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MESTNA OBČINA KRANJ 

OBČINSKA UPRAVA  
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 

 
Številka: 410-0103/2007 - 2 
Datum: 27.07.2007 
 
 
SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV V OBDOBJU JANUAR – 
JUNIJ 2007 PO UPORABNIKIH 
 
 
01 MESTNI SVET  

0101 Politični sistem 
01019001 DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA 

   100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE IN LISTE 
 

Politične stranke in lista na podlagi prejetih glasov na volitvah leta 2006 prejemajo mesečne 
dotacije iz postavke 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 
 

   100301 SEJNINE, NAGRADE, PRIZNANJA 
 

Sredstva na postavki 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena za izplačilo sejnin 
članom Sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles Sveta.  
 

101301 SVETNIŠKE SKUPINE 
 

1. Poročilo o realizaciji izdatkov finančnega načrta  
 

Finančna sredstva na kontu Pisarniški material in storitve so bila porabljena za nabavo 
pisarniškega materiala, na kontu Založniške in tiskarske storitve za tisk vabil, kuvert, dopisov, 
vizitk. Iz konta Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura so bila sredstva porabljena za 
naročnine na razne časopise, na kontu oglaševalske storitve pa za objave v Kranjčanki.  Iz 
konta Računalniške storitve so bila do marca  porabljena sredstva za uporabo paketa IUS 
INFO. Povečali so se izdatki za reprezentanco in za konto Drugi splošni material in storitve, v 
okviru katerega so bila sredstva porabljena za udeležbe na seminarjih. 
V okviru kontov Električna energija, Poraba kuriv in stroški ogrevanja, Voda in komunalne 
storitve so bila finančna sredstva porabljena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, 
vode. Na kontu Telefon, teleks, faks, elektronska pošta je bila poraba za stroške telefonskih 
kartic za mobilne telefone in interneta (priključek T2), na kontu Poštnina in kurirske storitve 
pa za poštne storitve. 
V okviru konta Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov ni bilo porabe, del sredstev pa je bil 
prerazporejen na konto Najemnine in zakupnine za poslovne objekte. 
Finančna sredstva na kontu Najemnine in zakupnine za poslovne objekte so bila porabljena za 
najem poslovnih prostorov, na kontu Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pa za 
plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. 
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Na kontu Plačila za delo preko študentskega servisa, so bila sredstva porabljena za plačilo 
dela preko študentskega servisa. 
V okviru konta Drugi operativni odhodki ni bilo porabe, so pa bila sredstva prerazporejena na 
konto Najemnine in zakupnine za poslovne objekte. Najemnino za poslovne prostore plačuje 
šest od devetih svetniških skupin. 
 

Finančna sredstva na kontu Investicijski transferi so bila porabljena za nakup računalniške 
opreme – prenosnega računalnika in digitalnega fotoaparata. 
 
2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v finančni načrt, plačilu neporavnanih obveznosti in 
    prerazporeditvah  
 

Iz kontov Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, Telefon, teleks, faks, elektronska 
pošta, Poštnina in kurirske storitve, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in Drugi 
operativni odhodki so se sredstva prerazporedila na konto Najemnine in zakupnine za 
poslovne objekte, ker najemnino za poslovne prostore plačuje šest od devetih svetniških 
skupin in na konta Izdatki za reprezentanco in Drugi splošni material in storitve. 
 

 
02 NADZORNI ODBOR  

0203 Fiskalni nadzor 
02039001 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA 

100303 MATERIALNI STROŠKI – NADZORNI ODBOR 
 

Večino realizacije postavke predstavljajo stroški sejnin Nadzornega odbora.  
 

 
03 ŽUPAN  

0101 Politični sistem 
01019003 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV 

   100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN 
 

V planu in realizaciji postavke so zajeti materialni stroški župana (vključno s podžupanoma) 
kot neposrednega uporabnika proračuna. Postavka vključuje tudi stroške komisij, ki jih 
imenuje župan. 
 

100304 PLAČE ŽUPANA 
 

Postavka vključuje sredstva za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov župana (tudi 
obveznosti do prejšnjega). Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva, kljub povečanju s 01.07. 
in poračunu, zadoščala za poplačilo vseh obveznosti do konca leta. 
 

100305 PODŽUPANI 
 

Realizacija na postavki zajema poravnane obveznosti po mandatnih pogodbah do vseh 
podžupanov ter druge osebne prejemke povezane z delom podžupanov. 
 
 
04 OBČINSKA UPRAVA 
 
0401 KABINET ŽUPANA 
 0302  Mednarodno sodelovanje in udeležba 
  03029002 Mednarodno sodelovanje občin 
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100403 MEDNARODNO SODELOVANJE 
V okviru krepitve mednarodnih stikov ostajajo planirana sredstva v prvi polovici leta 2007 
neporabljena, ker so stroške potovanj župana v tujino pokrili bodisi organizatorji ali gostitelji. 
Sicer se je župan skupaj s sodelavci januarja udeležil obiska na Norveškem v okviru 
regionalnega projekta Sejem bil je živ, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega 
mehanizma, prve dni marca pa se je odzval vabilu pobratene občine Novi Sad na prireditve ob 
njihovem občinskem prazniku. 

V drugi polovici leta lahko pričakujemo redna povabila iz pobratenih in prijateljskih občin na 
njihove tradicionalne prireditve, ki se jih bodo župan oziroma delegacije iz Mestne občine 
Kranj udeležili po lastnem preudarku. Pri stroških prevozov v tujino bomo še naprej 
upoštevali načelo gospodarnosti in za krajše relacije uporabljali službena vozila. 
 

0403  Druge skupne administrativne službe 
  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

100501 PROTOKOL 
V prvi polovici leta je bilo v okviru postavke porabljenih skoraj tri četrtine (71,87%) 
planiranih sredstev. Polovico porabljenih sredstev predstavljajo stroški za izvedbo 
protokolarnih opravil ob občinskem prazniku in za sprejeme v decembru. Decembra in v prvi 
polovici tekočega leta je bilo tudi več voščil občankam, ki so praznovale 100. rojstni dan. 
Precejšen delež porabe predstavlja nabava protokolarnih daril, med njimi večje količine 
Kranjskega spominka 2006 »Kranjske vedute«. Med manjšimi protokolarnimi dogodki so bili 
pogostitev otroškega parlamenta, pogostitev skupščine Skupnosti občin Slovenije, sprejem 
športnikov padalcev po uspehu na svetovnem prvenstvu, sprejem župana ob srečanju 
glasbenih šol Gorenjske, sprejem ob pripravah na predsedovanje Slovenije EU in pogostitev 
na sprejemu ob frankofonskem dnevu. Pri oglaševalskih storitvah so zajeti stroški objave 
voščil v decembru in prvomajske čestitke, pri avtorskih honorarjih izdelave svečanih listin in 
pri plačilu prek študentskega servisa stroški nastopov v okviru kulturnega programa na 
sprejemih.  

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v okviru postavke zadostovala za izvedbo potrebnih 
protokolarnih opravil, morebitno pomanjkanje sredstev na posameznem podkontu pa bomo 
reševali s prerazporeditvijo sredstev v okviru postavke z manj obremenjenih podkontov. 
 

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE 
Dobra četrtina porabe (28,58%) od načrtovanih sredstev na tej postavki predstavlja stroške 
izvedbe prireditev, ki jih organizira Mestna občina Kranj, in deloma pokritje materialnih 
stroškov izvedbe prireditev v soorganizaciji z zunanjimi izvajalci. 47% porabljenih sredstev 
predstavljajo stroški, vezani na izvedbo prireditev ob občinskem prazniku decembra. Preostali 
del porabe predstavljajo stroški izvedbe naslednjih prireditev (reprezentanca ter splošni 
material in storitve): odprtje razstave ob kulturnem prazniku s sprejemom delavcev v kulturi, 
podelitev priznanj športnikom 2006, sodelovanje pri izvedbi slovesnosti ob obletnici poboja 
partizanov na Planici nad Crngrobom in sodelovanje pri odprtju jubilejnih razstav Lojzeta 
Spacala. Založniške in tiskarske storitve zajemajo stroške tiska oziroma dotiska protokolarnih 
map, vrečk, dopisov in kuvert. Stroški oglaševalskih storitev se nanašajo na objave ob 
občinskem prazniku decembra. V stroških avtorskih honorarjev je zajeto vodenje prireditev in 
izvedba kulturnih programov, prevozni stroški pa se nanašajo na prevoze pihalne godbe za 
potrebe prireditev. Pomanjkanje sredstev na podkontu »splošni material in storitve« smo 
reševali s prerazporeditvijo sredstev v okviru postavke. 
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Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v okviru postavke zadostovala za izvedbo 
tradicionalnih (spominska slovesnost ob obletnici bazoviških žrtev, odprtje dveh razstav v 
galeriji v občinski hiši) in priložnostnih prireditev (odprtja pomembnejših infrastrukturnih 
objektov, kjer je investitor občina) v drugi polovici leta oziroma prireditev, kjer bo občina 
soorganizator (Kranfest, jazz delavnice, odprtje večnamenske dvorane s pokrito ledeno 
ploskvijo in podobno). 

0601  Delovanje na področju lokalne samouprave 
  06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

100404 SKUPNOST SLOVENSKIH OBČIN 
Skupnosti slovenskih občin plačujemo članarino dvakrat letno. Polovico smo jo poravnali v 
prvem polletju; neporabljena načrtovana sredstva bodo zadostovala za poravnavo drugega 
dela obveznosti iz tega naslova. 

0603  Dejavnost občinske uprave 
  06039001 Administracija občinske uprave 

100405 MATERIALNI STROŠKI – MEDOBČINSKO IN 
MEDNARODNO SODELOVANJE 

Poraba sredstev za materialne stroške, povezane z obiski tujih delegacij v Mestni občini 
Kranj, je v prvi polovici leta praviloma manjša kot v drugi, ker so večji dogodki (Kranfest, 
občinski praznik), na katere vabimo pobratene in prijateljske tuje občine, v drugi polovici leta. 
Prav tako stroški tradicionalne izmenjave mladih med Mestno občino Kranj in francoskim La 
Ciotatom nastanejo v juliju. Četrtina skupaj porabljenih sredstev (od skoraj 18% vseh 
porabljenih sredstev) na tej postavki predstavlja kritje stroškov za obisk tujih delegacij ob 
občinskem prazniku v decembru (nastanitev, izvedba spremljajočega programa samo za tuje 
goste). Ostalo porabo predstavljajo: 

- reprezentančni stroški ob obisku gostov iz italijanske Ravene v okviru krepitve vezi 
med pokrajinami v okviru projekta, ki ga v sodelovanju z nekaj gorenjskimi občinami 
vodi BSC Kranj; 

- reprezentančni stroški ob podpisu listine o sodelovanju z Občino Grožnjan pri izvedbi 
poletnih jazz delavnic; 

- stroški pogostitve ob sprejemu udeležencev mednarodnega projekta za mladino 
Grundtvik; 

- delno plačilo po podjemni pogodbi za vodenje skupine dijakov v La Ciotat po 
programu izmenjave. 

Pomanjkanje sredstev na podkontu »avtorski honorarji« smo reševali s prerazporeditvijo v 
okviru postavke. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v okviru postavke zadostovala za 
izvedbo predvidenih in posameznih nepredvidenih (v manjšem obsegu) obiskov tujih gostov 
župana in občinske uprave. Prav tako gre pričakovati, da bo združenje zgodovinskih mest 
članarino zaračunalo v drugi polovici leta.  

 
0402 ODDELEK ZA TEHNIČNE ZADEVE 

0603 Dejavnost občinske uprave 
06039001 Administracija občinske uprave 

Finančna sredstva so namenjena administraciji občinske uprave in bodo v globalu porabljena 
v skladu s sprejetim proračunom. Realizacija bo višja pri izdatkih za strokovno izobraževanje 
zaposlenih, računalniških storitvah in storitvah informacijske podpore uporabnikom. Potrebna 
dodatna finančna sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvijo znotraj glavnega programa. 
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100203 OBČINSKA UPRAVA – MATERIALNI STROŠKI 
402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala, knjig in strokovne literature, za 
plačilo računalniških storitev in storitev informacijske podpore uporabnikom, plačilo 
založniških, tiskarskih in oglaševalskih storitev ter zdravniških pregledov. Finančna sredstva 
so bila planirana tudi za plačilo stroškov telefona, poštnine, dela preko študentskega servisa, 
tekočega vzdrževanja počitniških objektov in izdatkov v zvezi s strokovnim izobraževanjem 
in službenimi potovanji zaposlenih. Finančna sredstva so bila delno porabljena v prvi polovici 
leta, ostala pa bodo realizirana v tretjem oziroma četrtem kvartalu 2007. 
 

6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

Finančna sredstva omogočajo razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave in bodo porabljena v skladu s sprejetim proračunom. Zaradi 
spremembe kontnega plana se bodo sredstva s kontov tekoče vzdrževanje licenčne 
programske opreme, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in najem strojne 
računalniške opreme prerazporedila na druga konta v okviru glavnega programa. 
 

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA 
402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so bila predvidena za plačilo stroškov električne energije, plačilo storitev čiščenja 
poslovnih prostorov in varovanja zgradbe MOK, ogrevanja, vode, stroškov povezanih z 
voznim parkom Mestne občine Kranj. Sredstva so bila predvidena tudi za tekoče vzdrževanje 
in zavarovanje poslovne stavbe MOK, strojne računalniške, licenčne programske in druge 
opreme. Najemniki poslovnih prostorov v stavbi MOK nam povrnejo sorazmerni del 
obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda 
…) glede na zasedenost v stavbi MOK. Sredstva so bila delno porabljena v prvi polovici leta, 
ostala pa bodo realizirana v tretjem oziroma četrtem kvartalu 2007. 
 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 
Cilj omenjenega programa je zagotoviti uspešno varstvo ljudi, premičnega in nepremičnega 
premoženja v lokalni skupnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter usposobiti in 
opremiti enote CZ, štab CZ, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v Gasilski zvezi 
MOK ter Javni zavod gasilsko reševalne službe MOK za področje dela zaščite in reševanja 
kot ga prepisujejo 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). 
 

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih 

190501 CIVILNA ZAŠČITA 
402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so namenjena izdatkom za reprezentanco, uniforme in službeno obleko, drobno 
orodje in naprave, električno energijo, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije 
za motorna vozila. 
Sredstva za tekoče vzdrževanje druge opreme so namenjena za servisiranje in vzdrževanje 
zaklonišč ter sistema javnega alarmiranja siren. Uporaba sredstev poteka v skladu z načrtom, 
tako, da bo ob koncu proračunskega leta dosežena 100% realizacija. 
Sredstva za druge operativne odhodke bodo realizirana v skladu s programom, ki ga izvajajo 
enote CZ pri MŠ CZ MOK. 
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412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Finančna sredstva so bila na podlagi predloženega programa enot pri MŠ CZ MOK in na 
podlagi pogodb prenesena na same enote. Namenjena so rednemu in tekočemu usposabljanju 
članov posameznih enot. 
Finančni načrt 190501 CIVILNA ZAŠČITA bo realiziran brez popravkov oziroma drugih 
ukrepov znotraj proračuna. 
 

07039002 Protipožarna varnost 
190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV 

412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Sredstva bodo v drugem polletju namenjena PGD v MOK za izpeljavo in organizacijo 
prireditev v okviru PGD. 
 

