MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za tehnične zadeve
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 09, fax. 04/ 237 31 14

Številka: 410-0139/2007
Datum:

6. 2. 2008

0402 ODDELEK ZA TEHNIČNE ZADEVE
Obrazložitev načrta nabav in načrta razvojnih programov za leto 2009
0603 Dejavnost občinske uprave
0603901 Administracija občinske uprave
40200001 NAKUP OPREME - UPRAVA
Finančna sredstva bodo porabljena za nakup stojne računalniške opreme, strežnika, licenčne
programske opreme, telekomunikacijske opreme ter druge opreme. Vrsta opreme, količine in zneski
so razvidni iz spodnjega načrta nabav:
Zap. Konto Naziv konta

Štev.
kos. Cena za kos Vrednost

Vrsta sredstva

št.

(EUR)

1. 420202 Nakup strojne računalniške opreme

40.800
RAČUNALNIK

20

1.000

20.000

TISKALNIK

20

500

10.000

6

1.800

10.800

PRENOSNI RAČUNALNIK

2. 42222

Nakup strežnikov
sistemov

in

diskovnih
20.000
1

STREŽNIK

3.

(EUR)

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

20.000
5.200

MOBILNI
TELEFONI
OSTALA
TELEKOMUNIKACIJSKA
OPREMA

1

IN

5.200

4. 420299 Nakup druge opreme in napeljav

10.000
MENJAVA VRAT

5. 420703 Nakup licenčne programske opreme

10.000
44.000

VZPOSTAVITEV INFORM. SIST.
(LICENCE, E-POSL., BACKUP
ENOTA…)

SKUPAJ

44.000
120.000

40200002 E-MESTO

V okviru projekta E – mesto se bo vzpostavil brezžični internet, ki bo obsegal staro mestno jedro in
segal predvidoma do avtobusne postaje. Za ta projekt so predvidena sredstva v višini 80.000 EUR.

40200003 OBNOVA STAVBE MOK
Planirana sredstva v višini 150.000 EUR so namenjena zamenjavi steklenih sten v sejnih dvoranah
stavbe Mestne občine Kranj. Stene zelo slabo tesnijo, zato jih želimo zaradi varnosti in prihranka
energije v letu 2009 zamenjati.
40200004 NAKUP POHIŠTVA - UPRAVA
V načrtu imamo zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v višini 15.000 EUR in sicer 10
kosov pisarniških miz, 15 kosov omar za registratorje in 25 kosov konferenčnih stolov.

40200009 POČITNIŠKI OBJEKTI
V letu 2009 bomo kupili pohištvo in postavili ograjo v počitniškem objektu v Novalji (15.000 EUR)
in počitniške enote opremili s klima napravami za hlajenje in ogrevanje (5.000 EUR).

Marija Žagar Potočnik, dipl.ekon.
Vodja Oddelka za tehnične zadeve po pooblastilu
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MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za splošne zadeve
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 30, fax. 04/ 237 31 59

Številka: 410-0138/2007-46/03
Datum:

6. 2. 2008

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Zadeva: Obrazložitev načrta razvojnih programov za leto 2009

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
170201 KMETIJSTVO

40300004 Državne pomoči v kmetijstvu
Del proračunskih sredstev na postavki 170201 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.
Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za dodelitev državnih pomoči v višini
102.500 EUR in za sofinanciranje šolanja na poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih v
višini 7.400 EUR. Pomoči se bodo dodeljevale preko naslednjih ukrepov: naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo, varstvo tradicionalnih krajin in stavb, pomoč za plačilo
zavarovalnih premij, pomoč za zaokrožitev zemljišč, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu nadomeščanje nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega zakonskega ali izvenzakonskega
partnerja zaradi bolezni, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, nove investicije
za delo v gozdu, nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva.

3

Sredstva na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov delovanja društev s
področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v višini 8.000 EUR ter ostalih stroškov, ki predstavljajo
državne pomoči (tehnične podpore - izobraževanja, izdaje katalogov, ipd.) v višini 2.600 EUR.
Proračunska sredstva na kontu 4133 pa so namenjena za sofinanciranje državnih pomoči – tehnične
podpore in novih znanj v višini 2.700 EUR in za sofinanciranje raziskovalnih oziroma prikaznih
nalog v višini 1.800 EUR.
v EUR
PP
konto

Ocena
Ocena
Realizacija
državnih Osnutek
realizacije
pomoči
2006
2008
2007
2007

Opis

1

2

170201KMETIJSTVO

3

111.871

402006 Stroški oglaševalskih storitev
402009 Izdatki za reprezentanco

5 - NRP

4

6

Državne
pomoči
2008
7 - NPR

115.376 101.356 122.850

105.050

Državne
Osnutek
pomoči
2009
2009
8

9 - NPR

126.000 107.800

443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

1.000

0

105.004 99.404 107.200

100.000

Kompleksne subvencije v

410217 kmetijstvu

98.216

109.900 102.500

Tekoči transferi neprofitnim

412000 organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi v javne zavode

413302 – za izdatke za blago in storitve

9.844

6.884

0

10.400

2.500

10.600

2.600

3.368

3.488

1.952

4.250

2.550

4.500

2.700

Pripravila:
BARBARA ČIRIČ, univ.dipl.ekon.

TATJANA HUDOBIVNIK, univ.dipl.prav.
Vodja Oddelka za splošne zadeve
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MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 03, fax. 04/ 237 31 07

Številka:
Datum:

410-0139/2007
11. januar 2008

ZADEVA: Obrazložitve načrtov razvojnih programov za obdobje 2009 do 2012

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
40600148 Domovi KS
101003 DOMOVI KS

V sklopu planiranih sredstev se bodo izvajale obnove domov krajevnih skupnosti. V
naslednjih letih se bodo izvajale investicije v sledečih domovih krajevnih skupnosti:
KS
Čirče
Struževo
Podblica
Besnica
Predoslje
Kokrica
Britof
Mavčiče
Primskovo
Golnik
Trstenik
Goriče

Vrednost
12.000
28.000
23.000
270.000
24.000
10.000
80.000
110.000
200.000
80.000
90.000
60.000
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2008
6.000
10.000
10.000
20.000
24.000
30.000
40.000
60.000
100.000

2009
6.000
10.000
13.000

2010
8.000

30.000
20.000
50.000

40.000
20.000

30.000
45.000
60.000

50.000
45.000

12
SUROVIN

PRIDOBIVANJE

1206
energije

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov

12069001

IN

DISTRIBUCIJA

ENERGETSKIH

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
40600093
231001

Trajnostna energija
ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

V letu 2007 se je pričel izvajati projekt izdelave energetske zasnove. Projekt se trenutno nahaja v
zaključni fazi. Energetska zasnova občine je izdelana z namenom, da se ugotovi obstoječe stanje
oskrbe in rabe vseh vrst energije, da se to stanje analizira in ugotovi šibke točke. Na osnovi tega se
predvidijo možni ukrepi, ki upoštevajo tudi načrtovani razvoj občine ter predlagajo najučinkovitejše
rešitve za zmanjšanje rabe energij in zmanjšanje emisij. Nameni in cilji energetske zasnove so:
Izdelava temeljnega dokumenta za energetsko strategijo, povezano z uglašeno energetski in
okoljsko politiko občine, ki je osnova za delovanje na energetskem področju v občini.
• Priprava konkretnih ukrepov na področju učinkovite rabe energije, uvajanje oz. večja raba
obnovljivih virov energije, in decentralizacija oskrbe z energijo.
• Izbira in določitev ciljev energetskega načrtovanja v občini.
• Pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo ter okolja, vključno z
oblikovanjem baze podatkov.
• Pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja (raba, proizvodnja,
distribucija).
• Oblikovanje in primerjava različnih možnosti in scenarijev razvoja.
• Izdelava predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike.
• Možnost za spremljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja
V sklopu posameznih projektov bomo v letošnjem letu izdelali energetske preglede nekaterih
javnih objektov ter pričeli s pripravo energetskih izkaznic, ki so predvidene v področni zakonodaji
in so obvezne. Ocenjujemo, da bomo po sprejetju izvedbenih aktov pričeli z izvajanjem
priporočenih ukrepov.
•

Prav tako v sklopu predvidenih sredstev predvidevamo plačilo stroškov v zvezi s pripravo razpisne
dokumentacije za pridobitev Evropskih sredstev za sofinanciranje delovanja lokalne energetske
agencije Gorenjske za obdobje štirih let.
V sklopu postavke planiramo tudi sredstva za pripravo potrebne dokumentacije za kandidiranje na
razpisu za pridobitev sredstev za namen projektov učinkovite rabe energije in sredstva za izvajanje
strategije skladno z lokalim energetskim konceptom.
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13

PROMET, PROMETNA INF. IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
40600001
220201
220204
221002

Gradnja manjših parkirišč
MATERIALNI STROŠKI
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE

Sredstva so namenjena stroškom gradnje manjših parkirišč in gradbenem nadzoru ter naročilu
projektne dokumentacije za gradnjo parkirnih hiš in manjših parkirišč.
Med novogradnjami je planirana izgradnja sledečih parkirišč:
KS
KS OrehekDrulovka

OPIS

SKUPNO
40.000

KS Zlato polje
KS Vodovodni
stolp

Ureditev parkirišč v ŠP Zarica
Gradbinčeva jama-Zlato polje 10
PM+oporni zid
Begunska ulica-vodovodni stolp 8
PM

KS Jošt

Asfaltiranje parkirišč za pohodnike

36.000

KS Planina
KS Vodovodni
stolp
KS Vodovodni
stolp

Planina 13, 14, 15 8 PM

10.000

Zoisova ul.-Vodovodni stolp 6 PM

10.000
10.000

KS Center

Nazorjeva 6-Vodovodni stolp PM
Gradnja PM Prešernov gaj,
Partizanska cesta

KS Podblica

Izgradnja parkirišča na Jamniku

8.000

KS Trstenik

Oporni zid ob parkirišču

5.000

KS Zlato polje

Izgradnja parkirišč - pri ZZZS
Izgradnja parkirnih prostorov Ul.
Tončka Dežmana 6-10
GARAŽE A,B,C: dokončanje
sanacije, priprava dokum. za
ev.odkup
Izgradnja parkirišč med Tripleksom
Vrečkove ulice in med Gubčevo
ulico
Izgradnja 4-6 parkirišč ob bloku
Zlato polje 3a - (pred vhodom)

5.000

KS Huje

2009

2010

18.000
13.000
24.700

8.000

35.000

35.000

90.000

30.000

30.000

35.000

23.000

12.000

15.000

15.000

10.000

10.000

KS Huje

Gradbinčeva jama-Zlato polje 6 PM
Izgradnja parkirnih prostorov Ul.
Janeza Puharja 2

40.000

40.000

KS Planina

Planina 25, 26, 27, 28 21 PM

38.000

38.000

KS Huje

Izgradnja PM pri Barok baru

35.000

17.000

KS Stražišče

150 PM na različnih lokacijah,

KS Bratov Smuk
KS Planina
KS Zlato polje
KS Zlato polje

2011 po 2011

150.000
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30.000

15000

18000
72000

78.000

KS Zlato polje
KS Vodovodni
stolp
KS Vodovodni
stolp
KS Zlato polje
KS Vodovodni
stolp
KS Vodovodni
stolp

predlog Svetu MOK za predajo
zemljišč v upravljanje KS
parkirišča na Koroški, na mestu
vrtov, za potrebe naselja zl. Polje
Izgr. park. prost. ob Partizanski c.
/vrtičkarji - rdeča cona
konglomerata-ZKD
Izgr. parkirnih mest - cona C
/Mlakarjeva, Mrakova - lastnštvo
Gradbinec, Gradis
Izgradnja javnih parkirišč na
območju kurilnice pri Dijaškem
domu
Izgr. parkir. prost. na Valjavčevi,
par.št. 914/6 - lastništvo MNZ Lju
Dokonč. asfaltir. parkirišč /Z del
Šorlijevega naselja - (zemljišča !)

