
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.c. 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

ZA L. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NAČRT NABAV MO KRANJ ZA L. 2006 - REALIZACIJA 
 
PROGRAM 10 – DELO MOK 
 
PODPROGRAM 1010 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 
 

Zap. 
št. 

Konto 
Podkonto 

Naziv 
(pod)konta 

Vrsta 
Sredstva 

Štev. 
kos. 

Cena 
za kos 

Vrednost 
SIT 

   
Vrsta 

Sredstva 
Štev. 
kos. 

Real Cena 
za kos 

Real Vrednost 
SIT Real 

  420202 

Nakup računalnikov in 

programske opreme      9.745.000,00 10.730.135,00 

      RAČUNALNIK 15 17 220.000,00 177.895,00 3.300.000,00 3.024.215,00 

      TISKALNIK 10 27 100.000,00 61.171,00 1.000.000,00 1.651.617,00 

      
VZPOSTAVITEV INFORM. 
SIST.(LICENCE, E-POSL., GIS)       5.445.000,00 6.054.303,00 

  420238 

Nakup telekomunikacijske 

opreme in napeljav        1.000.000,00 502.361,00 

   

MOBILNI TELEFONI IN OSTALA 
TELEKOMUNIKACIJSKA 
OPREMA   1.000.000,00 502.361,00 

 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Realizacija nakupa računalnikov in programske opreme v letu 2006 je bila nekoliko višja zaradi nakupa nujno potrebne programske opreme za arhiv. V okviru tega 
konta smo nadaljevali z aktivnostmi v okviru projekta Kranj kot e-mesto ter postavili nekaj e-točk.    
 
Potreba po zamenjavi mobilnih telefonov in ostale telekomunikacijske opreme je bila nekoliko nižja kot smo planirali v sprejetem proračunu za leto 2006. 
 
 
 
Mojca Žagar Potočnik, dipl.ekon. 
Vodja Oddelka za tehnične zadeve 
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MESTNA OBČINA KRANJ 

Oddelek za gospodarske 
javne službe  

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
tel. 04/ 237 31 03, fax. 04/ 237 31 07 

 
 
Datum: 21. marec 2007 
 
 
Zadeva : POROČILO o realizaciji načrta gradenj za leto 2006 za gospodarske  javne 

službe 

 

STANOVANJSKI SKLAD 

 

Na področju pridobivanja novih stanovanj smo v letu 2006 izvajali aktivnost na projektu 

stanovanjski blok Zlato polje in soinvestirali  gradnjo stanovanjskega bloka v Gradbinčevi 

jami. 

 

Stanovanjski blok Zlato polje 

Na tem projektu smo v preteklem letu izvajali aktivnosti za izgradnjo 20 novih stanovanjskih 

enot. Dokončno je gradbeno dovoljenje postalo v letu 2005, v nadaljevanju pa smo izvedli 

razpis za izvedbo del, ki so se pričela izvajati v konec leta 2005. Dela so potekala v skladu s 

sprejetim proračunom, izvajala so se v proračunskem obdobju 2005/2006. V letu 2006 smo 

stanovanja predali novim podnajemnikom v uporabo. 

 

Stanovanjska bloka Gradbinčeva jama 

Na območju Gradbinčeva jama smo v preteklem letu pridobili najprej vso potrebno projektno 

dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za en stanovanjski blok. V nadaljevanju je bila 

realizirana tudi projektna dokumentacija za drugi blok. Gradnja se je izvajala v letu 2005, 

dokončana pa je bila v zadnji tretjini leta 2006, ko smo stanovanja tudi prevzeli. Finančne in 

ostale posledice so zaradi zamude pri gradnji nastopile v letu 2007.  Sicer pa je bil projekt v 

celoti realiziran. 

 

Stanovanjski blok Struževo 

Priprava na izgradnjo stanovanjskih blokov v Struževem je potekala že od leta 2005. 

Dokončno smo za prvi blok, kjer bomo pridobili 23 novih stanovanj, pridobili gradbeno 

dovoljenje konec leta 2006. Zaradi težav pri pridobivanju soglasij in dovoljenj se investicija 

zamika v leto 2007, ko se bo gradnja pričela izvajati in bo dokončana v letu 2008. Trenutno 

že potekajo aktivnosti za pridobitev dokumentacije in dovoljenj za gradnjo drugega 
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stanovanjskega bloka v Struževem, ki se bo predvidoma z nekajmesečnim zamikom pričel 

graditi še v letošnjem letu. S tem bomo v prihodnjem skupaj zgradili 46 stanovanj.  

 

 

POSLOVNI PROSTORI 

 

Program poslovni prostori je bil v proračunskem letu realiziran po predvidenem planu.   

Namen programa na področju poslovnih prostorov, s katerim naj bi se zagotovilo normalno 

poslovanje z njimi in ohranjanje njihovega stanja, ustreznih zahtevam najemnikov. Večja 

investicijska vlaganja niso bila predvidena,  kakor tudi ne širitev fonda poslovnih prostorov. Z 

realiziranjem programa prodaje občinskega premoženja se njihov obseg počasi zmanjšuje. 

 

 

CESTNI PROGRAM 

Načrt gradenj cestnega programa je sestavljen iz treh delov. Prvi del predstavljajo 

novogradnje, drugi del rekonstrukcije, tretji del pa obnove. Na področju novogradenj smo v 

preteklem letu izvajali predvsem gradnjo parkirnih prostorov in kolesarskih poti.  

 

Parkirišča 

V preteklem letu smo pridobili dodatna parkirna mesta na več lokacijah. Med njimi so 

najpomembnejše sledeče: 

- Parkirišče Planina III 

- Parkirišče Savica - Stražišče 

 

Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč ni bilo možno nadaljevati projekta razžiritve parkirišča 

ob Likozarjevi ulici, kjer smo želeli parkirne površine povečati z nadgradnjo oz. s 

poglobitvijo za eno etažo. Predvidevamo, da bomo zemljišča pridobili do leta 2008. 

