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Stevilka: 
Datum: 

351-42/2017-13-42/33 
11.6.2018 

Zadeva: Predlog odprtja novega projekta NRP Nadomestni vrtee Bitnje, v okviru katerega bo 
zagotovljen nadomestni vrtee Bitnje v casu izgradnje novega, na lokaeiji obstojecega vrtea, in 
prerazporeditev sredstev za izvedbo 

V skladu s 6. clenom Odloka 0 proraeunu Mestne obeine Kranj za leta 2018 (v nadaljevanju: odlok) se lahko 
v NRP uvrsti nov projekt Ie s sklepom Sveta MO Kranj. Skladno z 10. adstavkom 5. elena odloka, 0 

prerazporeditvah, ki presegajo pravice zupana, adloea Svet MO Kranj. 
Glede na navedeno v nadaljevanju predlagamo prerazporeditev sredstev iz NRP 40600153 Krilisea in 
krolisea, proraeunske postavke 221001 Investicijsko vzdrlevanje in gradnja obeinskih cest ter NRP 
40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju, proracunske postavke 221001 Investicijsko vzdrlevanje in 
gradnja obcinskih cest, na nov projekt NRP Nadomestni vrtec Bitnje, z obrazlolitvijo spodaj. 

Mestni svet Mestne obCine Kranj je na svoji 36. redni seji, dne 28.3.2018, sprejel sklep, s katerim je potrdil 

»Odlok 0 javno - zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Bitnje«. Temeljni cilj izgradnje novega vrtca v 

Bitnjah je povecati kapacitete prostih mest in stem povisati molnast sprejema otrok v vrtec, skrb za 

kakovostno predsolsko vzgojo vseh otrok v obcini ter pomoc njihovim druzinam pri vzgoji in varstvu otrok. 

Skladno z izgradnjo novega vrtca pa nastane tezava nastanitve 42 otrak, ki vrtec obiskujejo. 
Na zemljiscu, ki ni last Mestne obcine Kranj in je v neposredni blizini obstojecega vrtca, imamo moinost 
ustanovitve stavbne pravice in postavitve nadomestnega vrtca. 
Le-ta bi zagotavljal nemoten potek vzgojno-izobralevalnega procesa po standardih in normativih, ki 
veljajo za opravljanje dejavnosti predsolske vzgoje, med gradnjo novega vrtca. 

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznega nadomestnega objekta za opravljanje dejavnosti 
predsolske vzgoje v casu izgradnje novega vrtca v Bitnjah. 

Ocenjena vrednost investicije na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega prajekta »Nadamestni 

vrtec Bitnje« 51. 351-42/2017-11-(42/33), junij 2018, je 90.000,00 EUR v abdobju med letoma 2018-

2019. 

Sredstva so predvidena za ustanovitev stavbne pravice, izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije 

za nadomestni vrtec ter za pripadajoce stroske. 

Za leto 2018 je potrebno zagotoviti sredstva v viSini 52.000,00 EUR. Vir sredstev v celati predstavljajo 

lastna sredstva Mestne obcine Kranj. 

Sredstva za leta 2019 se zagotavi ab sprejemu naslednjih proracunav Mestne abcine Kranj. 
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Skladno z zgoraj navedenim uprava predlaga, da se na: 

Projekt NRP Nadomestni vrtec Bitnje in proraeunsko postavko 121001 Investicije in investic. 

transf prerazporedi sledeee: 

o konto 420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev 13.000,00 EUR, 

o konto 402099 Drugi splosni material in storitve 14.000,00 EUR, 

o konto 420804 Naerti in druga projektna dokumentacija 20.000,00 EUR in 

o konto 420899 Plaeila drugih storitev in dokumentacije 5.000,00 EUR, 

iz sledeeega vira: 
NRP 40600153 Krilisea in krolisea, proraeunske postavke 221001 Investicijsko vzdrlevanje in 

gradnja obeinskih cest, konta 420500 Investicijsko vzdrlevanje in izboljsave 36.000,00 EUR 

terNRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju, proraeunske postavke 2210011nvesticijsko 

vzdrzevanje in gradnja obeinskih cest, konta 420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave 

16.000,00 EUR. 

Sredstva iz NRP 40600153 Krilisea in krozisea ne bode porabljena v predvideni visini, ker bo projekt 

sofinanciran s strani Direkcije za infrastrukturo RS. 
Sredstva iz NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju je mozno prerazporediti, ker je bila med 

MOK in Komunalo Kranj sklenjena in house pogodba za manjsi obseg del od predvidenega. Komunala 

Kranj je namree najbolj kritiene odseke ze obnovila iz naslova rednega vzdrZevanja cest. 

