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3.B. 

Zadeva: Predlog prerazporeditev in odprtje novega projekta v NRP 

V skladu s 7. elenom Odloka 0 proraeunu Mestne obeine Kranj za leto 2017 (v nadaljevanju: 
odlok) se lahko v NRP uvrsti nov projekt Ie s sklepom Sveta MO Kranj. Skladno z 10. 
odstavkom 5. elena odloka, 0 prerazporeditvah, ki presegajo pravice zupana, odloea Svet MO 
Kranj. Glede na navedeno v nadaljevanju predlagamo prerazporeditev sredstev iz NRP 
40600208 Ureditev Gasilskega trga, na nov NRP 40600220 Kolesarska povezava Tus -
Seneur skladno z obrazlozitvijo spodaj. 

Ideja za ureditev Gasilskega trga se je izoblikovala preteklo leto, ko je Mestna obeina Kranj dobila 
vlogo za odkup objekta na Tomsieevi ulici 19 v Kranju. Ponujena prodajna cena je znasala 
185.000 eur. Z namenom ureditve Gasilskega trga po prvotni ideji Ljubljanskega urbanistienega 
zavoda je bila svetnikom na 18. seji dne 22.6.2016 predlagana dopolnitev Naerta pridobivanja 
nepremienega premozenja Mestne obeine Kranj za leto 2016 in predlog zagotovitve sredstev s 
prerazporeditvijo, kar je bilo tudi potrjeno z dopolnitvijo, da se projekt ureditve Gasilskega trga 
zakljuei do konca tega mandata Sveta Mestne obeine Kranj. 

Uprava je z namenom realizacije opisanega projekta pridobila idejno zasnovo, s katero je 
zaprosila za izdajo kulturno-varstvenih pogojev. Slednje smo prejeli in iz njih izhaja, da rusenje 
objekta ni dovoljeno, je pa dovoljena obnova objekta z ohranitvijo obstojeeih zunanjih in tlorisnih 
gabaritov objekta, pray tako je potrebno objekt statieno san irati. Vsled navedenega bi projekt 
obnove terjal vsaj 340.000 eur vlozka, pri eemer cilja, to je ureditev trga po prvotni ideji, s takim 
projektom ne moremo doseei. 

Glede na navedeno uprava predlaga, da se namesto ureditve Gasilskega trga sredstva namenijo 
za ureditev kolesarske steze Kranj - Seneur po obstojeei poti v lasti Mestne obcine Kranj. Steza 
bi bila asfaltirana, z njo bi pridobili dodatna 2 kilometra kolesarske infrastrukture, po leg tega pa 
bode kolesarji lahko koristili tudi ostalo obstojeeo infrastrukturo po sosednji obeini. 

Skladno z zgornjimi. navedbami uprava predlaga, da se sredstva prerazporedijo: 

iz NRP 40600208 Ureditev Gasilskega trga, PP 221001 invest. vzdrzevanje in 
gradnja obcinskih cest, PKT 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov v visini 
185.000, eur 

na nov NRP 40600220 Kolesarska povezava Tus - Seneur, PP: 221001 invest. 
vzdrzevanje in gradnja obeinskih cest, in sicer na: 



• PKT 420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave v visini 172.000,00 
eur 

• PKT 420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija v visini 10.000,00 
eur 

• 420801 Investicijski nadzor v visini 3.000,00 eur. 

Svetu Mestne obcine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 

SKLEP: 
1. V proracun Mestne obcine Kranj za leto 2017 se uvrsti NRP 40600220 Kolesarska 

povezava Tus • Sencur in na ta NRP se za leto 2017 prerazporedijo sredstva v 
skupni visini 185.000,00 eur kot sledi: 

Posl no: 

iz NRP 40600208 Ureditev Gasilskega trga, PP 221001 invest. vzdrzevanje in 
gradnja obcinskih cest, PKT 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov v visini 
185.000, eur 

na nov NRP 40600220 Kolesarska povezava Tus - Sencur, PP: 221001 invest. 
vzdrzevanje in gradnja obcinskih cest, in sicer na: 

• PKT 420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave v visini 172.000,00 
eur 

• PKT 420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija v visini 10.000,00 
eur 

• 420801 Investicijski nadzor v visini 3.000,00 eur. 
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