40600119

200.000

200.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

18.000

18.000

15.000

15.000

Zbirni kataster GJI Gorenjske – 1. faza

220203
MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST
Projekt »Zbirni kataster GJI Gorenjske – 1. faza« se bo sofinanciral s sredstvi regionalnih spodbud.
V lanskem letu je bila podpisana medobčinska pogodba, ki jo je podpisalo devet gorenjskih občin.
Nosilec projekta je MO Kranj. Cilj projekta je izdelava katastra vodovoda (zajeti manjkajoči del
podatkov omrežja komunalne infrastrukture, vodovodov na standardizirani obliki ter jih shraniti v
enotno podatkovno strukturo). Projekt bo potekal v letu 2008 in se zaključil v letu 2009.

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
40600003
220204
220205
221001
221004

Kolesarska mreža
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MAT. STROŠKI
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

V naslednjih letih bomo uredili kolesarske poti od Kranja do cerkve na Rupi po obstoječi poljski
poti, od Planine do Agromehanike, v Besnici ter od Agromehanike do nogometnega igrišča.

40600004
220204
221001
221004

Savska cesta
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
8

230205
231005
231007
231012
231101

UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
OBNOVE CEST
TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Projekt rekonstrukcije Savske ceste predvideva razširitev cestišča, izgradnjo pločnika na južni
strani vozišča, obnova opornega zidu pod Sejmiščem, izgradnjo krožnega križišča Ljubljanske in
Savske ceste, obnovo JR, meteorne kanalizacije, vodovoda in izgradnjo fekalne kanalizacije z
navezavo na GZ 1. Pričakujemo tudi večji obseg arheoloških izkopavanj. V letu 2008 zagotavljamo
sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za obnovo ceste na odseku od Križišča
Ljubljanske in Savske ceste do mostu čez Kokro v dolžini cca 370 m, izvedbo tega odseka.
Krožišče bomo predvidoma izvedli v letu 2009. v letu 2010 predvidevamo izdelavo projektne
dokumentacije za obnovo Savske ceste na odseku od mostu čez Kokro do mostu čez Savo v dolžini
770 m, v naslednjih dveh letih pa izvedbo.
Sistem odvajanja odpadne vode se v okviru projekta Gorki – vloge na razpis Ministrstva za
lokalno samoupravo in regionalno politiko za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada v Republiki
Sloveniji vodi pod oznako " P 4.12.3 Savska cesta (levi breg Kokre) "in "P 4.12.5 Savska cesta
(desni breg Kokre)". Vloga bo oddana v letu 2008, v sklopu vloge pa je potrebno pripraviti
razpisno dokumentacijo, urediti lastniška razmerja in izdelati vso
potrebno projektno
dokumentacijo. Izgradnja kanala je planirana v letih od 2008 do 2010.

40600005
220204
221001
221004
231007

C.Drulovka-Breg
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Cesta od trgovine na Drulovki do cerkve na Bregu je v zelo slabem stanju, poleg tega jo je
potrebno razširiti, dokupiti zemljišča in urediti pločnik, obojestransko kolesarsko stezo in
razsvetljavo ter obnovo vodovoda. Projektna dokumentacije je že pripravljena, pridobivanje
zemljišč je v zaključni fazi. Obnovo prve faze ceste v dolžini 600 m bi izvedli v letih 2008 in 2009.
V letu 2010 naj bi se naročili načrti za nadaljevanje obnove ceste v smeri proti Mavčičam.

40600006
220204
221001
221004

C.Njivica-občinska meja
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

9

Za potrebe nove trase ceste Njivica-občinska meja so bile že izvedene potrebne raziskave terena, v
letu 2008 pa bomo izvedli nakup zemljišč po sprejetju prostorskega akta in pridobili potrebna
dovoljenja ter izvedli izbor izvajalca. Pričetek del se predvideva za konec leta 2008. Večji del
investicije se bo po planih izvajal in tudi zaključil do konca leta 2009. Investicija zajema traso
izven dvorišča kmetije Pogačnik do vrha brežine pred osrednjim delom vasi v dolžini 781 m.

40600007
220204
221004

c.Babni vrt - občinska meja
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Odmera rekonstruirane ceste je izvedena. Po izdaji odločbe o parcelaciji, bomo pričeli pridobivati
zemljišča.

40600008
Brdo-Predoslje
220204
221001
221004
231005
231007

Rekon.c.Dežman-Lakner in obnove c.Kokrica-

UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Rekonstrukcija Ceste na Brdo mimo Laknerja v dolžini 280 m, obnova vozišča ceste Kokrica-BrdoPredoslje v dolžini 5.395 m, statična ojačitev mostu čez Kokro v Orehovljah, izgradnja kolesarske
in pešpoti od Predoselj do Brda v dolžini 1.150 m, protiprašna prevleka poljske poti na vzhodni
strani Brda v dolžini 600 m so že izvedeni v letu 2007. V letu 2008 bo izvajalec zgradil še parkirišči
ob gostilni Lakner in na JZ strani podružnične osnovne šole, kolesarsko pot od gostilne do šole in
izvedel fekalno kanalizacijo za priključitev štirih objektov ob gostilni. V letu 2008 bodo plačana
zemljišča za katere so že sklenjene kupoprodajne pogodbe, nakupili zemljišča za pločnik od
Gostilne Lakner do križišča s Cesto na Rupo, za pločnik od mostu čez Kokrico do ceste na
Bobovek. Za kolesarsko pot od Brda do Kokrice, pločnik od Kokrice do Brda, kolesarsko pot od
Kokrice do Predoselj se bodo naročili načrti in pridobili zemljišča. Dokončanje izvedbe je
predvidena za leto 2009. V letu 2008 in 2009 je predvidena izgradnja vodovoda in fekalne
kanalizacije od krožišča do trgovine Mercator ter ob Cesti na Brdo.

40600009
231007

Koroška-Bleiweisova c.
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
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Predvideno je plačilo zadnje situacije za že izvedeno obnovo vodovoda v Koroški cesti na območju
slovenskega trga.

40600011
220204
221001
231007

Nazorjeva ul. 1.in 2.faza
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V letu 2008 načrtujemo odmero že izvedene obnove 1. faze ceste na odseku od Bleiweisove ceste
do Dražgoške ulice,. Druga faza obnove se bo pa pričela izvajati v letu 2010 in zajema odsek od
Dražgoške ulice do Zoisove ulice v dolžini 130 m z vključitvijo razširitve s pasom za levo
zavijajoča vozila. Istočasno se bo obnovilo vodovodno omrežje.

40600012
220204
221001
221004

Sanacija posledic poplav-mostovi ceste
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

V sklopu proračuna so predvidena sredstva namenjena sanaciji posledic poplav na cestah in
mostovih:
Lokacija
VREDNOST
Rakovica
52.481
Letenice
15.000
Bitnje - Žepek
60.000
Bitnje - most
60.000

40600014
220204
221001
221004
231005
231007

2008
52.481

2009

2010

15.000
5.000

55000

2011

60000

Kokrica - Mlaka/Grič
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V letošnjem letu imamo planirana sredstva za projektno dokumentacijo, nakup zemljišč v letu
2009. Glede na kompleksnost nakupov predvidevamo realizacijo nakupov v naslednjem letu,
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investicija sama pa se bo po trenutnih planih izvedla v obdobju 2009 do 2010. Istočasno planiramo
sredstva za izgradnjo vodovoda in kanalizacije. Odsek je dolg dobrih 1000 m.
Kokrica ima delno zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Na delu, kjer je zgrajena kanalizacija je v
pretežni meri tudi obnovljeno vodovodno omrežje. Glavni napajalni vod je iz smeri Brda, pod
potokom Kokrica do gostilne Lakner. Na križišču Lakner se vodovod razdeli na smer proti Mlaki in
Naklem, drugi krak pa proti Kranju. Pri križišču s cesto na Rupo se vodovod ponovno razdeli. Tako
poteka en krak preko AC Naklo – Kranj – Ljubljana mimo Velikega hriba, drugi pa po cesti na
Rupo do nove industrijske cone Kokrica. Enako velja za naselje Mlaka. Ob obnovi regionalne ceste
skozi Mlako je bil na vsej dolžini obnovljen tudi vodovod. Posamezne ulice pa so še potrebne
ureditve. Novi vodovodi se bodo gradili sočasno z obnovo kanalov in obnovo cest.

40600016
220204
221001
221004
231005
231007

Agromehanika-Hrastje
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Projekt ureditve ceste Agromehanika Hrastje poteka od leta 2006. V letu 2008 imamo rezervirana
sredstva za plačilo nakupa zemljišč, ki že poteka. Investicija se bo po planu izvedla v obdobju 2009
do 2010 z obnovo cestišča v dolžini 935 m, kanalizacije in vodovoda ter gradnje peš in kolesarske
poti ločene z zelenim pasom od vozišča. Pred Hrastjem se predvideva izgradnja hitrostne ovire.

40600018
220204
221001
221004
231005
231007

Gosposvetska ulica
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Obnova Gosposvetske ulice na celotni trasi dolžine 410 m se bo predvidoma izvajala v letu 2008 in
zaključila v letu 2009. Obnova je nujna saj je na območju Zlatega polja potrebno zamenjati
vodovodno napeljavo, ker obstoječi preseki cevi ne zagotavljajo zadostne požarne varnosti.
Istočasno bomo poleg pločnika, ustreznega prometnega režima uredili še kanalizacijo in ostalo
infrastrukturo. Hkrati se bo zgradila tudi povezovalna cesta med križiščem Gosposvetske in
Levstikove ulice ter križiščem Bleiweisove ceste in Nazorjeve ulice v dolžini 96 m za katero se
izdelujejo načrti in pridobiva zemljišče.
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Na tem območju je potrebno zgraditi novo vodovodno omrežje zaradi zagotavljanja višjega tlaka v
sistemu za napajanje šolskega centra Zlato polje. Vodovod se bo gradil na odseku od Kidričeve
ceste (križišče za šolski center) do križišča s Stošičevo ulico, v skupni dolžini 800 m. Gradnja je
predvidena v letu od 2008, zaključek del pa v letu 2009.

40600019
221001
231005
231007

Delavska cesta
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V letu 2008 bomo naročili izdelavo idejne zasnove podaljška Delavske ceste proti regionalni cesti
Kranj - Škofja Loka. Oddelku za okolje in prostor smo predlagali, da vključi v prostorske akte
podaljšek Delavske ceste do regionalne ceste Kranj Ljubljana. Na trasi podaljška bo potrebno
opraviti odkupe zemljišč, kar bo predstavljalo glavno oviro pri pričetku izvajanja investicije.
Komunala Kranj predvideva v letih 2009-2011 obnovo vodovoda.