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA  
413 Drugi tekoči domači transferi 
 Z rednimi mesečnimi dotacijami za plače MOK zagotavlja delovanje javnega zavoda GRS 
Kranj. Predvidena je realizacija v skladu s sprejetim proračunom. 
 

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ 
412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
V skladu z določili sprejetega proračuna MOK Gasilski zvezi MOK z rednimi mesečnimi 
dotacijami zagotavljamo nemoteno poslovanje. 
 

1804 Podpora posebnim skupinam 
18049001 Programi veteranskih organizacij 

1002210 OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN 
UDELEŽENCEV NOB KRANJ 

 

1002211 ZDRUŽENJE MOBILIZIRANIH GORENJCEV V 
REDNO NEMŠKO VOJSKO 1943 – 1945 KRANJ 

 

1002212 ZDRUŽENJE ŽRTEV OKUPATORJEV 1941 – 1945 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Z rednimi mesečnimi dotacijami sofinanciramo delovanje Območnega združenja borcev in 
udeležencev NOB Kranj, Združenja mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko 1943 – 
1945 Kranj in Združenja žrtev okupatorjev 1941 – 1945 Kranj. Sredstva bodo porabljena v 
skladu s sprejetim proračunom 2007.  
 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 
100214 DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRANJ 

412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Z rednimi mesečnimi dotacijami sofinanciramo delovanje Društva upokojencev Kranj. 
Sredstva bodo porabljena v skladu s sprejetim proračunom 2007. 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
1805902 Programi za mladino 

100213 MLADINSKI SVET KRANJ 
412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Z rednimi mesečnimi dotacijami financiramo delovanje Mladinskega sveta Kranj. Sredstva 
bodo porabljena v skladu s sprejetim proračunom 2007. 
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0403 ODDELEK ZA GOSPODARSKE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403 Druge skupne administrativne službe    

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem   
101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 

 

Na postavki PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE so proračunska sredstva namenjena za 
plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter 
za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih cenilcev in izvedencev. Poleg tega je del 
sredstev namenjenih za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi dokončnih 
ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče predvideti v 
ostalih programih. 
  

1. Poročilo o realizaciji izdatkov finančnega načrta  
 

Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje 
letošnjega leta. V tem obdobju je bilo porabljenih 9,1 % proračunskih sredstev.  
Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev  v 
postopkih odmere zemljišč, ki so predmet obravnave na Oddelku za gospodarske in 
premoženjske zadeve. Zagotovljena proračunska sredstva bodo v drugem polletju porabljena 
v postopkih odmere zemljišč, ki so še v izvajanju.  
Na kontu 4027 Druge odškodnine in kazni bodo glede na trenutna pričakovanja v zvezi s 
sodnimi postopki, ki so v izvajanju, preostala sredstva porabljena v drugem polletju.  
Na kontu 4029 pa so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo notarskih storitev, 
cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih mnenj v sodnih postopkih ter opravljenih storitev 
sodnih izvršiteljev.  
V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.   
 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
1003 Aktivna politika zaposlovanja  

10039001 Povečanje zaposljivosti   
170501 POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI  

Aktivnosti na področju zaposlovanja se izvajajo z namenom pospeševanja zaposlovanja 
brezposelnih. Z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list 
RS, št. 107/2006 – uradno prečiščeno besedilo) so javna dela opredeljena kot  lokalni ali 
državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi 
socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih 
delovnih mest. 
 

1. Poročilo o realizaciji izdatkov finančnega načrta  
 

Na kontu 410 je bilo 121.321 EUR ali 56,8 % planiranih proračunskih sredstev porabljenih za 
sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje 
in izvajalci programov. Na podlagi javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki 
Sloveniji za leto 2007 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje že konec leta 2006 izbranih 32 
programov javnih del, v katerih je udeleženih 50 brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v 
Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela plač 
(42% ali 60%) in po novem tudi stroškov regresa udeležencev.  
Preostala proračunska sredstva bodo porabljena v drugem polletju 2007.  
 

2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v finančni načrt, plačilu neporavnanih obveznosti in 
    prerazporeditvah  
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Iz splošne proračunske rezervacije je bilo na konto 410 prerazporejeno 2.100 EUR zaradi 
plačila dela izhodiščnih plač za udeležence programov javnih del v letu 2005 in od januarja do 
novembra 2006 pri Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj. Preostala sredstva v 
višini 6.742 EUR so bila zagotovljena na kontu 410. Izvajalec, MDSS Kranj, je namreč 
pošiljal zahtevke za povračilo stroškov za udeležence javnih del samo Zavodu RS za 
zaposlovanje, Območni službi Kranj,  ne pa tudi Mestni občini Kranj, ker je v tri partitnih 
pogodbah, ki jih pripravlja Zavod RS za zaposlovanje, opredeljen samo način izplačila s strani 
Zavoda RS za zaposlovanje.      
   
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu   

170201 KMETIJSTVO 
 

Pomoči na področju kmetijstva se bodo dodeljevale z namenom ohranjanja in ustvarjanja 
delovnih mest na podeželju, zagotavljanja večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega 
prostora ter bodo prispevale k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.  
 

1. Poročilo o realizaciji izdatkov finančnega načrta  
 

Proračunska sredstva za pomoči v kmetijstvu bodo na podlagi javnega razpisa dodeljena v 
drugem polletju 2007. Svet Mestne občine Kranj je namreč na svoji 8. seji, dne 27.6.2007, 
sprejel Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13.7.2007). Občinsko  
shemo državnih pomoči na področjih pridelave kmetijskih proizvodov, njihove predelave in 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je bilo potrebno uskladiti s področnimi predpisi Evropske 
unije.  

 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  
170502 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELJSKIH 
OBMOČIJ  

Proračunska sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja 
podeželja na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič. Projekte izvaja 
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim 
udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri 
razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se izvajajo s ciljem 
ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.  
 

1. Poročilo o realizaciji izdatkov finančnega načrta  
 

10.095 EUR ali 50,0 % predvidenih proračunskih sredstev na kontu 412 je bilo na podlagi 
vmesnega poročila porabljenih za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja 
podeželja (animacijsko-motivacijske delavnice za brezposelne, usposabljanje za ciljne 
skupine, upravljanje in trženje blagovne znamke »… ZA MOJ DOM«, podjetniško 
svetovanje, predstavitve na prireditvah, delavnicah in razstavah, povezovanje podeželskih 
razvojnih jeder Slovenije).  
Preostala sredstva na kontu 412 bodo porabljena v drugem polletju.  
 

 1103 Splošne storitve v kmetijstvu   
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali   

170202 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI  
Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo) 
ima Mestna občina Kranj sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in 
namestitve zapuščenih živali v zavetišču z Zavetiščem in hotelom za male živali v Horjulu. 
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1. Poročilo o realizaciji izdatkov finančnega načrta  
Sredstva na kontu 402 v višini 3.885 EUR ali 46,5 % planiranih proračunskih sredstev je bilo 
porabljenih za  plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev. V tem obdobju so 
bile opravljene naslednje storitve: prevoz in oskrba dveh psic, štirih mladičev, petih psov,  
prevoz in oskrba petih mačjih mladičev, dvajset sterilizacij mačk, devet kastracij mačkov, tri 
evtanazije mačk, prevzem kadavra v času dežurstva ter ustrezne aplikacije in cepljenja proti 
kužnim boleznim.  
Višina porabljenih sredstev v drugem polletju bo odvisna od števila zapuščenih živali, 
najdenih na območju Mestne občine Kranj.  
 
14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

170503 RAZVOJNI PROGRAMI 
Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja na območju razvojne regije Gorenjske 2007 – 2013, ki so v javnem interesu ter za 
sofinanciranje regijskih, območnih in drugih projektov. 
 

1. Poročilo o realizaciji izdatkov finančnega načrta  
 

Proračunska sredstva v višini 143.276 EUR na kontu 402 so namenjena za izvajanje nalog 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske 2007 – 
2013, ki so v javnem interesu ter za sofinanciranje regijskih, območnih in drugih projektov v 
skladu z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2007 – 2013. Na podlagi vmesnega 
poročila je bilo v 1. polletju 2007 porabljeno 33.724  EUR.  Preostala sredstva bodo 
porabljena v 2. polletju 2007. 
 

2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v finančni načrt, plačilu neporavnanih obveznosti in 
    prerazporeditvah  
 

Iz splošne proračunske rezervacije je bilo na konto 410 prerazporejeno 2.000 EUR zaradi 
nakazila finančne pomoči ob požaru, ki je 10.4.2007 prizadel s.p. Borisa Vehovca, 
Gorenjesavska cesta 13 d, Kranj.  
 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
170301 TURIZEM 

Na področju turizma je, poleg obnove objekta za vzpostavitev Kranjske hiše – središča za 
promocijo turizma in trženje lokalnih produktov, na Glavnem trgu 2 v Kranju, pomembno 
delovanje Zavoda za turizem Kranj in njegova vloga pri oživljanju mestnega jedra Kranja ter 
spodbujanje razvoja turizma v občini. V okviru turizma občina zagotavlja sredstva za 
sofinanciranje prireditev. 
 
1. Poročilo o realizaciji izdatkov finančnega načrta  
 
Sredstva na kontu 412 so bila porabljena v višini 1.002 EUR za sofinanciranje prireditev v 
letu 2006, in sicer  organizatorjem prireditev na podlagi javnih razpisov v letu 2006, za 
sofinanciranje tistih prireditev, katerih plačilo je zapadlo v letu 2007. Sredstva v višini 28.284 
EUR bodo v skladu z javnima razpisoma za sofinanciranje prireditev na območju Mestne 
občine Kranj in sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne 
občine Kranj v letu 2007, objavljenima 15.5.2007, porabljena v 2. polovici leta 2007. 
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Proračunska sredstva na kontu 402 v višini 20.531 EUR  so namenjena za turistično 
promocijo občine, sofinanciranje turističnih projektov Združenja zgodovinskih mest Slovenije 
in financiranje prireditve Dan državnosti. Porabljena sredstva v višini 490 EUR predstavljajo 
sofinanciranje predstavitve na turistični borzi v Milanu ter predstavitev na delavnici ADAC v 
Stuttgartu; v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Sredstva bodo porabljena v 2. 
polovici leta 2007. 
 
Sredstva na kontu 413 zajemajo transfere Zavodu za turizem Kranj, in sicer: 
1. sredstva na kontu 413300 v višini 125.188 EUR so namenjena za financiranje plač in 

drugih izdatkov zaposlenih; za ta namen je bilo porabljenih 59.213 EUR. 
2. sredstva na kontu 413302 v višini 292.197  EUR za: 

- stroške materiala in storitev za delovanje Zavoda,  
- stroške promocijskega materiala za promocijo Kranja v času predsedovanja  
  Slovenije Evropski uniji, 
- stroški študentskega in avtorskega dela  in 
- sredstva za financiranje in sofinanciranje prireditev v Mestni občini Kranj, ki jih v  
  letu 2007 organizira Zavod za turizem Kranj (Slovenski kulturni praznik, Pust,   
  Maturantska parada, Kranjska noč,  Bazoviške žrtve, Občinski praznik, Božično  
  drevo, Veseli december z miklavževanjem in silvestrovanjem,  Božično novoletni  
  semenj); za navedene namene na tem kontu je bilo porabljeno 56.536 EUR. 

Ostala sredstva bodo porabljena v 2. polovici leta 2007. 
 

2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v finančni načrt, plačilu neporavnanih obveznosti in 
    prerazporeditvah  
 
Iz kontov 413 in 402  so bila, zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov, na konto 412 
prerazporejena sredstva v skupni višini 28.618 EUR  za sofinanciranje prireditev na podlagi 
javnih razpisov za sofinanciranje prireditev na območju Mestne občine Kranj ter projektov oz. 
prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj.  

 

170302 SEJEM BIL JE ŽIV – KRANJSKA HIŠA  
 

1. Poročilo o realizaciji izdatkov finančnega načrta  
 

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta Sejem bil je živ, za katerega je odobreno 
sofinanciranje s strani EEA in Norveškega finančnega mehanizma. Projekt zajema dva sklopa 
aktivnosti: zagon procesa celostne prenove starega mestnega jedra in investicijo v obnovo 
objekta za vzpostavitev Kranjske hiše. 
 

1. Poročilo o realizaciji izdatkov finančnega načrta  
 

Na postavki 170302 so  planirana sredstva v skupni višini za 347.087 EUR za izvedbo 
projekta Sejem bil je živ. Na kontu 420 so planirana sredstva za obnovo objekta za 
vzpostavitev Kranjske hiše, središča za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov, na 
Glavnem trgu 2 v Kranju. Sredstva na  kontu 402 v okviru te postavke pa so namenjena kritju 
stroškov oglaševalskih storitev, izvedbe delavnic in predavanj ter drugih stroškov projekta 
Sejem bil je živ.  Sredstva na kontu 420, namenjena izvedbi obnove objekta za Kranjsko hišo, 
niso bila porabljena, ker je v tem obdobju potekal postopek javnega naročanja. Izbrana 
izvajalca sta pričela z deli v prvih dneh julija. Sredstva bodo v celoti porabljena v 2. polovici 
leta 2007. V prvem polletju 2007 so bila delno porabljena sredstva na kontu 402, to je v višini 
3.327 EUR, in sicer za strokovno predavanje dr. Janeza Bogataja, distribucijo projektnega 
časopisa št.1, fotokopiranje projektne dokumentacije za Kranjsko hišo, dnevnice, hotelske 
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nastanitve udeležencev na delovnem obisku na Norveškem ter gostinske storitve ob izvedbi 
delavnice z gostinci starega mestnega jedra v Kranju. Ostala sredstva bodo porabljena v 2. 
polovici leta 2007. 
 

2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v finančni načrt, plačilu neporavnanih obveznosti in 
    prerazporeditvah  
 

V okviru postavke 170302 so bile izvedene prerazporeditve sredstev, zaradi pravilnega 
knjiženja poslovnih dogodkov, v skupni višini 51.551 EUR. Potrebno je bilo odpreti nove 
konte zaradi namenskih sredstev za investicijski nadzor Kranjske hiše, izdelavo varnostnega 
načrta med obnovo Kranjske hiše, plačila avtorskega honorarja dr. Janezu Bogataju, plačilo 
nočitev na delovnem obisku na Norveškem za udeležence, ki niso zaposleni v občinski upravi 
MOK. Največji delež v navedeni skupni višini prerazporeditev predstavlja prerazporeditev 
sredstev iz konta 420299 Nakup druge opreme in napeljav na konto 420500 Investicijsko 
vzdrževanje in izboljšave, in sicer  zaradi višje vrednosti gradbeno obrtniških del glede na 
projektantsko oceno vrednosti del. 
 

 
0404 ODDELEK MESTNE INŠPEKCIJE 
 

Zaposleni v oddelku mestne inšpekcije smo v prvem polletju leta 2007 sledili zastavljenim 
ciljem, t.j. izboljšanju stanja na področju mirujočega prometa v okviru dela občinske redarske 
službe ter spoštovanju določil zakonov in občinskih odlokov, ki spadajo pod občinsko 
inšpekcijsko nadzorstvo. Dejstvo je, da zastavljenih ciljev nismo uspeli doseči. Poglavitni 
razlog je v kadrovskem primanjkljaju saj smo se soočili s povečano bolniško in porodniško 
odsotnostjo zaposlenih. Do nekaterih odstopanj je prišlo tudi zaradi zamika sprejetja 
proračuna. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
V okviru delovanja samoupravne lokalne skupnosti mora občina poskrbeti tudi za izvajanje 
nadzorstvene funkcije iz izvirne in prenesene dejavnosti. 
 