 

Kolesarske steze 

V sklopu gradenj kolesarskih stez smo v preteklem letu skladno s sprejetim proračunom 

izvedli dva odseka kolesarskih poti: Čadovlje-Ušlakar in Ilovka-Brdo.   

 

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 

V sklopu investicijskega vzdrževanja smo realizirali plan saj smo izvedli naslednje 

investicije:   

- sanacija plazu v Besnici 

- izgradnja osvetljenega prehoda za pešce v Srednjih Bitnjah, 

- izgradnja osvetljenega prehoda za pešce v Tenetišah, 

- preplastitev Mlaške ceste, 

- izdelava opornega zidu v Goričah, 
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- protizdrsna preplastitev Savske ceste, 

- izgradnja pločnika v Goričah, 

 

Nabrežine 

V sklopu nabrežin smo v preteklem letu izvedli sanacijo usada v Besnici, uredili smo oporni 

zid v Predosljah ter sanirali stopnice v sklopu Jelenovega klanca (proti zlatarni Rangus). 

 

Tomšičeva in Jenkova ulica 

Projekt obnove Tomšičeve in Jenkove ulice , na odseku od Reginčeve ulice do Gasilskega 

trga se je v skladu s planom pričel izvajati po podpisu pogodbe s katero smo pridobili del 

državnih sredstev za obnovo. Investicija se je pričela izvajati v drugi polovici leta 2006, 

dokončana pa bo v prvi polovici leta 2007. Dela so se zaradi ugodnih vremenskih pogojev 

nadaljevala v pričetku leta 2007, tako da bo zamuda, ki je nastala pri pridobivanju državnih 

sredstev, nadoknadena. 

 

Tavčarjeva ulica 

Investicija obnove Tavčarjeve ulice je bila izvedena v letu 2005, v preteklem letu pa je bilo 

izvedeno plačilo arheoloških raziskav. 

 

Reginčeva ulica 

Investicija obnove Reginčeve ulice je bila izvedena v letu 2005, v preteklem letu pa je bilo 

izvedeno plačilo arheoloških raziskav. 

 

Agromehanika - Hrastje 

V letu 2006 smo za potrebe obnove ceste od Agromehanike, ki vodi proti Hrastju, pripravili 

projektno dokumentacijo. Trenutno urejamo problematiko pridobivanja zemljišč, ki so pogoj 

za izvedbo investicije. 

 

Babni vrt – občinska meja 

V  letu 2005 smo v zadnji četrtini leta pričeli z rekonstrukcijo ceste Babni vrt – občinska 

meja. Večji del izkopov se je izvedel že v letu 2005, investicija pa je potekala in se zaključila 

v prvi polovici leta 2006, ko je bila cesta predana v uporabo. 

 

Koroška – Bleiweisova 

V letu 2005 smo na tem projektu po pridobitvi projektne dokumentacije izvedli izbor 

izvajalca del.  Investicija se je zaradi neugodnih zimskih razmer in morebitnega vzporednega 

izvajanja gradnje objekta na območju Kare A, kar bi povzročalo dodatne prometne omejitve, 

prenesla v leto 2006. Odsek od vrha Jelenovega klanca do Slovenskega trga je bil v celoti 

obnovljen v prvi polovici leta 2006. 
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Pot na Jošta 

Za potrebe ureditve ceste Pot na Jošta smo že od leta 2005 izvajali potrebne aktivnost za 

razširitev cestišča in odmik dela vozišča, ki poteka danes ob graščini. V preteklem letu smo v 

skladu z začrtanim planom pridobili potrebno projektno dokumentacijo in izvajali pogajanja 

za pridobitev potrebnih zemljišč. Ker je problematika kompleksna nam do danes kljub 

pomoči predstavnikov krajevne skupnosti  še ni uspelo pridobiti vseh potrebnih zemljišč, ki so 

pogoj za pričetek izvajanja investicije. 

 

Gosposvetska ulica 

Za potrebe obnove Gosposvetske ulice smo v preteklem letu pridobili projektno 

dokumentacijo. Obnova ulice se bo predvidoma lahko pričela konec leta 2007 saj so sredstva 

planirana v razvojnih programih za leto 2008. Obnova ulice bo uredila varno pot pešcem, 

zgrajena bo kanalizacija in vodovod. Prav slednji ima velik pomen pri vodooskrbi in požarni 

varnosti Zlatega polja (območje Zdravstvenega doma in Šolskega centra). 

 

KOMUNALNI PROGRAM 

 

Načrt gradenj komunalnega programa v preteklem letu je vseboval opremljanje stavbnih 

zemljišč s cestnim omrežjem in komunalno infrastrukturo na območjih šolskega centra Zlato 

polje - ekonomska šola in naselja Britof – Vog,  ter gradnje kanalizacijskega omrežja kot 

dopolnitev komunalnega opremljanja naselij z obnovo vodovodnega omrežja ter ulic in cest: 

Primskovo jug II. faza, Kalvarija, Britof II. faza, GZ-3 na območju Kokrice in Mlake, 

Tavčarjeva in Reginčeva ulica, Nazorjeva ulica, Hafnarjeva pot z ureditvijo potoka Trenča, 

zadrževalni bazen Labore in nabavo ter vgradnjo centrifuge za dehidracijo blata v centralni 

čistilni napravi.   

 

Poleg tega smo izvajali investicije na področju urejanja vodnih virov, uredili smo brežino v 

Besnici, sanirali smo nekatera manjša divja odlagališča in uredili nekaj otroških igrišč.  

