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Svet Mestne občine Kranj                                            
 

ZADEVA:    Sklep o povečanju sredstev NRP GRAD KIESELSTEIN - 
KOMPLEKS 
 
 
1. Pomen projekta  

 

Operacija Grad Kieselstein - kompleks obsega: 

o objekt gradu, v katerem bodo po prenovi prostori namenjeni stalni razstavi 
Gorenjskega muzeja Kranj z naslovom PRELEPA GORENJSKA PONOS SI MI 
TI, ter občasnim priložnostim razstavam in restavracija,  

o njegovo nekdanjo konjušnico, danes bolj znano pod imenom Lovski dvorec, v 
katerem so predvideni upravni prostori Gorenjskega muzeja,  

o prostor med navedenima objektoma – Lunin vrt, bo s povsem sodobno 
opremljeno orkestrsko jamo in ostalo avdio, video in svetlobno opremo, ter 
avditorijem s 500 sedeži namenjen kulturnim prireditvam.  Na sanirano 
ovezujoče obzidje bo vezan mostovž, s katerega bo možen pogled na ostanke 
nekdanjih rimskih zidov in steklarsko delavnico, kot najpomembnejšo unikatno 
najdbo na širšem območju.  

K objektu prenove spada tudi pripadajoče mestno obzidje s komunikacijskimi 
povezavami. Sama investicija je usklajena s širše zastavljenimi cilji, strateškimi in 
pravnimi okviri na vseh nivojih (lokalnem, regionalnem in nacionalnem). 

 

2. Razlog obravnave na Svetu Mestne občine Kranj 

 

Razlog obravnave na Svetu Mestne občine Kranj je 1. odstavek 7. člena Odloka o proračunu 
Mestne občine Kranj za leto 2010, ki se glasi: »Župan lahko spreminja vrednost projektov v 
letnem načrtu razvojnih programov. Spremembe projektov, katerih okvirna vrednost se 
poveča za več kot 20% ali se sredstva v proračunu povečajo za več kot 100.000,00 EUR, 
mora predhodno potrditi Svet Mestne občine Kranj«.                  

 

3. Razlog povečanja sredstev  
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V času izvedbe gradbeno obrtniških del je prišlo do zapleta pri izvedbi jeklene 
konstrukcije strehe nad amfiteatrom. Izvajalec je načrte konstrukcijsko in statično 
preveril pri podjetju Metaling d.o.o.,  ki po končani gradnji izda izjavo o pregledu 
jeklene konstrukcij. Njihovo mnenje je bilo negativno in je vsebovalo pomisleke o 
varnosti in zanesljivosti jeklene konstrukcije, prav tako pa je opozarjalo na vrsto 
predvidene ponjave ter predvideni način njenega zvijanja oziroma zlaganja. Na podlagi 
mnenja je bilo potrebno načrte jeklene konstrukcije predati v revizijo Inštitutu za 
metalne konstrukcije. Revizijsko mnenje je zahtevalo popravke določenih delov  jeklene 
konstrukcije za zagotovitev varnosti in ustreznosti le te.  
Na podlagi revizijskega mnenja je projektant ponovno izdelal PZI načrte jeklene 
konstrukcije strehe nad amfiteatrom.  Posledice dopolnitve so bistveno povečana 
količina jekla v konstrukciji, zahtevnejši podkonstrukcijski elementi in bolj kakovostna 
ter s tem prožnejša in odpornejša ponjava. Vse omenjene spremembe so bistveno 
povečale vrednost investicije. 
V času zaključevanja projekta je potrebno objekt priključiti na distribucijsko omrežje, da 
se izvedejo vse meritve, ki jih je potrebno priložiti vlogi za pridobitev uporabnega 
dovoljenja in so eden izmed pogojev za izpeljavo tehničnega pregleda. Začetne stroške 
in povprečnino za Grad in Lovski dvorec plača uporabnik Gorenjski muzej. Za 
prireditveni prostor so začetni stroški in povprečnina 10x višji zaradi novega 
priključnega mesta in visokega odjema. Upravljalec prireditvenega prostora še ni znan, 
za to mora te stroške plačati investitor Mestna občina Kranj, kar pa ni bilo načrtovano 
ob pripravi proračuna za 2010. 
 

5. Financiranje projekta 

1. Povečanje vrednosti izdelave jeklene konstrukcije, podkonstrukcije in strehe nad 
prireditvenim prostorom se ocenjuje na 170.000 EUR. 

Točna vrednost bo znana po izpeljavi postopka v skladu z  ZJN-2b. 

 
2. Vrednost priključitve prireditvenega prostora na distribucijsko omrežje znaša 

10.562,48 EUR. 
 

3. Sredstva se bodo prerazporedila iz: 
 

 

o NRP 40600028 Rekonstrukcija čistilne naprave                         
o Postavke 231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO  
o Podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (projektna dokumentacija 

za rekonstrukcijo CČN bo naročena šele v drugi polovici leta, večina plačil pa bo 
izvršena v l. 2011) 
 
na 

 
o NRP 40700025 Grad Kieselstein - kompleks 
o Postavka 131006 Grad Kieselstein -kompleks 
o Podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
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Zato Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji 
 

SKLEP: 
 
NRP 40700025 »Grad Kieselstein - kompleks« se v letošnjem letu zaradi 
nepredvidenih povečanih potreb poveča za 180.563 EUR, tako da znaša nova 
skupna vrednost omenjenega NRP za leto 2010  5.265.356 EUR oz. celotna vrednost 
8.286.110 EUR. Dodatna sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo iz projekta 40600028 
Rekonstrukcija čistilne naprave.                       
 
 
 
Pripravila:   
Nataša Žibert, univ.dipl.inž.grad.   
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