 0603 Dejavnost občinske uprave 
Redarski in inšpekcijski nadzor sodi v dejavnost občinske uprave. 
 

  06039001 Administracija občinske uprave 
Za uspešno in učinkovito opravljanje svojega dela morajo imeti redarji in inšpektorji 
zagotovljene ustrezne pogoje. Cilji niso bili doseženi iz že navedenih razlogov. Pričakujemo, 
da bo do konca leta realizacija bistveno boljša saj je predvidena tudi kadrovska okrepitev. 
Ocenjujemo, da bo realizacija glede na sprejeti proračun okrog 75%. 
 

  100901 MESTNE INŠPEKCIJE 
Sredstva v okviru postavke so bila predvidena za izdatke za blago in storitve ter transfere 
neprofitnim organizacijam in ustanovam. Porabljenih je bilo dobrih 18% sredstev za blago in 
storitve. 

402 Izdatki za blago in storitve 
V okviru izdatkov za blago in storitve je bilo največ sredstev porabljenih za odvoz in hrambo 
zapuščenih ter izrabljenih vozil, za nakup tiskovin (obrazcev, ki jih pri svojem delu 
uporabljajo redarji in inšpektorja), za nakup strokovne literature in strokovno izobraževanje 
zaposlenih. Vendar so bili porabljeni zneski tudi na teh postavkah bistveni nižji kot je bilo 
planirano. Nekatere postavke so v tem trenutku še popolnoma neizkoriščene (npr. nabava 
uniform, računalniške storitve, najemnina prostorov za hrambo zaseženih ali odvzetih 
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predmetov na podlagi inšpekcijskega nadzorstva, tekoče vzdrževanje opreme ter stroški 
sodišč, odvetnikov in notarjev). 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Sredstva so namenjena za delovanje Združenja občinskih redarjev Slovenije in Društva 
občinskih, mestnih in medobčinskih inšpektorjev Slovenije. Predvideva se, da bodo 
porabljena do konca leta. 
 

  100903 MERITVE HRUPA 
Sredstva v okviru postavke so bila predvidena za izdatke za blago in storitve. Vsa sredstva so 
ostala še neporabljena. 

402 Izdatki za blago in storitve 
Mestna občina Kranj je dolžna izvajati nadzor nad uporabo zvočnih naprav na posameznih 
prireditvah. Zaradi zamika pri sprejetju proračuna sredstva še niso bila koriščena. V okviru 
dogovora z Zavodom za zdravstveno varstvo, ki bo predvidoma izvajal meritve hrupa na 
prireditvah, ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta tudi porabljena. 
 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

Poleg materiala in storitev nujnih za nemoteno opravljanje dela morajo biti redarji in 
inšpektorji tudi tehnično ustrezno opremljeni. Z razvojem novih tehnologij se pojavljajo 
aparati, ki zmanjšujejo ročno delo, prinašajo prihranek časa in dvigujejo produktivnost dela. 
Porabe sredstev skorajda ni bilo, predvidevamo pa 100% realizacijo ob koncu leta. 
 

  100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL… 
Realizacija je 1,9%, ker je bila izvedena le nabava fotoaparatov. V okviru postavke je že 
naročeno novo vozilo občinskega redarstva. Ostala sredstva se namenjena nabavi ročnih, 
prenosnih redarskih računalnikov »Radex«. 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Za potrebe redarskega in inšpekcijskega dela je potrebno zagotoviti tehnično opremljenost 
(GSM aparati, fotoaparati, vozila, računalniki,…). Vsako leto je potrebno določen del opreme 
obnoviti (dotrajanost) oz. nabaviti nove aparate. V letošnjem letu sta tako najpomembnejša 
izdatka za zamenjavo redarskega vozila in nakup ročnih, prenosnih redarskih računalnikov 
»Radex«. Za nakup redarskega vozila je bilo javno naročilo že izvedeno. Računalnike bomo 
predvidoma nabavili v zadnjem četrtletju tega leta. 
 
 

0405  ODDELEK ZA FINANCE 

02   EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
0202     Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001     Urejanje na področju fiskalne politike 
  100208   PLAČILNI PROMET 

Planirana sredstva so namenjena plačilu storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni 
promet. Sredstva bodo do konca leta porabljena. 
 
06   LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603     Dejavnost občinske uprave 
06039001     Administracija občinske uprave 
  100101   OBČINSKA UPRAVA - PLAČE 

V obdobju prvega polletja 2007 je realizacija na postavkah plač v planiranim obsegu.  
Poleg rednega izplačila plač je bil pri plači za april izplačan regres za letni dopust. V tem 
obdobju pa je bilo skladno s predpisi opravljeno tudi izplačilo premij dodatnega 
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pokojninskega zavarovanja zaposlenim.  V drugem polletju bo realizacija glede na obdobje 
januar – junij večja predvsem zaradi povečanja izhodiščne plače s 01.07.2007, neplaniranega 
poračuna in rednih napredovanj zaposlenih ter povečanja števila zaposlenih.  
Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala oz. da bomo manjkajoča sredstva lahko 
zagotovili s prerazporeditvami. Zastavljene cilje, predvsem redno izplačilo plač, regresa, 
prispevkov in drugih prejemkov zaposlenih, smo v celoti realizirali. 
 

      100102   SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH 
Namenska sredstva v prvem polletju niso bila koriščena. 
 

22   SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201     Servisiranje javnega dolga 

22019002     Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
  100209   FINANCIRANJE DOLGA 

Sredstva namenjena stroškom zadolževanja v prvem polletju niso bila koriščena. Če bo 
predvidena zadolžitev realizirana, bodo sredstva zadoščala za plačilo stroškov povezanih z 
najetjem kredita.  
 

23   INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302     
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 

23029001     Rezerva občine 
  240201   PRORAČUNSKA REZERVA 

V obdobju januar - junij 2007 smo na račun proračunske rezerve, ki se po Zakonu o javnih 
financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, iz postavke 
Proračunska rezerva odvedli 32 tisoč €.  
 

      240101   SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC. 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva ali so zagotovljena v premajhnem obsegu. O uporabi teh 
sredstev  do  višine 2.100 €  v  skladu  z 9. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2007 
odloča župan, nad omenjenim zneskom pa Svet MO Kranj. Dodeljena sredstva splošne 
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Zaradi 
navedenega v posebnem delu proračuna realizacija ni izkazana. Poraba sredstev oz. 
prejemniki teh sredstev, namen in zneski so razvidni iz poročila o porabi sredstev splošne 
proračunske rezervacije. 
 
 

0406 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 

V sklopu postavk oddelka za gospodarskih javnih služb smo v obdobju januar – junij 2007 
sledili zastavljenim ciljem, ki so bili postavljeni v sprejetem proračunu. Odstopanja oziroma 
zamiki plačil so bili na področju investicij, ki so se pričele izvajati po sprejemu proračuna. 
 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
0202   Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001  Urejanje na področju fiskalne politike 
230206 NADOMESTILO ZA POBIRANJE TAKS 

402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva  so bila planirana za opravljeno storitev Komunale Kranj, ki pogodbeno izvaja 
pobiranje taks za obremenjevanje voda in okolja. Sredstva so bila realizirana skladno s 
pogodbo, ki jo imamo sklenjeno z javnim podjetjem. 
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Skladno s pravilnikom, ki ureja okoljske dajatve sta z letom 2007 obe taksi postali državni 
finančni vir, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna za leto 2007. V prvi polovici leta 
2007 je prišlo do spremembe zakonodaje na tem področju zato bo na tem kontu potrebno do 
konca leta zagotoviti potrebna manjkajoča sredstva. 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
Pri gospodarjenju s poslovnimi prostori želimo s tekočim vzdrževanjem in manjšimi 
investicijskimi vlaganji ohranjati uporabno vrednost poslovnih prostorov, katerih obseg s 
postopno odprodajo zmanjšujemo. 
 

403 Druge skupne administrativne službe 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Sredstva podprograma so bila planirana za potrebe pokritja materialnih stroškov poslovnih 
prostorov, investicij v poslovne prostore in materialnih stroškov komunalnih dejavnosti. 
Sredstva so bila realizirana v višini 46,6%. Podprogram je bil realiziran skladno s cilji. Večina 
finančnih sredstev predstavljajo materialni stroški komunalnih dejavnosti, ki predstavljajo 
predvsem strošek električne energije in strošek porabljene vode.     

 
210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI 

402 Izdatki za blago in storitve 
Materialni stroški so planirani v približno 24 % višjem obsegu, kot v letu 2006. Razlog za 
tako povečanje gre na račun potrebnih sredstev električne energije, tekočega vzdrževanja 
prostorov in plačila zavarovalnih premij. Pri planiranih stroških bistvene stroške predstavljajo 
upravljanje, ogrevanje, zavarovalne premije in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. 
Zavarovanje poslovnih prostorov je sklenjeno z zavarovalnico Triglav. Sredstva so bila 
realizirana v višini 38,9%. 
 

 211001 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Zaradi poznega sprejema proračuna se investicije v poslovne prostore v prvi polovici leta še 
niso izvedle, posledično bo finančna realizacija nastopila šele v drugi polovici leta. Sredstva 
za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi evidentiranih potreb in so namenjena za 
izvedbo naslednjih del: 
 

     Investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov št.obnov 
obnova keramike 1 
obnova elektroinstalacij in meritev      4 
obnova vodovodnih in ogrevalnih instalacij      2 
menjava strešnikov 1     
menjava vhodnih vrat      2 
menjava tlakov      2 
nepredvidena dela   

 
   230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
Največ sredstev je namenjenih plačilu električne energije javne razsvetljave, porabi vode, 
tekočemu vzdrževanju in zavarovanju opreme vhoda v staro mestno jedro, plačilu sodnih 
stroškov in notarjev. Večji del sredstev predstavljajo stroški tokovine, ki se iz leta v leto 
večajo zaradi širitve sistema javne razsvetljave in tudi spremembe cene. Tokovina predstavlja 
ca. 80% planiranih sredstev. 
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402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva konta so bila realizirana v višini 48,5%, večina stroškov pa predstavljajo stroški za 
električno energijo. Ocenjujemo, da finančna sredstva konta kljub polletni planirani realizaciji 
ne bodo zadoščala, razliko manjkajočih sredstev pa bomo zagotovili s prerazporeditvami. 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij 
obstoječih gozdnih cest in novogradenj želimo povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s 
poudarkom na ohranjanju narave. Cilj je dobro vzdrževati gozdne ceste, ki so zelo podvržene 
vremenskim vplivom. 
Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Koncesija za vzdrževanje je podeljena za 3 leta in poteče 2007.  
 

1104   Gozdarstvo 
11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 220202 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST 

402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest. Ker gre za sofinanciranje vzdrževanja 
gozdnih cest med ministrstvom in lokalno skupnostjo, ki se izvaja na podlagi skupnega 
razpisa se investicija običajno izvaja vsako leto v poletnih mesecih, kar pomeni plačila v drugi 
polovici leta. To je razlog, da sredstva še niso bila realizirana. Trenutno pa je razpis za izbor 
že izveden, pogodba z izvajalcem je podpisana tako, da se bodo dela pričela izvajati. Sredstva, 
ki so bila planirana bodo zadoščala za izvedbo zastavljenih ciljev. 
  
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
Z ukrepi in primernim načrtovanjem želimo spodbuditi uporabo obnovljivih virov energije in 
zmanjšati toplotne izgube s ciljem zmanjšati emisijo škodljivih plinov in zmanjšanju stroškov. 
Prvi korak bo izdelava ustrezne študije, ki se je že pričela pripravljati. S projektom želimo 
kandidirati na razpisu za pridobitev 50% subvencije stroškov izdelave študije. Študija ima cilj 
pokazati nadaljnji razvoj MO Kranj na področju energetike.  
V letošnjem letu bomo izdelali energetske preglede nekaterih javnih objektov, kar bo služilo 
kot osnova za nadaljnje aktivnosti. Prav tako v letošnjem letu planiramo izvedbo razpisa za 
izbor izvajalca, ki bo z zasebnimi sredstvi posodobil energetske naprave v javnih stavbah, 
jamčil prihranke pri ogrevanju, investicijo pa si povrnil z doseženimi prihranki. Ocenjujemo, 
da bo tak pristop zaradi pomanjkanja proračunskih finančnih sredstev v prihodnjih letih 
nujen, saj so proračunska sredstva angažirana večinoma v druge investicije (šole, ceste, 
komunalna infrastruktura,…). 

 

1206  Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
12069001  Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva so namenjena izdelavi energetske zasnove MO Kranj, ki se že izdeluje, dokončana 
pa bo do konca leta 2007. Trenutno že poteka faza zbiranja in ovrednotenja podatkov.  
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302  Cestni promet in infrastruktura 
S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti za leto 2007 smo načrtovali doseganje 
osnovnih ciljev področja, ki se glede na lansko leto v bistvu ne spreminjajo, in so: 

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja, 
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, 
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- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še 
posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike 
mirujočega prometa,  prometa pešcev in kolesarjev ter 

- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje 
občanov. 

Cestno dejavnost bomo klub zmanjšanju sredstev na področju tekočega in investicijskega 
vzdrževanja razvijali v smeri postavljenih ciljev z izvajanjem podobnih ukrepov kot v 
preteklem letu, in sicer: 

- s kvalitetnim tekočim vzdrževanjem občinskih cest vseh kategorij in v celotnem 
obsegu vzdrževanja tako v letnem, kakor v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim 
vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih 
površin  vodilo k doseganju postavljenih ciljev, 

- z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših 
prometnih ureditev in opremljanjem cest s prometno opremo za povečanje varnosti 
vseh uporabnikov cest, 

- z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in 
novogradenj cest ter drugih prometnih površin 

- s pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v 
tekočem in predvsem v prihodnjih letih. 

 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST 

402 Izdatki za blago in storitve 
Med materialnimi stroški so planirana sredstva za stroške objav odlokov v Uradnem listu RS, 
zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, plačilo preko študentskega servisa za 
varovanje vhodov v staro mestno jedro in so manjši kot v preteklem letu. Največ sredstev je 
namenjenih tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z  odlokoma o občinskih cestah 
in o kategorizaciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest vseh kategorij in 
dela javnih poti ter tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo.  
 