40600020
220204
221001
221004
231005
231007

C. Staneta Žagarja
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V letu 2008 planiramo potrebna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Nakup potrebnih
zemljišč se bo izvedel v letu 2009, sama obnova pa v letu 2010. Na odseku od Bolteza do križišče
pri Jaku bomo poleg cestne infrastrukture obnovili tudi vso komunalno infrastrukturo. N a odseku
od Gregorčičeve ulice do Oldhamske ceste se bodo predvidoma v letu 2009 zamenjali dotrajani
betonski robniki.

40600023
230205
231005
231012
231101

Hafnerjeva pot
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OBNOVE CEST
TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE
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Sredstva za izvedbo investicije Hafnerjeva pot planiramo v letu 2009. Trenutno še rešujemo
problematiko pridobitve gradbenega dovoljenja za meteorni kanal, ki pa je pogojena z regulacijo
potoka Trenče. Aktivnosti za sprejem OPPN za regulacijo Trenče že potekajo, predvsem
kompleksno reševanje odkupa zemljišč.

40600024
231007
231012
231101

Primskovo - sever
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
OBNOVE CEST
TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Gradnjo kanalizacije z obnovo vodovoda, ulic in javne razsvetljave na območju Primskovo sever, ki
obsega del Jezerske ceste, Tekstilno ulico, Kovačičevo ulici, Ulico Milene Korbarjeve, Šucevo
ulico in odcepa Jezerske ceste v Gorenjah smo pričeli v preteklem letu, v letu 2008 pa bodo dela
predvidoma zaključena. Svoje komunalne naprave gradijo tudi drugi upravljavci, ki poleg plačila
odškodnine za služnost, sofinancirajo tudi obnovo ulic.

40600033
230205
231005
231011
231012
231013

Trenča
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
OBNOVE CEST
KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

Ureditev potoka Trenča bo potekala vzporedno z obnovo Hafnerjeve poti. V letošnjem letu
predvidevamo urediti nakupe zemljišč za kar smo planirali potrebna sredstva.

40600034
220204
221001
221004

UREDITEV C.POLICA-EXOTERM
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Obnova ceste je končana, v letih 2008 in 2009 se bo plačala končna situacija, odmerila cesta in
odkupila preostala zemljišča.

40600060
220204

R1/210 Jezersko - Škofja Loka
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
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221001
221004

INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Predvideva se 2009 ureditev dveh prehodov za pešce na republiški cesti v Zg. in Sp. Bitnjah.

40600063
220204
221001
221004

Kokrški log
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Planirano je v letu 2009 Asfaltiranje ceste v Kokrškem logu in ureditev odmer in nakupov zemljišč.

40600064
220204
221001
221004

Cesta Tenetiše - Trstenik
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Za potrebe varnega dostopa pešcev do pokopališča je nujna izgradnja pločnika. V letu 2007 je bil
izveden nakup zemljišč in tudi izvedba prve faze investicije. V letu 2008 je predvidena izvedba 2.
faze pločnika in predhodno nakup potrebnih zemljišč. Sredstva planirana v letu 2009 so namenjena
ureditvi zemljiških zadev.

40600068
220204
221001
230205
231005
231007

Inv. vzdrževanje cest - nujni posegi
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V proračunu so planirana sredstva za izvedbe nujnih nepredvidenih investicijskih posegov na
cestah, vodovodih, kanalizaciji in ostali infrastrukturi.

40600106
221001

Cestne brežine
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČ. CEST
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V proračunu za obdobje 2009 do 2012 planiramo sredstva za ureditev cestnih brežin.

40600114
220204
221001
221004

Cesta R2/410 Golnik Kranj
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Za potrebe izgradnje pločnika na Golniku se v predlogu proračuna dodajajo sredstva za pripravo
projektov in odkup zemljišč v letu 2008. Investicija bo predvidoma izvedena v letu 2009, do takrat
pa bo potrebno pridobiti tudi vsa soglasja, saj gre za poseg v varovalnem pasu republiške ceste.

40600120
221001
231005
231007

Levstikova ulica
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V letu 2008 se predvideva naročilo načrtov za obnovo ceste in vseh inštalacij v njej ter izgradnjo
pločnika na severni strani ceste. Izvedba v dolžini 274 m se planira v letu 2009.

40600122
221001
231003
231005
231007
231101

Obnova ulic mestnega jedra - 1- faza
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

NRP združuje obnovo Tavčarjeve ulice na odseku od Poštne do Cankarjeve ulice v dolžini 237 m in
obnova Tomšičeve ulice na odseku od »Gasilskega trga« do Cankarjeve ulice v dolžini 196 m.
Predvidena je obnova tudi vseh inštalacij in arheološka izkopavanja. Za ta projekt so bila že
odobrena nepovratna sredstva iz programa za razvoj regij. Izvedba se bo začela v letu 2008 in
zaključila v 2009. Za Tavčarjevo ulico je projektna dokumentacija že izdelana, za Tomšičevo ulico
pa se projektira.

40600123

Cesta vrtnarija-Zlato polje
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220204
221001
230205
231005
231007

UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V letu 2009 predvidevamo naročilo projektne dokumentacije, pridobitev zemljišč in začetek
gradnje, ki bi se zaključila v letu 2010. Odsek preozke ceste od Bleiweisove ceste v dolžini 270 m
je asfaltiran, toda v slabem stanju, odsek od vrtnarije do TP Zlato polje v dolžini 340 m pa je
makadamski in poteka po zemljišču, ki ni v lasti MOK. Z odprtjem novega vrtnarskega centra,
zgraditvijo Ekonomske gimnazije in drsališča je ta cesta postala neprimerna za povečan promet.
Vozniki jo uporabljajo tudi kot bližnjico iz smeri Kokrice do Kidričeve ceste.

40600124
220204
221001
221004

C.Kranj-Rupa-AC nadvoz
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

V letu 2008 se predvideva naročilo projektne dokumentacije v letu 2009 pa pridobitev zemljišč.
Izvedba razširitve ceste z obojestranskima pločnikoma in ureditvijo odvodnjavanja in JR na odseku
od Kranja do AC nadvoza v dolžini 1.700 m je predvidena v letih 2009 in 2010.

40600125
221001

C.Hotemaže-Britof
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Sredstva v letih 2009 in 2010 so predvidena za sofinanciranje državne ceste (pločniki, JR,
kolesarska steza v krožnem križišču).

40600126
221001
231005
231007

Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Obnova v letih od 2009 do 2011 zajema obnovo Glavnega trga, Trubarjevega trga, Cankarjeve in
Poštne ulice. Poleg tlakovanih površin se bodo obnovile tudi vse inštalacije. V letu 2008 bo
naročena izdelava projektne dokumentacije. S tem projektom bo MOK kandidirala na natečaju za
pridobitev nepovratnih sredstev.
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40600141

Protizdrsne prevleke asfalta

221001
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČ. CEST
Finančna sredstva so namenjena izdelavi protizdrsnih prevlek na odsekih, kjer sanacija voziščane
bo mogoča s hrapavljenjem.

40600149

Obnove cest KS

221001
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČ. CEST
V sklopu obnov cest se bodo v naslednjih letih izvajale investicije iz področja cest in peš poti. V
sklopu investicij so trenutno še zajete nekatere investicije, ki bodo do priprave predloga proračuna
prestavljene v ustrezne NRPje.
Investicije iz obnov cest so sledeče:
KS

Trstenik
Predoslje
Tenetiše
Primskovo
Bitnje
Vodovodni
st.
Trstenik
Predoslje
Podblica
Besnica
Besnica
Jošt
Goriče
Jošt
Zlato polje
Jošt

OPIS
Odcep glavna cesta proti Verliču,
Porenta
4 ograje na mostovih na suhi 4x
6.000
Izgradnja pločnik RC
Sanacija mosta čez Rupuščico in
ureditev parkiranja
širitev nevarnega odseka pri cerkvi v
Zg. Bitnjah
Delno asfaltiranje ceste Rupa 19
Postavitev avtobusne čakalnice na
Pangeršici
Preplastitev in ureditev ceste
OREHOVLJE SUHA - 750 m
Adaptacija ceste skozi vas Podblica
asfaltiranje ceste Trata 50
asfaltiranje ceste pod gozdom
Asfaltiranje ceste Pševo - Mlinše
cesta Letenice - Kamnje - odkup.
Odmera, sanacija
Asfaltiranje cest Planica - Rovt
Izgradnja javne razsvetljave in
pločnika na ul. Zlato polje na delu
Ured. in delno asfalt. Lavtarski v. Kr. gora

VRED.

50.000
24.000
100.000

2009

2010

30.000
12.000
50.000 50.000

5.000

5.000

21.000

21.000

20.000

20.000

20.000

20.000

19.000
17.000
14.000
14.000
12.000

19.000
17.000
14.000
14.000
12.000

12.000
11.000

12.000
11.000

40.000

10.000 30.000

8.000
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8.000

2011

Po 2011

Jošt
Jošt
Čirče
Trstenik
Gorenja
sava
Stražišče
Trstenik
Predoslje
Trstenik
Orehek
Čirče
Jošt
Mavčiče
Besnica
Orehek
Vodov. st.
Zlato polje
Trstenik
Trstenik
Podblica
Besnica
Goriče
Mavčiče
Mavčiče
Bitnje
Britof
Center
Jošt
Vodovodni
st.
Stražišče
Jošt

Asfaltiranje ceste Čepulje-Brdo
Asfaltiranje ceste Studence
Postavitev pločnika na stari
Smledniški ulici
Postavitev avtobusne postaje na
Povljah
Obnova asfalta na Delavski cesti
Škofja Loka v Bitnjah termin 2007 krožišče (rep.cesta)
Cesta južni del Trstenika
Preplastitev in ureditev ceste v vasi
SUHA - 900 m
Preplastitev ceste v Čadovlje
Ureditev - gradnja krožne poti(ceste)
v ŠP Zarica
Asfaltiranje makadamske poti od
grmičeve do konca staretove ul
Asfaltiranje Pševo proti Logu
ureditev prometa
asfaltiranje ceste Zabukovje
Gradnja pločnikov ob stari Zasavski
in stari Ljubljanski cesti
Celovita ureditev Begunjske z
vhodi/izhodi
Preplastitev Ulice Franc Rozman
Staneta
Preplastitev oz. obnova ceste ŽabljeBabni vrt
Obnova mostu na Pangeršici
Asfaltiranje ceste v Potoce
asfaltiranje ceste Nova vas - spodnji
del
Širitev in ureditev ceste skozi
Letence (odkupi, odmera…)
izgradnja povezovalnih poti med
občino Kranj in občino Škofja Loka
ter k Medvodam
izgradnja mostu-povezava levega in
desnega brega Save
izgradnja ceste za tran. Promet Kr Šk. Loka, izgradnja pločnika
izgradnja pločnika Miš-Maš
Asfalt. makadamske ceste ob
Prešernovem gaju
Razširitev ceste Javornik - Jošt
Rezkanje s preplastitvijo ceste Rupa
31 - 32
Asfaltiranje ceste na Šmarjetno
goro-Tiringer
Asfaltiranje ceste Pševo-Zabukovje