 

Investicije 

V sklopu investicij in investicijskih transferov smo v preteklem letu  realizirali postavitev 

otroških igral na več lokacijah, med njimi tudi na Drulovki in v Stražišču.  V preteklem letu 

smo tako nadaljevali s prenavljanjem dotrajanih avtobusnih postajališč. Večji izdatki so bili 

izvedeni tudi za potrebe tlakovanja obstoječih pešpoti in zavarovanje zelenih površin s 

stebrički.  Prav tako smo  sofinancirali sanacije divjih odlagališč.  

 

Planina jug 

V letu 2005 je bil sprejet lokacijski načrt, v preteklem letu pa je potekal postopek za 

pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo cestnega omrežja in komunalne infrastrukture. 

Investicija se je pričela izvajati v pričetku leta 2007 in se bo zaključila do konca istega leta. 
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Investicija se je pričela izvajati z zamudo zaradi zakasnitev pri pridobivanju potrebnih soglasij 

in dovoljenj. 

 

Ekonomska gimnazija 

V letu 2005 se projekt izgradnje komunalne in ostale infrastrukture na območju izgradnje 

ekonomske gimnazije ni pričel izvajati, kot je bilo prvotno načrtovano. Investicija izgradnje 

ekonomske gimnazije, i jo je v preteklem letu izvedla država se je iz leta 2005 premaknila v 

preteklo leto, zato je bil logičen zamik izgradnje komunalne infrastrukture, ki jo je zinancirala  

MO Kranj. Investicija izgradnje komunalne infrastrukture je bila zaključena do konca 

proračunskega leta 2006. 

 

Britof-Voge 

Projekt izgradnje komunalne infrastrukture se je zaradi težav pri pridobivanju zemljišč, in 

potrebnih služnosti ter v nadaljevanju tudi ponavljanje razpisa za izbor izvajalca premaknil v 

leto 2005.  Dela so se pričela v juniju 2005 in  izvajala v skladu s sprejetim proračunom in so 

bila večinoma dokončana v letu 2006. V letošnjem letu je potekalo le še urejanje javne 

razsvetljave in telekomunikacijskega omrežja. Z izgradnjo komunalne in ostale infrastrukture, 

ki jo je financirala  MO Kranj so na območju Vog podani pogoji za individualno izgradnjo, ki 

pa že poteka. 

 

Investicijski transferi 

Investicijski transferi so namenjeni javnemu podjetju, ki je v preteklem letu pričelo izvajati 

več projektov.  V sklopu investicij iz naslova transferov javnemu podjetju so se v preteklem 

letu izvajale sledeče investicije: 

- gradnja kanalizacije in vodovoda Britof II. faza, 

- gradnja kanalizacije in vodovoda na območju Kidričeve ulice, 

- gradnja kanalizacije in vodovoda Tomšičeva in Jenkova ulica, 

- gradnja kanalizacije in vodovoda Primskovo jug II. faza, 

- kanalizacija in vodovod Orehek-Drulovka, 

- gradnja kanalizacije in vodovoda Kalvarija, 

- gradnja vodovoda v Cesti na Rupo, 

- urejanje vodnih virov - gradnja vodovoda Jošt in izvedba vrtine 

 

Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč za ureditev struge potoka Trenča v južnem delu 

Stražišča, ki naj bi odvajal meteorne in zaledne vode iz Stražišča na bodoče ponikovalno 

polje, investicija v gradnjo kanalizacije in vodovoda na Hafnarjevi poti ni bila pričeta. Pogoj 

za pričetek investicije je pridobitev potrebnih zemljišč, kjer bo potekalo odvajanje meteornih 

voda do ponikalnega polja na območju južnega dela Škofjeloške ceste. Aktivnosti v zvezi s 

tem se bodo nadaljevale v sklopu priprave lokacijskega načrta, ki bo podlaga za morebitne 

razlastitve zemljišč. 
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TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE 
 

Sredstva takse, ki so bila zbrana v proračun, so bila odvedena javnemu komunalnemu 

podjetju Komunala Kranj d.o.o. za financiranje projekte med katerimi so: 

- kanalizacija Primskovo jug II. Faza 

- kanalizacija GZ-3 

- kanalizacija Britof II. Faza 

- kanalizacija Kidričeva cesta 

 

TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA IN TAL 

 

Sredstva takse so bila vključno s prenosom iz leta 2005 porabljena za  plačilo sledečih   

investicij: 

- ureditev pokrova in rekonstrukcija odlagališča, 

- postavitev zabojnikov za potrebe ekoloških otokov, 

- ureditev odlagalnega polja za azbestne odpadke, 

- zajem in energetska izraba deponijskega plina  

- nakup opreme za ločeno zbiranje odpadkov. 

 

Je pa pri preostanku sredstev do zbrane višine takse potrebno omeniti, da so bila sredstva 

realizirana v celoti, plačilo pa bo izvedeno v letu 2007 in sicer gre za bager nakladač, ki je bil 

dobavljen konec leta 2006. 

 

 

 

                                                                                                            mag. Marko Hočevar 
                                                                                                               Vodja oddelka za  

gospodarske javne službe 
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Datum: 21.03.2007 
 
 
Zadeva :  POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA GRADENJ IN NABAV 

