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MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN  

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 

 

Številka: 410-0139/2007-64- (45/01) 

Datum: 29.03.2010 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

IV.4. Obrazložitve izvajanja  načrta razvojnih programov za leto 2009 
 

10000001 - Svetniške skupine - nakup opreme 4.107 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za svetniške skupine so bili v letu 2009 nabavljeni računalnik, digitalni diktafon, fotoaparat, dva 
tiskalnika, dva prenosna računalnika, 3 mobilni telefonski aparati, dva monitorja, prenosna 
klimatska naprava in router.   

40200001 - Nakup opreme - uprava 122.148 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

100701 Svet za preventivo 

4022 Nakup opreme 

V marcu 2009  je bil izveden  nakup preventivne radarske table Viasis mini – EPH, s katero se 
prispeva k večji varnosti v cestnem prometu v naseljih. S tem je bil realiziran tudi cilj, da se 
vsako leto izvede nakup ene table, ki se namešča na lokacije, kjer so potrebna opozorila zaradi 
previsokih hitrosti voznikov.     

Sredstva v višini 6.304 EUR so bila porabljena za opremo več kritičnih sob s klima napravo. 
Sredstva smo prerazporedili znotraj postavke Nakup in gradnja osnovnih sredstev. 

V Oddelku za finance se je pokvaril fotokopirni stroj, za katerega pa glede na visoke stroške 
vzdrževanja v zadnjem obdobju ni bilo ekonomsko upravičeno naročiti obsežnega popravila. 
Zato so se iz proračunske rezervacije prerazporedila sredstva v višini 7.300 EUR. 

Za nakup kosilnice so bila iz proračunske rezervacije prerazporejena sredstva v višini 530 EUR. 
Odločili smo se, da bodo okolico stavbe MOK kosili vzdrževalci zaposleni na MOK in s tem 
prihranili izdatke za plačilo košnje trave zunanjemu izvajalcu. 
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Sredstva za nakup druge opreme in napeljav so bila porabljena tudi za nakup 
opreme za posodobitev in poenotenje sistema za kotrolo pristopa v stavbi MOK, arhivskih 
regalov, LCD sprejemnika v sobi 20 ter fotoaparata. 

Za nakup druge opreme in napeljav je bilo porabljenih več sredstev kot je bilo prvotno planirano, 
sredstva so bila prerazporejena med konti postavke Nakup in gradnja osnovnih sredstev. 

Za nakup strojne računalniške opreme je bilo porabljeno 30.514 EUR, za nakup strežnika in 
diskovnih sistemov 11.234 EUR, 3.476 EUR je bilo porabljenih za nakup telekomunikacijske 
opreme. Za nakup licenčne programske opreme smo porabili 35.619 EUR. Zaradi nakupa 
dodatne licenčne opreme je bilo 10.000 EUR prerazporejenih iz splošne proračunske rezervacije.  

40200002 - E-mesto 6.000 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo prijavne dokumentacije za projekta Multimedijski center 
Kranj in e-vrtci, s katerima se je Mestna občina Kranj prijavila na javni razpis za spodbujanje 
projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 
2010, ki ga je objavilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  

Ostala sredstva za nakup strojne računalniške opreme so bila prerazporejena in sicer so se 
porabila za nakup opreme za potrebe Kabineta župana, vzpostavitve e-glasila in storitve 
KrPovej. 

40200003 - Obnova stavbe MO Kranj 101.912 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izdelan in plačan je bil projekt idejne zasnove prenove in. sanacije "Palače občine Kranj: 
Kongresni center Edvarda Ravnikarja". Projekt bomo nadaljevali, če bomo uspeli na razpisu za 
ustrezna evropska finančna sredstva ? 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila porabljena za posodobitev kontrole pristopa, 
obnovo pisarn v pritličju trakta B ter selitev fotokopirnice iz kleti v pritličje trakta B. Za 
zamenjavo radiatorjev, ki so pretekli, je bilo porabljenih 12.000 EUR,  zaradi izliva vode iz 
radiatorjev pa je bila povzročena tudi škoda v višini 15.000 EUR. Škodo (brez zneska DDV) 
nam je povrnila zavarovalnica. 

40200004 - Nakup pohištva - uprava 47.210 
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Po izselitvi Upravne enote Kranj iz pisarn v pritličju trakta B, smo le- te opremili s pohištvom. 
Poleg tega smo v pritličju trakta B in v avli pred županovim vhodom uredili info točki, v pritličju 
trakta B šalter za invalide in udobno čakalnico za stranke, v I. in II. nadstropju trakta B pa 
govorilnici za stranke in zaposlene. 

Porabljenih je bilo nekaj več sredstev, kot je bilo prvotno planirano, ker smo zamenjali dotrajane 
konferenčne stole pri vodjih oddelkov in kupili štiri stole za sodelavke z zdravstvenimi težavami. 

40200005 - CZ - investicije, investicijski transferi 81.124 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Finančna sredstva so bila realizirana v celoti v skladu s sprejetim proračunom MOK za l. 
2009.Sredstva so bila namenjena finananciranju enot CZ - MOK v obliki investicijskih 
transferov to je pogodb v katerih so navedena določila za namen in način porabe.Sredstva so bila 
v skladu z letnim načrtom opremljanja enot porabljena za osebno in skupinsko opremo za zaščito 
in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. 
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40200006 - Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Finančna sredstva so bila realizirana v skladu s sprejetim proračunom MOK za l. 
2009.Namenjena so bila nabavi kombiniranega vozila PGD Bitnje in osebne zaščitne opreme v 
PGD - MOK to je zaščitnih škornjev. 

Del sredstev je bil namenjen nabavi gasilske opreme za PGD Goriče in Breg  ob Savi za zaščito 
in reševanje pred požari. 

40200007 - Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi 183.200 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva požarne takse so bila v skladu s sprejetim proračunom  in zakonodajo s tem v zvezi 
porabljena za nabavo gasilske tehnike za reševanje pred požarom in drugimi naravnimi 
nesrečami. 

40200009 - Počitniški objekti 15.712 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2009 smo obnovili apartma  št. 2 v Barbarigi in delno  apartmaja 3 in 4 v Novalji. Za 
klimatizacijo apartmaja v Barbarigi je bilo porabljenih manj sredstev kot smo prvotno planirali, 
zato smo ta sredstva prerazporedili za tekoče vzdrrževanje počitniških objektov. 

40300001 - Sejem bil je živ-Kranjska hiša 2.316 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Najpomembnejša pridobitev projekta Sejem bil je živ za Kranj je obnovljen objekt in 
vzpostavitev Kranjske hiše. Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju partnerstva iz leta 2007 je 
sofinanciranje skupnih aktivnosti enakovredno razdeljeno na vse vključene občine.  V letu 2009 
je bilo izvedeno delno plačilo za skupne aktivnosti, preostali del bo plačan v letu 2010. Projekt 
Sejem bil je živ sofinanciran iz EEA in Norveškega finančnega mehanizma. 

40300004 - Državne pomoči v kmetijstvu 114.837 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 KMETIJSTVO, ki se dodeljujejo na podlagi 
javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki 
države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo 
prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v 
institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom 
zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti. 

Subvencije na kontu 410 v višini 114.837 EUR predstavljajo dodeljene državne pomoči za 
naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (104.475 EUR), plačilo zavarovalnih 
premij (588  EUR), naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (3.413 EUR) in za 
nove investicije za delo v gozdu (6.360 EUR). Na podlagi javnega razpisa ni bilo prejetih vlog za 
pomoči, ki bi se dodelile s kontov 412 in 413 – tekoči transferi.   

40300005 - LAS Gorenjska košarica 15.278 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Finančna sredstva v višini 15.278 EUR na kontu 4202 so bila porabljena za sofinanciranje 
projektov Mreža podeželskih tržnic (KS Predoslje – stojnice) in  Mreža podeželskih 
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informativno turističnih točk (KS Predoslje – pohištvena in računalniška oprema). 
Finančna sredstva v višini 6.000 EUR na kontu 4208 pa niso bila porabljena saj bo projektna 
dokumentacija za  učni poti Besnica (Rovnik - slap Šum) in  Trstenik (Trstenik –  Sv. Lovrenc) 
izdelana in plačana v letu 2010. 

40400001 - Nakup opreme - OMI 30.845 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

Za uspešno in učinkovito opravljanje svojega dela morajo imeti redarji in inšpektorji 
zagotovljene ustrezne pogoje, ki se zagotavljajo tudi z razpolaganjem in upravljanjem 
premoženja. 

40400001        Nakup opreme - OMI 

Sredstva so bila predvidena za nakup opreme in nematerialnega premoženja in sicer v višini 
30.899 €. Porabljenih je bilo 99,83% sredstev, zato ni bilo večjih odstopanj po nakupih 
pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme,  telekomunikacijske opreme, druge opreme 
in napeljav  in nakupu licenčne programske opreme 

40600001 - Gradnja manjših parkirišč 447.845 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na postavki nakupa opreme za nadzor prometa in napeljav je bila izvedena prva faza izgradnje 
sistema plačevanja parkirinine na parkiriščih, kjer trajanje parkiranja časovno ni omejeno in sicer 
na naslednjih parkiriščih: v "modri coni" ob Likozarjevi cesti, na parkirišču pri Zdravstvenem 
domu v Kranju in na parkirišču na Hjah ob Likozarjevi cesti. 

Za gradnjo manjših parkirišč je bilo na postavki 221002 porabljenih 255.747 EUR. Na kontu 
4204 je bilo za gradnjo manjših parkirišč po krajevnih skupnostih realiziranih  investicij za 
208.647,57 EUR,  na kontu 4208 pa 47.099 EUR za gradbeni  nadzor (2.199,46 EUR) in   za 
izdelavo idejne projektne dokumentacije vezane na nadgradnjo obstoječih parkirnih garaž na 
področju Planina I, Planina II in Planina III (44.900,00 EUR). 

KRAJEVNA  OPIS 
SKUPNOST INVESTICIJ 
Jošt Asfaltiranje parkirišč za pohodnike 
Huje Izgradnja parkirišč Tončka Dežmana 6-10 
Zlato Polje Parkirišča Zl. Polje 3a 
Zlato polje Gradbinčeva jama 6 PM-Zlato polje 2c 
  Nadzor 
Planina Planina 25, 26, 13, 28 
  Nadzor 
Vodov. Stolp pri Ljudski univerzi 
Huje Zemljišče Likozarjeva 
Huje Asfaltiranje parkirišča Huje 
Huje Parkirišče pri trgovski šoli 
Struževo Parkirišče pred KS domom 
Planina Parkirišče OŠ Staneta Žagarja 
Vodovodni sto. Parkirišče pred nebotičnikom 
  Projekti, popisi 
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40600003 - Kolesarska mreža 97.417 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

89.208 EUR je bilo porabljeno za izgradnjo kolesarske steze Kokrica-Naklo. Steza je dolga 1400 
m in široka 2,5 m. Asfaltirana je z enoslojnim asfaltom deb. 6 cm. Na mestih, kjer so raziskave 
pokazale slabo nosilnost, smo zamenjali tudi tamponsko podlago. Poleg tega so na obeh straneh 
steze izdelane bankine v šir. 0,5 m. 