Zap. št. Naziv 

1  Ročno krpanje makadamskih vozišč 
2  Strojno krpanje makadamskih vozišč 
3  Čiščenje, naklad. in odvoz zruškov s  cestišča 
4  Popravilo poškodovanih bankin  
5  Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti 
6  Čiščenje cestnega sveta  
7  Popravilo robnikov 
8  Zamenjava LTŽ pokrovov 
9  Krpanje udarnih jam z asfaltom 

10  Vzdrževanje prometnih znakov 
11  Zamenjava prometnih znakov 
12  Zamenjava ogledal  
13  Popravilo odbojnih ograj 
14  Dobava in postavitev smernih stebričkov 
15  Dobava in postavitev snežnih kolov 
16  Dežurstvo 
17  Pluženje snega 
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18  Posipanje cest in pločnikov 
19  Čiščenje po nesrečah 
20  Barvanje talnih označb 
21  Risanje sredinske črte 
22  Strojno košenje bankin 
23  Čiščenje peskolovov  
24  Vzdrževanje ograj mostov 
25  Razna druga izredna dela 

 

Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., manjši del 
cest pa vzdržujejo krajevne skupnosti same. Sredstva rezervirana na postavki tekočega 
vzdrževanja občinskih cest so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih 
vzdržuje javno podjetje.  Ocenjujemo, da bo do konca leta potrebno zagotavljati dodatna 
sredstva na tem kontu, kar je vidno že pri polletni realizaciji. V poletnih mesecih se poleg 
rednih del izvajajo dela kot so barvanje, krpanje asfalta in ostala dela, kar pomeni večjo 
realizacijo. Manjkajoča sredstva bomo zagotovili s prerazporeditvami. 
 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 

402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so namenjena oglaševalskim storitvam, to je stroškov objav in obvestil v Uradnem 
listu RS na podlagi Zakona o javnem naročanju. Ker se je izvajanje investicij zaradi 
sprejemanja proračuna zamaknilo v poletne mesece, sredstva konta v prvi polovici leta še niso 
bila realizirana. 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva so cca 15 % nižja od proračunskih sredstev preteklega leta, kar posledično pomeni, 
da bo izvedeno tudi za 15 % manj novogradenj, rekonstrukcij, investicijskega vzdrževanja in 
obnov cest ter urejenih drugih prometnih površin. Je pa povečan znesek (cca 25 %) za 
izdelavo načrtov oz. projektne dokumentacije za obnove cest. 
Obnove cest so povezane povečini z izgradnjo komunalne infrastrukture in obnovo 
vodovodnih sistemov, za kar zagotavljamo sredstva na komunalnem področju v sklopu 
izgradnje komunalne infrastrukture. V tem komunalnem sklopu investicij imamo poleg 
izgradnje kanalizacije in vodovodov namenjena sredstva tudi za obnovo vozišč oz. za 
povrnitev v prvotno stanje.   
 

Predvidene obnove in novogradnje občinskih cest v letu 2007 s trenutnim stanjem: 
 

- cesta Polica-Exoterm v dolžini 488 m: z obnovo oz. razširitvijo ceste in z 
ublažitvijo naklona v sedaj strmem klancu ter ureditvijo dveh križišč v območju 
nove poslovno obrtne cone bomo omogočili dostop tovornjakom s priklopniki do 
te bodoče cone in do Merkurja; Exoterm bo nakazal komunalni prispevek, lastniki 
pa bodo plačevali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  

-   cesta Njivice-občinska meja v dolžini 781 m: s prestavitvijo ceste bomo rešili 
dostop do naselja Njivice, ker sedanja cesta poteka preko dvorišča kmetije; 
investicija bo končana v letu 2008 – priprava prostorskih aktov, ki bodo umeščali 
novo traso ceste v prostor in pridobitev gradbenega dovoljenja 

-   Tomšičeva in Jenkova ulica:   dokončanje investicije začete leta 2006 v dolžini 
245 m kot nadaljevanje revitalizacije starega mestnega jedra z obnovo cestišča in 
inštalacij v cestnem telesu - investicija se nahaja v zaključni fazi in bo končana v 
letu 2007 
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-   cesta Babni vrt-občinska meja: dokončanje investicije začete leta 2006 z obnovo 
ceste v dolžini 842 m in mostu, - cesta je zgrajena, konec leta 2006 je potekalo 
urejanje brežine, ki je zdrsnila v času izgradnje ceste  

-   križišče Delavske in Škofjeloške ceste z ureditvijo montažnega krožišča – projekti 
pridobljeni, ponudba za križišče pridobljena, izvedba predvidoma v  septembru  

-   cesta Pot na Jošta s prestavitvijo ceste v območju Šempetrskega gradu in obnovo 
ceste v skupni dolžini 529 m ter prepusta. Nakup zemljišč poteka od leta 2006 – 
investicija se zaradi problematike pri pridobivanju zemljišč zamika v drugo 
polovico leta oz. v leto 2008 

Planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Gosposvetske ceste in 
Tavčarjeve ulice na odseku od Poštne ulice do Cankarjeve ulice, prestavitev Pševske ceste, 
vse naročene v letu 2006, ter naročilo izdelave projektne dokumentacije za krožno križišče 
Ljubljanske in Savske ceste, Mlaške ceste, idejni načrt podaljška Delavske ceste do R 1/210 
Kranj-Škofja Loka. 
 

Investicijsko vzdrževanje cest: 
 

NRP Naziv Količina stanje 

4060063 Asfaltiranje ceste v Kokrškem logu 150 m1 Priprava na izbor izvajalca 

4060066 Asfaltiranje ceste v Zabukovju 340 m1 Priprava na izbor izvajalca 

4060019 Montažno krožišče Delavska-Škofjeloška cesta 1 kom Ponudba pridobljena 

4060004 Protizdrsne preplastitve 260 m1 izvedeno 

4060061 Pločnik Alpetour Remont 152 m1  Priprava na izbor izvajalca 

4060065 Ureditev odvodnjavanja v Besnici - ulica Pod  gozdom 130 m1 Priprava na izbor izvajalca 

4060062 Asfaltiranje ceste Orli-Trstenik 420 m1 Priprava na izbor izvajalca 

4060064 Pločnik Tenetiše 250 m1 Priprava na izbor izvajalca 

 

V sklopu investicijskega vzdrževanja občinskih cest planiramo sredstva za  izgradnjo pločnika  
na Laborah ob regionalni cesti R1/211Kranj-Ljubljana, ob poslovni stavbi Alpetur in pločnika 
v Tenetišah v prvi fazi od naselja do nove ceste, ki vodi na pokopališče. Znesek za 
protizdrsno preplastitev je namenjen  dokončanju investicije začete v letu 2006, in sicer za 
ureditev spolzkega vozišča klanca Savske ceste.  
Ker se je izvajanje investicij zaradi sprejemanja proračuna zamaknilo v poletne mesece, 
sredstva konta v prvi polovici leta še niso bila realizirana.  
 

 231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju, nakupu in postavitvi nadstreškov ter 
ureditvi avtobusnih postajališč. Sredstva bodo zadoščala za postavitev dveh postajališč to je 
na Javorniku – odcep Jošt in popravilo postajališča na Golniku. Investicija bo izvedena v 
drugi polovici leta 2007. 
 

 231012 OBNOVE CEST 
Sredstva so namenjena povrnitvi cestišč v prvotno stanje ter ureditvi javne razsvetljave in 
odvodnjavanju meteorne vode v okviru obnove ali novogradnje kanalizacije in vodovoda v 
cestnem telesu ter gradbenemu nadzoru. Sredstva vključujejo tudi sredstva za pričetek obnove 
ceste od krožišča na Kokrici pri  Dežmanu do Laknerja, ki bo v prihodnjem letu, ko bo 
Slovenija prevzela predsedovanje EU, služila kot pomembna povezava v smeri proti Brdu.  
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Planiramo, da bomo to investicijo izvedli s pomočjo države. Pogovori z Ministrstvom za 
promet že potekajo tako, da obstaja možnost sofinanciranja nekaterih obnov s strani države. 
 

402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so namenjena oglaševalskim storitvam, to je stroškov objav in obvestil v Uradnem 
listu RS na podlagi Zakona o javnem naročanju. Ker se je izvajanje investicij zaradi 
sprejemanja proračuna zamaknilo v poletne mesece, sredstva konta v prvi polovici leta še niso 
bila realizirana. 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Finančna sredstva so bila porabljena skladno s sprejetim proračunom v višini 13,9%. 
Realizacija zajema plačilo stroškov povrnitve cest po izgradnji komunalne infrastrukture v 
prvotno stanje za investicije na Kalvariji in Britofu. Preostanek sredstev je planiran za 
ureditev cestišč po izgradnji komunalne infrastrukture na območju Primskovega in  
Struževega. Obe investiciji sta se zaradi problematike pri izboru izvajalca zamaknili, zato bo 
potrebno del finančnih sredstev zagotoviti v proračunu 2008. 
 

13029003  Urejanje cestnega prometa 
 220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MATERIALNI STROŠKI 

402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva podprograma so namenjena urejanju horizontalne prometne signalizacije. Zaradi 
zamikov pri plačilih znaša trenutna realizacija 13,3%, do konca letošnjega leta pa bodo 
zastavljeni cilji v celoti realizirani.  
 

 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva so namenjena stroškom gradnje manjših parkirišč in gradbenemu nadzoru ter 
naročilu projektne dokumentacije za gradnjo parkirnih hiš. 
V letošnjem letu smo skladno s sprejetim proračunom zgradili 37 parkirnih mest na lokacijah 
v Stražišču in Zlatem Polju. 
Stanje projektov za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo parkirnih hiš: 

- Zdravstveni dom -  trenutno potekajo pogovori z lastniki zemljišč, ki so nujni za 
izgradnjo objekta. Od možnosti nakupa zavisi lokacija oz. velikost objekta. 

- Likozarjeva ulica – trenutno poteka faza pridobivanja zemljišč, ki jih potrebujemo 
za izgradnjo parkirne hiše. Po zagotovitvi ustreznih zemljišč bomo pripravili projektno 
dokumentacijo in pridobili dovoljenja.  

- Slovenski trg -  v letošnjem letu bo izveden natečaj za ureditev širšega območja 
starega mestnega jedra, ki bo vključeval tudi ureditev Slovenskega trga 

 

 230202 SUBVENCIONIRANJE CEN 
410 Subvencije 
Znesek namenjen subvencioniranju cen prevozov v mestnem potniškem prometu po 
koncesijski pogodbi za organizacijo in izvajanje javnega mestnega potniškega prometa 
sklenjeni z Alpeturjem je manjši kot v letu 2006, kar bo v letošnjem letu pomenilo nujo 
iskanja dodatnih virov (podražitev vozovnic oziroma racionalizacija voznih linij). 
Racionalizacija že poteka, kljub temu pa bo potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva s 
prerazporeditvami. Sredstva konta so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 89,6% zaradi 
zamikov plačil iz preteklega leta in plačila bilančnega primanjkljaja, kot to določa pogodba. 
 

13029004  Cestna razsvetljava 
 230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 

402 Izdatki za blago in storitve 
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Največ sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave na območju mesta. 
Dodatno so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje JR v podeželskih KS, ki bodo ali so že 
vzdrževanje prenesla na MOK. Finančna sredstva so bila realizirana skladno s sprejetim 
proračunom v višini 49,9%.    

 

Zap. št. Vrsta del 
1.  Zamenjava žarnic 
2.  Zamenjava svetilke 
3.  Pleskanje drogov JR 
4.  Zamenjava drogov JR 
5.  Zamenjava kablov 
6.  Vzdrževanje prižigališč 
7.  Obnova napeljave 
8.  Novoletna okrasitev 
9. JR v podeželskih KS (dodatno) 

 
 231003 CESTNA RAZSVELJAVA – INVESTICIJE 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva na tem kontu so namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave v okviru 
katerega planiramo položitev kabelske kanalizacije na posameznih odsekih, postavitve uličnih 
luči, izgradnjo prižigališč in postavitve energetskih omaric predvsem v okviru gradenj ostalih 
komunalnih naprav zaradi zmanjševanja stroškov. Sredstva so bila realizirana v višini 45,4% 
vendar ocenjujemo, da bo potrebno zaradi izgradnje komunalne infrastrukture na večih 
območjih v drugi polovici leta za potrebe istočasne izgradnje javne razsvetljave zagotavljati 
dodatna finančna sredstva s prerazporeditvami. 
 

Zap. št. Vrsta del 
1.  Zamenjava žarnic 
2.  Zamenjava svetilke 
3.  Pleskanje drogov JR 
4.  Zamenjava drogov JR 
5.  Zamenjava kablov 
6.  Vzdrževanje prižigališč 
7.  Obnova napeljave 
8.  Novoletna okrasitev 
9. JR v podeželskih KS (dodatno) 

  

15   VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Cilji, ki jih želimo doseči na področju varovanja okolja in naravne dediščine, se bodo 
realizirali z ukrepi na področju komunalnih dejavnosti h katerim vodi naravnanost finančnega 
načrta in so: 

- izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega 
izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj 

- dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, 
- zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, 
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih 

standardov varovanja okolja. 
Navedene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in 
naprav skupne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega 
vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom cestne dejavnosti in investiranjem tako v 
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opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih 
objektov in naprav v obstoječih naseljih, pri čemer proračun zagotavlja obnovo vodovodnega 
omrežja in novogradnje kanalizacijskega omrežja. Sočasno pa bomo zagotovili z usklajenim 
načrtovanjem tudi obnove in novogradnje ostalih komunalnih naprav, ki niso v lasti in 
upravljanju Mestne občine Kranj oziroma javnega komunalnega podjetja.  
Večji del sredstev programa bo namenjen komunalnemu opremljanju zemljišč Planini JUG  
ter investicijam in investicijskim transferom v izboljševanje in dopolnjevanje komunalne 
opremljenosti stavbnih zemljišč v obstoječih naseljih. Več bo vlaganj v izgradnjo komunalne 
infrastrukture. Pri tem moramo poudariti, da del programa temelji na namenskih virih 
prihodkov - na taksi za obremenjevanje vode in na taksi za obremenjevanje zraka in tal, ki ju 
plačujejo vsi uporabniki vode oziroma njeni onesnaževalci ter vsi povzročitelji odpadkov. 
Prvi so namenjeni predvsem izgradnji  kanalov za odvajanje odpadnih voda, kar pa povzroča 
problem pomanjkanja sredstev za vzporedno obnovo vodovodov in cestišč.  
Posebna pozornost je namenjena iskanjem novih kvalitetnih vodnih virov. 
 

1502   Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Sredstva so namenjena urejanju problematike komunalnih odpadkov.  
 

 230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA 
402 Izdatki za blago in storitve 
Planirana sredstva so namenjena za izvajanje aktivnosti na programu celovitega ravnanja z 
odpadki na nivoju regije oziroma občin, ki so podpisale pogodbo o pripravi programa.   
 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Planirana sredstva so namenjena za izvajanje aktivnosti na programu celovitega ravnanja z 
odpadki na nivoju regije oziroma občin, ki so podpisale pogodbo o pripravi programa.   
 

 231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 
402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so namenjena sanaciji divjih odlagališč, to je odvozu odpadnega materiala v 
deponijo in sanacijo okolja. V planu imamo sanacijo divjega odlagališča za Puškarno v 
Stražišču. Trenutno pripravljamo popise del, investicija pa bo izvedena do konca leta. 
 

 231201 TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA IN TAL 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
Sredstva takse za obremenjevanje zraka in tal  v višini 171  mio SIT so namenjena za sanacijo 
deponije v Tenetišah in nakupu mehanizacije ter ostale opreme v zvezi z ravnanjem z odpadki 
ter tudi za opremo zbirnih centrov in izgradnjo ekoloških otokov. 
 

Zap. 
št. 

Naziv 

1.  Deponija Tenetiše 

2. 
 Zbirni centri, ekološki otoki in ostala 
oprema za ločevanje odpadkov na izvoru 

  SKUPAJ 
 

Program je realiziran v višini 36,9%, sanacijska dela na deponiji potekajo, prav tako 
postavitev ekoloških otokov in opreme za ločeno zbiranje odpadkov. 
 