    ZA LETO 2006 ZA PODROČJU DRUŽBENIH JAVNIH SLUŽB 
 
Osnovno izhodišče pri pripravi proračuna 2006 v Oddelku družbenih javnih služb nam je bil i 
načrt razvojnih programov za obdobje 2003-2006, kjer so bile opredeljeni investicijski 
projekti na vseh področjih družbenih dejavnosti, ki naj bi nam prikazali dejansko sliko potreb 
po nujnih investicijskih posegih in usmeritve v novogradnje. Pri pripravi načrtov smo skušali 
slediti predvsem ciljem, ki so bili določeni na podlagi potreb. Prednost smo dali investicijama, 
ki so bile že začete ali načrtovane daljše časovno obdobje ter nujnim investicijskim 
vzdrževalnim delom, da bi preprečili nastajanje morebitne dodatne škode na objektih. 
Vsekakor pa smo načrtovali investicije, po katerih se izkazuje potreba zaradi izboljšanja 
zagotavljanja javne infrastrukture na vseh področjih družbenega življenja, tako na področju 
šolstva, otroškega varstva, kulture, športa, sociale in primarnega zdravstva. Izhodišče nam je 
bilo zagotavljanje pogojev za čim kvalitetnejše življenje na vseh področjih družbenega 
življenja in dela. Zaradi preoptimistično zastavljenih ciljev, povečanja vrednosti investicijskih 
vlaganj in krčenja investicijskih sredstev na račun fiksnih, z zakonom predpisanih obveznosti, 
smo zastavljene cilje korigirali in jih prilagodili razpoložljivim sredstvom. 
Pri posameznih investicijah smo žal deležni le simbolične soudeležbo države in še to le na 
področjih, kjer so bili pravočasno objavljeni razpisi in smo imeli sami pripravljeno vso 
dokumentacijo. Pogosto pa je za pridobivanje državnih sredstev ovira dolgotrajni razpisni 
postopek, mi pa ne moremo prelagati začetka gradnje, medtem ko država ne dovoli začetka 
pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. Največja pomanjkljivost je bila, da nismo zagotovili 
več sredstev za pridobitev projektne dokumentacije, ki je osnova za dosledno načrtovanje in 
zagotavljanje sredstev v načrtih razvojnih programov in s tem zagotavljanje možnosti za 
kandidiranje za državna in evropska sredstva. 
 
IZOBRAŽEVANJE 
Na področju izobraževanja je zakonska naloga občine po Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 12/96 in 23/96), da zagotavlja sredstva za 
investicije, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. Skrbeti moramo za prostorske 
pogoje za izvajanje osnovnošolskega programa in programa glasbene šole, skozi 
ustanoviteljstvo pa imamo obveznosti tudi do izobraževanja odraslih oziroma Ljudske 
univerze. Pri planiranju investicij na področju izobraževanja moramo predvsem upoštevati 
tudi Zakon o osnovnem šolstvu, ki postavlja posebne prostorske pogoje za devetletko in 
seveda obvezo po enoizmenskem pouku. Dejstvo je, da so se z uvedbo devetletke bistveno 
spremenili pogoji za delo v šolah. Problem naše občine je, da je večina šol starih, od 20 let in 
več in so potrebne temeljite obnove, čemur pa zaradi zagotavljanja dodatnih prostorov za 
devetletko nismo mogli slediti potrebam.  

 
MESTNA OBČINA KRANJ 

Oddelek za družbene javne službe 
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 21, fax. 04/ 237 31 67 
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Pojavlja pa se tudi problem neenakomerne zasedenosti šol, tako da nekatere šole razpolagajo 
z viški učilnic, druge pa s pomanjkanjem. Že dosedanje adaptacije so sledile tem trendom. S 
spremembo šolskih okolišev pa smo zagotovili pravne pogoje za enakomernejšo zasedenost 
šol.  
 

Osnovne šole 
Na področju osnovnošolskega prostora smo izvedli načrtovane investicije. Na področju 
nujnega investicijskega vzdrževanja celo bistveno presegli, ker je med letom prišlo do več 
nepredvidenih obnov, s hitrimi intervencijami pa smo preprečili nadaljevanje škode. Pogosto 
pa je bilo potrebno odpravljati napake na podlagi odločb inšpekcijskih služb.  
V okviru amortizacije je bilo šolam razdeljeno 29,486 mio SIT in s prerazporeditvami za 
razna nepredvidena vzdrževalna dela in za zamenjavo izrabljene opreme še 19,326 mio SIT. 
Ker nismo pridobili gradbenega dovoljenja, nismo začeli z izgradnjo telovadnice pri PŠ 
Žabnica, zato smo sredstva prerazporedili na nujna vzdrževalna dela na šolah in za 
zagotavljanje manjkajočih sredstev za sofinaciranje računalniške opreme s katero v 
sodelovanju z Ministrstvo za šolstvo zagotavljamo dobro računalniško opremljanje šol. Vse 
skupaj smo za strojno in računalniško opremljanje v okviru razpisa namenili 15.272 tisoč SIT. 
Ministrstvo za šolstvo in šport je za vso opremo zagotavljalo 50% delež, dejanska vrednost 
pridobljene opreme v okviru razpisa je 30.555 tisoč SIT. Ocenjujemo, da so se v letu 2006 
zelo dobro opremile osnovne šole, ki so bile v prejšnjih letih bolj skromne. Predvsem je 
pomembno, da se v okviru takšnega razpisa zagovorijo znatno nižje cene. 
 

OŠ Franceta Prešerna  
Šola je nabavila snežno frezo. S prerazporeditvijo so bila zagotovljena sredstva za obnovo 
vetrolova in vhodnih vrat v PŠ Kokrica, obnovo ograje in druga vzdrževalna dela. V okviru 
razpisa za računalniško in strojno opremo so pridobili več digitalnih projektorjev, digitalni 
fotoaparat in sedemnajst računalnikov. 
 

OŠ Simona Jenka: 
Za OŠ Simona Jenka je bilo porabljenih 105,9 mio SIT: 25, 3 mio SIT za poravnavo 
obveznosti v zvezi z dograditvijo, ki je bila zaključena konec leta 2005, za obnovo in 
rekonstrukcijo kuhinje 75,5 mio SIT (popolnoma nove elektro in strojne inštalacije, 
prezračevanje, talna in stenska keramika ter vsa nova oprema), za zamenjavo salonitne kritine 
nad telovadnico 4,8 mio SIT ter 0,3 mio za opremo učilnice na prostem za razredno stopnjo 
na objektu pri dislocirani enoti Center. 
Nabavili so tehnično oprem ter učila, opremo za učilnice, popravili ograjo. S prerazporeditvijo 
sredstev smo zagotovili dodatna sredstva za obnovo parketa ter idejne načrte za tehnično 
rešitev adaptacije kuhinje. Šola pa je v okviru razpisa za računalniško in strojno opremo 
pridobila petnajst računalnikov in digitalni fotoaparat. 
 

