju: 

Biva lna skupnost za  osebe 

s  težavami  v duševnem 

zdravju

JZ ODZ Manja

Vovk

2014-

2018

0-se še ni  

začelo

Nizka

82 a 5 5.3. Ogrožene matere in žrtve 

nas i l ja : Stanovanjska  

enota Varne hiše 

Gorenjske

R ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Program varne hiše deluje, vzpostavi la  se je tudi  s tanovanjska  

enota varne hiše; varno hišo z njeno s tanovanjsko enoto 

sofinancira jo vse občine Gorenjske; skupaj je bi lo v letu 2009 v 

Varno hišo in njeno s tanovanjsko enoto sprejetih 38 žensk in 47 

otrok. 82 b 5 5.3. Ogrožene matere in žrtve 

nas i l ja : Vzpostavi tev 

varnih točk v mestu

R ODZ Manja

Vovk

2009-

2023

8 -Zakl jučeno Nizka V letu 2009 je bi lo vzpostavl jenih 11 varnih točk v MOK; varna 

točka je posebno označen javni  prostor, namenjen otrokom, da 

se vanj zatečejo v primeru, da  se znajdejo v kakršnikol i  s tiski  na  

mestnih ul icah (so se izgubi l i , grozi jo jim sovrstniki ,…).

83 5 5.3. Stanovanja  za  socia lno 

š ibke

MOK OSZ Tatjana 

Hudobivnik

2019-

2023

2-Preverjanje Srednja V začetku leta  2009 je bi lo na  l i s ti  čakajočih za  neprofi tna  

stanovanja  208 pros i lcev. Do konca leta  2009 nam je uspelo v 

okviru lastnih možnosti  dodel i ti  52 s tanovanji . Hkrati  smo 

pričel i  razgovore s  Stanovanjskim skladom RS, da  omogoči  po 

neprofi tnih pogojih najem njihovih nezasedenih s tanovanj na  

Sotočju v Kranju za  čim več preostal ih čakajočih na  neprofi tna  

stanovanja .  
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Ukrep 5.4: Varna občina 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

84 5 5.4. Delujoč s is tem javne 

varnosti  

MOK KŽ Tatjana

Kocjančič

2009-

2023

2-Preverjanje Nizka Izvedene pripravl ja lne aktivnosti  za  ustanovitev sosveta za  

varnost. Vzpostavi tev sosveta predvidena za  leto 2010.

85 5 5.4. Civi lna  zašči ta , gas i lci , 

GRS

MOK SZR Sašo 

Govekar

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka V letu 2009 se je podpora s ta lni  usposobl jenosti  in razvoju 

s is tema gas i l ske varnosti , zašči te in reševanja  i zva ja la  v skladu 

z usta l jenim letnim programom. 

86 5 5.4. Občinski  program varnosti  - 

OPV

MOK MIK Slavko 

Savič

2010 8 -Zakl jučeno Ni Občinski  program varnosti  (v nadal jevanju OPV) je bi l  sprejet na  

29. seji  Sveta MOK 23.9.2009. Gre za  temel jni  s trateško - 

varnostni  dokument, s  katerim so opredel jena izhodišča  in 

usmeritve za  zagotavl janje javne varnosti  ter varnega in 

kakovostnega živl jenja  prebiva lcev in obiskovalcev občine. 

Namen OPV je bi l  določi ti  enotna meri la  za  zagotavl janje javne 

varnosti  v občini  in opredel i ti  ukrepe ter ravnanja  pris tojnih, ki  

zagotavl ja jo javno varnost in javni  red na območju občine.
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0.4. Prednostna usmeritev 6: Kranj – mesto športa 
 

Tabela 6 Doseganje ciljev prednostne usmeritve 5 Kranj – mesto športa 
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Ukrep 6.1: Sodobni prostorski pogoji za rekreacijo,  šport mladih in vrhunski šport  
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