15029002  Ravnanje z odpadno vodo 
 230504 LN PLANINA JUG: investicija 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
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Za pripravo komunalnega opremljanja zemljišč na območju Planine JUG zagotavljamo v 
proračunu za leto 2007 sredstva za izvedbo investicije, s katero bomo zagotovili potrebno 
komunalno in cestno infrastrukturo. V letu 2006 smo že pričeli s postopki za pridobitev 
projektne dokumentacije in izvedli javni razpis za izbor izvajalca del. Prav tako predvidevamo 
na tem območju v letu 2007 gradnjo objektov, za kar smo planirali na prihodkovni strani 
proračuna 2007 ustrezen komunalni prispevek, ki ga vračamo v izgradnjo komunalne 
infrastrukture. Investicija je že v izvajanju, dela pa bodo predvidoma zaključena v pričetku 
oktobra 2007. 
 

 230601 LN PŠEVO-INVESTICIJA 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva so namenjena plačilu v letu 2006 naročenih načrtov za izgradnjo vodovoda z 
vodohramom pod Šmarjetno goro ter fekalne kanalizacije izven območja v skladu s sprejetim 
LN. Načrti bodo pridobljeni do konca leta 2007, prav tako bo takrat nastopila realizacija 
finančnih sredstev. 
 

 230805 ZN BRITOF-VOGE: investicija 
402 Izdatki za blago in storitve 
Za pripravo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Vog v Britofu so 
zagotovljena sredstva za izplačilo odškodnin in stroškov cenilca.  Sredstva bodo realizirana v 
drugi polovici letošnjega leta. 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
V okviru komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Vog v Britofu so bila 
zagotovljena sredstva za dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture ter naročilo za to 
potrebne projektne dokumentacije. Dela so bila na omenjenem območju že izvedena, finančne 
posledice pa bodo vidne v drugi polovici letošnjega leta, ko bodo sredstva zapadla v plačilo. 
 

 231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
Skupne vrednosti investicij vsebujejo istočasno gradnjo kanalizacije, vodovoda in ureditve 
vozišča z ureditvijo odvodnjavanja meteorne vode in ureditvijo JR. Sredstva so v večini 
primerov namenjena transferu Komunali Kranj, javnemu podjetju, d.o.o. na podlagi pogodbe 
o prenosu investitorstva. Izgradnja oz. obnova sledi Strategiji razvoja vodovodne oskrbe in 
ravnanja s komunalno odpadno vodo. Tako se bodo dela izvajala oz. so se izvajala na 
področju Kalvarije in Kidričeve ceste ter na področju Primskovo sever in Struževo. V okviru 
obnove cest cestnega programa se je izvedla obnova kanalizacije in vodovoda v Tomšičevi in 
Jenkovi ulici. V sklopu s sprejetim planom so se že izvajala najnujnejša dela na centralni 
čistilni napravi. Finančna sredstva so bila realizirana v višini 25,1%. Zaradi zamikov investicij 
(Struževo in Primskovo sever) v drugo polovico leta, bodo finančne posledice nastopile v 
drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo finančna sredstva podprograma zadoščala za 
izvedbo s proračunom zastavljenih ciljev. 
 

 231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok. 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Predvidena so sredstva za plačilo že naročenih načrtov za izvedbo komunalne opremljenosti 
Bitnje-Žabnica, LN Pševo izven in kanalizaciji Agromehanika-Hrastje.  Realizacija finančnih 
sredstev za potrebe pridobitve projektne dokumentacije bo v drugi polovici leta 2007. 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
Sredstva so namenjena Komunali Kranj za plačilo projektne dokumentacije za izvedbo 
komunalne opremljenosti za področja Čirč, Struževa ter ureditvi povezave šenčurskega GZ do 
Save. Projektna dokumentacija se že pridobiva oz. je delno že pridobljena, plačila računov pa 
zapadejo v drugo polovico leta 2007. 
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 231019 GORKI 
402 Izdatki za blago in storitve 
Predvidena so sredstva za plačilo projektne in ostale dokumentacije ter priprave razpisa za 
kandidaturo gorenjskih občina na razpisu za pridobitev kohezijskih sredstev za investicije na 
področju kanalizacije, čiščenja odpadnih voda in vodooskrbe. Projektna dokumentacija bo 
dokončana  do predvidoma oktobra 2007. 
 

 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
Taksa za obremenjevanje vode, planirana v višini 918.044 €, se je v prvi polovici letošnjega 
leta zbirala na državnem nivoju, v nadaljevanju pa je prišlo do spremembe državnih 
predpisov, ki urejajo to področje tako, da naj bi se taksa zopet koristila na tak način kot je bilo 
v preteklih letih. Realizirana taksa je posledica investicij iz preteklega leta. Razlika od 
trenutno realizirane takse do zbrane vrednosti bo realizirana do konca letošnjega leta skladno 
s sprejetim proračunom. 
  

1504   Upravljanje in nadzor vodnih virov 
15049001  Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
 231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva so namenjena vodnogospodarskim ureditvam 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
Sredstva so namenjena iskanju novih vodnih virov in za to potrebnim hidrogeološkim 
raziskavam. V letošnjem letu planiramo izdelavo dodatnih vrtin na območju obstoječega 
črpališča Gorenja Sava. Investicija bo izvedena do konca letošnjega leta. MO Kranj bo na ta 
način pridobila dodatne možnosti vodooskrbe. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
Posebna pozornost je namenjena kvalitetni oskrbi s pitno vodo z zamenjavo salonitnih 
vodovodnih cevi ter posledično zmanjšanjem vodnih izgub. Še naprej bomo prevzemali vaške 
vodovode, katerih lastniki so občani, s ciljem izboljšati oskrbo z vodo. 
Predvidena so vlaganja v pokopališča katerih upravljalca sta Komunala Kranj ali KS in zelene 
površine ter otroška igrišča s kvalitetnim tekočim in investicijskim vzdrževanjem. 
Del sredstev je namenjen za ureditev in odkup zemljišč za potrebe razširitev cest in  
kategoriziranih cest, ki niso v lasti MOK ter za potrebe novogradenj in obnov ostale 
infrastrukture. 
 

1603   Komunalna dejavnost 
16039001  Oskrba z vodo 
 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
Transfer je namenjen Komunali Kranj za izgradnjo in obnovo vodovodov (glej tabelo 
231005) v okviru istočasne obnove ali novogradnje ostalih inštalacij ter gradnjo vodovoda 
Rakovica. Izgradnja vodovoda že poteka in bo zaključena do konca avgusta 2007. Na 
območju Rakovice bo tako na javni vodovod priključenih približno 20 objektov. 
 

 231014 OSKRBA Z VODO - proj.dok. 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
Planirana sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za potrebe novih vodnih 
virov, ki jo bo pridobili javno podjetje. 
 

16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
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 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Kot pomembno postavko planiramo sredstva za urejanje pokopališč v KSjih. Sredstva so 
namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam podeželskih pokopališč. Tako bomo v 
letošnjem letu uredili pokopališče na Kokrici, kjer bomo uredili žarna polja in tlakovali poti 
ter v Mavčičah, kjer bomo izvedli tlakovanje poti.  
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
Planirana sredstva so namenjena ureditvi tlakovanja na pokopališču v Mavčičah. Dela bodo 
izvedena v drugi polovici leta 2007. 
 

16039003  Objekti za rekreacijo 
Finančna sredstva planirana na postavki objekti za rekreacijo so namenjena izvedbi projekta 
Jezero, investicijskemu vzdrževanju zelenih površin in otroških igrišč in nakupu opreme za 
vrtce. 
 

231009 OBJEKTI ZA REKREACIJO 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo projekta »Jezero«, ki je sofinanciran iz 
evropskih sredstev programa Interreg. Namen je ureditev sprehajalnih poti in razgledišč na 
obali Kranjskega jezera. Pogodbe za pridobitev sredstev so bile podpisane v mesecu juliju 
2007, izvedba del pa bo izvršena predvidoma v avgustu oz. septembru 2007. 
 

 231017 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGRIŠČA-VZDRŽEVANJE 
402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju zelenih površin, parkov in javnih otroških 
igrišč v posameznih mestnih območjih. Dela v sklopu investicijskega vzdrževanja zelenih 
površin so sledeča: 
 

 Vrsta del stanje 

 Zamenjava rož Izvršeno 

 Postavitev WC-jev za pse Izvršeno 

 Obžagovanje dreves Izvršeno, dela se bodo nadaljevala v novembru 

 Zamenjava dotrajanih klopi V izvrševanju 

 Zamenjava mivke v peskovnikih V izvrševanju 

 Popravilo igral Izvršeno oz. v izvrševanju 

 Spomladansko čiščenje zelenic Izvršeno 

 Obrezovanje  V izvrševanju 

 Pletje cvetličnih gredic in korit V izvrševanju 

 Zalivanje gredic in korit V izvrševanju 

 Drsališče Konec leta 

 Košnja trave V izvrševanju 

 Priprava cvetličnih gred in korit Izvršeno 

 Zasaditev gredic in korit Izvršeno 

 Okopavanje grmovnic V izvrševanju 

 Obrezovanje grmovnic V izvrševanju 
 Grabljenje listja Konec leta 
 Jesenska priprava vrtnic na prezimovanje Konec leta 
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Sredstva so bila realizirana v višini 65,7%. Ocenjujemo, da bo potrebno do konca leta 
zagotavljati dodatna finančna sredstva s prerazporejanjem.  
 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
 Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju zelenih površin in poti parkov in javnih 
otroških igrišč v posameznih mestnih območjih ter nakupu opreme. Predvidoma se bosta 
zgradili in opremili otroški igrišči na Trsteniku in v Podreči. Igrišče na Trsteniku je bilo 
postavljeno v mesecu juniju 2007. Trenutno potekajo aktivnosti v zvezi s pridobivanjem 
zemljišč na Podreči in priprava popisov za postavitev igral v otroških vrtcih. 
 

Vrsta del 
 Tlakovanje pešpoti, 
 Igrišča: Trstenik, Podreča, Goriče 
Nakup igral za potrebe vrtcev 

 

Ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Razlog so dodatna nepredvidena 
dela v sklopu igrišča na Trsteniku, kjer bo potrebno dograditi tudi manjkajočo varnostno 
ograjo.  

16039005  Druge komunalne dejavnosti 
 230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 

Finančna sredstva so planirana za sanacijo kranjskih rovov, Poti na kolodvor in sofinanciranje 
izvedbe čistilne akcije, ki je bila izvedena v pomladnih mesecih. 
 

402 Izdatki za blago in storitve 
Predvidena so sredstva za urejanje brežin starega mestnega jedra in sanacijo rovov pod starim 
mestnim jedrom Kranja. Trenutno že potekajo aktivnosti (izbor izvajalca, soglasja) za 
ureditev Poti na kolodvor ter aktivnosti (soglasja, projektna dokumentacija)za sanacijo rovov 
pod Kranjem. Obe investiciji bosta izvedeni do konca leta 2007.  
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izvedbe čistilne akcije, ki je bila izvedena v 
pomladnih mesecih s pomočjo tabornikov, ribičev in lovskih družin. Sredstva so bila v celoti 
realizirana. 

 230701 LN EKONOMSKA ŠOLA – INVESTICIJA 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Planirana sredstva so bila porabljena za potrebe tehničnega pregleda v letu 2006 zgrajene 
komunalne infrastrukture. 
 

 231010 KOMUNALNA DEJAVNOST-INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Izvedba urejanja rovov bo izvedena v drugi polovici leta.   Trenutno poteka pridobivanje 
soglasij in priprava projektne in ostale dokumentacije. V sklopu rovov bo letos urejeno 
tlakovanje rovov, razsvetljava, dostopi. Dolžina odseka je cca. 1000 m.     
 

1605   Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 

409 Rezerve 
V programu 20 Stanovanjsko gospodarstvo so kot odhodki prikazani tisti namenski prihodki 
proračuna, ki so bili prenakazani na proračunski stanovanjski sklad. Zaradi navedenega je 
prava realizacija izkazana v poročilu in izpisu odhodkov le tega. 
 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
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16069001  Urejanje občinskih zemljišč 
 220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 

402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so namenjena za plačilo odškodnin pri pridobivanju zemljišč (ograje, drevje…), za 
stroške cenilcev in geometrov.  
 

 230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so namenjena za plačilo služnosti in odškodnin pri pridobivanju zemljišč (ograje, 
drevje…), za stroške cenilcev in geometrov.  
 

16069002  Nakup zemljišč 
 221004 CESTNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva za naročen nakup zemljišč v letu 2006 so predvidena za kupnino zemljišč, potrebnih 
za realizacijo obnove Pot na Jošta, prestavitev Pševske ceste ter  plačilo odškodnin za 
zemljišča obstoječih kategoriziranih cest kjer lastništvo ni urejeno oz. MOK ni lastnik. 
Sredstva zaradi problemov pri pridobivanju zemljišč v celoti ne bodo realizirana. Problemi se 
pojavljajo tako pri Poti na Jošta kot prestavitvi Pševske ceste.  
 

 230503 LN PLANINA JUG – ZEMLJIŠČA 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva so namenjena za nakup zemljišča na južni strani pokopališča v Kranju po katerem bo 
zgrajena cesta.  
 

 230804 ZN BRITOF - VOGE – ZEMLJIŠČA 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Za pripravo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Vog v Britofu so 
zagotovljena sredstva za odkup cestnih zemljišč.  Sredstva bodo realizirana do konca leta 
2007. 
 

 231011 KOMUNALNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Predviden je nakup zemljišča za razširitev pokopališča Tenetiše, odkup zemljišč območja 
črpališča Gorenja Sava, za ureditev vodotoka Trenče, za zgraditev vodohrana za potrebe LN 
Pševo. Aktivnosti trenutno potekajo na območju Tenetiš, Gorenje Save in vodotoka Trenča.    
 

  
18   KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802   Ohranjanje kulturne dediščine 
18029001  Nepremična kulturna dediščina 

Sredstva  so namenjena vlaganjem v staro mestno jedro s ciljem ohranjanja kulturne dediščine 
in revitalizacije mestnega jedra. 
 

 211003 PODRTINA 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
V letošnjem letu bomo pridobili projektno dokumentacijo za izgradnjo Podrtine. Objekt je po 
Odloku o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Ur. vestnik 
Gorenjske št. 7/83) namenjen gostinski dejavnosti, lociran v starem mestnem jedru v Poštni 
ulici ob mostu čez Kokro. Planiramo, da bi se objet gradil v sodelovanju z zasebnim 
sektorjem, ki bo zgradil poslovne prostore, MO Kranj pa bo pri projektu sodelovala v javnem 
delu – javni WC ipd.  
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 231018 STARO MESTNO JEDRO 
402 Izdatki za blago in storitve 
Finančna sredstva so namenjena izdelavi idejne zasnove ureditve starega mestnega jedra.  
Projekt bo predvidoma dokončan do konca leta 2007. 
 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva so namenjena za nakup opreme v starem mestnem jedru to je ustreznih korit, košev, 
luči in ostale ulične opreme. 
 