OŠ Stražišče 
Zamenjana je bila salonitna kritina nad malo telovadnico, ker je močno zamakalo.  
Na PŠ Podblica smo napeljali novo centralno ogrevanje, kar je bistveno izboljšalo pogoje 
pouka, obenem pa smo omogočili preko regionalnih skladov vzpostavitev računalniškega 
opismenjevanja v tem delu občine.  
Izdelati smo dali dodatne projekte za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za telovadnico 
pri PŠ Žabnica (Načrt prometne ureditve in javne razsvetljave) 
Nabavili so različno športno opremo, pohištvo, zamenjaia radiatorje in opravili druga 
vzdrževalna dela. Sanirano je bilo 300 m2 strehe. S prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili 
še dodatna sredstva za sanacijo kanalizacije na matični šoli, ureditev garderobnih omaric, 
delno obnovo parketa, temeljitejša vodovodno inštalaterska vzdrževalna dela. V okviru 
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razpisa za računalniško in strojno opremo je šola pridobila sedem digitalnih projektorjev, 
devetindvajset računalnikov in sedem digitalnih fotoaparatov. 
 

OŠ Predoslje: 
Sanirana oz. zamenjana je bila salonitna kritina nad delom šole, kjer je bil do lani vrtec.  
Nabavljene so bile garderobne omarice, s prerazporeditvijo pa smo zagotovili dodatna 
sredstva za izgradnjo nadstreška prizidka. V okviru razpisa za računalniško in strojno opremo 
pa je šola pridobila digitalna projektorja, prenosni računalnik, videokonferenčno dvorano, več 
zmogljivejših računalnikov in digitalni fotoaparat. 
 

OŠ Stane Žagar: 
Na OŠ Staneta Žagarja smo s postavitvijo zapore pri igrišču preprečili vstop vandalom z 
motorji.  
Zamenjali so del šolsko opremo – omare, mize, stole, učno opremo (projektor in projekcijsko 
platno in računalniško opremo), s prerazporeditvijo sredstev pa smo zagotovili še dodatna 
sredstva za obnovo parketa v telovadnici in drugih prostorih. Šola pa je v okviru razpisa za 
računalniško in strojno opremo pridobila deset računalnikov, digitalni fotoaparat in digitalni 
projektor. 
 

OŠ Orehek: 
Za potrebe učencev s posebnimi potrebami je bila vgrajena nova dvižna ploščad. Z izdelavo 
projektov preureditve kotlovnice smo šoli pridobili vso potrebno dovoljenja za pridobitev 
uporabnega dovoljenja.  
Šola je za svoje potrebe uredila prostore, s katerimi je do nedavnega posedovala KS Orehek 
Drulovka. S prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili sredstva za dograditev zapiral na vratih 
kotlovnice in obrtniška dela za preureditev računalniške učilnice ter sredstva kot pomoč pri 
obnovi trajno poškodovane raznovrstne opreme ob vlomu v šolo v prvi polovici leta. Šola pa 
je v okviru razpisa za računalniško in strojno opremo pridobila več digitalnih diaprojektorjev, 
20 računalnikov ter tri digitalne fotoaparate.  
 

OŠ Matije Čopa 
Na šoli so zamenjali iztrošeno premo učilnic ter nabavili različna tehnična sredstva. S 
prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili dodatna sredstva za obnovo fasade, obnovo tal v 
telovadnici in ureditev atletske steze na zunanjem igrišču. V okviru razpisa za računalniško in 
strojno opremo so pridobili petnajst računalnikov. 
 

OŠ Jakoba Aljaža 
Nadgradili so alarmni sistema, popravili mize in stole, nadgradili strešna okna v bazenu, 
obnovili javno razsvetljavo okoli šole, delno popravilo in zamenjavo ograje ter računalniško 
opremo S prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili dodatna sredstva za interventno popravilo 
bazenske školjke, delno obnovo fasade, popravilo oken in sanacijo celotne ograje. Šola pa je v 
okviru razpisa za računalniško in strojno opremo pridobila petnajst računalnikov in 
videokonferenčno dvorano. 
 

OŠ Helene Puhar 
Nabavili so ortopedske pripomočke, pohištveno opremo in uredili notranje in zunanje 
varovanja objekta. S prerazporeditvijo smo zagotovili obnovo sanitarij in druga nujna 
vodovodno inštalaterska dela v stavbi. Šola pa je v okviru razpisa za računalniško in strojno 
opremo pridobila digitalni projektor ter več osebnih računalnikov.  
 

Glasbena šola 
Šola je nabavila inštrumente, računalniško in programsko opremo.  
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Ljudska univerza 
Sredstva so bila porabljena za računalniško opremo. S prerazporeditvijo sredstev pa smo 
zagotovili sredstva za ureditev požarne varnosti, v skladu z odločbo inšpekcije. 
 
OTROŠKO VARSTVO 
Zaradi visokega deleža sredstev, ki jih mora po zakonu občina zagotavljati za otroško varstvo, 
že več let nismo vlagali v temeljito obnovo vrtcev, ker načrtovana sredstva ne zadoščajo niti 
za nujna vzdrževalna dela in odpravo pomanjkljivosti, ki jih naložijo pristojne inšpekcijske 
službe. Vsi objekti so namreč stari in so potrebni popolne obnove, zato bo v prihodnjih letih 
potrebno nameniti bistveno več sredstev v obnovo zastarelih objektov. 
 