87 6 6.1. Razvoj Športnega centra  

Kranj

MOK,R ORI, 

ODZ

Marko 

Trebec, 

Marjan 

Lončarič

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka V letu 2009 je bi la  dokončana tribuna Hribček , ki  vsebuje  sobo 

za  prvo pomoč, pisarno, javne sanitari je in 8 garderobnih 

prostorov, ki  so dopoldan namenjeni  šolskim  

aktivnostim,popoldan pa  rekreaci jskim, nogometni  in atletski  

dejavnosti . »Streha« je namenjena 708 gledalcem. V Športnem 

centru Kranj je bi la  obnovl jeno tudi  rokometno igrišče in 

postavl jeni  4 koš i .

88 6 6.1. Sis tematična prenova in 

posodabl janje obstoječe 

javne športne 

infrastrukture

MOK ODZ Marko 

Trebec

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka V letu 2009 se je začela  gradnja  igrišča  Športni  park Bri tof, 

i zvedene pa so bi le še investici je v ogra jo na   ŠP Tenetiše, 

nogometno igrišče ŠP Bi tnje . Dokončana je legal izaci ja  ŠP 

Hrastje.

89 6 6.1. Izgradnja  manjš ih 

atraktivnih športnih 

objektov za  otroke in 

mladino

MOK ORI, 

ODZ

Marko 

Trebec  

Bojan 

Leskovar

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Urejena  je bi la  rolkerska  s teza  pri  OŠ Franceta Prešerna. 

Priprave za  urejanje prog za  tek na  smučeh - 30 km.

 
 
Ukrep 6.2: Šport otrok in mladine 
   

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

90 6 6.2. Program osnovne športne 

vadbe otrok v prvi  triadi  OŠ

MOK ODZ Marko 

Trebec

2009-

2023

8 -Zakl jučeno Ni V sodelovanju z Zavodom za šport smo z novim šolskim letom 

prvič v vse razrede prve triade vseh  kranjskih OŠ uvedl i  program 

osnovne športne vadbe. 

91 6 6.2. Šport za  prosti  čas  otrok in 

mladine

MOK ODZ Marko 

Trebec

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Za večjo informirnost in promoci jo vkl jučevanja  otrok in mladine 

v šport v prostem času smo izdal i  brošuro Prostočasne 

dejavnosti   za  otroke in mlade v MOK, ker je predstavl jena 

celotna ponudba športa  za  mladino.
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Ukrep 6.3: Rekreacija – krepitev zdravja vseh občanov  
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

92 6 6.3. Informiranje o ponudbi  

rekreaci je in športnih 

objektov v MOK

MOK ODZ Marko 

Trebec

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Del  za  mlade glej pod 91. 

93 6 6.3. Promoci ja  športa, gibanja  

in zdravega načina 

živl jenja  s  poudarkom na 

posebnih ci l jnih skupinah

MOK ODZ Marko 

Trebec

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Zavod za  šport je v letu 2009  i zvaja l  programe plavanja  (tudi  za  

inval idne osebe). 

 

Ukrep 6.4: Upravljanje športa in rekreacije  v MOK 
 

Št. Pod-

projekt

PU Ukrep PROJEKT Tip 

projekta

Oddelek Kontaktna 

oseba

Obdobje 

realizacije

Stanje projekta 

31.12.2009

Stopnja 

tveganja 

Kratek opis doseženega v 2009 Težave (P) in ukrepi za reševanje oz. za 

prilagoditev ciljem strategije

( R) 31.12.2009

94 6 6.4. Upravl janje in trženje 

športnih objektov

MOK ODZ Marko 

Trebec

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka V letu 2009 je bi la  sprejeta  nova s is temizaci ja  Zavoda za  šport,  

ki  je določi la  osebe - nos i lce za  i zva janje tega ukrepa. 