2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT,  
    PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPOREDITVAH 
 

V sklopu izvajanja proračuna je v prvi polovici leta prišlo do potrebe po prerazporeditvah na 
sledečih proračunskih postavkah: 

Zap.št. Datum sklepa Znesek Postavka Programska kl. Iz PP Na PP Razlog

1. 25.04. 400,00 23 - KOMUNAL.DEJ. 16039005 230204 230301 Prijava KS na javni poziv za izvajanje čistilnih akcij

2. 25.04. 300,00 23 - KOMUNAL.DEJ. 16039005 230204 230301 Prijava KS na javni poziv za izvajanje čistilnih akcij

3. 22.05. 5.571,00 11 - IZOBRAŽEVANJE 19039001 111001 110501 Delno kritje stroškov hitre sanacije na OŠ M.Čopa

4. 30.05. 8.316,00 22 - CESTNA DEJ. 13029003 220205 221001 Nakup dveh opozorilnih znakov-LED prik.hitrosti voznikov

5. 07.06. 2.170,00 22 - CESTNA DEJ. 16069002 221004 220204 Plač.odškodnin za izgradnjo pločnika v Tenetišah

6. 11.06. 3.368,00 22 - CESTNA DEJ. 13029003 221002 220205 Preknjižba študije na podlagi pojasnila MF

7. 12.06. 2.120,00 22 - CESTNA DEJ. 16069002 221004 220203 Generalna obn.sistema za vstop v staro mestno jedro

8. 15.06. 11.350,00 23 - KOMUNAL.DEJ. 16039002 231008 230305 Prenos sredstev na transfere KS-urejanje pokopališč

9. 19.06. 3.370,00 23 - KOMUNAL.DEJ. 13029002 231012 230205 Zagotovitev sr.za plač.odškodnin po služnostnih pog.

10. 20.06. 4.545,00 23 - KOMUNAL.DEJ. 13029002 231012 230205 Zagotovitev sr.za plač.odškodnin po služnostnih pog.

11. 21.06. 2.230,00 23 - KOMUNAL.DEJ. 13029002 231012 230205 Zagotovitev sr.za plač.odškodnin po služnostnih pog.

SKUPAJ JAN-JUN 43.740,00  
 

Pri prvih dveh pozicijah smo zagotavljali sredstva za izvedbe čistilnih akcij v dveh krajevnih 
skupnostih.  Sredstva za nakup dveh opozorilnih tabel za prikazovanje hitrosti so bila 
prerazporejena za potrebe KS Primskovo oz. realizacijo pripomb pri sprejemanju proračuna 
za leto 2007. Nadalje smo za potrebe izgradnje pločnika v Tenetišah morali zagotoviti 
manjkajoča sredstva za izvedbo prve faze pločnika. Prav tako smo morali zagotoviti 
manjkajoča sredstva za sanacijo potopnega stebrička na Poštni ulici. Zaradi racionalnejše 
izvedbe del na pokopališču Mavčiče smo sredstva prenesli na transfere saj bo krajevna 
skupnost dela izvajala sama.  Za potrebe pridobitev služnosti smo morali povečati sredstva na 
komunalnem področju. Ocenjujemo, da bo do konca leta potrebno na tem kontu zagotoviti 
dodatna sredstva. 
 

3. RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM  
    PRORAČUNOM 
 
Večjih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v prvi polovici ni bilo. Ocenjujemo, 
da bodo zaradi zamikov pri izvajanju investicij in težav pri pridobivanju zemljišč, prišlo do 
nižje realizacije na investicijskem področju.  
 

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV 
 

Realizacija finančnega načrta je možna v okviru prerazporeditev v okviru pristojnosti župana. 
 
 
0407 ODDELEK ZA DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE 
 

Na področju družbenih javnih služb smo v obdobju januar-junij 2007 sledili zastavljenim 
ciljem, ki smo si jih zastavili v letnem proračunu. Odstopanja oz. zamiki so le tam, kjer zaradi 
posameznih planiranih investicij še ni prišlo do začetka investicij, ker so določeni postopki 
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lahko stekli šele po sprejetju proračuna, v mesecu aprilu. Pri nekaterih investicijah pa smo 
zaustavili aktivnosti, ker smo se prijavili na razpis »Razvoj regij« in čakamo na rezultate. Pri 
obnovi oz. investicijskem vzdrževanju šol smo ugotovili, da smo planirali bistveno premalo 
sredstev, ker se pri začetku obnove vedno pokažejo nepredvidljiva dodatna dela in 
pomanjkljivosti (OŠ Staneta Žagarja in PŠ Kokrica).  Poravnavali smo vse tekoče obveznosti 
do javnih zavodov. Izpeljali smo javne razpise na področju raziskovalne dejavnosti, za 
nevladne organizacije na področju sociale in zdravstva, na področju športa in kulture. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Na področju zdravstva moramo v občini zagotavljati sredstva za izvajanje programa v obsegu, 
ki je predpisan z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o 
zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe 
ter za preventivne programe zdravja. 
 1702 Primarno zdravstvo 
Lokalna skupnost skrbi za primarno raven zdravstvenega varstva. 
  17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
V Zdravstvenem domu Kranj prihaja do iztrošenosti ter tehnološke zastarelosti opreme, zato 
je cilj zamenjati staro opremo z novo. Med drugim je zelo potrebna zamenjava dotrajane in 
azbestne strešne kritine, na kar že dalj časa tudi javno opozarjajo občani. Sredstva bodo 
porabljena do konca leta. Naslednji cilj je bil tudi izvedba javnega razpisa za področje 
zobozdravstva, kateri je bil izveden in so sredstva porabljena. 
  160201 ZDRAVSTVO - MATERIALNI STROŠKI 
Objavljen je bil javni razpis za podelitev koncesije na področju zobne in čeljustne ortopedije. 
Razpis, na katerega sta se prijavila dve kandidatki, še ni zaključen. 

402 Izdatki za blago in storitve 
Objavili smo javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na 
področju zobne in čeljustne ortopedije v prostorih Zobne poliklinike Kranj. Sredstva so bila 
porabljena za objavo razpisa. 
  161001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Mestna občina Kranj se je v letu 2006 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za 
sofinanciranje investicij v primarni mreži za leto 2007 in 2008, in sicer za Zdravstveni dom 
Kranj: nabavo klim, računalniške opreme za zdravnike, laboratorijski program, ultrazvok, 
reševalno vozilo in vozilo za nego ter obnovo strehe 2007-2008; za Zobno polikliniko Kranj 
pa: ureditev dvigala v letu 2007–2008. Razpis še ni zaključen, postopek se bo nadaljeval takoj 
po prejemu sklepa Ministrstva za zdravje. 

 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Zdravje je najpomembnejše za vsakega, zato sofinanciramo preventivne akcije za osveščanje 
za zdrav način življenja in potrebnost lastne skrbi za zdravje. 
  17069001 Spremljanje zdravstve. stanja in aktivnosti promocije zdravja 
Sofinancirali smo preventivno akcijo čisti zobki, s katero želimo zajeti čim več otrok in 
učencev, da bodo imeli čim manj poškodovanega zobovja. V preventivno akcijo »test hoje« 
pa želimo zajeti tudi čim večje število odraslih oseb, da bodo z ustrezno telesno vadbo lahko 
preprečili ali omilili marsikatero bolezen. S preventivno akcijo Metulj pa želimo seznaniti vse 
učence na nižji stopnji in njihove starše s problemom kajenja. Projekti so v teku, vsa planirana 
sredstva bodo realizirana. 
  160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj 
Realizacija je 70%, ker je projekt, namenjen preventivnemu programu Čisti zobki, že 
realiziran. Program Z gibanjem do zdravja in  program Test hoje pa sta v izvajanju in bodo 
sredstva porabljena do konca leta. 
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413 Drugi tekoči domači transferi 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju preventivnega programa Akcija za čiste zobe, v 
kateri je sodelovalo približno 3000 učencev do vključno četrtega razreda osnovne šole, otrok 
iz vrtcev in varovancev Varstveno delovnega centra Kranj. Z akcijo skušamo doseči 
zmanjšanje števila mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sofinanciramo akcijo z gibanjem 
do zdravja, kjer gre za test hoje na 2 km, ko se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. 
fitnes indeks (udeležba je brezplačna). Predvideni sta dve akciji, od katerih je bila prva 
izvedena 5. maja 2007, druga pa je predvidena 29. septembra 2007. Sredstva za akcijo Metulj 
bodo porabljena v mesecu juliju. 
 1707 Drugi programi na področju zdravstva 
Cilj nam je, da so vsi občani zdravstveno zavarovani, zato zagotavljamo sredstva za 
zavarovanje oseb brez dohodka. V primeru smrti financiramo stroške mrliško ogledne službe 
in krijemo stroške obdukcije, če jo zahteva zdravnik ob mrliškem ogledu. 
  17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
Gre za zakonsko obveznost, kjer želimo zajeti vse kranjske občane, ki jim ta pravica pripada s 
ciljem, da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan. Cilj je dosežen. 
  160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVARO. OBČANOV 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Sredstva so namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov 
Mestne občine Kranj brez prihodkov. Za vsakega zavezanca mesečno poravnamo pavšalni 
znesek, ki ga določi država. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je število zavarovancev 
močno upadlo, njihovo število je 1168 na mesec (lani 1409). Zato bo ob nadaljevanju takega 
gibanja realizacija ob koncu leta le cca 78% načrtovane. 
  17079002 Mrliško ogledna služba 
Gre za zakonsko obveznost, ki jo mora poravnati občina za svoje občane, s ciljem plačati vse 
mrliške oglede in obdukcije za pokojne občane Mestne občine Kranj. 
  160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 
Poraba sredstev za pogrebne stroške in obdukcije je odvisna od števila primerov. Realizacija 
je bila nekoliko nižja (40%) od načrtovane . 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Sredstva so namenjena kritju stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za 
obdukcije po naročilu zdravnika. V prvih šestih mesecih je bilo opravljenih 73 mrliških 
pregledov (v enakem obdobju preteklega leta 91), 28 obdukcij (v enakem obdobju preteklega 
leta 37) in 24 prevozov na obdukcije (enako kot v preteklem letu). Zaradi manjšega števila 
opravljenih obdukcij in mrliških pregledov je realizacija nižja od načrtovane. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
Kulturna dediščina je temelj vsakega naroda. Raznolikost kultur in poudarjanje posebnosti je 
najpomembnejši element pri ohranitvi nacionalne identitete. 

18029002 Premična kulturna dediščina 
Mestna občina Kranj skrbi za ohranitev premične kulturne dediščine. Na področju galerijske 
dejavnosti smo predstavili dva Prešernova nagrajenca. Na področju premične kulturne 
dediščine smo sofinancirali projekte Gorenjskega muzeja, muzejske in galerijske akcije. 

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV 
402 Izdatki za blago in storitve 

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za izvedbo dveh razstav Prešernovih 
nagrajencev v sklopu galerije, in sicer Vladimirja Makuca in Toneta Lapajneta. Galeriji sta 
bili podarjeni tudi dve likovni deli za stalno zbirko. V juniju je Galerija Prešernovih 
nagrajencev sodelovala tudi v projektu 100-letnice rojstva Lojzeta Spacala. Porabljena so bila 
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sredstva za založniške in tiskarske storitve, oglaševalske storitve, izdatke za reprezentanco, 
drugi splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje in zavarovanje, avtorske honorarje, 
študentsko delo (čuvanje razstave) in varovanje prostorov. Do konca leta bomo predstavili še 
dva avtorja. 

130501 GORENJSKI MUZEJ 
413 Drugi tekoči domači transferi 

V prvi polovici leta 2007 so bile realizirane naslednje muzejsko galerijske akcije: razstava 
študentov praškega FAMU, razstava Vladimirja Makuca, razstava Prešernovi nagrajenci, 
Živko Kladnik, fotografska razstava Kamnite oblike Marjana Ručigaja, razstava društva Sila, 
razstava Svitki, Mednarodna kolonija umetniške keramike, nakup muzejskega predmeta 
Papež Gregor Dobri, Marijino kronanje, Sveta družina. Dotacijo za projekt »100 let rojstva 
Lojzeta Spacala«, ki je bil realiziran v juniju, bomo izplačali v juliju. 
V drugi polovici leta bodo sredstva porabljena še za ostale galerijske in muzejske akcije ter za 
Kabinet slovenske fotografije za Janeza Puharja. 

1803 Programi v kulturi 
Z vsebinsko bogatimi programi vzdržujemo in razvijamo nivo kakovosti, ki so jo dosegli 
izvajalci programov preko javnih zavodov in ljubiteljskih društev. 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
MOK spodbuja knjižničarsko dejavnost s tem, da financira delovanje Osrednje knjižnice 
Kranj in bogati njen knjižni fond in vzpodbuja domoznanstvo. 

130401 OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ 
413 Drugi tekoči domači transferi 

Zagotavljali smo sredstva za 39 zaposlenih v knjižnici (plače, regres, prehrana in prevoz na 
delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja). 
Izplačana je bila odpravnina ob upokojitvi, regres in uspešnost direktorja.  
V skladu s planom smo izplačali šest dotacij za nakup knjig in kritje materialnih stroškov za 
delovanje knjižnice. 
Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom. 
 

18039002 Umetniški programi 
Na področju umetniških programov pomagamo najbolj kakovostnim izvajalcem in 
organizatorjem projektov na področju kulture, da ohranjajo svoj kakovostni nivo, ki je merljiv 
tudi na mednarodni ravni. Financirani izvajalci teh programov prejemajo najvišje nagrade in 
priznanja na mednarodnih tekmovanjih in srečanjih. Programi zagotavljajo pomembno vlogo 
pri oživljanju mestnega jedra in so mednarodno prepoznavni. Vsi programi predstavljajo 
kulturni potencial občine in ponujajo najkakovostnejšo kulturno ponudbo občanom in drugim 
obiskovalcem. 

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI 
402 Izdatki za blago in storitve 

Sredstva so namenjena za financiranje stroškov organizacije in izvedbe prireditev v 
organizaciji Mestne občine Kranj, in sicer za izvedbo koncerta Musical Youth, ki je bil 
izveden konec meseca junija. 

130207 LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

Sofinancirali smo izvedbo 3 razstav, ki so potekale v Mali galeriji Likovnega društva Kranj: 
Velika krajina Polone Petek, Risbe in grafike Črtomirja Freliha, Lom svetlin Jasne Samarin. 
Izplačali smo obe dotaciji za sofinanciranje projekta 7. Slike in risbe na papirju v prostoru 
Alpe Jadran. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom. 

130208 KHISELFEST – prireditve za otroke 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
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Dotaciji za organizacijo tradicionalnega mednarodnega otroškega festivala Khiselfest, ki bo 
potekal v juniju in juliju, bomo izplačali v drugi polovici leta. 

130209 FESTIVAL CARNIOLA 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

Izplačali smo prvo dotacijo za festival Carniola, ki v juniju in juliju poteka v mestnem jedru 
Kranja. Preostala sredstva bodo izplačana po oddaji končnega poročila o izvedbi festivala. 

130210 KONCERTNA DEJAVNOST GLASBENE ŠOLE KRANJ 
413 Drugi tekoči domači transferi 

V skladu s planom smo izplačali 6 dotacij za izvedbo koncertne dejavnosti Glasbene šole 
Kranj in delovanje Komornega orkestra Carnium. 

130215 IMAGO – sofinanc. predstav in koncertov 
402 Izdatki za blago in storitve 

Plačali smo sredstva za članarino v ustanovi Imago. 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

V sklopu Imago Sloveniae sta bila v juniju in juliju izvedena koncerta: Honved Csardas 
orkester in Perpetuum Jazzile. Stroške koncertov bomo poravnali v drugi polovici leta. 
Sofinancirali smo projekt Vasilica, ki ga organizira MKD Sv. Ciril in Metod. 

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ 
413 Drugi tekoči domači transferi 

V prvi polovici leta 2007 smo zagotavljali sredstva za plače, nedeljsko delo, prehrano, prevoz 
na delo, prispevke delodajalcev, davek na izplačane plače, premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 
za 25 zaposlenih. Izplačali smo regres, solidarnostno pomoč in jubilejno nagrado za 20 let 
delovne dobe ter delovno uspešnost direktorja. Izplačevali smo tudi dotacije za materialne 
stroške gledališča (komunalne storitve, ogrevanje, elektrika, …). Sredstva bodo do konca leta 
porabljena v skladu s planom. 