1.000 EUR je znašal strokovni nadzor nad izvedbo del, 1.489 EUR je bil strošek cenilca za 
izdelavo cenitve in pogodbe za nakup zemljišča, 

5.720 EUR je znašal strošek za nakup zemljišča. 

40600004 - Savska cesta 1.262.396 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Gradnja kanalizacije na Savski cesti na odseku od križišča z Ljubljansko cesto do reke Kokre in 
od bivšega Ikosa do črpališča pri brvi preko Save je bila v preteklem letu zgrajena v okviru 
projekta Savska cesta. Zgrajena kanalizacija omogoča odvod komunalnih odpadnih voda z 
območja stanovanjske soseske Sotočje in objektov ob Savski cesti ter z dograditvijo priključkov 
tudi z območja bivšega Ikosa in bivšega Inteksa. Financirana je bila iz sredstev okoljske dajatve 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (takse za obremenjevanje vode), 
planirana sredstva proračuna, namenjena gradnji kanalizacije pa so ostala neporabljena. 
Vzporedno z gradnjo kanalizacije je bilo obnovljeno (na novo zgrajeno) vodovodno omrežje na 
delu bivšega Inteksa in na celotni Savski cesti. Drugi pomemben del investicije se je nanašal na 
obnovo - rekonstrukcijo ceste, ki je obsegala razširitev vozišča. izgradnjo pločnika, 
odvodnjavanja, javne razsvetljave, opornih zidov, prilagoditev ceste z dovozi lastnikom zemljišč 
in objektov ob cesti, zavarovanju transformatorske postaje kot objekta tehniškega spomenika; 
vsa dela pa so se lahko izvajala šele po predhodno izvedenih zaščitnih arheoloških izkopavanj. 
Vzporedni stroški so se nanašali še na kupnine za zemljišča, potrebna za rekonstrukcijo ceste, 
odškodnine za služnosti za gradnjo komunalnih naprav, dopolnitev in spremembe projektne 
dokumentacije, investicijskega programa in gradbenega nadzora. 

Zaščitna arheološka izkopavanja še niso zaključena oziroma se še nadaljujejo, zato se tudi 
gradbena dela še nadaljujejo v letu 2010. Predvideno nadaljevanje gradnje kanalizacije in 
vodovoda na območju Sejmišča zaradi nadaljnjih obsežnih arheoloških raziskav in zaščitnih 
izkopavanj verjetno ne bo realizirano; preuredili bomo obstoječo kanalizacijo. 

40600005 - C.Drulovka-Breg 466.767 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

341.863 EUR je stala rekonstrucija ceste Drulovka-Breg. Celotna dolžina odseka je 610m, 
povprečna širina novega asfalta je 7,0m. Na začetku in koncu odseka smo izdelali umirjevalna 
otoka. Poleg same obnove cestišča smo izdelali tudi obojestranko kolesarsko stezo ter 
enostranski pločnik. Nova je tudi javna razsvetljava na celotnem odseku. 

9.785 EUR je strošek plačila strokovnega nadzora nad izvedbo del ter storitev koordinatorja za 
varnost in zdravje na gradbišču.. 

82.175 EUR je stala izdelava novega vodovoda na celotnem odseku obnovljene ceste. 

648,00 EUR je strošek strokovnega nadzora nad izgradnjo vodovoda. 

15.300 EUR in 5.175 EUR sta strošek nakupa še zadnjih potrebnih zemljišča  - ostala zemljišča 
so bila kupljena že v letu 2008. 
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3.660 EUR je strošek geodetske odmere novozgrajenega odseka, ki bo osnova za 
dokončni poračun z lastniki odkupljenih zemljišč. 

8.160 EUR je strošek izdelave investicijske dokumentacije - DIIP in IP 

Investicijo smo zaključili z nekoliko nižjimi stroški od predvidenih predvsem zaradi tega, ker 
niso bili potrebni dodatni odkupi zemljišč, nekoliko cenejša pa so bila tudi gradbena dela, saj so 
določene postavke, ki so bile v osnovnem popisu del, odpadle. 
 

40600006 - C.Njivica-občinska meja                                                                   7.440 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za gradnjo nove cestne povezave Njivica-občinska meja z Radovljico na postavki 220204, kontu 
4020, sredstva v višini 9.300 EUR za nakup dela zemljišča niso bila realizirana, ker MOK od RS 
Agencije za okolje in prostor še ni dobil pogodbe za stavbno pravico na spodnjem delu trase, ki 
poteka po nekdanjem vodotoku. 

Prav tako za gradnjo nove cestne povezave Njivica-občinska meja z Radovljico na postavki 
221001 (kontu 4204) sredstva v višini 406.784,00 EUR in na kontu 4208 v znesku 10.000,00 
EUR za gradbeni nadzor niso bila realizirana, ker MOK od RS Agencije za okolje in prostor še 
ni dobil pogodbe za stavbno pravico na spodnjem delu trase, ki poteka po nekdanjem 
vodotoku.Na kontu 4208 pa je bilo porabljenih 7.440,00 EUR za dopolnitev projektne 
dokumentacije. 

40600009 - Bleiweisova c. 48.260 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Denar v znesku 48.260 EUR je bil porabljen za izdelavo projektne dokumentacije PZI 
rekonstrukcije križišča Bleiweisive ceste, Ceste Staneta Žagarje in Stošičeve ulice-krožišča pred 
stavbo policije. 39.120 EUR je delež stroškov PZI za ceste, 2.640 EUR je delež stroškov JR, 
3.400 EUR predstavlja delež kanalizacije, 3.100 EUR pa dlež stroškov PZI, ki bremeni vodovod. 

40600012 - Sanacija posledic poplav-mostovi ceste 75.882 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v višini 75.882 EUR so bila porabljena za sanacijo posledic poplav in obnovi mostov. 
Sredstva na kontu 4020 v višini 1.200 EUR so bila porabljena za gradbeni nadzor. 69.329 EUR 
na kontu 4205 je bilo porabljenih za sanacijo brežine potoka Žabnica nad  mostom Žepek v 
Bitnjah in mostu v Letenicah. Sredstva na kontu 4208 v višini 5354 EUR pa so bila porabljena za 
projektno dokumentacijo in investicijski nadzor. 

40600014 - Kokrica - Mlaka/Grič 7.176 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v vrednosti 7.176 EUR so bila namenjena pridobivanju zemljišč za ureditev ceste. 

40600016 - Agromehanika-Hrastje 26.136 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v skupnem znesku 26.136 EUR so bila namenjena urejanju zemljišč za ureditev ceste. 
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40600018 - Gosposvetska ulica 562.157 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

16.548 EUR je bilo porabljeno za delno plačilo projektne dokumentacije povezovalne ceste, ki 
pa ni bila izdelana, ker sprememba prostorskih aktov še ni zaključena. Odkup zemljišča ni bil 
možen, ker ni bilo možno vzpostaviti stika z solstnikom, oz. ni zainteresiran za prodajo. 

361.557 EUR je stala obnova celotnega odseka Gosposvetske ulice. Celotna dolžina 
obnovljenega odseka je 419,57m, povprečna širina je 7m. Ob celotni trasi enostranski pločnik, na 
delu od Kidričeve ceste do Levstikove ulice pa je pločnik obojestranski. Na vseh pločnikih smo 
namestili RF stebriške, ki preperčujejo parkiranje vozil. Na celotnem odseku je na novo urejeno 
tudi odvodnjavanje, ki je preko novega lovilca olj, ki je lociran na Stošičevi ulici, speljano v 
obstoječe kanalizacijsko omrežje na Stošičevi ulici. 

15.149 EUR je strošek strokovnega nadzora nad gradnjo in plačilka storitev koordinatorja za 
zdravje in varnost na gradbišču. 

78.476 EUR je bilo porabljeno za izgradnjo novega fekalnega kanala, ki se razsteza na odseku od 
zdravstvenega doma do Stošičeve ulice. Na Stošičevi ulici je ta kanal priključen na obstoječe 
omrežje. 

90.428 EUR je bilo porabljenih za izdelavo novega vodovodnega omrežja na celotni dolžini 
Gosposvetske ulice, torej v dolžini 420 m. 

Investicijo smo zaključili z nekoliko nižjimi stroški predvsem zato, ker niso bili potrebni dodatni 
odkupi zemljišč, nekoliko cenejša od predvidene pa je bila tudi izgradnja novega vodovoda. 

40600020 - C. Staneta Žagarja 7.200 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Z 7.200 EUR je bila plačana 1. situacija PZI rekonstrukcuije Ceste Staneta Žagarja. 

40600022 - Kidričeva cesta 29.999 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

20.639 EUR je bilo porabljenih za izdelavo prometne študije vpliva navezave bodočega 
poslovno zdravstvenega objekta lociranega na lokaciji sedanje kurilnice. 9.360 EUR je bilo 
porabljenih za IDP podhoda pod cesto v območju sedanjega hodnika med kurilnico in 
zdravstvenim domom. Nakup zemljišč ni bil realiziran, ker DDC še ni zaključil naročilo 
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste. 

40600023 - Hafnarjeva pot 145.914 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2009 se je urejala komunalna infrastruktura na Hafnarjevi in Križnarjevi poti v Stražišču. 
Gre za izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih in padavinskih voda v ločenem 
sistemu. Na tangirani trasi se obnavlja tudi vodovod. Po posegu bo cesta vzpostavljena v prvotno 
stanje, urejeno pa bo tudi odvodnjavanje cestne vode. Gradnja se vrši v dveh fazah. I. fazo izvaja 
in financira Gradbinec GIP d.o.o. Kranj, po pogodbi o opremljanju. II. fazo financira MOK. 
MOK obenem zagotavlja investicijsko dokumentacijo, nadzor nad gradnjo ter varstvo pri delu 
tako za I. kot za  II. fazo gradnje.  

Izradnja kanalizacije in vodovoda I. faze je bila v letu 2009 izvršena v cca 80%. Od II. faze je bil 
zgrajen prvi odsek padavinske kanalizacije.  

Skupno je bilo na tem NRP v letu 2009 porabljenih 145.913 EUR. 
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V tem letu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za poseg. Izveden je bil javni 
razpis za izbiro izvajalca  II. faze gradnje, za kar je bilo potrebno izdelati razpisno 
dokumentacijo, z ločenim popisom del o za II. fazo gradnje. Stroški za to so znašali 4.044 EUR.  

Stroški izgranje padavinske kanalizacije I. faze so znašali 124.548 EUR.  

Poleg gradnje je bilo potrebno zagotoviti še:  

- investicijsko dokumantacijo za I. in II. fazo, v vrednosti 3.989 EUR,  

- nadzor nad gradnjo za I. in II. fazo, v vrednosti 10.274 EUR,  

- varnost pri delu za I. in II. fazo, v vrednosti 3.030 EUR.  

40600024 - Primskovo - sever 391 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v vrednosti 391 EUR so bila namenjena pridobivanju pravice razpolaganja z 
zemljiščem. 

Gradnja kanalizacije, obnova vodovoda in ulic na območju Primskovo - sever: Tekstilni ulici, 
Kovačičevi ulici, Ulici Milene Korbarjeve, Šucevi ulici in nekaterih odcepih Jezerske ceste na 
Primskovem in v Gorenjah je bila zaključena že v letu 2008; v preteklem letu so bile izvedene le 
še nekatere obnove mej (postavitve mejnikov) in pridobljeno uporabno dovoljenje, pri čemer 
bodo stroški tehničnega pregleda bremenili proračun v letu 2010. 

V naravi je nedokončan ostal del pločnika v Šucevi ulici, ker še vedno ni pogodbeno dogovorjem 
prenos zemljišča v last MOK. 

40600027 - Struževo 654.189 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Gradnja kanalizacije, obnova vodovoda in cest v naselju Struževo, ki je bila pričeta v letu 2008, 
je bila v preteklem letu zaključena. Gradnja kanalizacije je bila financirana delno iz sredstev 
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda indelno iz lastnih 
sredstev proračuna, v kar je bila vključena tudi obnova cest. Obnova vodovoda (gradnja novega) 
je bila v celoti izvedena; ostanek sredstev je nastal zaradi neustrezne ocene realizacije in 
planiranja sredstev v dvoletnem obdobju gradnje. Preostali stroški se nanašajo na gradbeni 
nadzor in stroške pridobitve uporabnega dovoljenja (stroške izvedencev na tehničnem pregledu). 

V preteklem letu je bilo odkupljeno tudi zemljišče ob dovozni cesti v Struževo za potrebe 
rekonstrukcije ceste (širitev vozišča, izgradnja pločnika), medtem ko sredstve za izdelavo 
določene stopnje projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste niso bila porabljena, saj še ni 
preverjeno in odločeno, na kateri točki se bo cesta v Struževo priključevala na regionalno cesto. 