95 6 6.4. Evalvaci ja  in nadgradnja  

programa športa

MOK ODZ Marko 

Trebec

2009-

2023

3-Načrtovanje Nizka Izdelana je bi la  anal iza  programov za  leto 2009 oz. 2010. Anal iza  

kaže, da  obstoječi  pravi lnik ne daje objektivnih rezultatov sa j so 

le ti  odvisni  od športnih tekmovanj, zato ga  bomo v letu 2010 

dopolni l i  ci l jem pravi lnejše in jasnejše obrazloži tve 

posameznih segmentov.  V letu 2009 je pridobi lo  sofinanciranje 

96 športnih organizaci j v skupnem znesku 639.999,58 EUR. V  

športne aktivnosti  je bi lo vkl jučenih 17.156 prebiva lcev MOK, od 

tega 7.191 mladih. 

96 6 6.4. Zavod za  šport - 

racional izaci ja

MOK ODZ Marko 

Trebec

2009-

2023

7-Izvajanje Nizka Se izva ja  neprestano. V letu 2009 je bi la  posebna pozornost 

posvečena energetski  učinkovitosti  z vkl juči tvi jo v energetsko 

knjigovodstvo.  
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4. FINANČNO POROČILO 
 
 
Finančna analiza se nanaša zgolj na tisti del strategije, ki se finančno izvaja prek proračuna MOK, torej le za naložbene  projekte MOK.  Tako v finančno analizo niso vključeni 
projekti, ki jih vodijo regija, zasebni sektor ali država.  Osnovo za pregled finančne realizacije po prednostnih usmeritvah predstavlja realizacija NRP-jev proračuna MOK za 
leto 2009, zato spodnje vrednosti  ne vključujejo tudi nekaterih s strategijo načrtovanih programskih izdatkov (so del tekoče porabe).  
 
Kljub temu lahko ugotovimo, da se je dejanska finančna realizacija v prvem letu izvajanja strategije dokaj približa načrtovani letni realizaciji 24 mio EUR. Tako kot je bilo 
načrtovano je bila večina sredstev namenjena okoljskim naložbam in vlaganjem v cestno infrastrukturo. Pomemben delež naložb pa je skladno z usmeritvami  strategije in 
možnostjo pridobivanja dodatnih EU virov odpadel na prednostno usmeritev Odprto mesto (kultura in turizem).  Evropski viri so predstavljali kar 17% vseh sredstev za 
investicije v MOK v letu 2009 oz. 7% celotnega proračuna MOK v letu 2009.  Pri tem je potrebno opozoriti, da so bili nekateri projekti v letu 2009 šele v fazi projektiranja  oz. 
prijave bodo prešli v fazo izvajanja v letu 2010 ali kasneje.  
 
Tabela 7 Finančno poročilo uresničevanja po prednostnih usmeritvah Strategije v letu 2009 na osnovi realizacije projektov iz NRP proračuna MOK  

Poročilo 1

Stanje 31.12.2009

P1 SKRBIMO ZA 

OKOLJE

P2 PROSTOR 

PODJETNIH

P3 SREDIŠČE 

ZNANJA

P4 ODPRTO 

MESTO

P5 SKUPNOST ZDRAVIH 

IN ZADOVOLJNIH LJUDI

P6 MESTO 

ŠPORTA OSTALO SKUPAJ

Načrtovano za 2010 v EUR 11.035.260 270.000 2.420.925 8.435.497 810.124 1.465.569 24.437.375

Načrtovani delež 45% 1% 10% 35% 3% 6% 0% 100%

Realizirana vrednost investicijskih projektov 

izstrategije  MOK po realizaciji NRP za 2009 v EUR* 10.802.793 136.115 2.423.125 4.203.859 698.954 1.752.304 321.934 20.339.098

Realizirani delež 53% 1% 12% 21% 3% 9% 2% 100%

Realizirani pril ivi iz EU virov v EUR 968.466 0 0 2.284.659 0 0 153.565 3.406.690