Mestnemu svetu MO Kranj predlagam v sprejem naslednji 

5 K L E P: 

V proraeun Mestne obeine Kranj za leta 2018 se uvrsti nov projekt Nadomestni vrtee Bitnje in izvrsijo 

prerazporeditve: 

Na projekt NRP Nadomestni vrtee Bitnje, proraeunsko postavko 121001 Investicije in investic. transf, 

konto 420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev se prerazporedi 13.000,00 EUR, na 

konto 402099 Drugi splosni material in storitve se prerazporedi 14.000,00 EUR, na konto 420804 Naerti 

in druga projektna dokumentaeija se prerazporedi 20.000,00 EUR in na konto 420899 Plaeila drugih 

storitev in dokumentacije se prerazporedi 5.000,00 EUR. 

Skupaj 52.000,00 EUR. 

iz 

NRP 40600153 Krizisea in krozisea, proraeunske postavke 221001 Investicijsko vzdrzevanje in gradnja 

obeinskih eest, konta 420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave prerazporedi 36.000,00 EUR ter 

NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju, proraeunske postavke 221001 Investieijsko 

vzdrzevanje in gradnja obeinskih eest, konta 420500 Investieijsko vzdrzevanje in izboljsave prerazporedi 

16.000,00 EUR. 
Skupaj 52.000,00 EUR. 

Pripravila: ~ 
Maja Pusnik 1/ 
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Obrazec 3: Nacrt razvojnih programov 
ProjektlVRTEC BITNJE I Tip skrhnika projekta: I Vrsla projekta: 

Nosilni podprogram:1 19029001 I Skrbnilcl Maja Pusnikl Status projekta:1 I 
Zai:elek financiranja: 2018 LokaCijska informaCija: I 

ATRIBUTI Konec financiranja: 2019 Potrditev investicijskega programa (IP): I 
Dokument identifikacije projekta (DIP): 351-4212017-11, junij 18' Gradbeno dovoljenje (GD): I 

PROJEKTA 
Predinvesticijska zasnova (PIZl: I Zace\ek del: november 2018 

Lokacijski naert (LN): I Novelacija investicijskega programa: 

Temeljni cilj investicije je zagotovitev nadomestnega objekta za polrebe izvajanja vzgojno-izobraievalnega procesa v Casu rusitve 
Narnen in cilj: obstojecega vrtca Biba in izgradnje novega vrtca v Bilnjah 

Sianje projekta:ITrenu'ni vrtec Bitnje razpolaga s povsem zastarelim objektom, s kalerim ne izpolnjuje standardov predsolske vzgoje. 

Vrednosti projekta iz dinamike financiranja: Izhodiscne vrednosti projekta jz dokumentacije: 
VREDNOSTI 

Vrednost proracunskih virov (1): 90.000,00 Vrednost proracunskih virov (1): 

PROJEKTA Vrednost ostalih virov (2): Vrednost ostalih virov (2): 

Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 90.000,00 Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 

Vrednost projekta skupaj vpisana: 

Dinamika financiranja: 

LETONlRNRSTAlPP, Partner 
~ 

LLLL 2018 2019 

roi"ilcunsKI vm 

Lasb'la proratunska sredstva 52.000,00 38.000,00 

Posredni proracunski uporabniki 

Transfer iz driavnega proratuna 

Transfer iz druge obcine 

Doma'::i partnerji 

Tuji partnerji 

lEU sredstva 

'stali vir; 
Posredni proracunski uporabniki 

Druge obaine 

Domaiii partnerji 

Tuji partnerji 

Skupaj vSi viri po vseh letih 52.000,00 38.000,00 

Datum: 08.06.2018 

Opomba: 

Tabelami del dinamlke financiranja se izpolni za vsako leta posebej upostevaje posamezne vir*,!. financiranja. 

Odgovoma oseba = vodja pristojne NOE 

Kontaktna oseba = skrbnik projekta 
Sivo obarvana polja = ni potrebno izpolniti 

I 

90.000,00 

90.000,00 

90.000,00 

Pridobitev uporabnega dovoljenja: 

Koneni obraeun: 

Prenos med osnovna sredstva: 

Predaja v uporabo: 2018 

Zakljueek programa: 2019 

Odgovorna oseba: Maja Pusnik 

Kontaktna oseba: Maja Pusnik 

Elektronska posta: maja.pusnik@kranj.si 

Telefon kontaklne osebe: 04123732501 
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