40600028 - Rekonstrukcija čistilne naprave 255.949 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za projekt Rekonstrukcija čistilne naprave je bilo v letu 2009 skupno porabljenih 255.948  € in 
sicer:iz  PP 231013 

          PK 431100       250.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije IDP; 

         PK 420899     604 EUR za prevod Powerpoint predstavitve in prevod revizije projekta 
CČN Kranj v angleški jezik. Vsa prevedena   dokumentacije je bila potrebna za sestanek s 
skupino JASPERS; 

                                    5.344 EUR za pripravo strokovnega mnenja o projektu "Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save- spodnja Gorenjska" 
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Predvideno je bilo, da se bo izdelavo preureditve poročila o vplivih na okolje za 
Centralno čistilno naprovo zaradi spremembe zakonodaje glede oblikovanja celovitih poročil na 
okolje plačalo v letu 2009 se je prestavilo na lplačilo v letu 2010. Prav tako se je predvidevalo, 
da bo izdelava parcelacije plačana v letu 2009, se je prestavilo plačalo na leto 2010. 

40600029 - LN Planina-jug 0 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za območje LN Planina jug so bila planirana sredstva za nakup zemljišč z izgrajenimi parkirišči 
in pločniki v območju zahodnega (stanovanjskega) dela; ker pa dela niso bila dokončana, tudi 
nakupi niso bili realizirani. 

40600030 - Bitnje-Šutna-Žabnica 77.607 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za projekt Bitnje-Šutna-Žabnica je bilo v letu 2009 skupno porabljenih 77.607 EUR in sicer:  

iz  PP 230205- Urejanje zemljišč- komunalna dejavnost 

        PK 402799     48.804 EUR je bilo izplačanih za odškodnine pri sklepanju služnostnih 
pogodb za komunalno dejavnost; 

        PK 402920      1.166 EUR sredstev je bilo potrebno izplačati za overitev služnostnih 
pogodb pri notarjih; 

iz PP 231013- Kanalizacija in čistilne naprave- proj. dok. 

       PK 402005       934 EUR plačilo za konsekutivno tolmačenje na srečanju skupine JASPERS; 

                                1.104 EUR plačilo za konsekutivno tolmačenje na srečanju skupine 
JASPERS; 

       PK 402099     16.531 EUR plačilo izdelave služnostnih pogodb  

        PK 420804      2.097  EUR plačilo izdelave PGD in PZI (meteorna kanalizacija);  

                               4.968  EUR plačilo izdelave PGD in PZI (meteorna kanalizacija);  

       PK 420899      2.000  EUR plačilo izdelave investicijske dokumentacije DIIP-a 

Predvideno je bilo, da bo projektna dokumentacija za  investicije Bitnje- Šutna-Žabnica v večji 
meri dokončana in plačana v letu 2009. Zaradi težavnega pridobivanja služnostnih pogodb se je 
zaključek izdelave projektov zamaknil v leto 2010. 

40600031 - LN Britof-Voge 38.755 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Gradnja cestnega omrežja in komunalne infrastrukture na območju Britof - Voge je bila 
dokončana v letu 2008; v skladu s sklenjeno pogodbo o komasaciji pa Mestna občina Kranj 
plačuje kupnino za zemljišča, uporabljena za ceste in komunalno infrastrukturo posameznim 
lastnikom sočasno z njihovim plačilom komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjskih hiš. 
Ker vsi lastniki zemljišč še niso pričeli postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, plačila 
komunalnega prispevka in gradnje stanovanjskih objektov oziroma bodo to izvajali še v 
prihodnjih letih, bo tudi MOK še v bodoče izplačevala kupnine za zemljišče, ki je sicer že v lasti 
MOK in tudi tako vpisano v zemljiški knjigi. Poleg kupnin za zemljišča, je bila plačana tudi 
odškodnina za poseg v privatno zemljišče za gradnjo opornih zidov ob cesti in komunalnih 
naprav izven cestnega sveta. 
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40600033 - Trenča 102.629 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2009 so bila odkupljena zemljišča za ureditev potoka Trenča, v skupnem znesku 102.629 
EUR. 

40600034 - Ureditev c. Polica-Exoterm 0 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Denar je bil namenjen odmeri ceste, ki pa do konca leta ni bila realizirana. 

40600039 - Parkirna hiša Likozarjeva ulica 17.748 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2009 je bila predvidena izdelava  projektov PGD, PZI , PZR in PID za gradnjo parkirne 
hiše "Likozarjeva ulica", ki pa  niso bili izvedeni, ker je bilo tako določeno z razpisom o  
ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih predvidenih  za gradnjo. Navedene projekte pridobi 
novi upravičenec stavbne pravice. 

40600041 - Vzhodna vpadnica 162.000 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v višini 150.000 EUR so bila namenjena za nakup zemljišča, z namenom ureditve ceste. 

40600049 - Gorenjesavska cesta 117.334 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

117.334 EUR je strošek zamenjave zgornjega ustroja cestišča na odseku Gorenjesavske ceste - 
podvoz pod železnico. Pod zamenjavo zgornjega ustroja je mišljeno zamenjava 30 cm 
tamponskega nasutja in nova asfaltna prevleka v deb. 7+3 cm. V ta strošek je vključena tudi 
izdelava novega pločnika ob Merkurjevih skladiščih v dolžini 100 m in širini 1,25m. 

40600050 - Poslovni prostori 70.000 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na postavki POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so proračunska sredstva namenjena za 
nakup poslovnih prostorov. 

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za nakup poslovenga prostora. Sredstva 
so bila porabljena v celoti. 

40600051 - Staro mestno jedro 119.063 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru NRP so bila sredstva porabljena za namen obnove stavb v starem mestnem jedru z 
namenom urejenosti zunanjega videza mesta, oživljanja starega mestnega jedra in izpolnjevanje 
dolžnsoti ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine starega mestnega jedra Kranja. Sredstva 
so bila dodeljena skladno z izvedenim javnim razpisom.  

V okviru postavke 231018 je bilo v letu 2009 porabljenih 11.352,00 EUR, na kontu 4021 je bilo 
porabljenih vseh 11.352,00 EUR, za obnovo spominskega obeležja Janeza Nepomuka pri cerkvi 
v starem mestnem jedru. Na kontu 4202 sredstva v višini 17.285,00 EUR niso bila porabljena 
zaradi nedokončanega projekta o opremi v starem mestnem jedru. 



 

Odlok o ZR 2009                                                                                                                                                       Izvajanje NRP  

 

435 

V okviru postavke 221002 so bila sredstva v višini 2.715,00 EUR porabljena za 
zamenjavo stare snemalne naprave, ki se potrebuje za nadzorovanje vhoda v staro mestno jedro. 
Sredstva v višini 18.696,00 EUR so bila namenjena nadgradnji sistema za vstopa v Maistrov trg  

V okviru postavke 170303 so bila sredstva v višini 9.109,00 EUR namenjena nakupu opreme za 
ozvočenje Kranjskih rovov. 

40600060 - R1/210 Jezersko - Škofja Loka 906 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila prerazporejena za plačilo nadgradnje delovanja sistema vstopa v območje za 
pešce. 

40600063 - Kokrški log 10.148 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v vrednosti 10.148 EUR so bila namenjena urejanju zemljišč. 

40600064 - Cesta Tenetiše - Trstenik 113.620 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

111.082 EUR je strošek izgradnje pločnika v naselju Tenetiše, in sicer na odseku od trgovine do 
regionalne ceste. Pločnik je dolg 300 m in širok 1,25 m. Pod pločnikom poteka tudi nova 
vodovodna napeljava, iz te postavke smo plačali gradbena dela za izdelavo le-te. Montažna dela 
in material je plačalo podjetje Komunala Kranj. 

2.538 EUR je strošek strokovnega nadzora nad izvedbo del. 

Investicijo smo zaključili z nekoliko višjimi stroški od predvidenih, ker smo v tem sklopu izvedli 
še zadnjo fazo pločnika in tako zagotovili, da se sedaj pločnik razteza dejansko čez vso vas 
Tenetiše. 

40600068 - Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi 232.486 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva na tem NRP so bila namenjena:  

3.688 EUR za plačilo storitev strokovnega nadzora nad gradbenimi deli pri nujnih posegih - 
razširitev ceste na Brdu ter pločnik obvoznica 

19.387 EUR za izvedbo raširitve ceste na Brdu 

15.029 EUR za nakup zemljišča v Stražišču, kjer je avtobusno obračališče 

30.755 EUR za vzdrževanje hidrantnega omrežja 

22.152 EUR za izvedbo meteorne kanalizacije v KS Trstenik 

86.819 EUR za ureditev pločnika Kidričeva cesta: Iskra 

7.608 EUR je bilo posredovano kot transfer Komunali Kranj za gradnjo kanalizacije, 8.470 pa za 
obnovo vodovoda na Drulovki, 

21.812 EUR je bilo posredovano kot transfer Komunali Kranj za obnovo vodovoda in 
kanalizacije 

7.392 EUR za izdelavo projektne dokumentacije ureditve krožišča pri Lidlu na Zlatem polju 

13.324 EUR za urejanje cestnih zemljišč  

4.520 EUR za urejanje zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture 
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86.819 EUR je bilo porabljenih za obnovo pločnika na obvoznici pri Merkurjevih 
skladiščih v Kranju 

1.246 EUR je bilo porabljenih za plačiloodmere črpališča GZ-3 in dovozne poti do njega 

3.133 EUR je bilo porabljenih za plačilo odškodnin za uporabo zemljišč (Gros, DARS, Bizjak) 

140 EUR je bilo porabljenih za plačilo uslug cenilca pri izdelavi služnostne pogodbe za 
zemljišče 

 40600073 - Povezava šenčurski GZ - Sava 58.258 

40600079 - Čirče 9.349 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v skupni vrednosti 9.349 EUR so bila namenjena pridobivanju zemljišč za izgradnjo 
kanalizacije in obnove vodovoda v Čirčah. 

V okviru projekta gradnje kanalizacije in obnove vodovoda v Čirčah je bilo v preteklem letu 
sklenjenih del služnostnih pogodb in plačanih odškodnin ter stroškov v zvezi s tem. 

40600080 - Hrastje - desni breg Save 90.909 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za projekt Hrastje- desni breg Save je bilo v letu 2009 skupno porabljenih 90.909 EUR in sicer: 

  

iz PP 230205 Urejanje zemljišč-komunalna dejavnost 

         PK 402920        301 EUR  plačilo notarskih storitev pri overitvi služnostnih pogodb; 

iz PP 231011 Komunalna dejavnost- zemljišča 

         PK 420600      4.770 EUR plačilo nakupa zemljišč od Savskih elektraren Ljubljana na 
območju Mavčič 

iz PP 231013 Kanalizacija in čistilne naprave- proj.dok. 

         PK 420899     2.000 EUR plačilo izdelave investicijske dokumentacije DIIP-a 

         PK 431100    15.979 EUR plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI 
(kanalizacija) 

                                   349  EUR plačilo manipulativnih stroškov (Pogodba o prenosu 
investitorstva in financiranju projektne in investicijske dokumentacije za rešitev odvajanja 
odpadnih voda v MOK, občini Šenčur in občini Medvode, ki se priključujejo na Centralno 
čistilno napravo Smlednik); 

                                 1.038 EUR plačilo  izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI  
(kanalizacija) 

                               17.844 EUR plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI  
(kanalizacija) 

                               12.783 EUR plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI  
(kanalizacija) 

iz PP 231014 Oskrba z  vodo- proj.dok.  