Realizirani delež EU virov od vseh 9% 0% 0% 54% 0% 0% 48% 17%

*projekti, ki so se financirali iz tekoče porabe (izven NRP) niso zajeti v navedenih zneskih  
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Tabela 8 Projekti financirani iz sredstev EU in RS v letu 2009 in od 2010 naprej 

PROJEKTI FINANCIRAN IZ IZ SREDSTEV EU IN RS Vrednost 

celotnega projekta z DDV

Odobrena/ 

pričakovana sredstva EU in RS

Realizacija EU in drugih virov 

sofinanciranja 31.12.2009

Delež

EU projekti v izvajanju 2009 15.754.133 9.197.594 3.409.683 58%

Zbirni kataster GJI Gorenjske-1.faza 193.200 153.566 153.565 79%

Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem 351.888 249.254 195.351 71%

Grad Kieselstein-kompleks 6.561.903 2.869.517 1.331.516 44%

Obnova ulic mestnega jedra-1.faza 1.593.284 862.613 781.870 54%

Prometna ureditev Slovenskega trga 5.312.313 3.873.066 186.596 73%

Layerjeva hiša,hiša umetnikov-85% EU 1.226.545 937.192 574.417 76%

LAS-Gorenjska košarica 170.000 59.484 0 35%

NFM Sejem bil je živ 345.000 192.902 186.368 56%

Odobreni in načrtovani EU projekti od 2010 dalje 69.524.961 49.796.231 0 72%

Obnova ulic mestnega jedra-2.faza 9.047.225 4.838.011 0 53%

3 stolpi 1.957.900 1.943.500 0 99%

GORKI  - faza II in III*,** 38.310.836 30.414.720 0 79%

CERO*, ** 19.359.000 12.000.000 0 62%

Večnamenski domovi 850.000 600.000 0 71%

VSE SKUPAJ 85.279.094 58.993.825 3.409.683 69%

*neto vrednosti brez DDV

** pričakovana višina sofinanciranja je ocenjena

Vir: Realizacija proračuna MOK in oddelki MOK  
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5. ZAKLJUČEK 
 
Prvo leto izvajanja Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023 utemeljuje njen pomen in smiselnost, saj organom občine in predvsem mestni upravi in 
njenim zavodom postavlja konkretne etapne cilje in pričakovanja.  V pomoč nam je bila tudi pri utemeljevanju potrebe po financiranju ključnih strateških projektov MOK s 
strani  različnih evropskih programov in tudi zasebnih investitorjev.  
 
Lansko leto smo realizirali za cca 20 milijonov € naložbenega dela strategije (del NRP) kar je 83% načrtovanega. K temu znesku  je potrebno dodati  tudi dodatna 
programska sredstva, ki so se usmerjala v uresničevanje posameznih prednostnih usmeritev iz tekočega dela proračuna MOK, kar pomeni, da smo se približali načrtovanim 
vrednostim iz strategije.  Za sofinanciranje največjih projektov smo črpali 3,4 milijone € od odobrenih  9,2 milijona € evropskih sredstev. Ob tem smo v preteklem letu 
nadaljevali s pripravo in kandidiranjem projektov na področju okolja in kulture ki se bodo pričeli izvajati ali oddali za odobritev sofinanciranja v letu 2010. Za leto 2010 in 
naprej je pripravljenih projektov v še za skupno  vrednost 69 milijonov €, od katerih se pričakuje cca 69% sofinanciranje iz sredstev EU. 
 
Od 116 v strategiji predvidenih podprojektov oz. ukrepov jih je bilo v letu 2009 49 oz.  42%  v izvajanju, nadaljnjih 46 ali 41% pa v pripravljalni fazi. 9 projektov se bo po 
strategiji začelo izvajati v kasnejših obdobjih. Za realizacijo 59% projektov so nosilci projektov opredelili nizko stopnjo tveganja. Petino projektov je srednje 7% pa visoko 
tveganih. Slednji zahtevajo posebno pozornost vodstva MOK. 
 