Kranjski vrtci 
Sredstva so bila porabljena za obnovo ravne strehe v vrtcu Najdihojca, za adaptacijo kuhinje v 
vrtcu Biba, za preureditev sanitarij v vrtcu Živ Žav, za zamenjavo peči v vrtcu Čira Čara, za 
adaptacijo fasade v vrtcu Najdihojca, za obnovo parketov v igralnicah, za ureditev 
garderobnih omaric in za odpravo nepravilnosti na podlagi odločb inšpekcijskih služb 
Planirana sredstva na proračunski postavki niso zadostovala za plačilo vseh obveznosti, zato 
so bile opravljene prerazporeditve sredstev v okviru programa otroško varstvo.  
 

VVE pri osnovnih šolah 
V vrtcu pri OŠ Predoslje so bila vgrajena dodatna vrata v novih prostorih vrtca ter zgrajen 
nadstrešek, s čimer smo preprečili zamakanje ob nalivih. 
 

Vrtec Čira Čara 
Jeseni je bilo na podlagi gradbene inšpektorice porušeno gospodarsko poslopje pri vrtcu Čira 
Čara. Pridobiti je bilo potrebno projektno dokumentacijo za rušenje. Ker sredstva niso bila 
planirana je bila opravljena prerazporeditev is telovadnice Žabnica in znotraj programa. 
Podrto je bilo tudi drevo za vrtcem, ki je ogrožalo varnost otrok. 
 

Vrtec Ostržek Trstenik 
Sredstva iz sklada proračunske rezerve za naravne nesreče smo namenili za odpravo posledic 
požara v vrtcu Ježek na Trsteniku. Za obnovo prostorov so se sredstva namenila KS Trstenik 
(10 mio SIT)  ter Kranjskim vrtcem za nakup nove opreme (1,5 mio SIT). 
 
KULTURA 
Na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in ustanovitvenih aktov javnih 
zavodov smo zagotovili osnovne prostorske pogoje za delovanje javnih zavodov Prešernovo 
gledališče Kranj, Gorenjski muzej in Osrednja knjižnica Kranj. S sklenitvijo pogodbe o 
nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj smo storili korak k cilju, da tudi knjižnici 
zagotovimo nove prostore, katera sedaj deluje v premajhnih in v celoti najetih prostorih.  

S ciljem oživljanja in zaščite starega mestnega jedra smo nadaljevali z sanacijo mestnega 
obzidja med gradom Khislstein in lovskim dvorcem ter kupili zemljišče ob obzidju za namen 
prezentacije arheoloških najdb. Začeli smo s pripravo projektne dokumentacije za obnovo 
Prešernovega gledališča. Območni izpostavi JSKD smo zaradi spremenjene namembnosti 
zgradbe Sejmišče 4 priskrbeli nove prostore na Glavnem trgu 7 in jih tudi primerno obnovili. 
Na področju investicij smo sofinancirali tudi obnovo cerkva in spominskih obeležij ter 
poskrbeli za popravilo ograje Prešernovega gaja, ki so jo poškodovali vandali. 

Mestno obzidje in Lovski dvorec 
Nadaljevali smo obnovitvena dela na mestnem obzidju. Začeli smo sanacijo zidu med 
Lovskim dvorcem in gradom Khislstein. Zaradi stabilnosti dejansko bolj ogroženega lovskega 
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dvorca smo začeli s sanacijo temeljev dvorca, z obnovo konkretnega odseka zidu pa bomo 
začeli v letu 2007. Izvedene so bile tudi arheološke raziskave in postizkopavanja. Zaradi 
odločbe gradbene inšpektorice je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za sanacijo 
Lovskega dvorca, ki meji na mestno obzidje. Istočasno so bila potrebna dodatna arheološka 
izkopavanja. 
Izveden je bil investicijski nadzor za sanacijo Lovskega dvorca in mestnega obzidja, izdelan 
izvedbeni načrt za sanacijo obzidja južno od Lovskega dvorca in načrt za sanacijo temeljev 
dvorca.  
Za potrebe zaščite in predstavitev arheoloških najdb je bila odkupljena parcela v velikosti 
300m2ob mestnem obzidju (na Knedlovem vrtu)  
 

Prešernov gaj 
Sredstva so bila porabljena za popravilo ograje, ki so jo poškodovali vandali.  
 

Obnova cerkva 
Sredstva so bila prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije za sofinanciranje Obnove 
cerkve sv. Primoža na Jamniku, Janeza Krstnika v Spodnji Besnici, zvonov v cerkvi Sv. 
Štefana na Suhi. V parku ob cerkvi na Primskovem je bila opravljena ograditev in zasaditev 
rastlinja. 
 

Spominska obeležja 
Postavljena je bila spominska plošča Tigrovca Justu Godniči,  
V skladu s sklepom Sveta MOK je bil izdelan doprsni kip Rudija Šelige, ki je postavljen v 
spodnjem fojeju Prešernovega gledališča. 
Na kranjskem pokopališču je bil obnovljen spomenik NOB.  
 

Nakup prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj 
Podpisana je bila pogodba o nakupu prostorov knjižnice v poslovni zgradbi Globus in 
poravnan prvi obrok kupnine Do večjega odstopanja od planiranih je prišlo, ker je bilo v 
skladu s pogodbo o nakupu prostorov za OKK dogovorjen v letu 2006 le prvi obrok kupnine 
zaradi zakasnitve podpisa pogodbe. Sredstva so bila porabljena tudi za odvetniške storitve za 
izdelavo razpisne dokumentacije za nakup knjižnice s pogajanji. 
 

Glavni trg 7 – prostori OI JSKD 
Za potrebe območne izpostave JSKD, ki se je preselila iz Sejmišča 4, so bili preurejeni 
prostori v 1. in 2. nadstropju, ki jih je MOK prevzela v večletni najem od podjetja Tekstil 
Ljubljana.  
 