         PK 431100    23.225 EUR plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI  
(vodovod) 
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                               12.617 EUR plačilol izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI 
(vodovod) 

Predvideno je bilo, da bo projektna dokumentacija za  investicijo Hrastje- desni breg Save v 
celoti dokončana in plačana v letu 2009. Zaradi težavnega pridobivanja služnostnih pogodb se je 
zaključek izdelave projekta zamaknil v leto 2010 

40600081 - Zlato polje - sever 0 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2009 se je izdelovala projektna dokumentacija za predvideno izgradnjo kanalizacije ter 
obnovo vodovoda na območju Zlato polje - sever. Storitev je bila plačana delno preko Komunale 
Kranj, iz amortizacijskih sredstev, delno pa bo plačana v letu 2010.  

Zato stroškov na tem NRP v letu 2009 ni bilo. 

40600082 - Veliki hrib 560 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v vrednosti 560 EUR so bila namenjena pridobivanju zemljišč za izgradnjo kanalizacije 
in obnove vodovoda na območju Veliki hrib. 

40600083 - Stražišče 2.263 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila namenjena odkupu zemljišča predvidene komunalne infrastrukture. Stroški so 
znašali  2.264 EUR. 

40600084 - Drulovka - Zarica 249.751 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za izgradnjo kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode,  obnovo 
vodovoda na tangirani trasi in posodobitev ceste na območju Drulovka - Zarica je bila v letu 
2009 porabljenih 249.752 EUR 

V tem letu je bila pridobljena še zadnja služnost, s stroški izdelave služnostne pogodbe 840 
EUR.  

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec 
gradnje.  

V celoti je bila izvršena gradnja, pri čemer so znašali stroški: 

- izgradnje komunalne odpadne kanalizacije 116.432 EUR, kar smo pokrili iz okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda,  

- igradnje padavinske kanaliazcije 89.560 EUR in  

- obnove vodovoda 35.292 EUR. 

Poleg gradnje je bilo potrebno zagotoviti še:  

- nadzor nad gradnjo, v vrednosti 4277 EUR,  

- ukrepe varnosti pri delu, v vrednosti 1.225 EUR in 

- dopolnitev projekta zaradi podaljšanja padavinskega kanala in zavarovanja ceste, v vrednosti 
2.124 EUR.  



 

Odlok o ZR 2009                                                                                                                                    Izvajanje NRP  
 

438 

40600089 - Vodovod Bašelj - Kranj 46.926 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za projekt Vodovod Bašelj-Kranj je bilo v letu 2009 porabljenih 46.926 EUR in sicer:  

iz PP 230205 Urejanje zemljišč- komunalna dejavnost 

         PK 402199         199 EUR  

         PK 402799     22.845 EUR plačilo odškodnin pri sklepanju služnostnih pogodb 

         PK 402920       2.040 EUR plačilo overiteve služnostnih pogodb 

iz PP 231014 Oskrba z vodo- proj.dok. 

         420899     2.000 EUR plačilo za izdelavao investicijske dokumentacije DIIP-a 

         431100   10.654 EUR  plačilo izdelave geodetskega elaborata za pripravo projektne 
dokumentacije 

                          9.187 EUR plačilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI , plačilo po 
pogodbi št. 12/KČN/2009 (Pogodba o prenosu investitorstva in financiranju izdelave projektne 
dokumentacije za nov magistralni cevovod od Bašlja do Kranj). 

Vzrok  za nedokončanje projektne dokumentacije je iskati v težavnostnem pridobivanju služnosti 
ali zemljišča za gradnjo, zaradi česar ni mogoče dokončati projektne dokumentacije. Zato je bila 
projektna dokumentacija plačana v manjšem deležu in bo plačana v letu 2010. 

40600090 - Nakup obstoječih cest 189.090 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

NRP 40600090 Nakup obstoječih cest 

Proračunska sredstva so v enem delu namenjena  za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih 
storitev, odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, 
sodnih cenilcev in izvedencev in za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi 
dokončnih ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče 
predvideti v ostalih programih. 

V večji meri so proračunska sredstva namenjena za uveljavljanje predkupnih pravic na določenih 
zemljiščih, ki jo ima Mestna občina Kranj na podlagi Zakona o gozdovih in Odloka o predkupni 
pravici v Mestni občini Kranj. Zaradi uveljavljanja le-te je bilo potrebno zagotoviti proračunska 
sredstva iz splošne proračunske rezervacije. Poleg tega so sredstva namenjena odkupu obstoječih 
cest. 

Na postavki 101404 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev  v 
postopkih odmere zemljišč, ki so predmet obravnave na Oddelku za splošne zadeve v postopkih 
odkupov obstoječih cest. Porabljenih je bilo 90,48 % sredstev. 

Na postavki 101403 je bilo za leto 2009 predvidnih 164.500 EUR. Za odkupe obstoječih cest  in 
uveljavljanje predkupnih pravic je bilo porabljenih 150.183 EUR oziroma 91,30 % proračunskih 
sredstev. 

40600091 - Javna razsvetljava 279.207 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Proračunska sredstva v višini 279.207 EUR so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje javne 
razsvetljave, ki obsega gradnjo kabelske kanalizacije na posameznih odsekih, postavitev uličnih 
svetilk, izgradnjo prižigališč in postavitev energetskih omaric, predvsem v okviru gradenj ostalih 
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komunalnih naprav zaradi zmanjševanja stroškov. Realizacija bila vzročno povezana z 
dokončanjem celotne komunalne ureditve. 
V letu 2009 so bila opravljena dela v naslednjih krajevnih skupnostih: 
Zlato polje - v gradbinčevi jami, 
Orekek-Drulovka - v Zarici, 
Gorenja Sava - pri skakalnici, 
Primskovo - šolska pot za domom KS, 
Tenetiše - vežice in del ob cesti skozi vas, 
Goriče - delno, se še nadaljuje v letu 2010, 
Besnica - v Zabukovju, 
Stražišče - Šolska ulica, Šempetrska cesta, Pot na Jošta, 
Predoslje - ob parkirišču in pokopališču, 
Trstenik - delno, 
Čirče - del Ceste 1. maja, 
Kokrica - Pestotnikova ulica, 
Struževo. 

40600092 - Zelene površine, otroška igrišča 195.065 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Proračunska sredstva v višini 84.064 EUR so bila porabljena za opravila v zvezi s postavitvijo 
oz. ureditvijo otroških igrišč, sredstva v višini 111.001 EUR pa za nakup opreme za igralnice v 
vrtcih in za otroška igrišča, novogradnje ter investicijsko vzdrževanje.  

V letu 2009 so bila urejena sledeča otroška igrišča: 

Pungert - ureditev podlage okoli igral, 
Zarica - novo otroško igrišče v športnem parku, 
Vodovodni stolp - obnovljeno igrišče Zoisova, 
Predoslje - nova igrala ob domu KS, 
Mavčiče - obnovljeno igrišče, 
Planina II - postavljena ograja za igrišče, 
Golnik - nova igrala. 
40600093 - Energetska zasnova Kranja 66.133 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2009 smo v prvi polovici leta izdelali enega od energetskih pregledov. To je v skladu z 
akcijskim načrtom, ki je bil sprejet v sklopu sprejetega lokalnega energetskega koncepta. V 
okviru letnega načrta smo v prvi polovici pričeli z aktivnostmi za uvedbo energetskega 
knjigovodstva. V ta namen smo pripravili podatke o porabi energije za obdobje 2007 do 2009 za 
področje šolstva in varstva otrok. 

V preteklem letu smo prav tako izvedli nakup opreme za izvajanje pregledov objektov in 
ugotavljanje pomanjkljivosti (okna, izolacija...). Prav tako smo skladno s sprejetim proračunom 
izvedli novelacijo že sprejetega lokalnega energetskega koncepta. 

Glede na to, da je Lokalna energetska agencija Gorenjske pričela delovati šele v drugi polovici 
leta 2009, je prišlo do zamika priprave kriterijev za izvajanje subvencioniranja zamenjave 
salonitnih kritin.Subvencioniranje se bo tako pričelo izvajati v letu 2010. 

40600094 - Pokopališče Tenetiše 253.115 
V KS Tenetiše se je denar na NRP 40600094 porabil za izgradnjo poslovilnega objekta in 
ureditev pokopališča. Investicija je bila zaključena v letu 2009. 
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40600096 - Avtobusna postajališča 15.792 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2009 se je v gradnje in postavitve avtobusnih čakalnic iz postavke 231002 investiralo 
15.792 EUR. 

Iz konta 4200 se je investiralo 15.480 EUR v krajevno skupnost Hrastje, kjer se je postavila nova 
avtobusna čakalnica pri cerkvi, v krajevni skupnosti Trstenik na Pangeršici pa se je uredilo novo 
avtobusno odmikališče, opremljeno z novo čakalnico. 

Zaradi prometne nesreče se je v krajevni skupnosti Tenetiše popravila avtobusna čakalnica in 
zamenjalo steklo v vrednosti 312 EUR (konto 4205). 

40600099 - Vodni viri 82.369 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za za odmere zemljišč na katerih se nahajajo vodovodni objekti in 
plačilo vodnih povračil za zajetja Stanič, Prla in Svarško. 

40600100 - Urejanje pokopališč v KS-jih 118.548 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v višini 88.878 EUR so bila porabljena za urejanje pokopališč po krajevnih skupnostih.  

Na kontu 4020 je bilo za  opremo na pokopališčih in gradbeni nadzor porabljenih 2.811 EUR Na 
pokopališčih so se izvajale obnove obzidja, poslovilnih vežic, dostopnih poti, urejanje novih 
žarnih polj in holtikulturne ureditve površin v vrednosti 79.067 EUR (konto 4205). 

Investicijski nadzor nad delnimi novogradnjami na pokopališčih je znašal 400 EUR (konto 
4208).  Za idejno ureditev kranjskega pokopališča je bila plačana projektna dokumentacija v 
vrednosti 6.600 EUR (konto 4208). 

40600103 - Brežine 220.945 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v višini 220.945 EUR so bila porabljena za sanacijo brežin po krajevnih skupnosti. 
Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za gradbeni nadzor, na kontu 4021 za opremo na 
brežinah, na kontu 4027 za odškodnino za sanacijo brežine nad Jelenovim klancem, na kontu 
4205 pa za sanacijo stopnišča na Pungertu in brežine na Podblici. Sredstva na kontu 4208 so bila 
porabljena za strokovni gradbeni nadzor. 

40600106 - Cestne brežine 14.149 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

14.149 EUR je bilo porabljenih za izdelavo opornega zidu in odbojne ograje na Čepuljah. 

40600108 - Deponija Tenetiše 49.590 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva okoljske dajatve v višini 49.590,00 EUR so bila porabljena za posodobitev in izrabo 
plina na aktivnem polju odlagališača Tenetiše, za dovozno pot, kanal za metoorno vodo in 
požarne vode na odlagališču. 
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40600109 - Zbirni centri, ekološki otoki 125.863 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru proračunske postavke 230401 so bila sredstva  porabljena za medijsko kampanjo ob 
uvedbi plotskega projekta  ločenega zbiranja bioloških odpadkov na Struževem, za postavitev 
ekoloških otokov in ureditev odjemnega mesta odpadkov. 

Okoljska dajatev v višini 43.880,00 EUR je bila porabljena za nakup velikih zabojnikov za zbirni 
center Zarica, v višini 57.642,00 EUR pa je bila na podlagi pogodbe prnešena  na občune 
Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ki so lastnice odlagališča Mala Mežaklja, kamor se od 
zaprtja odlagališča Tenetiše 15.7.2009 odvaža komunalne odpadke. 

40600110 - Prometna ureditev Slovenskega trga 917.762 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

83.136 EUR je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva namenjena 
inženiringu niso bila porabljena, ker MOK sama vodi investicijo, tudi denar namenjen 
oglaševanju ni bil porabljen, ker je bila seznanitev z operacijo opravlena brezplačno preko 
medijev. 8.400 EUR je bilo namenjenih plačilu investicijske dokumentacije. 