8.000
7.000

7.000
7.000

6.750

7.000

4.000

4.000

45.000

45.000

30.000
25.000

30.000
25.000

23.000
20.000

23.000
20.000

20.000

20.000

12.000
5.000
20.000
20.000

12.000
5.000
20.000
20.000

140.000

140.000

25.000

25.000

50.000

50.000

25.000
20.000
20.000

25.000
20.000
20.000

20.000

20.000

200.000

200.000

100.000

100.000

200.000

200.000

200.000
45.000

200.000
45.000

42.000
40.000

42.000
40.000

35.000

35.000

15.000
15.000

15.000
15.000
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Jošt

Asfaltiranje ceste Bergle - Ilič

12.000

12.000

Iz področja urejanja peš poti bomo v naslednjih letih uredili sledeče poti:
OPIS
Nasutje poljskih poti
Tlakovanje pešpoti
Ureditev pešpoti Ul. Janeza
Puharja 7 in Planina 17
Ureditev poti Slap Šum - pot do
Podnarta
Obnova sprehajalne poti
Dovozna pot na Spodnje Orle
700 m
Vzdrževanje in ureditev poljskihgozdnih poti
Tlakovanje pešpoti
Ureditev medkraj. poti od ceste
Kranj - Škofja Loka pri
Miklavžu v Žabnici do
železniške proge

13029003

KS
KS Britof
KS Bratov
Smuk

OCENA
15.000

2009
1.000

30000

3.000

KS Huje

15000

5000

KS Besnica
KS Struževo

35.000
45.000

20.000
21.000

KS Trstenik

110000

KS Mavčiče
KS Trstenik

50.000
40.000

KS Žabnica

150000

2010
1.000

2011
1.000

Po 2011

24000

60000

25000

25000
40000

24000
25.000

150.000

Urejanje cestnega prometa
40600039

Parkirna hiša Likozarjeva ulica

221002
UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE
221004
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
Projekt se trenutno nahaja v fazi pridobivanja zemljišč. V letu 2008 planiramo sredstva za izdelavo
projektov – druga varianta (cca 600 PM) in plačilo nakupa zemljišč. Po ureditvi zemljišč bomo
pristopili k iskanju potencialnega investitorja, zato finančnih sredstev za izgradnjo ne načrtujemo.

40600040
221002

Parkirna hiša Zdravstveni dom
UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE

Območje okrog Zdravstvenega doma trpi kronično pomanjkanje parkirnih mest. Zato planiramo v
letu 2008 pripravo idejnih projektov parkirne hiše (cca 900 PM). Po ureditvi zemljišč bomo
pristopili k iskanju potencialnega investitorja, zato finančnih sredstev za izgradnjo ne načrtujemo.

20

40600096
231002

Avtobusna postajališča
AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

Zaradi dotrajanosti avtobusne čakalnice na velikem hribu na Kokrici se bo le ta v letu 2008
odstranila in zamenjala z novo. Do leta 2010 je predvidena zamenjava stare avtobusne čakalnice v
Hrastjah, postavitev novih na Podblici, Trsteniku, Mavčičah in Planici.
KS
KS Kokrica
Hrastje
KS JOŠT
Tenetiše
KS Kokrica

Veliki Hrib
pri cerkvi
Planica
proti Golniku
Bobovek proti
Kranju

40600110
220204
221002
221004
231005
231007

VRED.
8.000
8.000
8.000
8.000

2009

2010

2011

Po 2011

8.000
8.000
8.000

8.000

8.000

Prometna ureditev Slovenskega trga
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Projekt predvideva izgradnjo tropasovnega (dva vozna pasova, en odstavno-pospeševalni pas)
pokritega vkopa ceste na odseku od Ceste Iva Slavca do Bleiweisove ulice v dolžini 420 m in
parkirno hišo pod Slovenskim trgom (cca 340 PM). Idejni zasnovi za oba objekta se že pripravljata,
v letu 2008 bo naročena ostala projektna dokumentacija.

13029004

Cestna razsvetljava
40600091
231003

Javna razsvetljava
CESTNA RAZSVELJAVA – INVESTICIJE

Plan predvidenih investicijskih na področju JR v MOK za obdobje do leta 2011:
VRED. OPIS
60.000 Izgradnja javne razsvetljave
60.000 Gradnja in obnova JR
6.000 Zamenjava prižigališč

KS
KS Orehek
Drulovka
KS Mavčiče
MOK
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2009

2010

10.000
10.000
6.000

10.000
10.000
6.000

2011 Po 2011
10.000
10.000
6.000

10.000
10.000

112.000
40.000
20.000
80.000
20.000
36.000
60.000
27.000
8.000
8.500
8.500

Obnova JR po posameznih
odsekih
Rekonstrukcija in adaptacija JR
Vzdrževanje javne razsvetljave
JR na Trsteniku
Čirče – 10 svetilk
Obnova javne razsvetljave
JR
v
sklopu
izgradnje
kanalizacije
Odcep JR na Orlih
Razširitev JR
Mladinska ulica – 4 svetilke
Mandeljčeva pot – 4 svetilke

8.500
20.000
12.500
12.500
12.500
17.000
17.000
17.000
25.000
12.500
12.500
17.000
17.000
17.000
20.000
20.000
25.000
40.000
66.000
112.000

Vidmarjeva ulica – 4 svetilke
Obnova JR
Mlekarska ulica – 5 svetilk
Cesta talcev – 5 svetilk
Cicibanova ulica – 4 svetilke
Delno Gorenjesavska cesta (
skakalnica ) – 8 svetilk
Kokrški log – 6 svetilk
Tominčeva cesta – 6 svetilk
Dokončanje gradnje JR - 50
svetilk
Savska cesta – 6 svetilk
Proti dijaškemu domu – 5 svetilk
Ješetova ulica – 6 svetilk
Pot v puškarno – 6 svetilk
Krajši odcepi v Stražišču – 10
svetilk
Bavtkova ulica – 8 svetilk

KS Goriče
KS Tenetiše
KS Besnica
KS Trstenik
KS Čirče

10.000
10.000
10.000
10.000

KS Čirče

11.000
76.659

MOK
KS Trstenik
KS Jošt
KS Center
KS Vodovodni
stolp
KS Vodovodni
stolp
KS Golnik
KS Čirče
KS Primskovo
KS Stražišče
KS Gorenja
Sava
KS Primskovo
KS Stražišče
KS Britof
KS Center
KS Zlato polje
KS Stražišče
KS Stražišče

KS Stražišče
KS Stražišče
KS Vodovodni
stolp
Rupa – 10 svetilk
Kokrškega odreda – Rupa – 12 KS Vodovodni
svetilk
stolp
Večja
obnova
novoletne
razsvetljave
MOK
Obnova JR po vsej KS
KS Žabnica
Dodatno 15 svetilk na leto
KS Bitnje

7.000
8.000
8.500
8.500

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000

60.000

60.000

10.000

10.000

10.000

60.000
20.000

8.500
10.000
12.500
12.500
12.500
17.000

10.000

17.000
17.000
25.000

25.000
12.500
12.500
17.000
17.000
17.000
20.000
20.000
25.000
40.000
66.000
100.000
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GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
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40600146

Inkubator

170503

RAZVOJNI PROGRAMI

Do sedaj so bile na tem področju izvedene naslednje akitvnosti:

- okvirna študija izvedljivosti inkubatorja, ki bi bil lociran v stavbi bivše Srednje biotehniške šole
Študija je zajemala preveritev stanja stavbe, predvsem statika,ohranjenost, ter dve možni
varijanti prenove stavbe z oceno stroškov
−
−
−

izdelan je bil PGD ter PZI
z Ministrstvom za šolstvo in šport je bil podpisan dokument prenosa stavbe v last MO Kranj,
projekt inkubatorja je uvrščen v RRP Gorenjske 2007-2013,kot del tehnološke podporne
infrastrukture in skupaj z ostalimi inkubatorji v regiji tvori mrežo inkubatorjev Gorenjske

Namen študije je analiza stanja v regiji, z poudarkom na območje MO Kranj.Pri tem se bo izvedla
analiza delovanja gospodarsko tehnoloških središč v regiji, analiza potreb v regiji in analiza
svetovnih trendov razvoja gospodarsko-tehnoloških središč.Analiza bo zajemala tudi pregled
inetrsov potencijalnih javnih kot tudi zasebnih partnerjev v inkubatorju.Preverile se bodo vse
potrebne aktivnosti za uspešen začetek in delovanje inkubatoraja.

Cilji študije so:
Postaviti optimalni tip inkubatorja, glede na gospodarsko stanje v regiji in glede na tipe
inkubatorjev v regiji
−
−
−
−

postaviti poslovni model inkubatorja
ugotoviti optimalni tip pravne osebe inkubatoraja in način delovanja
identificirati javne in zasebne partnerje , njihove interese in naloge pri vzpostavitvi inkubatorja
določiti potrebne časovne in finančne aktivnosti za uspešen začetek delovanja inkubatorja

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
40600118
170301

Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem
TURIZEM

Za izvedbo projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem je odobreno sofinanciranje na podlagi
razpisa s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V projekt, katerega
nosilec je Mestna občina Kranj, je vključenih vseh 18 gorenjskih občin, ki ga tudi sofinancirajo.
Planirana sredstva so namenjena za projektne aktivnosti: pripravo strategije razvoja in trženja
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sonaravnega turizma Gorenjske, oblikovanju turističnih produktov in programov, trženjskih orodij ,
vključevanju javnosti ter vodenje in koordinacijo projekta.

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki
40600097

Sanacija divjih odlagališč

31004
SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ
V sklopu planiranih sredstev bomo izvajali sanacije divjih odlagališč in sofinancirali čistilne akcije.

40600151
230401
231201

Regijski center za ravnanje z odpadki
CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA
TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA IN TAL

Finančna sredstva so namenska izvirajo iz naslova zbrane takse za obremenjevanje zraka in tal.
Skladno z odločitvijo o izgradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki bo v proračun MO Kranj
odvajala tudi taksa za obremenjevanje zraka in tal sesednjih občin. Taksa za obremenjevanje okolja
se bo namenila tudi za izgradnjo medobčinskih zbirnih centrov za zmanjševanje količine odpadkov
na izvoru, izgradnjo regijskega centra in ostale aktivnosti, ki so predvidene za zmanjšanje količine
odpadkov odloženih na deponijo Tenetiše.

40600109
230401

Zbirni centri, ekološki otoki
CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA

V proračunu predlagamo v obdobju 2008 do 2011 potrebna sredstva za izgradnjo 17 ekoloških
otokov v vsakem letu. Javno podjetje bo ekološke otočke postavljalo v skladu pridobljenimi
lokacijami in soglasji za postavitev.

15029002

Ravnanje z odpadno vodo
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40600022
221001
231005
231007
231012

Kidričeva cesta
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
OBNOVE CEST

Projekt rekonstrukcije ceste Kidričeva cesta je državni projekt. Ko bo republika predvidoma v letu
2009 in 2010 obnavljala cesto, bo MO Kranj morala obnoviti vso komunalno infrastrukturo in
urediti pločnike in javno razsvetljavo.
Ob obnovi Kidričeve ceste, ki ima status državne ceste po potrebno obnoviti dva krajša odseka in
sicer od križišča s Koroško cesto do križišča s cesto Franca Rozmana – Staneta, ter odsek od
Gosposvetske ceste do križišča za ŠC Zlato Polje.