Obnova in rekonstrukcija Prešernovega gledališča 
Začeli smo s pridobivanjem potrebne dokumentacije, ki bo osnova za pridobitev projektov, na 
osnovi katerih bomo obnovili in rekonstruirali gledališče, ki bo omogočalo izvedbo 
gledaliških, komornih in pevskih programov. 
Izdelana je bila programska in projektna naloga, ki vsebuje gradbene smernice in izbor 
materialov, smernice elektroenergetske inštalacije, telekomunikacij, strojnih inštalacij in 
strojne opreme,smernice odrske tehnologije in požarne smernice. Izdelan je bil elaborat 
geotehničnih raziskav, geodetski načrt in posnetek, digitalni posnetek obstoječega stanja in 
posnetek podzemnih rovov. Pridobljena je bila lokacijska informacija, I.del 
kulturnovarstvenih pogojev s strani ZVKD, načrt parcele (mapna kopija). 
Izvedeno je bilo javno naročilo za pridobitev treh arhitekturnih preverb za umestitev 
gledališča v prostor, s čimer smo dobili tri možne rešitve, ki bodo pripomogle k dopolnitvi 
projektne naloge in izvedbi javnega natečaja za izbiro projektanta obnove in rekonstrukcije 
gledališča.  
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Prešernovo gledališče 
Sredstva so bila porabljena za nakup zvočnikov, stojal, prenosnega regulatorja scenske 
razsvetljave, pralni stroj, praktikablov, kablov, halogen korita z zaslonko, steklom mrežo in 
filtrom, usmerjevalnika Liksys, tiskalnika HP Laserjet, izdelavo zaves na stranskih rokah in 
izdelavo zadnjih črnih odrskih zaves. 
 

Osrednja knjižnica Kranj 
Sredstva so bila porabljena za nakup termalnega tiskalnika, nakup video in foto opreme, stroja 
za zavijanje knjig, nakup Mac Book Pro 15'', nakup 3 lim in druge računalniške opreme. 
 

Pihalni orkester MOK – nakup inštrumentov 
Sredstva so bila porabljena za nakup bas pozavne in torb za rogove, električne kitare, 
klavinove in saksofona, nakup bas klarineta in drugega potrošnega glasbenega materiala ter za 
popravilo trobente. 
 

 
ŠPORT 
Na osnovi Zakona o športu, Nacionalnega programa športa in letnega Programa športa v 
Mestni občini Kranj smo zagotavljali osnovne pogoje za delovanje Zavoda za šport, ki 
upravlja s športnimi objekti v lasti Mestne občine Kranj in s sofinanciranjem športnih društev 
uresničili glavni cilj, saj smo s tem populaciji športno aktivnega prebivalstva, otrokom in 
mladini omogočili v večji meri vse vrste športne dejavnosti, tako rekreativnega, množičnega, 
kakovostnega kot tudi vrhunskega športa. 
Nad baliniščem v Športnem centru Kranj smo postavili streho kar omogoča izvajanje 
aktivnosti tudi ob slabem vremenu in dovoljuje organizacijo tekmovanj na državni ravni. S 
popolno obnovo rokometnega igrišča v Športnem parku Stražišče smo zagotovili 
večnamenskost igrišča, kar bo omogočalo aktivnosti tudi drugim športnim panogam (hokej na 
rolerjih, košarka, rokomet, mali nogomet ipd.). Ker pa je v neposredni bližini tudi šola bo 
igrišče lahko uporabljala tudi šolska mladina.  

Nerealizirana pa ostaja obnova in rekonstrukcija glavne tribune atletskega in nogometnega 
stadiona, ker so strokovne in finančne analize pokazale, da bi bilo veliko bolj smotrno in 
racionalno pristopiti k nadomestni gradnji. 

Športni center Kranj 
Sredstva so bila preko Zavoda za šport namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov v okviru Športnega centra Kranj.Za ureditev atletskega metališča se je izdelal oporni 
zid, na tribuni so bili montirani vetrolovi in zagotovljena večja električna moč. Zaščitili so se 
tudi reflektorji in montirala stropna mreža, ki onemogoča dostop pticam. Na glavnem 
nogometnem igrišču je bilo izvedeno žlebičkanje in verdikiranje. Za potrebe športnikov 
atletov se je nabavila atletska blazina za skok v višino s palico in varovalna kletka zanjo. 
Opravljena je bila računalniška povezava z upravno stavbo Zavoda za šport Kranj. 
 

Obnova tribune atletskega in nogometnega štadiona 
Do obnove 1. faze tribune na atletskem in nogometnem stadionu v Športnem centru ni prišlo, 
ker je bilo zaradi zahtev licenčnih kriterijev Nogometne zveze Slovenije potrebno narediti 
popravke projektov. Na podlagi raziskav ZRMK Ljubljana in izdelane primerjalna analiza 
stroškov se je pokazalo, da je odločitev o novogradnji racionalnejša, zato z obnovo nismo 
začeli, kljub temu, da je bil na podlagi javnega naročila že izbran izvajalec del obnove 1. faze 
projekta. 
 

Športna dvorana Planina 
Dobavljen in montiran je bil hladilni register ter izdelana zasilna razsvetljava. 
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Drugi športni objekti 
V športnem parku Stražišče je bil na prostoru rokometnega igrišča zgrajeno novo igrišče za 
in-line hokej, rokomet, košarko in druge športe. V letu 2007 se bo izgradnja zaključila z 
dodatno preplastitvijo. 

Nad baliniščem v Športnem centru Kranj smo postavili streho, pred zaključkom je tudi 
izgradnja večnamenskega igrišča v Športnem parku Stražišče. 