636.720 EUR je bilo porabljenih za plačilo gradbenih del. Tako je bila v celoti obnovljena 
Stritarjeva ulica - manjkata samo še obrabni sloj asfalta ter talna signalizacija. Na novo je bila 
izdelana meteorna kanalizacija na Gregorčičevi ulici na odseku za Globusom. Poleg tega so bili 
izdelani tudi armiranobetonski oporni zidovi na Jelenovem klancu ter konzolni pločnik na 
začetku Savske ceste. V tem strošku je vključeno tudi delno plačilo arheoloških izkopavanj, ki 
jih izvajajo na Jelenovem klancu. 

7.192 EUR je strošek za plačilo strokovnega nadzora nad gradnjo in koordinatorja za zdravje in 
varnost na gradbišču. 

9.163 EUR je strošek izdelave nove javne razsvetljave na Stritarjevi ulici. 

84.419 EUR je strošek izgradnje nove fekalne kanalizacije na celotnem odseku Stritarjeve ulice. 

45.735 je strošek izgradnje novega vodovoda na celotnem delu Stritarjeve ulice ter na delu 
Gregorčičeve ulice. 

Manj sredstev od predvidenih je bilo porabljenih zato, ker smo z investicijo začeli kasneje, kot je 
bilo predvideno. Glavni razlog za to je, ker smo se po odpiranju ponudb odločili še za postopek s 
pogajanji, ki nam je prinesel še nekoliko nižjo ceno za izvedbo. 

40600111 - Kranjski rovi 55.784 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v višini 55.784 EUR so bila porabljena za delno opremo in gradbeni nadzor (konto 
4020), muzejsko in vitrinsko opremo (konto 4202), zaščito stranskih rovov in stropov ter 
gradbenih del (konto 4205). Investicijski nadzor pa ni bil potreben. 

40600114 - Cesta R2/410 Golnik Kranj 0 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v višini 150.000 Eur za gradnjo pločnika ob državni cesti od Gorič do Golnika niso bila 
porabljena, ker se še ni izbrala ena od dveh varijant izvedbe zaradi težavnosti terena  in 
pridobivanja zemljišč. 
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40600118 - Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V projekt Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem je vključenih vseh 18 gorenjskih občin, ki so 
ga tudi sofinancirale.Projekt je delno sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
razvojna prioriteta razvoj regij. Projekt je bil zaključen v letu 2009.  Izvedene so bile planirane 
projektne aktivnosti: priprava strategije razvoja in trženja sonaravnega razvoja turizma 
Gorenjske, oblikovanje turističnih produktov in prgramov, trženjskih orodij, vključevanje 
javnosti ter vodenje in koordinacija projekta. 

40600119 - Zbirni kataster GJI Gorenjske - 1. faza 66.071 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za operacijo/projekt »Zbirni kataster GJI Gorenjske – 1. faza« , ki se je sofinancirala s sredstvi 
regionalnih spodbud je bilo v letu 2009 porabljenih  

66.071 EUR. 

Že v letu 2008 je bila izvedena prva ključna aktivnost operacije, in sicer popis Gospodarske 
javne infrastrukture. Izdelan je bil elaborat in izmerjeni so bili elementi gospodarske javne 
infrastrukture (GJI - vodovod) za področje občin Bled, Bohinj, Gorje, Kranj, Kranjska Gora, 
Naklo, Preddvor, Radovljica, Škofja Loka.  

V letu 2009 pa se izvedla druga ključna aktivnost operacije, to je vnos zbranih in obdelanih 
podatkov v bazo naročnika za kar je bilo porabljenih zgoraj navedenih 66.071 EUR. 

S tem se je operacija zaključila in dosegla cilj, ki je bil izdelava katastra vodovoda (zajeti 
manjkajoči del podatkov omrežja komunalne infrastrukture, vodovodov na standardizirani obliki 
ter jih shraniti v enotno podatkovno strukturo).  

Dolžina vodovodnega omrežja, za katerega je bil vzpostavljen zbirni kataster, je 198 km. 

40600122 - Obnova ulic mestnega jedra - 1- faza 955.939 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

641.596 EUR je bilo porabljenih za celotno obnovo Tomšičeve ulice na odseku od Gasilskega 
trga do Roženjvenske cerkve ter Tavčarjeve ulice na odseku od Poštne ulice do Cankarjeve ulice. 
Celotna dolžina obnovljenih odsekov je 350m. Med obnovo smo zamenjali celoten spodnji in 
zgornji ustroj ulice, zgradili novo meteorno kanalizacijo ter plačali stroške arheoloških 
izkopavanj. 

13.675 EUR je strošek strokovnega nadzora nad gradnjo in koordinatorja za zdravje in varnost 
pri delu. 

74.047 EUR je strošek izdelave nove javne razsvetljave na vseh obnovljenih delih ulic. V ta 
strošek so vključena tako gradbena dela kot tudi dobava in montaža uličnih svetilk. 

1.222 EUR je strošek strokovnega nadzora nad izdelavo javne razsvetljave. 

111.317 EUR je strošek izdelave nove fekalne kanalizacije na celotnem odseku Tomšičeve ulice 
ter na Tavčarjevi ulici na odseku od gledališča do Cankarjeve ulice. 

4.522 EUR je strošek strokovnega nadzora nad izgradnjo fekalne kanalizacije. 

107.781 EUR je strošek izgradnje novega vodovoda na vseh rekonstruiranih odsekih Tavčarjeve 
in Tomšičeve ulice. 

1.778 EUR je strošek strokovnega nadzora nad izgradnjo novega vodovoda. 
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Investicijo smo zaradi nižjih stroškov in racionalizacije projekta zaključili z nižjimi 
stroški od predvidenih. 

40600124 - C.Kranj-Rupa-AC nadvoz 19.908 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

19.908 EUR je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije PZI, ki jo je izdelalo 
podjetje Planing biro Kranj 

40600125 - C.Hotemaže-Britof 0 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Denar je bil namenjen sofinanciranju izgradnje državne ceste, ki pa ni bil porabljen, ker DDC 
zaostaja z nakupom zemljišč. 

40600126 - Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza 286.118 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

167.280 EUR je bilo porabljenih za projektno dokumentacijo obnove ulic, 10.100 EUR za načrte 
kanalizacije, 3.800 EUR za načrte obnove vodovoda. 4.536 EUR za IDZ prizidka glasbeni šoli, 
6.090EUR za izdelavo IDZ za objekt Podrtine, 53.340 za plačilo projektne dokumentacije 
ureditve kanjona Kokre in dostopa do rovov. Konto 402099 je bil namenjen geodetskim 
posnetkom, največ 29.868 EUR za avi posnetek kanjona Kokre. 

40600128 - Kokrica 0 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Predvidena je bila izdelava projektne dokumentacije. Dela niso bila realizirana, zato na tem NRP 
v letu 2009 ni bilo porabe sredstev. 

40600129 - Mlaka 0 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Predvidena je bila izdelava projektne dokumentacije. Dela niso bila realizirana, zato na tem NRP 
v letu 2009 ni bilo porabe sredstev. 

40600131 - Golnik 281.202 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so se porabila za geodetske odmere zemljišč, plačilo služnosti in odkupa zemljišč, na 
katerih se nahajajo vodovodni objekti ter obnovo vodovoda v delu nad vasjo. 

40600132 - K.Skalica,Ul.T.Odrove,C.1.maja 0 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Planirana gradnja kanalizacije in obnova vodovoda na območju Skalice na Planini ni bila 
realizirana zaradi pritožb na izdano gradbeno dovoljenje. 

40600133 - K.Kokrški breg,Huje 5.833 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila predvidena za pridobivanje zemljič za izgradnjo kanalizacije. Realizirana so bila 
v znesku 5.832 EUR. 
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40600135 - CČN Smlednik 26.645 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za projekt CČN Smlednik je bilo v letu 2009 skupno porabljenih 26.645 EUR in sicer: 

iz PP 231013 Kanalizacije in čistilne naprave- proj. dok. 

         PK 420899      2.000 EUR plačilo investicijske dokumentacije DIIP-a; 

         PK 431100     13.691 EUR plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI   po 
pogodbi št.11/KČN/2009                      

                                10.953 EUR plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI PZI po 
pogodbi št.11/KČN/2009 

Predvideno je bilo plačilo izdelave investicijskih programov za izvedbo primarnih vodov 
kanalizacije na območju Hrastja in desnega brega Save in čistilne naprave Smlednik v letu 2009, 
zato se je plačilo prestavilo na leto 2010. 

40600136 - Vod.Naklo-ind. cona Polica 105.679 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

105.679 EUR je bilo namenjenih transferu Občini Naklo kot soudeležba izgradnje vodovoda od 
Nakla do komunalne cone Exoterm. 

40600137 - Vodovod Krvavec 11.130 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za projekt Vodovod Krvavec je bilo v letu 2009 skupno porabljenih 11.131 EUR in sicer: 

iz PP 231007 Oskrba z vodo- investicije in invest. transfer 

         PK 402999    117  EUR za manipulativne stroške po pogodbi  o sodelovanju pri izvedbi 
projekta "Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec"; 

         PK 431100   5.173 EUR za poglobitev vodovoda in vgraditev zaščitnih cevi nad zbirnim 
zajetjem Krvavec 

         PK 432000   5.840 EUR po pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta "Povečanje 
zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec"; 

Predvidena sredstva na navedeni postavki so se prerazporedila na  postavko 231007 in se iz te 
postavke plačevali računi. Prav tako pa je bila ocenjena vrednost izdelave projektne 
dokumentacije večja, kot se je s podpisom pogodbe izkazalo. 

40600138 - LN Pševo - zunanji del       0 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Denar namenjen projektni dokumentaciji ni bil porabljen, ker jo je investitor sam naročil. 

40600147 - Mestna hiša 21.425 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2009 so bili izdelani in plačani elaborati oz. načrti konzervatorskih raziskav drugega 
nadstropja Mestne hiše, geodetskih meritev, raziskav inštituta ZRMK (stolpič z uro na Mestni 
hiši), ter načrt dvigala (invalidi) na dvoriščni strani Mestne hiše. Načrt opreme oz. PZI 
preureditve drugega nadstropja v prostore županstva, pripravljamo za leto 2010 , ko bomo 
pridobili soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
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40600148 - Domovi KS 395.981 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na postavki 101003 Domovi KS je bilo realiziranih 166.326,05 EUR. Na kontu 4020 je bilo 
porabljenih 12.000,00 EUR ki so bila namenjena za nabavo pisarniškega materiala in za gradbeni 
nadzor pri investicijah, ki niso bile novogradnje. Za nakup pisarniškega pohištva  kot so stoli, 
mize, klimatske naprave, elektroinstalacije, centralnih vodov ..,konto 4202,  je bilo porabljenih 
11.973,16,00 EUR, na kontu 4205 pa je bilo porabljenih večino sredstev (141.966,07 EUR), ki 
so bila namenjena za vzdrževanje in izboljšave kot so izdelava predelnih sten, izolacije, 
preureditev sanitarij, centralnega ogrevanja, zamenjava stavbnega pohištva..Iz konta 4208 pa so 
se za izdelavo projektne dokumentacije poravnali geodetski posnetki za dom KS Predoslje. 

KRAJEVNA  OPIS 
SKUPNOST INVESTICIJ 
Čirče Obnove adaptacije 
Struževo Obnove, adaptacije 
Podblica Obnove , adaptacije 
Predoslje Obnove, adaptacije 
Kokrica Obnove adaptacije 
Britof Obnove, adaptacije 
Mavčiče Obnove, adaptacije 
Golnik Obnove, adaptacije 
Goriče Obnove, adaptacije 
Trstenik Obnove, adaptacije  
  Projekti, dokum., popisi 

 
40600149 - Obnove cest KS 590.387 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za obnove cest po krajevnih skupnostih  je bilo v letu 2009 porabljeno 500.409 EUR.Na kontu 
4020 so bila sredstva v višini 13.406 EUR  porabljena  za nabavo cestne opreme in gradbeni 
nadzor pri obnovah, ker ne spadajo med novogradnje.   70.200 EUR na kontu 4204 je bilo  
porabljenih za novogradnje cest po krajevnih skupnostih. Na kontu 4205 so bila sredstva v višini 
394.384 EUR porabljena za obnove cest. Na cestah krajevnih skupnosti so bila izvršena 
naslednja dela: urejanje odvodnjavanja, asfaltne preplastitve, krpanje cestišč, obnova cestnih 
jaškov, obnove odbojnih ograj, nasipavanja in manjših obcestnih opornih zidov. Sredstva na 
kontu 4208 pa so bila porabljena za gradbeni nadzor pri novogradnjah (5.932 EUR) in izdelavo 
projektne dokumentacije (16.487,00 EUR). Zaradi nepredvidenih in dodatnih del se je realizacija 
tega NRP povečala za 14,2 %.  