Po posameznih prednostnih usmeritvah bi je povzemamo  naslednje rezultate izvajanja strategije v letu 2009: 
 

SKRBIMO ZA OKOLJE 

 2700 m izgrajenih ali  obnovljenih  vodovodov 

 8500 m  izgrajene ali obnovljene  kanalizacije 

 1671 m celovito obnovljenih glavnih cest v mestu v mestnem delu Kranja 

 intenzivna priprava  dokumentacije za 2 velika okoljske kohezijske projekte (GORKI, CERO) katerih naložba znaša 56 mio EUR 

 240 novo urejenih parkirnih mest 

 pripravljen Občinski program varstva okolja, več na http://www.kranj.si/podrocje.aspx?id=774 

 začela delovati Lokalna energetska agencija za Gorenjsko, katere ustanoviteljica je MOK, več na  www.leag.si 

 uvedeno internetno energijsko knjigovodstvo za 14 občinskih objektov 

 2 nova nizkopodna avtobusa z ekološkim motorjem EURO -4 in EURO-5 za potrebe MPP 

 2,5 km na novo urejenih kolesarskih poti 

 povečana raba mestnega potniškega prometa iz povprečno 1497 na 1700 potnikov/dan 

PROSTOR PODJETNIH  IN INOVATIVNIH 

 nove naložbe  v poslovni coni Exoterm 

 23,5 ha  - pripravljeni prostorski pogoji za  novo poslovno cono Hrastje 

 načrtnejši pristop k degradiranimi urbanimi površinami skozi vstop v evropski projekt COBRAMANN, več na http://www.cobraman-ce.eu/  

 Free Kranj: uveden brezplačni brezžični internetni dostop na območju Starega Kranja, Slovenskega trga in Upravne zgradbe MOK 
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 "KrPovej"  - razvite nove e-storitve za občane MOK 

 65 brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del sofinanciranih s strani MOK 

 111 kmetov in podpornih organizacij koristilo razvojne spodbude za kmetijstvo, razvoj podeželja in gozdarstva MOK  

KRANJ - SREDIŠČE ZNANJA 

 21 mladih iz MOK deležnih štipendije iz Regionalne štipendijske sheme Gorenjske podprte s sredstvi EU Evropskega socialnega sklada 

 12 kranjskih podjetij deležnih sofinanciranja štipendij iz Regionalne štipendijske sheme podprte s sredstvi EU Evropskega socialnega sklada 

 v Kranju pridobili 2 nova višješolska izobraževalna programa in 2 nova srednješolska programa (mednarodna gimnazija, logistični tehnik) 

 Tehniški šolski center Kranj pridobil pozitiven sklep o podpori izgradnje Medpodjetniškega izobraževalnega centra Na Zlatem polju 

 1200 udeležencev programov vseživljenjskega izobraževanja pri Ljudski univerzi Kranj 

 9 OŠ deležnih investicijsko vzdrževalnih del 

 kupljena nova tehnološka oprema za OŠ: 110 računalnikov, 34 projektorjev, 6 interaktivnih naprav, kamere za OŠ 

 obnovljena podružnična šola Žabnica 

 izdelana projektna dokumentacija za nov vrtec Čira Čara ter telovadnice Besnica, Žabnica in Goriče 

 1400 otrokom sofinancirali prevoz v OŠ 

 odprli 10 novih oddelkov vrtec in tako zagotovili 1700 mest v vrtcih 

 1854 otrokom sofinancirali predšolsko vzgojo - vrtec 

 536 otrokom omogočili letovanje 

 zagotavljali plače za 280 zaposlenih v vrtcih 
ODPRTO MESTO (KULTURA IN TURIZEM) 

 prek kakovostne in trženjske nadgradnje programov in prireditev  povečali število obiskovalcev v mestnem jedru iz 100.000 na 120.500 letno 