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME – PG KR 
413 Drugi tekoči domači transferi 

V prvi polovici leta smo izplačali 1. dotacijo za izvedbo 37. Tedna slovenske drame – edinega 
tovrstnega festivala v Sloveniji, ki je potekal v marcu. V skladu s planom bo druga dotacija 
izplačana v mesecu juliju. 

18039003 Ljubiteljska kultura 
V MOK spodbujamo zelo razvito ljubiteljsko kulturo (preko 50 društev). V prvi polovici leta 
smo izvedli na tem področju dva javna razpisa in sofinancirali delovanje društev, ki presegajo 
okvire ljubiteljstva, saj dosegajo uspehe na mednarodni ravni (KD De profundis, APZ France 
Prešeren, Pihalni orkester MOK). 
Sofinancirali in zagotavljali smo prostore tudi za delovanje območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, katerega poslanstvo je nuditi administrativno podporo 
ljubiteljski kulturi.  

130204 LJUBITELJSKA KULTURA 
402 Izdatki za blago in storitve 

Sredstva so bila porabljena za tisk in oglaševanje plakata prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku, na katerem smo oglaševali več kot 50 kulturnih dogodkov v Mestni občini Kranj. 

130211 PROGRAMI DRUŠTEV – ETNIČNE SKUPNOSTI 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

V prvi polovici leta smo izvedli razpis za sofinanciranje projektov društev drugih etničnih 
skupnosti in narodov v MOK na podlagi javnega razpisa. Dotacije bodo društvom izplačane v 
drugi polovici leta v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 

10212 PIHALNI ORKESTER MESTNE OBČINE KRANJ 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
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V prvi polovici leta smo izplačali 6 rednih dotacij za sofinanciranje delovanja Pihalnega 
orkestra Mestne občine Kranj. Preostala sredstva bodo porabljena v skladu s planom do konca 
leta. 

10213 KD DE PROFUNDIS 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

V skladu s pogodbo o sofinanciranju je bila v prvi polovici leta izplačana dotacija za 
delovanje zbora De profundis. Druga dotacija bo izplačana v drugi polovici leta. 

10214 MEDNARODNO KULTURNO SODELOVANJE 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje mednarodnega kulturnega udejstvovanja društev s 
področja kulture. V prvi polovici leta smo DPD Svoboda Stražišče sofinancirali mednarodno 
srečanje zborov v Proseku. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom. 

10216 APZ FRANCE PREŠEREN 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

Dotacija za delovanje APZ France Prešeren bo izplačana v drugi polovici leta. Sredstva bodo 
porabljena v skladu s planom. 

130601 OSTALA KUTLURA 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

V prvi polovici leta je bil izveden in zaključen razpis za sofinanciranje javnih kulturnih 
programov, na podlagi katerega bomo sofinancirali 42 društev. Dotacije bomo v skladu s 
pogodbo izplačali v drugi polovici leta.  

130604 JAVNI SKLAD ZA KUTLURNE DEJAVNOSTI 
413 Drugi tekoči domači transferi 

V prvi polovici leta smo financirali materialne stroške za delovanje območne izpostave Kranj 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (klasični 
balet, hip hop, keramika, gledališka delavnica, študijsko risanje, mala likovna šola …) v 
sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava. Sredstva 
bodo porabljena do konca leta v skladu s planom. 

131102 INSTRUMENTI – Pihalni orkester MOK 
431 Invest. transfer neprof. org. in ustanovam 

Sredstva za nakup inštrumentov bomo v skladu s pogodbo in glede na zahtevke nakazali v 
drugi polovici leta.  

18039005 Drugi programi v kulturi 
130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA 

402 Izdatki za blago in storitve 
V prvi polovici leta smo iz proračuna izplačali sredstva za najem pritličnih galerijskih 
prostorov Galerije Prešernovih nagrajencev in najem prostorov območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti na Glavnem trgu 7. Do konca leta bodo porabljena sredstva 
za oglaševalske storitve, transportne stroške in za zavarovanje gradu Khislstein, mestne in 
Prešernove hiše, Škrlovca ter druge operativne odhodke in za tekoče vzdrževanje in 
odpravljanje nepredvidenih poškodb na spomenikih.  

130302-PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Sredstva, ki so namenjena za vzpostavitev video nadzora, nakup reflektorjev in zamenjavo 
dotrajanih osnovnih sredstev bomo izplačali v drugi polovici leta. 

130402-OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ – INVESTICIJE 
Knjižnici smo dolžni zagotavljati pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti. Kljub pripravam 
na selitev v nove prostore knjižnice v letu 2008 je za izvajanje dela potrebno nabaviti novo 
opremo, ki bo prenesena v nove prostore knjižnice. 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
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V prvi polovici leta smo izplačali transfere za nakup treh čitalcev črtne kode, ročni laserski 
čitalnik, števec in sortirnik kovancev za potrebe knjižnice. Sredstva bodo do konca leta 
porabljena v skladu s proračunom predvsem za računalniško opremo. 

130502-GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE 
432 Investicijski transfer javnim zavodom 

Sredstva za obnovitev sanitarij v gradu Khislstein bodo izplačana v drugi polovici leta. 
131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva za nakup knjižnice bodo realizirana v drugi polovici leta, prav tako bomo 
zagotavljali sredstva za projektno dokumentacijo za notranjo opremo ter sredstva za preverbo 
načrtov za izgradnjo knjižnice in za nadzor. 
Obnovo in rekonstrukcijo mestnega obzidja, Lovskega dvorca in gradu Khislstein smo 
zaustavili (v prvi polovici leta so se izvajala le naročena dela v lanskem letu v zvezi s sanacijo 
objekta Lovski dvorec in mestnega obzidja ter arheološkimi izkopavanji), ker smo se prijavili 
na razpis »Razvoj regij«. V kolikor bomo uspešni na razpisu, bomo do konca leta preostala 
planirana sredstva porabili za izdelavo projektne dokumentacije in arheološke raziskave na 
območju pristave med gradom in dvorcem, kajti arheološka izkopavanja niso upravičen 
strošek v okviru razpisa, ampak moramo sredstva zagotoviti v celoti sami. 
Izdelana je bila dopolnitev projektne naloge za obnovo in rekonstrukcijo Prešernovega 
gledališča. V izdelavi pa je DIIP. 
V fazi obnove je tudi spomenik na Rovtu, sofinancirali pa smo tudi obnovo kapele na Sv. 
Joštu in postavitev obeležja padlim vojakom I. sv. vojne v Goričah. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Z razvito športno infrastrukturo smo na področju športa zagotavljali prostorske pogoje za 
športno udejstvovanje in rekreacijo velikega števila občank in občanov. Zavod za šport Kranj, 
ki upravlja z objekti v lasti MOK, pa je skrbel za delovanje in smotrno izkoriščenost 
prostorov. 

18059001 Programi športa 
V prvem polletju se je zaključil Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni 
občini Kranj. V času začasnega financiranja so največja kranjska športna društva prejela le del 
sredstev, od junija dalje pa bodo nakazila redna. S sredstvi omogočamo izvajanje javnega 
interesa na področju športa v skladu z Nacionalnim programom športa v Sloveniji. Letos smo 
tudi izenačili strokovno delo v športnih društvih, saj so trenerji, ki delujejo v društvih in niso 
v rednem delovnem razmerju na Zavodu za šport Kranj, prejeli sredstva preko javnega 
razpisa. Društva dobivajo sredstva za trenersko delo direktno iz MOK za konkretnega 
trenerja. Sofinanciramo tudi tradicionalne in množične prireditve, ki promovirajo mesto Kranj 
po Sloveniji in tujini, zagotavljajo veliko udeležbo sodelujočih športnikov in množičen obisk.  
V prvi polovici leta se je tudi pričela gradnja večnamenske dvorane s pokritim drsališčem na 
Zlatem polju. Slavnostno odprtje se načrtuje v začetku septembra, ko bomo dobili nov, 
kakovosten športni objekt, ki bo namenjen rekreativnem drsanju, programom vrtcev, šol in 
fakultete ter kakovostnemu in vrhunskemu hokeju, umetnostnem drsanju in ostalim športnim 
panogam na ledeni ploskvi. Dvorano bo možno uporabljati tudi za družabne prireditve, plese, 
koncerte, sejme ipd. 
V drugi polovici leta pa bomo z ureditvijo okolice, nakupom kontejnerjev ter preplastitvijo 
večnamenskega igrišča dodatno omogočili razvoj in-line hokeja, rokometa, košarke in malega 
nogometa v Športnem parku Stražišče. 

140201 ŠPORT –MATERIALNI STROŠKI UPRAVE 
402 Izdatki za blago in storitve 

Sredstva za oglaševalske storitve bomo koristili šele v drugem delu leta, ko bomo objavili 
javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOK za leto 2008 ter 
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načrtovane spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v 
Mestni občini Kranj. Letošnja mila zima je onemogočila izdelavo smučarskih prog za tek na 
smučeh, zato sredstva še niso koriščena.  
Podjetju Eltec Mulej smo poravnali obveznost na račun prihranka energije (na električnih in 
ogrevalnih napravah) v Športni dvorani Planina. 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov smo izvedli javni razpis za športne 
programe, ki jih izvajajo športna društva. Na podlagi razpisa je bilo vloženih 99 vlog športnih 
društev, 94 društev je izpolnjevalo razpisne pogoje, 5 vlog je bilo zavrnjenih. Na podlagi 
razpisa bomo sofinancirali 16 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v 
organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kakovostnih in 
vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpiramo strokovno izobraževanje, ki je nujno 
potrebno, da se zadrži vsaj današnja raven kakovostnega dela v društvih. Po spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov pa preko javnega razpisa 
sofinanciramo tudi strokovno trenersko delo v društvih. Sredstva so namenjena za trenerski 
kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.  
Na podlagi razpisa smo v letošnjem letu finančno izenačili trenersko delo trenerjev, ki so 
zaposleni v društvih, s trenerji, zaposlenimi na zavodu za šport. Tako je letos preko društev 
financiranih 9 trenerjev (košarka, hokej, odbojka, nogomet, tenis, plavanje, atletika, smučarski 
teki, nordijska kombinacija).  
Povečanje glede na plan je posledica prerazporejenih in porabljenih sredstev iz splošne 
proračunske rezervacije, ki jih župan nameni za pomoč posameznikom in neprofitnim 
organizacijam. V prvi polovici letošnjega leta so bila sredstva namenjena za: Plavalni klub 
Merit Triglav, Hokejski klub Triglav, Squash klub Kranj, Boksarski klub Kranj, Kranjsko 
plavalno društvo Zvezda, Kolesarski klub Sava Kranj, Borilno duhovno društvo Ando 
Hirschmann, Policijski judo klub Triglav Kranj, Športno društvo Stražišče, Moto klub 
starodobnikov, Športno društvo Aktivček, Aero klub Kranj, Golf&Country klub  Kranj, 
Triatlonski klub Triglav Kranj. Višina teh sredstev je 9.730 EUR, za kolikor se je tudi povečal 
veljavni proračun v primerjavi s sprejetim. 

140202 SKAKALNICA K100 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

V skladu s pogodbo med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim 
klubom Triglav smo Smučarski zvezi Slovenije kot upravljalcu, nakazali sredstva za potrebe 
vzdrževanja Skakalnice K100 – Državni panožni nordijski center. 

140203 MONTAŽNA DVORANA 
402 Najemnine in zakupnine za druge objekte 

Sredstva se bodo na postavki koristila šele od septembra dalje, ko bo odprta dvorana in bo 
nastopil pogoj za koriščenje najetih prostorov. Sredstva bodo namenjena programom Zlati 
sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter 
na osnovi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov Hokejskemu klubu Triglav Kranj  
in drugim športnim društvom ter raznim prireditvam v organizaciji MOK oz. njenih zavodov. 

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TRANSFERI 
413 Drugi tekoči domači transferi 

Polletna realizacija je nižja na kontu Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za 
prispevke delodajalcev in za Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, saj se 
plače na Zavodu za šport Kranj izplačujejo do petega v mesecu za pretekli mesec. Do sedaj je 
bilo izplačano pet plač. Izplačali smo sredstva za plače 30-im redno zaposlenim (od tega je 
pet trenerjev) na Zavodu za šport Kranj, za regres, prehrano, prevoz na delo, za prispevke 
delodajalca in za davek na plače. V prvih štirih mesecih smo šestim trenerjem preko zavoda 
za šport izplačali tudi 1. bruto (Nogometno društvo Triglav 2000 Kranj, Košarkaški klub 
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Triglav Kranj, Atletski klub Triglav, Teniški klub Triglav Kranj, Hokejski klub Triglav Kranj, 
Smučarski klub Triglav). Od maja do decembra bodo sredstva razdeljena na podlagi javnega 
razpisa za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2007 društvom in ne več preko 
zavoda. 

140303 ŠP. DVORANA PLANINA 
413 Drugi tekoči domači transferi 

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih 
stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenje ipd. ter nakup materiala in 
delovnih sredstev za vzdrževanje. 

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN 
413 Drugi tekoči domači transferi 

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih 
stroškov za elektriko, ogrevanja, kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, 
komunalnih storitev, čiščenje ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. 

140305 LETNO KOPALIŠČE 
413 Drugi tekoči domači transferi 

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih 
stroškov za elektriko, ogrevanja, kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, 
komunalnih storitev, čiščenje ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. 

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION 
413 Drugi tekoči domači transferi 

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih 
stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenje ipd. ter nakup materiala in 
delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske 
tartanske steze. 

140307 ŠP STRAŽIŠČE 
413 Drugi tekoči domači transferi 

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih 
stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenje ipd. ter nakup materiala in 
delovnih sredstev za vzdrževanje. 

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA 
413 Drugi tekoči domači transferi 

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih 
stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenje ipd. ter nakup materiala in 
delovnih sredstev za vzdrževanje. 

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI 
413 Drugi tekoči domači transferi 

Sredstva, ki so namenjena za obratovanje in vzdrževanje nogometnega igrišča v Tenetišah in 
v Kokrškem logu, igrišča v Struževem ter Strelskega doma Huje, za peskanje in košenje 
nogometnih igrišč ter postavitev zaščitne ograje na igrišču v Tenetišah. 

140312 VRHUNSKI ŠPORT 
413 Drugi tekoči domači transferi 

Na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije so bila sredstva namenjena 240 
kranjskim športnikom, ki so pridobili status kategoriziranega športnika (1 svetovni razred, 62 
mednarodni razred, 12 perspektivni razred, 100 državni razred, 65 mladinski razred), kar je 34 
športnikov več kot v preteklem letu. Sredstva za ta namen se izplačujejo kvartalno, zato je bila 
v prvi polovici leta nakazana šele prva tretjina sredstev. Drugo izplačilo bo realizirano v 
poletnih mesecih, tretje konec leta. 
  ŠPORT – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
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Zavod za šport skrbi za investicijsko vzdrževanje športnih objektov, ki jih ima v upravljanju. 
Zgrajeno je bilo atletsko metališče v ŠC Kranj, peskano glavno igrišče in zamenjan del 
travnega ustroja, v Pokritem olimpijskem bazenu je bila opravljena prevezava tlačnih vodov. 
Opravljena je bila legalizacija balinišča Bratov Smuk, v postopku legalizacije sta balinišči 
Planina in Čirče. 
V ŠP Stražišče se ureja preplastitev novega večnamenskega igrišča in okolica igrišča. Jeseni 
bo preplastena še kolesarska steza in nabavljeni kontejnerji ob večnamenskem igrišču. 
V postopku nakupa je zemljišče za potrebe športa in rekreacije v Britofu. S KS Bitnje tečejo 
razgovori o parcelaciji, na podlagi katere se bo lahko naročilo projekte za legalizacijo 
objektov, namenjenih športu. 
Vse aktivnosti so v teku in bodo realizirane v drugi polovici leta. 