40600027
230205
231005
231007
231012
231101

Struževo
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
OBNOVE CEST
TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Gradnja kanalizacijskega omrežja z obnovo vodovoda in ulic v Struževem je bila sicer planirana že
v letu 2007, vendar se je zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja prenesla v
leto 2008. Zaradi velikega obsega del je zaključek predviden v letu 2009. Gradnja bo obsegala
celotno sekundarno kanalizacijsko omrežje od priključka na glavni kanalizacijski zbiralnik do
priključkov posameznih objektov, vodovodno omrežje v enakem obsegu, pri čemer bo potrebno
zaradi stalne zagotovitve oskrbe s pitno vodo in močno omejenega prostora ob upoštevanju ozkih
ulic in že zgrajenih drugih komunalnih napravah, graditi začasne vodovodne vode. Drugi
upravljavci komunalnih naprav imajo svoje vode že zgrajene, razen širokopasovnega
telekomunikacijskega omrežja in dela nizkonapetostnega elektro omrežja, kar bosta gradila sočasno.

40600028
231005

Rekonstrukcija čistilne naprave
RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Rekonstrukcija centralne čistilne naprave v Kranju je predvidena v letih po 2010 in naj bi obsegala
posodobitev tehnologije ter delno povečanje kapacitete. Investicija je sestavni del projekta Gorki vloge na razpisu Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno politiko za črpanje sredstev iz
kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji. Vloga bo oddana v letu 2008, investicija pa se v okviru
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dokumentacije, ki se pripravlja za vlogo, vodi pod oznako "b6 ČN Kranj, rekonstrukcija". V sklopu
vloge je potrebno pripraviti razpisno dokumentacijo, urediti lastniška razmerja in izdelati vso
potrebno projektno dokumentacijo.

40600030
230205
231005
231007
231011
231012
231013
231101

Bitnje-Šutna-Žabnica
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
OBNOVE CEST
KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.
TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Pričetek gradnje kanalizacijskega omrežja je predviden v letu 2009. Do tedaj pa je potrebno po že
sklenjeni pogodbi dokončati in sprejeti občinski lokacijski načrt, skleniti potrebne služnostne
pogodbe, dokončati projektno in investicijsko dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje.
Gradnja bo potekala v več fazah tako, da se bodo posamezna območja, katerih komunalne odpadne
vode se bodo s prečrpavanjem vodile na centralno čistilno napravo v Kranju, lahko takoj po
izgradnji posamezne faze vključila v obratovanje. Vzporedno z gradnjo kanalizacije bo obnovljeno
tudi vodovodno omrežje, ulice z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo. Posamezni upravljavci
bodo sočasno gradili še svoje komunalne naprave.
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se določajo merila in pogoji za izgradnjo komunalne
infrastrukture( fekalna in meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave), OPPN pa je že v
fazi sprejema.
Dolžina predvidenih gravitacijskih kanalov:
Primarni kanali
Oznaka kanala
Dolžina
kanala
[m]
B1
1808
B2
1734
B3
970
B4
1125
B5
1003
B6
158
Primarni kanali skupaj: 6798 m
Sekundarni kanali
Sekundarni kanali skupaj: 12402 m
Skupna dolžina
gravitacijskih kanalov:
19200 m
Dolžina predvidenih tlačnih kanalov:
Primarni tlačni kanali
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Trasa kanala

Dolžina
kanala
[m]
BT1 (od Č1 do kanala 1845
B6)
BT2 (od Č2 do Č1)
2042
BT3 (od Č3 do kanala 472
B6)
BT4 (od Č9 do kanala 85
B3)
Primarni tlačni kanali skupaj: 4444 m
Sekundarni tlačni kanali
Sekundarni tlačni kanali skupaj: 88 m
Primarni kanal fekalne kanalizacije bo sestavni del projekta Gorki - vloge na razpisu Ministrstva za
lokalno samoupravo in regionalno politiko za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada v Republiki
Sloveniji. Investicija se v okviru dokumentacije, ki se pripravlja za vlogo, vodi pod oznakami: "P
4.11 Bitnje, Šutna, Žabnica (povezovalni do CČN)", "P 4.11.1 Bitnje, Šutna, Žabnica (Zgornje Bitnje)", "P
4.11.2 Bitnje, Šutna, Žabnica (Sr., Sp. Bitnje)" in "P 4.11.3 Bitnje, Šutna, Žabnica (Šutna, Žabnica)". Za
prijavo na opisan razpis mora Mestna občina Kranj pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo ter
razpolagati z zemljišči, na katerih se bo nameravana investicija izvedla. Aktivnosti pridobivanja
zemljišč za primarni fekalni kanal že potekajo, tekom leta pa naj bi se pridobile še vse ostale
potrebne služnosti.
Naselja Bitnje in Žabnica so opremljena z javnim vodovodnim omrežjem, ki je zgrajeno iz
dotrajanih salonitnih cevi. Ob gradnji kanalizacije je nujno potrebna ustrezna ureditev javnega
vodovodnega sistema in sicer tako, da bo omrežje naselja lahko oskrbovalo z ustreznimi količinami
kvalitetne vode in sicer za komunalno porabo, kakor tudi za požarno zaščito.

40600073
230205
231005
231007
231013
231101

Povezava šenčurski GZ - Sava
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.
TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Kanalizacija iz območja občine Šenčur se na vzhodni obvoznici priključi v kanal iz trgovskega
centra Primskovo. V sklopu projekta Gorki je kanal razdeljen na dva kraka: krak P4.12.1 (Planina
jug) in P 4.12.2 (raztežilnik Sava). Za oba kraka moramo za potrebe vloge na razpis za črpanje
sredstev iz kohezijskega sklada pridobiti služnostne pogodbe za gradnjo ter projektno
dokumentacijo. V nadaljevanju sledi pridobitev gradbenega dovoljenja ter sama izgradnja.

40600079
230205

Čirče
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
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231005
231007
231011
231012
231101

RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
OBNOVE CEST
TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Za celotno območje Čirč je predviden ločen sistem za odvajanje meteornih in fekalnih vod.
Primarni kanal in tlačni vod v skupni dolžini predstavljata investicijo, s katero bo mestna občina
Kranj kandidirala na razpisu za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada (projekt Gorki). Investicija
se v okviru dokumentacije, ki se pripravlja za vlogo, vodi pod oznako P 4.12 Čirče. Za potrebe
vloge moramo razpolagati z zemljišči ter pridobiti projektno dokumentacijo. V letu 2008
nameravamo poleg vloge za kohezijo pridobiti tudi gradbeno dovoljenje ter izpolniti pogoje
gradnje za katere smo se obvezali pri sklepanju služnostnih pogodb.

40600080

Hrastje - desni breg Save

Investicija zajema izgradnjo fekalne in metorne kanalizacije ter obnovo vodovoda v naseljih
Hrastje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče in Podreča. Sistem odvajanja odpadne vode se bo
končal na čistilni napravi ČN Smlednik. V letu 2008 bo za izgradnjo primarnih kanalov tako
odpadne vode kot tudi vodovoda oddana vloga za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada, ki jo
obravnavamo pod projektom Gorki. V okviru tega projekta so primarni kraki kanalizacjie vodeni
pod oznakami: P 4.15 Breg ob Savi, P 4.16. Podreča – Mavčiče, P 4.18 Hrastje – Trboje, kraki
primarnega vodovoda pa V 5.2 ( Hrastje – Prebačevo, V 5.4 Breg – Praše, V 5.5 Praše – Mavčiče in
V 5.6 Mavčiče – Podreča. Tako za potrebe vloge kot tudi celotno investicijo je potrebno pridobiti
ustrezne služnosti na zemljiščih, kjer potekajo primarni in sekundarni vodi ter pripraviti
spremljajočo projektno dokumentacijo, vključno z izdelavo geodetskih posnetkov za celotno
območjeIzgradnja navedene komunalne infrastrukture naj bi se začela v letu 2010.

40600081
230205
231005
231007
231011
231012

Zlato polje - sever
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
OBNOVE CEST

Večji del finančnih sredstev je namenjenih izgradnji kanalizacijskega omrežja in obnovi
vodovodnega omrežja na območju Zlato polje – Sever. V lanskem letu je bila za ta namen
pridobljena potrebna dokumentacija. Projekt bo zaključen v letu 2009.

40600082

Veliki hrib
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230205
231005
231007
231011
231012
231101

UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
OBNOVE CEST
TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Kanalizacijski sistem bo dograjen s primarnim kanalom po Bleiweisovi cesti v dolžini 421 m ter
696 m dolgim sekundarnim kanalom. Tudi ta investicija predstavlja za primarni kanal del vloge za
črpanje kohezijskih sredstev. V sklopu dokumentacije, ki se pripravlja na razpis je investicija za
primarni kanal vodena pod oznako "P 4.12.6". Za namen vloge Gorki moramo pridobiti ustrezne
služnosti ter projektno dokumentacijo. Ravno tako moramo skleniti ustrezna služnostna razmerja za
izgradnjo sekundarnega kanala, v letu 2009 pa pridobiti gradbeno dovoljenje za celoten poseg.
Gradnja pa je predvidena v letih 2010 in 2011.

40600083
230205
231005
231007
231011
231012

Stražišče
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
OBNOVE CEST

Začetek obnove kanalizacijskega omrežja v Stražišču, katerega bistvo je ločitev komunalnih
odpadnih voda od meteornih je predvidena v letu 2009, pri čemer je potrebno predhodno zagotoviti
izvedbo odvodnjavanja na Hafnarjevi in Križnarjevi poti ter regulacijo oz. ureditev struge Trenče s
ponikovalnim poljem na JV delu Bantal. Sočasno bo potekala obnova vodovodnega omrežja –
zamenjava salonitnih cevi s sodobnejšimi materiali in dograditev drugih manjkajočih komunalnih
naprav, ki so v upravljanju drugih upravljavcev.

40600084
230205
231005
231007
231011
231012
231101

Drulovka - Zarica
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
OBNOVE CEST
TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Gre za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v delu naselja Drulovka med lokalno cesto in centralno
čistilno napravo. V izdelavi je projektna in investicijska dokumentacija ter urejevanje služnostnih
pogodb.
Za celotno prispevno območje je predviden ločen sistem odvodnjavanja, pri čemer bo fekalni kanal
preko obstoječega kanala 599 projektiran z direktnim iztokom na CČN Kranj. Obrobni cestni
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vodovod je že zgrajen, v sklopu tega je predvidena tudi preostala obnova vodovoda in dograditev še
nepozidanih zemljišč. Izvedba javnega razpisa ter sama gradnja sta predvidena v 2008.

40600128
230205
231005
231007
231011
231012
231013

Kokrica
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
OBNOVE CEST
KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

Izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja se bo po sprejeti strategiji iz lanskega leta pričela
izvajati v letu 2010. Istočasno bomo obnovili vodovodno omrežje in uredili manjkajočo komunalno
infrastrukturo. V letu 2008 planiramo izdelati projektno dokumentacijo, v naslednjem letu pa bo
potrebno urediti zemljiške zadeve in pridobiti potrebna dovoljenja za gradnjo.

40600129
231013

Mlaka
KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

Izgradnja še nezgrajenega kanalizacijskega omrežja se bo po sprejeti strategiji iz lanskega leta
pričela izvajati v obdobju 2011 do 2012. Istočasno bomo obnovili vodovodno omrežje in uredili
manjkajočo komunalno infrastrukturo. V letu 2010 planiramo izdelati projektno dokumentacijo in
pričeti pridobivati potrebna soglasja za gradnjo.