KRAJEVNA  REALIZACIJA  
SKUPNOST INVESTICIJ 
Trstenik Odcep glavna cesta proti Verliču, Porenta 
Predoslje Ograje po mostovih 
Tenetiše Izgradnja pločnika ob republiški cesti 
Primskovo Sanacija mostu čez Rupenščico in ured. PM 
Bitnje Širitev nevarnega odseka pri cerkvi Zg. Bitnje 
Trstenik Postavitev avtobusne čakalnice Pangeršica 
  Nadzor 
Huje Tlakovanje-asfaltiranje Župančičeva 
  Tlakovanje 
Podblica Sanacija ceste skozi vas Podblica 
  Dodatna preplastitev ceste skozi naselje 
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  Nadzor 
Besnica Sanacija ceste Pešnica 
Besnica Cesta na Trati-šola 
Jošt Ceste Jošt 
  Prerazporejeno iz PM 
Zlato polje Pločnik in JR pri ZZVS-izgradnja 
Britof Nasutje poljskih poti  
Bratov Smuk Tlakovanje pešpoti 
Besnica Ureditev poti slap Šum-pot do podnarta 
Struževo Obnova sprehajalne poti in ograja ob reki 
  Nadzor 
Bitnje Asfaltiranje ceste 1-3 Sr. Bitnje 
Mavčiče meteorna kanalizacija in prepl. Ceste Mavč. 
Zlato polje Ograja šolski center Kidričeva 
Goriče popravilo ceste na mostu 
Predoslje Cesta na Suhi-popravilo 
  KS PREDOSLJE CESTA OREH.-SUHA 
  Projekti, popisi 

 
40600151 - Regijski center za ravnanje z odpadki 82.796 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev svetovanja in koordinacije aktivnosti na področju 
ravnanja z odpadki za MO Kranj in konzorcija CERO. V ta namen je bila sklenjena pogodba s 
podjetjem Altea d.o.o.  in  odvetnikom Marko Drinovec.  Sredstva so bila namenjena tudi za 
plačilo analize variant in možnosti ravnanja z odpadki na Gorenjskem, ki jo je izdelal GEATEH. 

40600152 - Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza 31.645 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

2.532 EUR je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izdelavo fekalne 
kanalizacije preko potoka Rupovščica na Kokrici. 

8.047 EUR je bilo porabljenih za ureditev mej in parcelacijo na območju nove kolesarske steze 
mimo Brda 

4.896 EUR je bilo porabljenih za plačilo storitev sodnega cenilca pri pridobivanju zemljišč in 
sklepanju kupoprodajnih pogodb 

15.950 EUR je bilo porabljenih za plačilo zemljišč, potrebnih za izdelavo pločnika skozi naselje 
Kokrica 

220 EUR je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izdelavo vodovodnega 
omrežja na območju Cesta na Brdo na Kokrici. 

40600153 - Križišča in Krožišča 43.669 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

6.720 EUR so stroški plačila PZI semaforizacije križišča Planina (Cesta Jaka Platiše in Cesta 
Rudija Šeliga). 

40600154 - Partizanska cesta 0 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila planirana za pridobitev služnostni  za izgradnjo kanalizacije na Partizanski cesti. 
Tovrstni stroški v letu 2009 niso nastali. 
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40700001 - Investicijski transferi šolam 238.120 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Mestna občina Kranj javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom skladno z 82. členom Zakona o 
financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za 
investicijsko vzdrževanje  nepremičnin in opreme, ki se financirajo iz sredstev investicijskih 
transferov javnim zavodom. Sredstva so bila porabljena v višini planiranih, večje odstopanje je 
pri OŠ Franceta Prešerna, kjer so bila s prerazporeditvijo  zagotovljena sredstva za izgradnjo 
rolkarske steze na športnem igrišču pri šoli v višini 47.000€. 

Po posameznih šolah pa so bila sredstva porabljena  poleg za redna vzdrževalna dela tudi za: 

- OŠ Predoslje: nakup opreme za učilnico 4. razreda, opreme za kabinet, DVD predvajalnika, 
barvnega laserskega tiskalnika, peči za glino, tiskalnika, vozička panda ter zemljevida Slovenije.  

- OŠ Helene Puhar: sredstva pa so bila porabljena za nadgradnjo zapornice, nakup domofonov, 
računalnika, stropnih nosilcev, senzorjev ter za prenovo vhodnih vrat. 

- OŠ Matija Čopa: sredstva so bila porabljena za zaščitne plošče za parket, za zamenjavo  
radiatorjev v učilnicah ter za obnovo raznovrstne šolske opreme. 

- OŠ Jakoba Aljaža: za dobavo tople linije šolske kuhinje, prenova petih učilnic na razredni 
stopnji (omare) ter opreme za panoje za Dadin natečaj. 

- OŠ Stražišče: nakup fotokopirnega stroja, pomivalnega stroja v kuhinji, vrat, dobavo in 
montažo alarmnega sistema šole. 

- OŠ Franceta Prešerna: poleg izgradnje rolkarske steze še za nakup kosilnice,  ognjevarne 
omare, fotokopirnega stroja, za zaščito radiatorjev, opreme kabineta športne vzgoje, nabavo oken 
v večnamenski dvorani, zamenjavo PVC tlaka na PŠ Kokrica. 

- OŠ Simona Jenka: za nakup opreme  za zbornico in pisarno, pralnega stroja, laserskega 
tiskalnika,vozička, opreme za računalniško učilnico, za obnovo in preureditev sanitarij za 
invalide, dobavo in montažo alarmnega sistema šole. 

- OŠ Staneta Žagarja: za izdelavo in montažo nadstreška nad kolesarnico, za nakup projektorja, 
hladilne omare, ognjevarne omare, table, za nakup in popravilo stolov, za nabavo in montažo 
cevi za regulacijo temperature tople vode. 

- OŠ Orehek: sredstva  so bila porabljena za namestitev in montažo klime v računalniški učilnici, 
za namestitev  snegolovov in žlebov  na streho hiše za spravilo orodja, za ureditev tekaške steze 
z iztekom za skok v daljino in za sanacijo strelovodov. 

- Glasbena šola Kranj: za nakup  metronomov, več inštrumentov, klavirskih stolov, klima 
naprave in njene montaže, spletne vizije, računalniške opreme, zvočnikov in druge opreme. 

- Ljudska univerza Kranj: sredstva investicijskih transferov so bila porabljena za nakup 
raznovrstne opreme za učilnice (univerzalno stojalo za tablo, magnetna gobica, projektor, nosilec 
za projektor,…) ter za redna vzdrževalna dela. Porabljena sredstva so presegla sprejeti plan, zato 
so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.  

Sredstva, namenjena računalniškemu opremljanju osnovnih šol, so bila porabljena za obveznosti, 
ki so zapadle v leto 2009 na podlagi razpisa Ministrstva za šolstvo in šport za računalniško 
opremljanje, ki je veljal za leti 2008 in 2009. OŠ so si pridobile opremo v skupni vrednosti 
144.550 EUR, delež občine pa je 72.275 EUR, od tega je v leto 2009  zapadlo pa 30.546 EUR.  
Ker pa je bila dejanska cena računalniške opreme nižja (glede na predložene račune) kot  to 
izhaja sklepa MŠŠ, je bilo porabljenih manj sredstev, kot je bilo planirano. Šole so pridobile 
naslednjo opremo, ki je bila dobavljena konec leta 2008 oziroma v začetku leta 2009: 34 
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digitalnih projektorjev, 21 prenosnih računalnikov, 6 interaktivnih naprav, 89 
osebnih računalnikov, 1 digitalno video kamero in 1 digitalni foto aparat. 

40700003 - Obnova OŠ Stražišče - Žabnica s telovadnico 1.372.319 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za obnovo OŠ Stražišče - Žabnica s telovadnico (I.- faza zajema samo rekonstrukcijo stavbe brez 
izgradnje telovadnice), je bilo v letu 2009 porabljenih skupaj 1.372.319 EUR, od tega za: 

– druge odškodnine in kazni (odškodnina kmetu 10.680 EUR); 

– nakup opreme za menze (oprema za razdelilno kuhinjo 39.916 EUR); 

– nakup opreme za učilnice (oprema za vse učilnice, otroške igralnice, knjižnico ter drugo šolsko 
opremo 39.915 EUR); 

– nakup opreme za igralnice v vrtcih in otroška igrišča (nujna oprema za otroško igrišče 11.693 
EUR); 

– rekonstrukcije in adaptacije (plačilo 2.začasne situacije ter končne situacije1.242.147 EUR); 

– investicijski nadzor (varstvo pri delu in strokovni nadzor nad potekom gradbeno obrtniških del 
18.221 EUR) ter za  

– plačila drugih storitev in dokumentacije (plačilo stroškov za tehnični pregled in stroškov 
pridobitve uporabnega dovoljenja - 1.695 EUR). 

Obnova stare podružnične šole v Žabnici se je prolongirala v sredino proračunskega leta 2009. 
Nujna so bila dodatna/nepredvidena dela strojnih in elektro instalacij, dela na stavbnem pohištvu, 
ključavničarska dela in ostala suhomontažerska dela. Potreba po teh delih se je pokazala med 
izvajanjem del po osnovni gradbeni pogodbi, saj jih je bilo zaradi starosti objekta nemogoče v 
celoti predvideti. Druga ključna dodatna dela so bila: dela na javni razsvetljavi, ureditev 
prometnega režima (K1 in K2) – t.i. levega zavoja v smeri Žabnica – Škofja Loka ter zunanja 
ureditev šole. Ta dela niso bila vključena v osnovno gradbeno pogodbo, so pa bila nujna za 
pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Za podružnično šolo v Žabnici je bilo 01. 09. 2009 izdano pravnomočno uporabno dovoljenje, 
šolski objekt je bil rekonstruiran skladno z izdelano projektno dokumentacijo. 

40700015 - Vrtec Čira Čara 40.800 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za projekt VRTEC ČIRA ČARA je bilo v letu 2009 porabljenih skupaj 40.800 EUR, od tega za 
načrte in drugo projektno dokumentacijo (izdelava idejne zasnove - IDZ in idejnega projekta - 
IDP). Predmet izdelave IDZ (20.400 EUR) in IDP (20.400 EUR), je rekonstrukcija vzhodnega 
dela objekta na Komenskega ulica 4 v Kranju po DIIP za Rekonstrukcijo ekonomske šole za 
potrebe zavoda Kranjski vrtci.  

Glede na dejansko razpoložljive površine bi bilo potrebno rekonstruirati vse prostore 
dvonadstropnega objekta za potrebe otrok I. in II. starostnega obdobja ter prostore upravne, 
strokovne, svetovalne, administrativne, računovodske in tehnične  službe.  

S tem bi zadostili ciljem investicije, ki so predvsem: 

– zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo cca 250 otrok iz mestnega jedra MO Kranj,  

– zagotoviti enakovredne prostorske pogoje za optimalni razvoj vseh otrok, 

– zagotoviti pogoje za strokovno in svetovalno osebje,  spremljajoče tehnično osebje ter delavce 
uprave, administracije in računovodstva,  
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– zagotoviti ustrezne sanitarno – higienske pogoje,  

– zagotoviti ustrezne pogoje za požarno varnost, statično stabilnost in ostale bistvene zahteve ter  

– zagotoviti kvaliteten vzgojen proces otrokom in njihovim staršem ter zaposlenim prijazen 
vrtec. 