Na nogometnem igrišču v Tenetišah in v Kokrškem logu se je izvedlo peskanje, sredstva pa 
so se namenila tudi za dokončanje nogometnega igrišča v Športnem parku Zarica. Izvedla se 
je tudi montaže strehe nad baliniščem Balinarskega kluba Center. 
 

Skakalnica Bauhenk 
Zagotovili smo dodatna sredstva za dokončanje skakalnice v Državnem panožnem nordijskem 
centru na Gorenji Savi. Preostanek sredstev za vzpostavitev skakalnice za potrebe izvedbe 
najzahtevnejših prireditev pa sta prispevala Smučarska zveza Slovenije in smučarski klub 
Triglav s sponzorji. 
 

Nakup zemljišč 
Realiziran je bil dokup zemljišča okoli športnega igrišča v Hrastjah, ki ni bil realiziran v letu 
2005, zato so se sredstva prenesla v proračun za leto 2006. Dokupili smo tudi zemljišče v 
Skakalnem centru Gorenja Sava.  
 
SOCIALA 
Finančne obveznosti lokalne skupnosti so na področju socialnega varstva opredeljene v 
Zakonu o socialnem varstvu. Ker je na Planini, kjer je trenutno ljudska kuhinja in Center za 
odvisnost predvidena stanovanjska gradnja, smo izdelali načrte za premestitev obeh 
programov v objekt Sejmišče 4, ki pa ga je potrebno popolnoma prenoviti. Zato smo izdelali 
programsko in projektno nalogo za dva sklopa štirih programov. En sklop bo zavzemal Center 
za odvisnost s stanovanjsko skupino, drugi del pa ljudsko kuhinjo z zavetiščem za brezdomce, 
ki ga Kranj kot ena od redkih mestnih občin še nima.  
Zagotavljali smo prostorske pogoje za izvajanje programa Škrlovc in Varna hiša, Domu 
upokojencev Kranj pa sofinancirali projekte za izgradnjo večnamenskega polkrožnega 
prizidka, ki bo omogočal boljše pogoje tudi za izvajanje programa Pomoči na domu, ki ga 
izvaja Dom upokojencev.  
 

Sejmišče 4 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za 
rekonstrukcijo objekta Sejmišče 4 v Kranju. Za obstoječi objekt čakamo na gradbeno 
dovoljenje za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti iz obstoječega poslovno 
stanovanjskega objekta za potrebe zavetišča za brezdomce in ljudske kuhinje ter za izvajanje 
programov Centra za odvisnost.  
 

Škrlovc Dnevni center za mlade in družine 
Za izgradnjo objekta Tomšičeva 34 in Škrlovec 2 v letu 2006 ni bilo porabljenih planiranih 
sredstev, ker so bila izvedena dela opravljena na račun reklamacije, dodatna dela pa bodo 
izvršena spomladi 2007. 
Sredstva so bila porabljena za nabavo in montažo senčil na Škrlovcu, ostala oprema pa je bila 
naročena jeseni in bo dobavljena šele v januarju.  
 

Varna hiša 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje Varne hiše Gorenjske, za dokončanje 
začetih del iz leta 2005 (dvorišče, ograja), brušenje in lakiranje parketa v treh prostorih, 
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zamenjavo starih notranjih vrat s podboji in adaptacijo kuhinje. Sredstva so zagotovile vse 
občine Gorenjske, pri tem je bil delež Mestne občine Kranj v višini 26,78%. 
 

Dom upokojencev Kranj 
Sredstva v višini 15 mio SIT so bila porabljena za pridobitev vse potrebne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo večnamenskega polkrožnega prizidka ob 
kuhinji Doma upokojencev Kranj. Z izgradnjo večnamenskega prostora ob obstoječi kuhinji 
Doma upokojencev Kranj se bo pridobilo jedilnico za starejše občane Kranja z dietno 
prehrano; poseben prostor za razvoz hrane; večnamensko dvorano za razne prireditve, 
proslave in srečanja za starejše občane Kranja; bife in sanitarije ter prostore za pomoč in 
svetovanje ter pripravo na starost. 
 

 
ZDRAVSTVO 
MOK je dolžna zagotavljati sredstva za izvajanje primarnega zdravstva. Po več desetletnih 
prizadevanjih je bil končno občankam in občanom Kranja predan v uporabo nov prizidek 
Zdravstvenega doma Kranj, kjer je med drugim svoje prostore dobila Služba nujne 
medicinske pomoči in patronažna služba. S to investicijo je Mestna občina Kranj uspešno 
združila javne in zasebne interese na področju zdravstva. S tem je bilo poleg ANMP in 
patronažne službe na enem mestu zagotovljenih tudi več drugih ambulant, predvsem 
zobozdravstvenih ter največji diabetološki center v Evropi. S tem omogočamo večjo ponudbo 
in višji standard zdravstvenih storitev v občini. 
 

Prizidek ZD Kranj – Ambulanta nujne medicinske pomoči 
Sredstva so bila porabljena za dokončanje prizidka k zdravstvenemu domu v Kranju. 
Gradbeno obrtniška dela so bila opravljena v večini že v letu 2005, plačila pa so zapadla še v 
leto 2006. Gradnja Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj se je začela v mesecu decembru 
2004 in zaključila januarja 2006. V prizidku je dobila nove prostore služba nujne medicinske 
pomoči z reševalno postajo, patronažna služba, preventiva, vodstvo ZD in Bolnišnica za 
ginekologijo in porodništvo kot nadomestne prostore. Ostale prostore so kupili zasebniki s 
področja zdravstva. 
Na kontu študije o izvedljivosti projektne dokumentacije so bila sredstva porabljena za plačilo 
stroškov vodenja strokovnega inženiringa in izdelave načrtov etažnih lastnikov ter stroški 
pridobitve uporabnega dovoljenja.  
 
 
         Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.polit. 
      Vodja Oddelka za družbene javne službe 
 
 
 