40600130
231013

Besnica
KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

Projekt zajema dograditev oz. izgradnjo kanalizacijskega omrežja za odvod in čiščenje odpadnih
voda pred izpustom v vodotok na območju Rakovice, ter ZG. in Sp. Besnice, vključno z čiščenjem
komunalne odpadne vode. Gre za poseg na zelo zahtevni konfiguraciji terena, kjer bo potrebno
zgraditi precejšnje št. črpališč in tlačnih vodov. Gradnja kanala je predvidena po letu 2009, vendar
je v prvem letu potrebno pripraviti služnostne pogodbe in idejne projektne za vlogo, s katero bomo
v okviru projetkta Gorki kandidirali za črpanje sredstev iz kohezijskih skladov v 2. vlogi. V okviru
omenjenega projekta se primarni kanal vodi pod oznako" P 4.14 Besnica".
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40600131
231007

Golnik
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06) mora imeti vsak sistem za
oskrbo s pitno vodo, ki oskrbuje več kot 50 oseb ali zagotavlja več kot povprečno 10 m3 vode na
dan, določenega upravljavca, če pa upravljavec ni določen, izvaja vse obveznosti upravljavca
lokalna skupnost. Sredstva bodo v tem primeru namenjena aktivnostim upravljavca na sistemu
(analize vode, čiščenja zajetij, investicijska vzdrževalna dela, posnetki cevovoda, vzpostavitev
merilnih mest, …) ter izdelavni geodetske posnetka za celotno območje za kasnejše potrebe
projektiranja.
V letu 2012 načrtujemo pričetek gradnje komunalne infrastrukture, skladno s sprejeto strategijo. .
Izgradnja primarnega dela sistema za odvajanje odpadne vode bo predmet 2. vloge v okviru
projekta Gorki – vloge na razpis za črpanje sredstev iz kohezijskih skladov, krak primarne
kanalizacije pa je voden pod oznako P 4.9 (Golnik – Tenetiše).

40600132
230205
231005
231007
231011
231012

K.Skalca,Ul.T.Odrove,C.1.maja
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
OBNOVE CEST

Investicija predstavlja del projekta Gorki (vodena pod oznako P 4.12.4 Skalica, Tatjane Odrove), v
okviru katerega bo Mestna občina Kranj kandidirala na razpisu za črpanje sredstev iz kohezijskega
sklada. V ta namen je potrebno skleniti vse služnostne pogodbe na zemljiščih , kjer bo potekal
infrastrukturni vod ali pa del zemljišč – kategorizirane javne poti, odkupiti. Pridobljena bo vsa
potrebna projektna in spremljajoča dokumentacija, gradbeno dovoljenje in do leta 2010 izvedla
sama gradnja.

40600133
230205
231005
231007
231012

K.Kokrški breg,Huje
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
OBNOVE CEST

Gre za gradnjo kanalizacijskega omrežja z obnovo vodovoda na območju ob Kokri na mestni strani
(Kokrški breg) in na Hujah, to je na območju, ki leži nižje od obstoječih kanalizacijskih zbiralnikov
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in bo potrebno zgraditi črpališča. V izdelavi je projektna dokumentacija, pričetek gradnje pa je
predviden v letu 2009.

40600134
231005
231007
231012
231013

Tenetiše
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
OBNOVE CEST
KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

Skladno s sprejeto strategijo izgradnje kanalizacijskega omrežja bomo v letu 2008 pričeli
pridobivati projektno dokumentacijo. Izgradnja kanalizacijskega omrežja in ostale komunalne
infrastrukture za območje Tenetiš je predvidena v obdobju 2010 do 2011. . Izgradnja primarnega
dela sistema za odvajanje odpadne vode bo predmet 2. vloge v okviru projekta Gorki – vloge na
razpis za črpanje sredstev iz kohezijskih skladov, krak primarne kanalizacije pa je voden pod
oznako P4.8 (Tenetiše – Mlaka)

40600135
231005
231013

CČN Smlednik
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

Investicija je tako kot CČN Kranj del vloge za črpanje sredstev iz kohezijskih skladov. V okviru
vloge za razpis Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno politiko za črpanje sredstev iz
kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji se investicija vodi pod oznako b7 ČN Smlednik.. Gre za
investicijo, ki jo Mestna občina Kranj sofinancira z Občino Šenčur in Občino Medvode. Zajema
priključitev odvajanja odpadne vode v naseljih Hrastje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče in
Podreča, katerih izgradnja primarnih kanalov je tudi investicija, ki naj bi bila sofinancirana iz
kohezijskih sredstev.

1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
40600099
230205
231011
231016

Vodni viri
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
UREJANJE VODNIH VIROV in VODA
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Po določbah Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006) je za rabo vode tako iz
javnih kot tudi zasebnih vodovodov treba pridobiti vodno dovoljenje. Ker je Komunala Kranj
izvajalka gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vod na območju večih občin, javni vodovodi
pa tudi oskrbujejo več občin je za vse vodne vire, ki še nimajo vodnih dovoljenj ali tudi niso
zemljiškoknjižno rešene, po pooblastilih posameznih občin prevzela položaj vodenja in urejanja
navedene dokumentacije. V okviru urejanja postopkov na vodnih virih pa bodo sredstva namenjena
tudi iskanju novih vodnih virov in za to potrebnih hidrogeoloških raziskav. V letošnjem letu
planiramo izdelavo dodatnih vrtin na območju obstoječega črpališča Gorenja Sava ter Sorškega
polja. Potrebno bo pridobiti investicijsko in projektno dokumentacijo ter pridobiti dovoljenja in
izvesti poskusne vrtine.
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06) vsak sistem za oskrbo s
pitno vodo, ki oskrbuje več kot 50 oseb ali zagotavlja več kot povprečno 10 m3 vode na dan,
določenega upravljavca, če pa upravljavec ni določen, izvaja vse obveznosti upravljavca lokalna
skupnost. V naslednjih letih bo uprava izvajala vse potrebno, da se vodovodi, kjer upravljalec še ni
določen, ta določi ali pa bo upravljanje prenesla na javno podjetje.

16
PROSTORSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

40600089
230205
231007

Vodovod Bašelj - Kranj
UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Gradnja magistralnega vodovoda in vodohrana Brdo je del vloge v okviru projekta Gorki, vodena
pod oznako V 5.1 zajetje Bašelj, vodovod Bašelj, vodhrami. V ta namen je v letu 2008 potrebno
pridobiti vse potrebne služnostne pogodbe in izdelati projektno dokumentacijo za vlogo.
Eden glavnih vodnih virov za napajanje Mestne občine Kranj je zajetje skupaj s črpališči nad
naseljem Bašelj v Občini Preddvor. V idejni zasnovi smo obdelali nov primarni, medobčinski
vodovod na odseku od zajetja Bašelj do vodovodnega stolpa v mestni občini Kranj. Traso novega
vodovoda smo po večini umestili v javne površine (ceste, poti) in se s tem izognili težavam ob
vzdrževanjih v prihodnosti. Edino preko območja Brda smo traso predvideli vzporedno z
obstoječim vodovodom. Traso smo razdelili v več etap in sicer:
1. etapa

Vodovodni stolp Kranj – Brdo (ta vodovod je v 100% lasti MOK)

2. etapa

Območje Brda (že obnovljeno)
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3. etapa

Območje Brda (predvideno)

4. etapa

Območje občine Preddvor (Brdo – Bela – Bašelj)

1. etapa bo v ceveh iz nodularne litine DN 400 mm, 2. etapa je že zgrajena v ceveh iz nodularne
litine DN 400 mm. 3. etapa do vodohrana bo v ceveh iz nodularne litine DN 350 mm, ostali del 3.
etape pa v ceveh iz nodularne litine DN 400 mm. 4. etapa bo na celotnem odseku v ceveh iz
nodularne litine DN 350 mm.

40600123
220204
221001
221004
231005
231007

Cesta vrtnarija-Zlato polje
UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Pričetek ureditve ceste na lokaciji od Zlatega polja do vrtnarije se predvideva v letu 2009. V sklopu
projekta bo zgrajena tudi kanalizacija in vodovod ter ostala manjkajoča komunalna infrastruktura.
Projektna dokumentacija bo naročena v pričetku leta 2009.
Ob rekonstrukciji in razširitvi ceste z odcepom na Bleiweisovi (pri vojašnici), mimo vrtnarije Zlato
Polje do ŠC Zlato Polje bo potrebno zgraditi napajalni vodovod do ŠC Zlato Polje. Ta vodovod bo
zagotavljal višje razpoložljive tlake in s tem izboljšal požarno zaščito.

40600137
231007

Vodovod Krvavec
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Tudi vodovod Kravavec je medobčinski projekt, ki predstavlja pretežni del vloge iz preojkta Gorki
za črpanje kohezijskih sredstev. V okviru dokumentacije, kije priprava na vlogo, je investicija
vodena pod oznako "V 5.9 Vodovod Krvavec". Gre za obnovo obstoječega sistema, katerega plan
izgradnje je za potrebe vloge na koheziji izdelan v Dokumentu identifikacije investicijskega
projekta. Mestna občina Kranj je v projekt vključena v deležu 11,4 % na odseku od zajetja do VH
Grad ter deležu 24,40% na odseku VG Adergas – VH Grad. Z potrebe prijave n arazpis za
kohezijskih sredstev že potekajo aktivnosti na izdelavi potrebne projektne dokumentacije. V letu
2008 je predvidena oddaja vloge na omenjeni razpis, pridobitev ustrezne projektne ininvesticijske
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dokumentacije, razpisne dokumentacije ter izvedba pripravljalnih del. Vsa ostala gradnja naj bi bila
zaključena do leta 2013.

40600138
231007

Vod. Stražišče-Javornik
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V letu 2006 je bil izveden projekt vodooskrbe za območje Javornika. V sklopu projekta so bile med
drugim izvedene vrtine, ki ne po količini izčrpane vode ne zadoščajo za preskrbo s pitno vodo
omenjenega območja. Rešitev problematike je izgradnja vodovoda na lokaciji Stražišče – Javornik.
Vodovod bo med drugim napajal tudi bodoči stanovanjski kompleks Pševo. Vodovod Stražišče –
Javornik naj bi bil zgrajen v letu 2009.