 16.000 obiskovalcev v Kranjskih rovih, ki so bili vsebinsko in tehnično nadgrajeni 

 poteka prenova Kulturne četrti -  3 objektov kulturne dediščine Kompleks Khieselstein , Layerjeva hiša in utrdbeni sistem s 3 stolpi s pomočjo EU sredstev vrednih 
skupaj cca 9 mio EUR 

 kot nosilna občina izvedli skupaj z razvojno agencijo in gorenjskimi občinami EU projekt Sonaravni razvoj turizma, več na http://www.slovenian-alps.com 

 zagotavljali plače za 66 zaposlenih v javnem sektorju na področju kulture 

 22 galerijskih in muzejskih razstav Gorenjskega muzeja, 62 javnih prireditev knjižnice, 47 premiernih produkcij in 64 ponovitev predstav Prešernovega gledališča za 
skupaj 434.340 obiskovalcev 

 631.000 izposojenih knjižnih enot   v kranjski knjižnici             

 finančno podprli 33  društev  z  49 projekti in 5 programi,  vseh skupaj 493 dogodkov za 192.350 obiskovalcev 

 podpora 49 mladinskim projektom (od tega 9 raziskovalne narave) 29 organizacij, , ki izvajajo programe za preko 68.500 vključenih mladih                                                 

KRANJ - SKUPNOST ZDRAVIH IN ZADOVOLJNIH LJUDI 

 podpora 4 programom za starejše občane za  2.600 uporabnikov in podpora 7 programom 6 veteranskih organizacij, ki jih bo koristilo 6.000 uporabnikov 

 podpora preventivnim programom za krepitev javnega zdravja Čisti zobki (2590 otrok MOK), protikadili program Metulj ( 364 otrok), Z gibanjem do zdravja (162 
prebivalcev MOK), podpora preventivnim programom svetovalnice za mlade (224 mladih), šola za starše (520), 13 programov zdravega načina življenja 

 1350 občanom smo zagotovili obvezno zdravstveno zavarovanje 
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 530 podpor staršem ob rojstvu otroka  

 181 mladih je 3173 obiskalo dnevni center za mlade in družine 

 27 žensk z otroci je koristilo pomoč z nastanitvijo zaradi družinskega nasilja 

 vzpostavili smo 11 varnih točk za zaščito mladih in otrok pred nasiljem 

 izvedli novoletno obdaritev 200 socialno ogroženih otrok 

 113 starejšim občanom MOK smo v 33 zavodih po Sloveniji omogočili doplačilo oskrbnih stroškov, 8 omogočili socialno pomoč  

 120 starejših občanov MOK  je koristilo storitev Pomoč na domu, ki jo nudi 26 delavcev 

 45 socialno ogroženih občanov MOK je imelo zagotovljeno prehrano, 9 jih je uporabljalo  namestitev v novo odprtem Zavetišču za brezdomce 

 plačilo stroškov dela za 1 delavca Ljudske kuhinje 

 150 občanov mesečno udeleženo v kurativnem programu s področja zlorabe drog,  

 podpora 33. humanitarnim programom v katere je bilo vključenih cca 10.800 občanov MOK 

KRANJ - MESTO ŠPORTA 

 izgradili tribuno Hribček v Športnem centru Kranj  ter obnovili rokometno igrišče 

 za mlade izgradili rolkarsko stezo pri OŠ F. Prešerna 

 nadaljevali s pripravo projektne dokumentacije za športno dvorano  v Športnem centru Kranj in športni park Britof 

 31% prebivalcev Kranja je bilo vključenih v redno športno rekreativno vadbo 

 podpora 265 kranjskim vrhunskim športnikom  

 Z Zavodom za šport smo z novim šolskim letom prvič v vse razrede prve triade vseh  kranjskih OŠ uvedli program osnovne športne vadbe.  