40700018 - Investicijski transferi - kultura 20.326 
V sklopu NRP 40700018 Investicijski transferi - kultura in PP 1303020 Prešernovo gledališče 
Kranj - investicije smo v višini 13.990 € financirali nakup opreme za obnovljene garderobe v 
gledališču. 

V sklopu NRP 40700018 Investicijski transferi - kultura in PP 1305020 Gorenjski muzej - 
investicije smo financirali nakup opreme za Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno 
umetnost, slikopleskarska dela v Prešernovi hiši, pod in elektroinstalacije, popravilo strehe na 
Savski cesti 34. 

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. 

40700019 - Layerjeva hiša,hiša umetnikov 791.047 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2009 smo zaključili z gradbeno obrtniškimi deli na Layerjevi hiši umetnikov. Zaradi 
racionalizacije projekta in nižji ponudbenih cen izvajalcev vsa sredstva niso bila porabljena. 
Operacijo je delno financirala Evropska unija in Republika Slovenija. 

40700021 - Nakup knjižnice 69.312 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dne 17. 06. 2009 je bil sklenjen Dodatek št. 2 k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo 
knjižnico Kranj. Sredstva so bila porabljena za plačilo podjemnih pogodb, odvetniške storitve, 
investicijskega nadzora ter izdelavo energijske bilance in energetske izkaznice oz. za druge 
načrte in projektno dokumentacijo.  

V letu 2009, je bilo porabljenih skupaj 69.312 EUR in sicer za: 

– plačila po podjemnih pogodbah (pogodbeno delo 12.258 EUR); 

– posebni davek na določene prejemke (3.065 EUR); 

– sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo (20.700 EUR); 

– druge operativne odhodke (740 EUR); 

– investicijski nadzor (14.400 EUR) ter za 

– načrte in drugo projektno dokumentacijo (18.779 EUR). 

V skladu s pogodbenimi določili o nakupu knjižnice, smo izvajali vse predvidene aktivnosti za 
odkup novih knjižničnih prostorov v stavbi Globusa.  

40700024 - Spominska obeležja 10.711 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2009 je bila najprej izvedena prerazporeditev proračunskih pravic iz proračunske postavke 
131003 (Kultura - investicije in investicijski transfer) na proračunsko postavko 131007 
SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMENIŠKA OBELEŽJA.   

Program dela smo izvajali skladno s terminskim načrtom dela ter v okviru konta (402099) drugi 
splošni materiali in storitve, porabili pa skupaj 10.711 EUR, od tega zneska je bilo namenjenih  
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za premik/prestavitev spomeniškega obeležja v Goričah 6.021 EUR, za obnovo 
spomenika Viktorja Kejžarja na Podblici pa je bil porabljen znesek v višini 4.690 EUR.   

V letu 2009 smo izdelali preglednico lastništva spomeniških obeležij na podlagi podatkov iz GIS 
informacijskega sistema, kriterij izbora pa je bil: "MOK je lastnica zemljišča, na katerem je 
spomeniško obeležje".  

40700025 - Grad Kieselstein - kompleks 2.284.631 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za izvedbo opreacije Grad Kieselstein - kompleks je bilo v letu 2009 porabljeno 2284631,17 
EUR. Razlika med realiziranimi in predvidenimi sredstvi je posledicadodatnih  arheoloških 
izkopavanj, ki so se pokazala ob dodatnih posegih predvsem v Lovskem dvorcu. Ugotovljeno je 
bilo, da je sanacija na tem objektu potrebna v precej večjem obsegu, kot je bilo prvotno 
projektirano. Potrebno je bilo celotno obbetoniranje JV stene Lovskega dvorca in sanacija 
nosilnih sten.. Dodatna sancija je potrebovala tudi dodatne spremenjen načrte, ki so z izdelavo še 
dodatno podaljšale čas izvedbe GOI del.  Zaradi podaljšanja izvedbe GOI del, je realizacija 
prestavljena v leto 2010. 

Konto 402006 - sredstva so bila namenjena za oglaševanje, realizacija 0% saj do odprtja 
kompleksa zaradi zamud in podaljšanja roka s SVLR še  ni  prišlo. 

Konto 402008 - sredstva so bila namenjena za izdelavo osnovne projektne dokumentacije in 
svetovalne storitve ob vodenju projekta. Prvotno sredstva na tem kontu niso bila predvidena. S 
pravilno klasifikacijo dejavnosti so se sredstva prerazporedila na pravilen konto. 

Konto 420201 in 420299 - sredstva so bila predvidena za dobavo in montažo notranje, muzejske 
in tehnološke opreme odra. Zaradi podaljšanja izvedbe GOI del, je realizacija prestavljena v leto 
2010. 

Konto 420402 - sredstva so bila namenjena za arheološke raziskave.  

Konto 420500 - Sredstva so bila namenjena za izvedbo GOI del, vključno s priključkom na 
vodomerno omrežje. Ralizacija je bila 70% zaradi zapletov ob izvedbi. 

Konto 420801 - Sredstva namenjena za izvedbo GOI nadzora in koordinatorja VZPD. Ralizacija 
32% zaradi zamude v izvedbi GOI del, saj so storitve procentualno vezane na situacije.  

Konto 420802 - Sredstva namenjena za izvedbo svetovalnega inženiringa v času priprave 
projekta do uvedbe izvajalca v delo. 

Konto 420804 - Sredstva namenjena za plačilo projektov poglobitve oderske jame in 3D 
prezentacije, konservatorsko, restavratorsko poročilo, kopiranje načrtov 

40700028 - 3 stolpi 20.438 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2009 je bilo  za izvedbo opreacije 3 stolpi realiziranio 20.437,80 EUR. 

Sredstva so bila porabljena za: 

Konto 420802, izdelava investicijskega programa za projekt 3 stolpi in gradbeno investicijski 
inženiring na objektu Layerjeve hiše, realizacija višja zaradi odločitve o začettku izvajanja  

Konto 420804, meritve stolpov Pungert in škrlovec ter izdelava grafičnih in tekstualnih podlag 
za prijavo na razpis, ter izdelavo idejnih rešitev za razgledni stolp in vrt Kieselstein - Vovkov 
vrt. 
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40700030 - Drugi športni objekti 182.845 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru NRP 40700030 smo po krajevnih skupnostih izvedli naslednje investicije: 

      –  Golnik (investicije v športnem parku/odbojkarsko igrišče), 

      –  Orehek Drulovka/Zarica (nadaljevanje investicije iz preteklih let, izdelava zida in 
asfaltiranje poti), 

      –  Hrastje (športni objekt/rušenje in novogradnja), 

      –  Britof (investicije v športnem parku/nogometno igrišče), 

      –  Bitnje (ureditev igrišča s pripravo dokumentacije za športni objekt), 

      –  Stražišče (urejanje razsvetljave v športnem centru), 

      –  Tenetiše (protipoplavni zid ob igrišču), 

      –  Vodovodni stolp (asfaltiranje rokometnega igrišča ter pregled jeklene konstrukcije 
Plavalno olipmpijskega bazena). 

40700031 - Športni center Kranj 1.392.613 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za Športni center Kranj, je bilo v letu 2009 skupaj porabljenih 1.392.614 EUR.  

Od celotnega, zgoraj navedenga zneska, je bilo namenjenih za nakup opreme telovadnic in 
športnih objektov 40.747 EUR (pralni in sušilni stroj, garderobni regali in drugo pohištvo, 
sanitarna oprema - ogledala, terapevtska miza, nosila, hladilniki, defilibrator, čistilec talnih 
oblog).  

Novogradnja oz. za izgradnjo Tribune Hribček, so bila opravljena tri plačila po obračunskih 
situacijah v skupnem znseku 1.284.000 EUR.  

Za investicijski nadzor oz. nadzor nad gradbeno obrtniškimi deli s strojnim in elektro nadzorom, 
je bilo porabljenih 4.812 EUR.  

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo, oz. za novelacijo idejnega projekta Regijskega 
večnamenskega športno vadbenega centra v Športnem centru Kranji ter izvedbo tehničnega 
pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za Tribuno Hribček, je bilo porabljenih skupaj 
32897 EUR.  

Za investicijski transfer javnemu zavodu Zavod za šport Kranj je bilo namenjenih 30.158 EUR 
(večji del sredstev 26.018 EUR je bilo porabljenih za izvajanje pilotnega projekta obnovljivih 
virov energije preostalih 4.140 EUR pa za izvedbo del, ki niso bila vključena kot GOI dela v 
izvajanju investicije novogradnje Tribune Hribček). 

Za Tribuno Hribček (kasneje poimenovana kot Tribuna Vzhod), je bilo dne 15. 06. 2009 s strani 
UE Kranj, izdano tudi uporabno dovoljenje, športni objekt je bil izgrajen skladno z izdelano 
projektno dokumentacijo in terminskim načrtom. 

40700032 - ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje 100.000 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za ŠC Kranj - redno investicijsko vzdrževanje, je bilo v letu 2009 skupaj porabljenih 100.000 
EUR - investicijski transfer javnim zavodom. Bila sta izvedena dva transferja javnemu zavodu 
Zavod za šport Kranj in sicer prvi v mesecu juniju v višini 18.328 EUR kot zahtevek za sredstva 
za nabavo blazine za skok v višino ter druga nujna oprema za atletski fitnes. Drugi investicijski 
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transfer je bil izveden oktobra 2009 v višini 81.672 EUR na podlagi zahtevka Zavoda za 
šport Kranj z namenom nakazila: adaptacija  prostorov novega fitnesa v POB (gradbeno 
obrtniška dela, elektro inštalacije, prezračevalni sistem in druga obrtniška dela v 1. nadstropju 
Plavalnega olimpijskega bazena v Športnem centru Kranj).  

40700034 - REAAL - Pokriti olimpijski bazen 41.846 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

REAAL - Pokriti olimpijski bazen, je opredeljen kot Slovensko švicarski program sodelovanja 
za obdobje 2008-2012.  V proračunskem letu 2009 je bilo skupaj porabljenih 41.846 EUR in od 
katerih je bilo 13.776 EUR namenjenih za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kot pregled 
jeklene nosilne konstrukcije strehe POB (faza A). Preostalih 28.070 EUR, pa je bilo porabljenih 
za načrte in drugo projektno dokumentacijo oz. za izdelavo predvidenih študij kot dogovorjenega 
dela skupnih stroškov pripravljalnih aktivnosti skladno s podpisano pogodbo o izvajanju 
partnerstva med Regionalno razvojno agencijo Gorenjske (BSC) in Mestno občino Kranj.  

Prednostna vsebina pogodbe je: Uvajanje obnovljivih virov v javnih stavbah, zato je bil projekt v 
proračunskem letu 2009, prvenstveno usmerjen v pripravo in izdelavo energetske analize z 
izračunom prihrankov, izdelavo študije izvedljivosti s hidrološko študijo, prevodi v angleščino 
ter drugi skupni stroški pripravljalnih aktivnosti.   

Pogodba bo ostala v veljavi do izvedbe pripravljalnih aktivnosti in izdaje drugega sklepa 
švicarskega organa o nadaljevanju projekta oz. pogojih izvedbe predvidenih investicij. 

40700050 - Varna hiša 3.500 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena v okviru investicijskih transferov, v višini 3.500 EUR za vzdrževanje 
objekta varne hiše, to je za obnovo balkonske ograje in izgradnjo nadstrešnice na terasi. Sredstva 
so zagotovile vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj je bil v višini 26,7%. 