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
40600100

Urejanje pokopališč v KS-jih

231008
UREJANJE POKOPALIŠČ
V letu 2008 se bo na pokopališču Kokrica obnovila betonska ograja in izvedla holtikulturna
ureditev.
Do leta 2010 se bodo na pokopališčih Predoslje, Bitnje, Kokrica, Stražišče, Planina, Mavčiče,
Goriče izvajala različna dela kot so urejanje dostopnih poti, širjenje lokacij za žarna polja, obnove
obzidij, odkupi zemljišč in holtikulturne ureditve.
KS
KS
Kokrica
KS
Predoslje
KS
Mavčiče
KS
Tenetiše
KS
Trstenik
KS
Stražišče
KS Bitje

OPIS
Obnova ograje, hortikulturna ureditev,
žarno polje
Pokopališče v Predosljah
Razširitev pokopališča v Mavčičah
Izgradnja mrliških vežic-1.faza (2008),

VRED.
50.700
100.000

2009

2010

2011

25.000 5.000
25.000

49.000

90.000

50.000

130.000

Razširitev pokopališča

60.000

20.000

Obnova mrliških vežic na pokopališču
Ureditev pokopališča v Zg. Bitnjah odkup zemlje in širitev ceste

49.000

39.000 10.000

80.000

20.000

40.000

100.000

50.000

50.000

KS Goriče Obnova-sanacija na pokopališču
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20.000 20.000

16039003

Objekti za rekreacijo
40600092
231007

Zelene površine, otroška igrišča
ZELENE POVRŠINE,OTR.IGRIŠČA-VZDRŽEVANJE

V letu 2008 je predvidena postavitev novih otroških igral z zaščitno ograjo na Pugartu v starem
mestnem jedru in na Zlatem polju pri Prešernovi šoli, ter dopolnitev igral Kokrici. V obdobju do
2011 pa je plan sledeči:
KS
KS Bitnje

OPIS
VRED. 2009 2010
2011
2012
Izgradnja igrišča
5.000 1.000 1.000 1.000
Dopolnitev igral v parku KS,
KS Kokrica
(pri Čukovi jami)
5.000
KS Britof
Dopolnitev igral
10.000
KS Zlato polje Otr. igrišče ob O.Š. Fr. Prešeren 30.000
Posodobitev otroškega igrišča
KS Center
na Pungertu + ograja
50.000
KS Golnik
Izgradnja igrišča
10.000 8.000 2.000
KS Trstenik
Postavitev igral na Pangeršici
10.000 8.000 2.000
KS
Vodovodni
Ureditev igrišča Zoisova 48,
stolp
dopolnitev igral
10.000 8.000 2.000
KS Mavčiče
Izgradnja igrišča Breg
15.000 10.000 5.000
KS Žabnica
Izgradnja igrišča
20.000 15.000 5.000
Obnova in zavarovanje zelenih
KS Primskovo površin - Planina 3
30.000 20.000 10.000
Obnova in dopolnitev otroških
KS Primskovo igral - Kokrški log
18.000
10.000
KS Mavčiče
Izgradnja igrišča Podreča
15.000
3.000 12.000
KS Bratov
Nova igrala v vsej KS, nove
Smuk
klopce
80.000
10.000 10.000
Posodobitev otroškega igrišča
KS Center
ob Prešernovem gaju
30.000
10.000 20.000
KS Orehek
Drulovka
Izgradnja igrišča
30.000
10.000 20.000
Saniranje - ureditev igrišča ob
KS Huje
balinišču na Hujah
14.000
7.000 7.000
KS Jošt
Izgradnja igrišča
25.000
25.000
KS Besnica
Nakup zemljišča,
104.000
30.000
V otroških vrtcih se bo opravljalo vzdrževanje in zamenjava dotrajanih igral ter peskovnikov ter
kupila oprema za igralnice.
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16039005

Druge komunalne dejavnosti
40600103
231010

Brežine
KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INV. TR.

V letih 2008 se bo nadaljevala sanacija in delno nova izgradnja stopnišča Pot na kolodvor. Na
zahtevo zavoda bo potrebno predhodno izdelati idejni. Ker gre za ureditev območja v sklopu starega
mestnega jedra bo potrebno izvesti tudi arheološka izkopavanja. Letu 2009 bomo pričeli s prvo
fazoobnove stopnic iz Sejmišča na Pungert, v letu 2010 pa pričeli z odbovo stopnic od Savske ceste
do OŠ Staneta Žagarja.

40600111
231010

Kranjski rovi
KOMUNALNA DEJAVNOST – INV. IN INV.TRANSFER

V sodelovanju z Zavodom za naravno dediščino bomo izdelali variantno rešitev dostopov do
kranjskih rovov na lokaciji bivših javnih sanitarij.
Tu bi bila izhodiščna točka za vstop v rove in na naravoslovno učno pot v kanjon reke Kokre.
Dela bodo potekala v letu 2008. Rovi bodo v celoti urejeni v letu 2009 medtem, ko bo prva faza
zaključena v letu 2008.

18
1802

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

Nepremična kulturna dediščina
40600051
231018

Staro mestno jedro
Staro mestno jedro

Planirana sredstva so namenjena za izdelavo idejne zasnove ureditve starega mestnega jedra in
nakupu opreme v starem mestnem jedru. Sredstva so namenjena tudi za nakup opreme v starem
mestnem jedru: obnova sistema potopnih stebričkov na vstopih v staro mestno jedro, nakup
parkomatov, namestitev košev za smeti, postavitev cvetličnih korit in druge opreme javnega
značaja.
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Sredstva so namenjena tudi spodbujanju obnov hiš v starem mestnem jedru Kranja v smislu
urejenosti zunanjega videza mesta, oživljanja starega mestnega jedra in izpolnjevanje dolžnosti
ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine starega mestnega jedra Kranja. Obnove hiš se bodo
spodbujale s sofinanciranjem obnov fasad, stavbnega pohištva in streh, ter z rednimi mesečnimi
nakazili v sklade za obnove stavb.

40700025
131001

Grad Kieselstein - kompleks
INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO

Investicija gradu Kieselstein poteka v več fazah in obsega ureditev naslednjih sklopov: Grad
Kieselstein, Lovski dvorec, grajsko pristavo s poznoantičnimi grajskimi delavnicami, grajsko
dvorišče in vrt, mestno obzidje, Knedlov vrt in komunikacijsko povezavo proti jugu skozi grajsko
obzidje in proti preostalemu mestnemu jedru na sever ob obzidju. Prva faza je trenutno že v teku, v
letu 2008 in 2009 bo potekala druga faza: nadaljevanje arheoloških raziskovanj, izvedba statične
presoje, sondiranja, izdelava druge potrebne dokumentacije, nakup opreme za postavitev muzejskih
zbirk in druge tipske opreme, gradbena dela,.... Druga faza projekta bo delno sofinancirana s strani
evropskih nepovratnih sredstev iz programa »Razvoj regij«.Cilj projekta je revitalizacija starega
mestnega jedra z oživitvijo precej velikega kareja in zaustavitev nadaljnje degradacije, obnova
stavbne kulturne dediščine in kulturnih spomenikov lokalnega pomena, vzpostavitev celovite
prezentacije bogate arheološke dediščine Kranja,…Druga faza projekta bo zaključena v letu 2009,
investicija celotnega projekta pa se bo izvajala do leta 2011.

1803

Programi v kulturi

18039005

Drugi programi v kulturi
40700021
131003

Nakup knjižnice
KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V letu 2008 bomo v skladu s pogodbenimi določili nadaljevali z odkupom novih knjižničnih
prostorov v stavbi Globusa. Nakup opreme za potrebe knjižnice se bo izvedel v letu 2009.

40700022

Obnova in rekonstrukcija Prešernovega gledališča

131003
KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
V letu 2009 načrtujemo polovico finančnih sredstev potrebnih za pripravo dokumentacije za
rekonstrukcijo gledališča, skladno s potrejenim sklepom MO Kranj. Rekonstrukcija bo izvedena po
letu 2009, več pa bo znanega po prenosu pristojnoti urejanja teh zadev z dokončno ureditvijo
pokrajin.
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40700030
141001

Drugi športni objekti
ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V naslednjih letih bomo na področju drugih športnih objektov izvajali investicije v sledečih
krajevnih skupnostih:
SKUPAJ
Golnik
Kokrica
Struževo
Zarica
Hrastje
Bitnje
balinišče Čirče
Mavčiče
Britof

37.000
NAČRTI 12000
28.000
55.000
80.000
50.000
50.000

2008
10.000
12.000
14.000
20.000
30.000
50.000
50.000

odkup + 10.000
80.000

40700031

2009
27.000

2010

14.000
33.000
50.000

10.000
60.000

20.000

Športni center Kranj

141001
ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
V športnem centru Kranj bomo med glavnim in pomožnim nogometnim igriščem zgradili tribuno,
ki bo vsebovala garderobne prostore za šolske dopoldanske aktivnosti, rekreacijske, nogometne in
atletske pa v popoldanskem času. V tribuni bo 8 garderob, soba za prvo pomoč, pisarna ter javne
sanitarije. »Streha« bo namenjena 708 gledalcem, od tega 492 na glavno igrišče in 216 na pomožno
igrišče. Investicija se bo izvajala v obdobju 2008 do 2009.

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci
40700015
121001

Vrtec Čira Čara

INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF
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Za vrtec Čira Čara in izgradnjo prizidka bo v letošnjem letu izdelana projektna dokumentacija. V
letu 2007 smo pridobili projekt idejne zasnove, geodetski posnetek in DIIP. Po pridobitvi
gradbenega dovoljenja se bodo v letu 2009 izvedla potrebna gradbena dela.
V letu 2009, po pridobljeni investicijskih in projektni dokumentaciji v letu 2008, načrtujemo
izgradnjo prizidka vrtcu Čira Čara. Sredstva so planirana za stroške gradnje in nadzora gradnje ter
za nakup opreme. Na tem območju je zagotovitev novih prostorov v vrtcu nujna, saj je bil pred
tremi leti zaradi denacionalizacije že zaprt en vrtec, po izgradnji tega pa bi lahko zaprli še enega, ki
je neprimeren in bi bilo vanj vložiti velika sredstva tudi za obnovo.

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo
40700103
111001

Vzdrževanje in obnove šol
INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE

Sredstva se koristijo za nujna vzdrževalna dela na šolah. Izdelali smo dokument identifikacije
investicijskega projekta ( DIIP) za vse šole v MOK in na podlagi tega bodo potekala vsa
vzdrževalna dela in obnove. V letu 2008 se predvideva obnova sanitarij na OŠ Stane Žagar. S
projektantom MEGA d.o.o. imamo že sklenjeno pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za
izgradnjo tipske telovadnice k podružničnima šolama v Besnici in Goričah.

Mag. Marko Hočevar

Vodja oddelka za razvoj in investicije

MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za družbene zadeve
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Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 60, fax. 04/ 237 31 67
Datum:

6. 2. 2008

Št.: 410-139/2007

Zadeva: OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 20092012

0407 Oddelek za družbene zadeve
18039005

Drugi programi v kulturi

40700018

Investicijski transferi - kultura
130302

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so namenjena za redno opremljanje zavoda in nujna vzdrževalna dela.
130402

OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so namenjena za redno opremljanje zavoda, obenem gre za vložek, s katerim se lahko zavod
prijavlja na razpise države za sofinanciranje.
130502

GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so namenjena za redno opremljanje zavoda in nujna vzdrževalna dela.
18059001

Programi športa

40700032

ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje
140309

ŠPORTNI CENTER KRANJ
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

V športnem centru Kranj bomo med glavnim in pomožnim nogometnim igriščem dokončali
gradnjo tribune ter jo predali njenemu namenu. Zamenjali bomo tudi ostoječo travno rušo na
glavnem nogometnem igrišču.
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19029001

Vrtci

40700099

Investicijski transferi vrtcem
120301

KRANJSKI VRTCI
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva na tem kontu so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izhajajo iz potreb vrtcev ter na Svetu
MOK sprejetega DIIPa Kranjski vrtci, saj so objekti zaradi svoje starosti neprestano potrebni adaptacij.
19039001

Osnovno šolstvo

40700001

Investicijski transferi šolam
110301

OŠ PREDOSLJE KRANJ
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na
podlagi letnega finančnega načrta.

110401

OŠ HELENE PUHAR KRANJ
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na
podlagi letnega finančnega načrta.