 zagotavljanje plačila stroškov dela za 32 zaposlenih  v javnem sektorju na področju športa 

 zabeležili smo 270.000 obiskovalcev Športnega parka Kranj 

 Gibi gib. 20.000 obiskovalcev, 75 animacijskih programov 

 podprli 14 vrhunskih športnih prireditev 

 podprli  89 društev s področja športa in zagotavljanje plačila stroškov dela za 12 delavcev v športu (trenerji, vzdrževalec skakalnice) 

 plačali najem 1.680 ur uporabe ledene dvorane za potrebe javnih programov 
 
PRIPOROČILO STRATEŠKEGA SVETA: 
Strateški svet je 8.4.2010 na svoji seji obravnaval Poročilo o izvajanju Strategije trajnostnega razvoja MOK za leto 2009 in ga sprejel kot ustrezno gradivo za posredovanje v 
obravnavo na Svetu MOK.  Pri tem je strateški svet podal naslednje priporočilo: 
 
Za ustrezno podporo načrtovanju in vodenju  projektov  kakor tudi za zagotovitev  učinkovitega spremljanja in enostavnejšega  poročanja o izvajanju strategije je  v 
upravi MOK nujno potrebno čim prej zagotoviti finančna sredstva in nato uvedbo sodobnega informacijskega sistema. Smiselno je, da je  informacijski sistem za 
projektno vodenje  integriran z že obstoječimi programskimi rešitvami ter  omogoča podporo pri vodenju in poročanju za EU projekte.
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PRILOGE 
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Priloga 1: Analiza stanja podprojektov/projektov in ukrepov  iz strategije  - stanje na dan 31.12.2009 
 

 
1 POROČILO 31.12.2009 

Prednostna usmeritev Število projektov/ukrepov Število projektov vključno  s podprojekti % 

1 Skrbimo za okolje 19 24 21% 

2 Prostor podjetnih in inovativnih 17 17 15% 

3 Kranj - središče znanja 7 8 7% 

4 Odprto mesto (kultura in turizem) 30 35 30% 

5 Kranj - skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi 13 22 19% 

6 Kranj - mesto športa 10 10 9% 

 
Skupaj 96 116 100% 

     Odgovorni oddelek Samostojni podprojekti Podprojekti dveh oddelkov   

KŽ Kabinet župana 8 3 
 OF Oddelek za finance 0 0 
 ODZ Oddelek za družbene dejavnosti 43 10 
 OOP Oddelek za okolje in prostor 16 3 
 ORI Oddelek za razvoj in investicije 24 16 
 OSZ Oddelek za splošne zadeve 2 0 
 OTZ Oddelek za tehnične zadeve 5 0 
 SZR Služba za zaščito in reševanje 1 0 
 MIK Mestni inšpektorat Kranj 1 0 
 SNR Služba notranje revizije 0 0 
 

 
mešani (2 oddelka) 16 0 

 

 
Skupaj 116 32 

 

     Stanje projekta Število na nivoju podprojektov %   

0 0-Ni se še začel 9 8% 
 1 1-Prostorsko načrtovanje 10 9% 
 2 2-Preverjanje 17 15% 
 3 3-Načrtovanje 17 15% 
 4 4-Dovoljenja 1 1% 
 5 5-JN/razpis 1 1% 
 6 6-Zagon 1 1% 
 7 7-Izvajanje 49 42% 
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8 8-Zaključen 4 3% 
 9 9-Drugo 2 2% 
 10 10- Ni sprememb 5 4% 
 

 
Skupaj 116 100% 

 

     Stopnja tveganja projekta Število na nivoju podprojektov %   

 

Ni 16 14% 
 

 

Nizka 68 59% 
 

 

Srednja 24 21% 
 

 

Visoka 8 7% 
 

 
Skupaj 116 100% 

 

     Tip projekta Število na nivoju podprojektov %   

MOK Mestna občina Kranj 77 66% 
 D Državni projekt 9 8% 
 R Regijski projekt 10 9% 
 JZ Projekt javno- zasebnega partnerstva 15 13% 
 

 
Kombinirani  MOK in regija 2 2% 

 

 
Kombinirani MOK in zasebni 3 3% 

 

 
Skupaj 116 100% 

  


