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Zadeva: Odgovor na predloge svetnice Smiljane Vončina Slavec 
 

Svetnica je na 9. seji Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo, navajamo: »da se 

na seji Mestnega sveta predstavita še naslednja dva sklepa«: 

 

1. Projektna pisarna naj pojasni, kako pravzaprav deluje, kako določijo prioritetni vrstni red 

izvajanja investicij, oceno stroškov… 

 

Odgovor: 

Projektna pisarna v okviru katere deluje Služba za investicije opravlja naslednje naloge: 

 nudi celovito podporo pri vodenju in izvajanju projektov v občini, 

 vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za 

pridobivanje finančnih sredstev, 

 opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo 

pridobivanje dodatnih virov sredstev, 

 opravlja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, ki posegajo v 

delokrog dveh ali več uradov,  

 sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente občine, 

 svetuje in pomaga na področju javnih naročil in vodi postopke javnih naročil, 

opravlja upravna in strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije, 

 sodeluje z uradi in službami pri izvajanju investicijskega vzdrževanja objektov, 

 svetuje uradom in službam pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter 

pripravi proračuna na področju investicij,  

 sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj za ceste,  

 izdeluje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij, 

vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami 

in opremo, 

 načrtuje in izvaja upravno in strokovno-tehnične naloge za pravilno in 

pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij, 

 izvaja naloge planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega 

delovnega področja, 

 vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja projektne pisarne, 

 pripravlja in izvaja proračun s področja projektne pisarne, 

 pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s 

področja projektne pisarne. 
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Prioritetni vrstni red izvajanja investicij, npr.: Vzdrževanje in obnove šol, je določen 

skladno z opisom sprejetega/veljavnega proračuna za tekoče proračunsko leto v okviru 

predmetnega NRP 40700103, vse investicije pa se izvedejo v času šolskih počitnic.  

Ker je v Kranju 9 OŠ, se do sedaj še ni naredilo, da bi bilo s 1. septembrom onemogočeno 

izvajanje šolskega pouka, zato se vsa investicijsko vzdrževalna in druga nujna dela izvajajo 

skladno z ZJN-2 in v okviru strokovnega nadzorstva tako s strani MOK kot zunanjega 

investicijskega  nadzora.  

 

Po potrebi in skladno z odločitvijo župana, pa se izvajajo tudi intervencijska/nujna 

vzdrževalna dela, ki pa niso skladna s sprejetim oz. veljavnim proračunom (npr.: sanacija 

azbestne strehe prizidka »telovadnice« pri OŠ Staneta Žagarja 2011, ali pa zamenjava oken 

v glasbeni učilnici ter nujna sanacijska dela prav tako v prizidku »telovadnice« v letu 2012 

v času zimskih počitnic, s ciljem, da se je zagotovi popolno varnost otrok in drugih.  

 

Ob prej povedanem in zgoraj navedenim, pa je pomembno dejstvo tudi to, da je bila 

realizacija Načrta investicij in investicijsko vzdrževalnih del na področju osnovnošolskega 

vzdrževanja v MOK: DIIP-28-DIIP/2007 – 2012, v celoti predstavljena na seji pristojne 

Komisije (maj 2011) in na katero ni bilo nobenih novih predlogov, zato smo že izdali novo 

naročilo za izdelavo INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE / DIIP / V SKLADU Z 

UREDBO O ENOTNI METODOLOGIJI ZA 9 OŠ KOT KROVNI DOKUMENT, KI 

VKLJUČUJE PREGLED ZA CELOTNI OSNOVNOŠOLSKI PROSTOR S POSEBNIM 

POUDARKOM NA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA OBDOBJE 2013 DO 2016 V 

MOK (ocenjena vrednost: 18.562,85 EUR z DDV). Ko bo dokument izdelan, ga bomo 

posredovali v sprejem in potrditev na Svet, le-ta pa edino lahko določi oz. sprejme 

prioritetni vrstni red. 

 

2. Projektna pisarna naj pojasni, ali bo Mestna občina Kranj po opravljeni sanaciji prizidka pri 

OŠ Staneta Žagarja lahko pisno zagotovila, da je objekt statično varen ? 

 

Odgovor: 

Projektna pisarna zagotavlja, da je sanacija prizidka zelo dobro in kakovostno izvedena, saj 

se je sanacija izvajala v okviru stalnega nadzorstva, s kvalitetni materiali s certifikati, 

posredovana pa bodo tudi navodila za vzdrževanje. 

Mnenje statika pa bo po zaključku sanacije, ponovno podano ob dejstvu, da je le-ta vseskozi 

tudi spremljal nujna sanacijska dela.  

 

S spoštovanjem,  

 

Pripravil: 

Marjan Lončarič, višji svetovalec 

 

 

Brane Šimenc, 

Načelnik projektne pisarne                Mohor Bogataj 

                                    Župan 

 