110501

OŠ MATIJE ČOPA KRANJ
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na
podlagi letnega finančnega načrta.

110601

OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na
podlagi letnega finančnega načrta.

110701

OŠ STRAŽIŠČE KRANJ
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na
podlagi letnega finančnega načrta.
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110801

OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na
podlagi letnega finančnega načrta.

110901

OŠ SIMONA JENKA KRANJ
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na
podlagi letnega finančnega načrta.

111101

OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na
podlagi letnega finančnega načrta.

111201

OŠ OREHEK KRANJ
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na
podlagi letnega finančnega načrta.

111301

GLASBENA ŠOLA KRANJ
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva za amortizacijo opreme so realno nižja, kot to velja za osnovne šole, kjer je osnova za izračun
število oddelkov. Upoštevamo namreč, da ima šola priliv sredstev tudi iz šolnin. S temi sredstvi šola izvaja
tekoča vzdrževalna dela, obnavljajo raznovrstno šolsko opremo, predvsem glasbila na podlagi letnega
finančnega načrta.
111401

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva za amortizacijo opreme se zagotavljajo za nabavo opreme v skladu z letnim finančnim načrtom in
so v obsegu iz leta 2008 ter povečana za indeks rasti proračuna.
111501

RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

Sredstva so predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za šolstvo in šport za nabavo programske
in strojne opreme, ki poteka vsako leto. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno
šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in ne nazadnje
ustanovitelja zelo ugodno, saj ob 50% prispevku Ministrstva, je tudi cena zaradi količine opreme zelo
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ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. Tako vsako leto vse šole pridobijo znatne količine
raznovrstne računalniške opreme.
20029001

Drugi programi v pomoč družini

40700050

Varna hiša
151401

VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT
4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Gre za sofinanciranje rednih investicijsko- vzdrževalnih del, ki ga zagotavljamo v skladu s pogodbo,
sklenjeno z gorenjskimi občinami, ki sodelujeo v projektu.

40700055

Škrlovc
150202

PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI
4202

Nakup opreme

4323

Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva namenjena nakupu opreme in majšim obnovitvenim delom v stavbi.

Uroš Korenčan
Vodja ODZ
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MESTNA OBČINA KRANJ
Služba za zaščito in
reševanje
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 11, fax. 04/ 237 31 06
GSM 041 773 618

Številka: 410-0138/2007
Datum:

6.02.2008

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Obrazložitev načrta nabav in načrta razvojnih programov za leto 2009
07
0703
07039001

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Civilna zaščita in protipožarna varnost
Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih

dogodkih

Namen in končni cilj financiranja programa 07- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je usposobiti
in opremiti Štab civilne zaščite MOK, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v gasilski zvezi
MOK, Javni zavod Gasilsko reševalne službe v MOK ter enote pri MŠ CZ MOK (Enota za nastanitev
prebivalstva, Enota za zveze, Enota za reševanje iz vode in na vodi, Enota vodnikov reševalnih psov,
Gorska reševalna služba, Enota za reševanje iz jam) nabavi opreme za začasno nastanitev
prebivalstva in enot civilne zaščite po merilih za organiziranje in opremljanje štabov in služb za zaščito
in reševanje, ki jih predpisuje Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS,.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 in 87/2001),
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št.3/2002 in 17/2002), Odločba
inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, z dne 2.4.1999).
Sredstva za PGD (prostovoljna gasilska društva) v Mestni občini Kranj so v letu 2008 namenjena
nabavi gasilskih zaščitnih oblek ter nabavi kombiniranega vozila – kombi za PDG, kar je določeno s
sklepom predsedstva GZ (Gasilske zveze) MOK in na podlagi dogovora MOK ter predsednikov in
poveljnikov PGD v MOK. Del sredstev je namenjen za sofinanciranje gasilske opreme v PGD in
sofinanciranju izgradnje požarnega bazena pri gasilskem domu Primskovo – PGD Primskovo.
-

Zakonsko so predpisana sredstva za redno letno tehnično vzdrževanje zaklonišč v lasti
MOK, zaklonišč v osnovnih šolah MOK, ter vzdrževanja, letnega servisiranja in obnavljanja
sistema javnega alarmiranja - siren v MOK.

V nadaljevanju so finančna sredstva namenjena za delovanje Javnega zavoda Gasilsko reševalne
službe v Mestni občini Kranj ter Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Dodatna sredstva so namenjena
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nabavi osnovnih sredstev za skupinsko zaščito ljudi in premoženja ter usposabljanje enot pri MŠ za CZ
MOK (Enota za nastanitev prebivalstva, Enota za zveze, Enota za reševanje iz vode in na vodi, Enota
vodnikov reševalnih psov, Gorska reševalna služba, Enota za reševanje iz jam) nabavi opreme za
začasno nastanitev prebivalstva in enot civilne zaščite po merilih za organiziranje in opremljanje štabov
in služb za zaščito in reševanje, ki jih predpisuje Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu
za obrambo RS.
1.

Obrazložitev po podprogramih:

0501 CIVILNA ZAŠČITA
Finančna sredstva so namenjena za financiranje zavarovalnih premij in registracijo motornih vozil,
vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, nabavi službenih oblek in uniform ter usposabljanju
specializiranih enot pri MŠ CZ MOK na podlagi sprejetega programa usposabljanj enot za tekoče leto
ter ustreznim sklepom MŠ CZ MOK.
190202

DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV

Finančna sredstva so v manjši meri namenjena sofinanciranju prireditev, ki jih organizirajo PGD v MOK.
190301

GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JZGRS KRANJ

Finančna sredstva so namenjena za delovanje zavoda (plače, prispevki) in delno za izdatke za blago in
storitve
190401

GASILSKA ZVEZA MO KRANJ

Finančna sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze MOK; to je 16 PGD v MOK

2.

Obrazložitev investicij, investicijskih transferov

190501

CIVILNA ZAŠČITA

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri MŠ CZ
MOK (glej obrazložitev v prilogi).
191001

VPNDRN (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Sredstva so namenjena nakupu opreme za redno vzdrževanje zaklonišč ter osebne opreme članov
štaba CZ ter nadgradnji mobilne poljske kuhinje.
190401

GASILSKA ZVEZA MO KRANJ

Finančna sredstva so namenjena nabavi vozila za PGD v MOK – kombi ter nabavi zaščitnih oblek za
PGD v MOK.
190601

POŽARNA TAKSA Gasilska zveza MOK

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v MOK. Sredstva so
pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo
in so strogo namenska.
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O porabi sredstev se izdela poročilo, ki se ga posreduje Upravi RS za zašito in reševanje – Ministrstvo
za obrambo
191002

INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje požarnega bazena pri GD Primskovo ter delnem
financiranju drobne gasilske opremo po PGD.

40200007

GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA – INVESTICIJE

190601

POŽARNA TAKSA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA MOK

Sredstva so namenjena sofinanciranju opreme JZ GRS KRANJ. Sredstva so pridobljena na podlagi
Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo
in so strogo namenska.
O porabi sredstev se izdela poročilo, ki se ga posreduje Upravi RS za zašito in reševanje – Ministrstvo
za obrambo

40900001 AVTO LESTEV
190301

INVESTICIJE GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE

Sredstva so namenjena za nabava gasilske tehnike po programu, ki ga pripravi JZ GRS Kranj.V letu
2008 in2009 je to nakup preklopne teleskopske avto lestve v predračunski vrednosti 600.000,00 EUR.
Sredstva v višini 545.637,00 EUR so zagotovljena v proračunu MOK , za l. 2008 – 275.636,00 EUR. in
za l. 2009 – 270.001,00 EUR. Razlika bo zagotovljena iz poslovne dejavnosti JZ GRS Kranj.

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVNJE
Sašo Govekar
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Priloga 2

191001
Konto

NAČRT NABAV – INVESTICIJSKIH TRANSFEROV ZA PROGRAM
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2009
VPNDRN (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Naziv konta

Število kom

Vrsta sredstva

Cena kom/€
Vrednost €

420299

Nakup druge
napeljav

opreme

in
10.000 €

oprema za zaklonišča, šotori – rezervni deli,
termos posode,…
osebna oprema za Mestni štab CZ MOK in enote CZ
MOK

8.500 €
SKUPAJ

431000

18.500 €

Inv.transf.neprof.org. in ust.
šotor S1-S6

17.000 €

SKUPAJ

35.500 €

PODPROGRAM 19401 – GASILSKA ZVEZA MO KRANJ
Konto

Naziv konta

Vrsta sredstva

Število/kom

Cena kom/€
Vrednost €

431000

Inv.transf.neprof.org. in ust.

zaščitne gasilske obleke za PGD
gasilska društva)

(prostovoljna

6

700 €

vozilo – kombi - nadgradnja

66.100 €

SKUPAJ
Sredstva se razdelijo na osnovi ustreznega sklepa predsedstva Gasilske zveze MO Kranj.
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4.200 €

70.300 €

PODPROGRAM 190501 - CIVILNA ZAŠČITA
Konto

Naziv konta

Vrsta sredstva
Vrednost €

431000

Inv.transf.neprof.org.in ust.
42.200 €

Transferi za nabavo in vzdrževanje opreme
Enota za nastanitev prebivalstva
(dodatna oprema za int. Tabor°,, osebna oprema)
Radio klub Kranj – Enota za zveze
(vzdrževanje in nabava radijskih postaj)
Enota za reševanje iz vode in na vodi
(respirator za zimske razmere, suhe potapljaške obleke, mokre potapljaške
obleke, podvodne svetilke)
Enota vodnikov reševalnih psov (ročne svetilke, zaščitne čelade, osebna
oprema)
Gorska reševalna služba (osebna oprema)
Enota za reševanje iz jam
(varnostne čelade, kombinezoni, baterijski vrtalnik, plezalni kompleti, vponke,
vrvi)

42.200 €
SKUPAJ

PODPROGRAM 191002 – INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV
Konto

Naziv konta

Vrsta sredstva
Vrednost €

431000

Inv.transf.neprof.org.in ust.
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- sofinanciranje nabave
opreme ter opreme PGD

osebne

zaščitne gasilske

10.600 €

10.600 €

SKUPAJ
PODPROGRAM 190301 AVTO LESTEV
Konto

Naziv konta

432300

Inv.transf.javnim zavodom

Vrsta sredstva
Vrednost €

- nabava gasilske tehnike po letnem programu JZGRS
Kranj (sofinanciranje avto lestve),…

SKUPAJ
Osnova:
-

Uredba o organiziranju, opremljanu in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l.RS št.22/99)
letni program usposabljanja enot
sklep Štaba za CZ MOK

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVNJE
Sašo Govekar
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270.001, €

270.001 €

MESTNA OBČINA KRANJ
Mestni inšpektorat
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 90, fax. 04/ 237 31 59

Številka: 410-0139/2007-44/01
Datum:

06.02.2008

ODDELEK ZA FINANCE

Obrazložitev NRP za leto 2009

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ
16 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
100902

OMI: NAKUP OPREME, VOZIL…

Planirana proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za nakup pisarniškega pohištva,
strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme in
druge opreme. V vseh primerih gre za nakupe s katerimi bomo zamenjali staro, izrabljeno in
že dotrajano pohištvo in opremo.

JANEZ RAKAR, univ.dipl.ekon.
Glavni inšpektor Mestnega inšpektorata
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