40700051 - Pomoč na domu 10.000 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru investicijskih transferov so se sredstva v višini 10.000 EUR porabila za nakup dveh 
avtomobilov. Služba pomoči na domu se je namreč in se še srečuje z velikimi težavami zaradi 
premajhnega in zastarelega voznega parka, saj so imeli na voljo le 3 avtomobile starejšega 
letnika (en avtomobil je bil izločen iz prometa zaradi prometne nesreče, drugi pa zaradi 
dotrajanosti), pri tem pa socialne oskrbovalke nimajo vedno zagotovljenega svojega avtomobila 
za prihod do strank ali pa so vozila na popravilu. Zato so nujno potrebovali vsaj dva avtomobila. 
Ker je na programu za izvajanje pomoči na domu, prišlo do ostanka sredstev v višini 39.204 
EUR, smo od tega 10.000 EUR, na podlagi sklepa Sveta MOK, prerazporedili na ustrezen konto, 
za nakup dveh avtomobilov. 

40700055 - Škrlovc 0 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Objekt Škrlovec 2 in Tomšičeva 34 sta med seboj povezana. V letu 2009 je bilo potrebno urediti 
še priklop plina in napeljavo vode na Tomšičevi 34, kar naj bi izvedel izvajalec programa 
dnevnega centra za mlade in družine, to je Škrlovec, Center za socialno delo Kranj. Sredstva za 
ta namen pa so bila plačana od drugod, zato so sredstva v višini 2.000 EUR na tej postavki ostala 
neizkoriščena. 
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40700056 - Domačija Pr Primožk 60.000 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, ki skrbi za 
pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. Donator, g. Vincenc Draksler je domačijo podaril 
Fundaciji, ki že več let vlaga v njeno obnovo. Pripravlja se program Reintegracijskega centra, ki 
se bo odvijal v objektu, ki ga je potrebno preurediti glede na program novega projekta, ki se bo 
odvijal v njem. Reintegracijskega programa v gorenjskem prostoru še ni, zato obstaja velika 
nevarnost, da ozdravljeni odvisniki po vrnitvi iz komune ponovno zaidejo v težave, ker jih okolje 
ne sprejme. Izvajal se bo program vključevanja v socialno okolje za največ 12 posameznikov, v 
obdobju od 8 do 12 mesecev. Sredstva so bila realizirana v celoti, in sicer za zamenjavo strehe. 

40700099 - Investicijski transferi vrtcem 287.810 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru investicijskih transferov javnemu zavodu Kranjski vrtci so se sredstva v višini 242.810 
EUR namenila: za ureditvi novih oddelkov - vrtec Najdihojca, za ureditev fekalne kanalizacije in 
za sanacijo notranjosti zgradbe - vrtec Ciciban, za ureditev vhoda in namestitev avtomatskih vrat 
ter za ureditev prostora za oddelek I. star. obd. - vrtec Mojca, za izdelavo pokrite terase za dva 
oddelka I. star. obd. - vrtec Ostržek Golnik,  za ureditev prostorov za dva oddelka II. star. obd. v 
prostorih OŠ Matije Čopa, za menjavo peči in za ureditev kotlovnice - vrtec Čenča ter za 
sanacijo sanitarij za otroke I. star. obd. - vrtec Čebelica. 

V okviru investicijskih transferov VVE pri OŠ so se sredstva v višini 45.000 EUR namenila za: 

- za ureditev kabineta, za obnovo dela kuhinje v vrtcu Mavčiče pri OŠ Orehek in za ureditev 
nove igralnice v vrtcu Orehek, v skupni višini 25.500 EUR; za nakup interaktivne table, za 
popravilo stopnic in za ureditev vodovodnega priključka v igralnici v vrtcu pri OŠ Franceta 
Prešerna, v skupni višini 4.500 EUR; za nakup ležalnikov s prevlekami, odej, televizorja in za 
nakup garderobne omare v vrtcu pri OŠ Predoslje, v skupni višini 4.500 EUR; za nakup 
tobogana, blazin in za adaptacijo wc v vrtcu pri OŠ Simona Jenka, v skupni višini 6.000 EUR; za 
ureditev peskovnika in za nakup varnostne lestve na kolesih v vrtcu pri OŠ Stražišče, v skupni 
višini 4.500 EUR.  

40700103 - Vzdrževanje in obnove šol 452.781 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za vzdrževanje in obnove šol, je bilo v letu 2009 porabljenih skupaj 452.781 EUR.  

Od zgoraj navedenega zneska smo namenili za druge posebne materiale in storitve 12.235 EUR 
(strokovni nadzor nad GOI deli).  

Za nakup opreme za učilnice 8.327 EUR, za nakup druge opreme in napeljav pa je bilo 
porabljenih 48.789 EUR (stenske obloge OŠ Jakob Aljaž, otroška igralna hiša OŠ Matija Čop, 
zastave in čistilni stroj ter oprema športnega igrišča OŠ Stražišče - PŠ Žabnica, medtem, ko smo 
za OŠ Simona Jenka-na centralni šoli izvedli vgradnjo kompletne invalidske dvižne ploščadi).  

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave smo porabili 348.270 EUR (npr.: odprava napake na 
centralni kurjavi OŠ Orehek. Izvedli smo sanacijo podov talnih oblog na OŠ Franceta Prešerna – 
podružnična šola Kokrica, sanirali odtoke kuhinje na centralni šoli, popravili del strehe. Obnovili 
smo stavbne lupine na OŠ Matije Čopa, zamenjali azbestno salonitno kritino na OŠ Stražišče, 
obnovili talne obloge ter uredili sanitarije prostorov šolske uprave, zamenjali kotel centralne 
kurjave na PŠ Besnica. Na OŠ Predoslje smo zamenjali stavbne lupine na 2/3 celotne zgradbe. 
Na OŠ Jakoba Aljaža smo prenovili šolsko igrišče/del le-tega uredili tudi za bejzbol igrišče. Na 
osnovni šoli Helene Puhar je bila prenovljena kopalnica za gibalno ovirane otroke. Namestili 
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smo tudi panelno ograjo med šolskim igriščem centralne OŠ Simona Jenka in med 
bližnjimi sosedi, namestili lovilne mreže na šolskem igrišču. Porabljena finančna sredstva so bila 
realizirana za vzdrževanje in obnove šolske infrastrukture v vseh 9-tih OŠ v Kranju, gradbeno 
obrtniška in inštalacijska dela pa so se izvajala v času šolskih počitnic oz. na način, da v 
nobenem primeru ni bil moten pedagoški proces.  

Na OŠ Stražišče - podružnični šoli v Žabnici, smo zagotovili dodatni prostor za en oddelek 
drugega starostnega obdobja predšolske vzgoje. Za investicijski nadzor smo namenili 7.800 
EUR.  

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo porabljenih 27.360 EUR [(za pripravo 
projektne dokumentacije PZI projektov za sanacijo 10 sanitarij na OŠ Franceta Prešerna - dela so 
izredno zahtevna zaradi spoštovanja Zakona o avtorskih in drugih sorodnih pravic in navodil 
arhitekta). Za OŠ Matija Čopa je bila izdelana PZI dokumentacija vetrolova/prizidka vhoda/za 
vrtec in pa izdelana je bila PZI dokumentacija obnove kopalnice za OŠ Helen Puhar. Za OŠ 
Simona Jenka smo pridobili gradbeno dovoljenje za obnovo razdelilne kuhinje s spremljajočimi 
prostori in opremo za kuhinjo PŠ Primskovo]. 

40700104 - PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica 31.296 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica, je bilo skupaj porabljenih 31.296 EUR (načrti in druga 
projektna dokumentacija). Za obe telovadnici je predvideno javno zasebno partnestvo, Mestna 
občina Kranj pa je nosilka priprave predinvesticijske in druge projektne dokumentacije. Izdelana 
je bila dokumentacija za dve tipski telovadnici dimenzije 18.6 x 7.6 m. Zaradi navezave na 
objekt šole, je bilo potrebno izdelati za vsak šolski objekt specifični povezovalni del, v primeru 
Besnice 5mx14 m, v primeru Goriče pa dim. cca 5mx16m. Dodatno je bilo potrebno urediti tudi 
nove dostope do obeh šol ter prilagoditi tlorise telovadnic glede na orientacijo in lego.  

Oba športna objekta sta zahtevna objekta, zato je bilo potrebno opraviti revizijo PGD projektov 
za gradnjo prizidkov (porabljenih 9.936 EUR). Načrti so bili revidirani pred oddajo vloge za 
izdajo gradbenega dovoljenja v skladu z ZGO-1B ter Pravilnikom o projektni dokumentaciji ter 
Uredbe  o vrstah objektov glede na zahtevnost.   

V nadaljevanju je bilo potrebno izvesti spremembo PGD (11.820 EUR) ter izvesti inženiring 
(9.540 EUR) za pridobitev gradbenega dovoljenja za obe telovadnici. 

40700105 - Skakalnica 35.000 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila namenjena za dokončanje investicije v skakalnico Bauhenk - Državni nordijski 
panožni center. 

40700106 - Otroška četrt 180.000 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V skladu s predlagano strategijo, se na območju Pungerta načrtujejo programi za otroško 
populacijo. V ta namen je bila odkupljena stavba z vrtom (Trubarjev trg 8), kjer bodo po obnovi 
zaživeli programi za najmlajše. 

40900001 - Avto lestev 242.824 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila v sklado s proračunom MOK za l.2008/2009 realizirana v celoti in to za drugi 
pogodbeni obrok za nabavo avtolestve za potrebe zaščite in reševanja GRS Kranj. 
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50000001 - Investicije KS 152.715 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt NRP-50000001 Investicije KS predstavlja vse investicijske odhodke in investicijske 
transfere (na skupini konta 42 in 43) vseh krajevnih skupnosti, kateri niso uvrščeni v poseben 
projekt. Projekt Investicije KS je bil v letu 2009 realiziran v višini skoraj 50% glede na sprejeti 
plan in v nominalnem znesku znaša skoraj 152 tisoč EUR. Najvišjo realizacijo je zaznati na 
proračunski postavki Objekti skupne rabe v višini dobrih 121 tisoč EUR (finančna sredstva so se 
porabila za nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, za rekonstrukcije in adaptacije, za 
investicijsko vzdrževanje in obnove ter za projektno dokumentacijo) in na proračunski postavki 
Športna igrišča – investicijsko vzdrževanje v višini slabih 17 tisoč EUR (nakup opreme ter 
investicijsko vzdrževanje in obnove). Realizacija nižja od 7 tisoč EUR pa je na proračunskih 
postavkah Ceste, mostovi in kanalizacija, Javna razsvetljava, Spomeniki, Vodovod, Pokopališča, 
mrliške vežice in sicer so realizirani stroški investicijskega vzdrževanja in obnov. 

Najvišjo realizacijo izkazujejo krajevne skupnosti Trstenik (dobrih 109 tisoč EUR), Stražišče 
(skoraj 39 tisoč EUR), Žabnica (skoraj 10 tisoč EUR), Goriče (skoraj 8 tisoč EUR). Ostale 
krajevne skupnosti izkazujejo realizacijo nižjo od 5 tisoč EUR. 

 

 

Obrazložitve so pripravili: 

- SIMON NAGLIČ, vodja Oddelka za razvoj in investicije  
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec  
- MIHAELA ŠUŠTAR GRUBER, višji svetovalec, 
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za tehnične zadeve  
- MIRKO TAVČAR, vodja Oddelka za finance 
- UROŠ KORENČAN, vodja Oddelka za družbene zadeve 
- SAŠO GOVEKAR, strokovni sodelavec VI za zaščito in reševanje  
- ANA VIZOVIŠEK, vodja kabineta župana 
- MENDI KOKOT, višji svetovalec  
- SLAVKO SAVIČ, vodja Medobčinskega redarstva Kranj 
- TATJANA KOCIJANČIČ, analitik V za krajevne skupnosti 
- SVETLANA DRAKSLER, analitik VI 
- NADA BOGATAJ KRŽAN, podsekretar  
- MARTINA ŽEROVNIK, računovodja VII/2-II 
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