18059002 Programi za mladino 
Občina spodbuja tudi mladinsko kulturno ustvarjanje in športno udejstvovanje, saj preko 
javnega razpisa sofinancira delovanje mladinskih organizacij, sofinanciramo sobotne matineje 
in enega največjih mladinskih festivalov Teden mladih.  

130217 TEDEN MLADIH 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

V juniju je bila izplačana prva dotacija za največjo mladinska prireditev Teden mladih, ki je 
bil izveden v maju. Preostala sredstva bodo izplačana po oddaji končnega poročila. 

130218 PROGRAMI MLADIH 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

V prvi polovici leta smo izvedli javni razpis za sofinanciranje delovanja mladinskih 
organizacij, ki delujejo na področju kulture. Sredstva bodo na podlagi sklenjenih pogodb 
izplačana v drugi polovici leta. 

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE 
413 Drugi tekoči domači transferi 

V prvi polovici leta so bile v skladu s planom izplačane dotacije za izvedbo sobotnih matinej 
– lutkovnih in gledaliških predstav za otroke, ki jih tedensko v Prešernovem gledališču za 
Mestno občino Kranj organizira Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti. Preostala sredstva bodo porabljena v skladu s planom do konca leta. 

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ - ŠPORT MLADIH 
413 Drugi tekoči domači transferi 

Namenska sredstva za programa Zlati sonček in Krpan za šolska športna tekmovanja se 
nakazujejo Zavodu za šport Kranj dvakrat letno, zato je realizacija 50%. 

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB 
Sredstva so namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih 
programov na otroškem igrišču Gibi gib v Športnem centru Kranj. Zahtevek za stroške 
delovanja igrišča je zavod že posredoval in bodo nakazana v mesecu juliju, ostalo pa do konca 
leta. 
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
 

Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, ki temelji na Zakonu o 
vrtcih in Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Samoupravna lokalna 
skupnost je ustanoviteljica javnih vzgojno-varstvenih zavodov in financer vrtca.  
Na področju izobraževanja pa so finančne obveznosti lokalne skupnosti opredeljene v Zakonu 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), predvsem v njegovem 82. 
členu, v Zakonu o osnovni šoli in Zakonu o izobraževanju odraslih, ki nalagajo lokalni skupnosti 
v prvi vrsti zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Področje 
izobraževanja zajema financiranje na krovni ravni, ko globalno urejamo enotno  za vse šole 
nekatere oblike dejavnosti oziroma potrebe; posamezne osnovne šole, glasbeno šolo, ljudsko 
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univerzo, kjer upoštevajoč posebnosti vsaki šoli zagotavljamo materialne pogoje za izvajanje 
njene dejavnosti ter omogočamo večja gradbena dela ali investicijsko vzdrževalna dela po 
predhodnem načrtu. Zagotavljamo sredstva za izvajanje šolskih prevozov, brezplačno 
letovanje učence po izboru strokovnega tima šolskih svetovalnih služb in Centra za socialno 
delo,  štipendiranje v skladu s sprejetim pravilnikom. 
 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
V vrtce se vključujejo otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo. Temeljne naloge vrtcev 
so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok 
ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.  

19029001 Vrtci 
Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda 
Kranjski vrtci v 13 enotah z 68 oddelki ter z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih 
šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) s 17 
oddelki. Izvaja se program dnevnega varstva otrok od 1. do 6. leta in programi vzgoje in 
varstva telesno in razvojno prizadetih otrok in mladine od 1. do 21. leta v dveh oddelkih. S 
1.5.2007 se je ekonomska cena vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju mestne 
občine Kranj spremenila, vendar je za starše s stalnim prebivališčem v MOK cena bila še 
dodatno znižana, kar pomeni večjo obremenitev za proračun MOK.  

120201 VRTCI 
Proračunska postavka je namenjena plačilu stroškov oglaševalskih storitev, dodatnih stroškov 
za otroke s posebnimi potrebami, ki so na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo vključeni v 
redni oddelek vrtca in plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki 
imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. 
Sredstva bodo porabljena do konca leta. 

402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so namenjena plačilu stroškov oglaševalskih storitev in bodo predvidoma porabljena 
v drugi polovici leta. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Sredstva so namenjena plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki 
imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. 
Realizacija je odvisna od dinamike prihajanja računov, števila otrok in od cen programov, ki 
so od občine do občine zelo različne. Na kontu je zajeta realizacija računov za november in 
decembra 2006 ter letošnji računi. Trenutno 98 otrok obiskuje vrtce izven Mestne občine 
Kranj.  Za enega otroka s posebnimi potrebami, ki je na podlagi odločbe Zavoda RS za 
šolstvo vključen v redni oddelek vrtca v Ljubljani, plačujemo dodatne stroške. Realizacija v 
prvih šestih mesecih je 42%, sredstva bodo do konca leta porabljena skladno s finančnim 
načrtom.  

120301 KRANJSKI VRTCI 
Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov Javnega vzgojno-varstvenega zavoda 
Kranjski vrtci, in sicer plačilu razlike med plačili staršev in ekonomsko ceno za program 
vrtca, za tekoče transfere v javne zavode za izdatke za blago in storitve, stroškov za posebne 
namene ter za investicijske transfere. Zaradi povečanega vpisa bodo v šolskem letu 2007/08 
dodatno odprti najmanj 4 oddelki. Sprejeti proračun se je zaradi ene prerazporeditve iz 
splošne proračunske postavke povečal za 500 evrov (finančna pomoč za nakup akvarija). 
Realizacija v prvih šestih mesecih je bila 40%.  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Sredstva na tem kontu so namenjena plačevanju razlike med ceno programa in plačilom 
staršev za otroke, ki obiskujejo vrtce, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev ter za plačilo 

razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vpisanih 
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otrok. V prvih šestih mesecih leta so bili plačani računi za december 2006 in januar–maj 
2007, realizacija je bila 43%. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
V realizaciji so zajete mesečne dotacije za materialne stroške za oddelek Mavrica, s katerimi 
se pokrivajo stroški ogrevanja, vodarine, elektrika… Del sredstev je bilo porabljenih za 
nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. 
S tega konta se zagotavlja tudi sredstva za plače za kader nad normativom, in sicer za 1,7 
šoferja in za logopedinjo in nevrofizioterapevtko, ki delata v razvojnih oddelkih Kranjskih 
vrtcev. Mestna občina Kranj je pristopila tudi k sklepanju pogodb z drugimi občinami, iz 
katerih otroci obiskujejo razvojne oddelke Kranjskih vrtcev in so deležni nadstandardne 
oskrbe, saj delovni mesti logopeda in nevrofizioterapevta v Pravilniku o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje nista opredeljena kot 
normativni mesti, sta pa ti dve delovni mesti v Kranjskih vrtcih tudi na podlagi zahtev 
medicinske stroke v razvojni oddelkih sistematizirani že od ustanovitve razvojnih oddelkov v 
Kranjskih vrtcih leta 1981. Občine zavezanke, s katerimi je MOK sklenila pogodbo o 
sofinanciranju stroškov dela za omenjeni delavki, bodo sredstva prispevala v sorazmernem 
deležu glede na število otrok iz posamezne občine, ki so vključeni v 5 razvojnih oddelkov 
Kranjskih vrtcev. Del sredstev s tega konta je namenjeno tudi za plačilo dodatnih stroškov za 
otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca. Del sredstev je bilo 
porabljenih za nakup rib in rastlin akvarija v vrtcu Živžav. Sredstva za ta namen so bila na 
konto prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije. Realizacija v prvih šestih mesecih 
leta 2007 je  bila 31%, sredstva bodo do konca leta porabljena skladno s finančnim načrtom.  

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Sredstva na tem kontu so namenjena sprotnemu investicijskemu vzdrževanju. V prvi polovici 
leta smo sredstva namenili za zamenjavo ročnih baterij in prh v vrtcih Mojca in Čebelica ter 
za nakup akvarija v vrtcu Živ žav. Sredstva za nakup akvarija so bila prerazporejena iz 
splošne proračunske rezervacije. Zaradi poznega sprejetja proračuna bo večina sredstva v 
skladu s planom porabljenih v drugi polovici leta. V poletnih mesecih bodo tako izvedena 
naslednja dela: zamenjavo strehe na vrtcu Sonček in na vrtcu Mojca, adaptacija sanitarnih 
blokov vrtcev Čenča in Živ Žav, menjava centralne peči v vrtcu Sonček, nakup opreme v 
vrtcih in kuhinjah ter nabava igral. Del sredstev pa bo potrebno zagotoviti tudi za adaptacijo 
prostorov v vrtcu Mavrica, ki naj bi z novim koledarskim letom prešel pod okrilje VDC 
Kranj, kar pomeni, da bo sredstva za delovanje zagotavljalo Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. Pogoj s strani ministrstva, da prostore prevzame, pa je, da MOK zagotovi 
sredstva za adaptacijo dela toaletnih prostorov, prestavitev dveh sten in vgraditev širših vrat. 

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH 
Proračunska postavka zajema sredstva za dnevne programe otrok v vzgojno-varstvenih 
enotah, ki so organizirane pri petih osnovnih šolah: OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, 
OŠ Simona Jenka in OŠ Franceta Prešerna. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi 
tekočim transferom v javne zavode – za blago in storitve ter za pokrivanje investicijskih 
transferov javnim zavodom. Zaradi povečanega vpisa v šolskem letu 2007/2008 bosta odprta 
dva nova oddelka, in sicer na Kokrici in v Mavčičah. Veljavni proračun se od sprejetega 
razlikuje za 500 evrov (sofinanciranje nakupa igral na vrtu pred vrtcem pri OŠ Predoslje), 
kolikor je bilo prerazporejenih sredstev iz splošne proračunske postavke, prerazporejena 
sredstva pa bodo porabljena v drugi polovici leta  Sredstva so bila v obdobju januar-junij 
porabljena 46% in bodo do konca leta porabljena skladno s finančnim načrtom.  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu razlike med ekonomsko ceno 
programa in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in obiskujejo 
vrtce pri osnovnih šolah v Mestni občini Kranj. Na kontu so v obdobju januar-junij zajeti 
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računi za november in december 2006 ter letošnji računi do vključno aprila. Načrtovana 
sredstva verjetno do konca leta ne bodo zadostovala, ker bosta s 1. septembrom odprta nova 
oddelka v Mavčičah in na Kokrici, zato bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s 
prerazporeditvami. 
413 Drugi tekoči domači transferi 
Sredstva na tem kontu so namenjena za pokrivanje tekočih transferjev javnih zavodov za 
blago in storitve. Del sredstev je bilo v prvi polovici leta porabljenih za plačilo nadomeščanj 
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki so odsotni zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. 
Večji del sredstev tega konta pa bo porabljenih v drugi polovici leta, predvsem za plačilo dela 
rezervacije za odsotnost otroka v poletnih mesecih. 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
V okviru investicijskih sredstev so sredstva namenjena za najnujnejša popravila v vrtcih pri 
osnovnih šolah in bodo porabljena v drugem delu leta. Del sredstev pa bo namenjen tudi za 
odprtje novega oddelka 1. starostnega obdobja v vrtcu pri OŠ Orehek – Mavčiče ter za 
adaptacijo prostora za dodatni oddelek v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna – Kokrica. Dela bodo 
v obeh enotah bodo izvedena do začetka šolskega leta. 

121001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI 
V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izdelavo projektne dokumentacije za 
prizidek k vrtcu Čira Čara na mestu, kjer je bilo v lanskem letu odstranjeno gospodarsko 
poslopje ter za  izdelavo PGD in PZI projektov za prizidek k vrtcu Čirče. Dodatno bomo s 
prerazporeditvijo zagotovili sredstva za izdelavo DIIP za vse objekte, s katerimi upravljajo 
Kranjski vrtci. 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Planirana sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo vrtca pri 
vrtcu Čira Čara in Čirče v drugi polovici leta. 
 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
Občina zagotavlja sredstva za delovanje osnovnih šol, glasbene šole in deloma ljudske 
univerze. Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov za delovanje šolskih 
stavb; sredstva za vzdrževanje šolskih stavb in za pridobivanje novega šolskega prostora  oz. 
zagotavljanje ugodnejših pogojev za delo. Pri Ljudski univerzi deloma pokrivamo materialne 
stroške,  sofinanciramo sam proces izobraževanja odraslih ter iščemo skupne rešitve tudi pri 
zagotavljanju prostorskih pogojev, kar je še neizpolnjena naloga za naprej. Zagotavljamo 
financiranje prevozov šoloobveznih otrok,  izvajanje  tako imenovanega sicer skromnega 
občinskega programa skozi  plače in prispevke zaposlenih v občinskih programih oziroma s 
sofinanciranjem nekaterih projektov skozi razpise ali neposredno prek proračuna.  
Pri Glasbeni šoli je obveznost financiranja stavbe in pokrivanja materialnih stroškov s 
pokrivanjem stroškov za prehrano in prevoze zaposlenih delavcev. 
Srednje šole so vključene le prek razpisov v nekatere projekte. 
  19039001 Osnovno šolstvo 
V Mestni občini Kranj deluje 9 osnovnih šol, Glasbena šola, Ljudska univerza. V pravkar  
končanem šolskem letu 2006/07 je v vseh devetih šolah v 234 oddelkih obiskovalo 4523 
učencev (715 osemletna OŠ, 3773 devetletna OŠ, 35 OVI Helena Puhar). V šolskem letu 
2005/06 je bilo v 242 oddelkih 4604 učencev (1132 osemletna osnovna šola, 3438 devetletna 
osnovna šola, 34 OVI). Pouk se povsod lahko izvaja v eni izmeni.  
Celovit pogled stroškov šol je potreben zaradi predstave o obsegu sredstev, ki jih občina 
namenja za ta namen. Ocena je dobrodošla, ker sistem refundiranja sredstev šolam na podlagi 
računov tudi pomeni, da se med šolami v realizaciji pojavljajo razlike, ki se pa, gledano 
celovito, izničijo. Manjša realizacija pri posamezni šoli še ne pomeni, da zadaj ni stroška, 
temveč le to, da je bil mogoče račun poslan z zamikom. 



 

 

Poročilo o realizaciji FN v obdobju januar – junij 2007 po uporabnikih 
 

166 

Sredstva, ki jih namenja občina neposredno šolam, so namenjena za plače in druge izdatke v 
zvezi z zaposlenimi v okviru občinskega programa; za sofinanciranje stroškov poslovanja 
osnovnih šol, glasbene šole, osnovni šoli za odrasle, kot tudi za nekatere posebej dogovorjene 
občinske programe.  
Vse šole pridobivajo del sredstev samostojno z oddajanjem prostorov v najem in prodajo 
kuharskih storitev. O tem se posredujejo poročila, je pa teh sredstev letno okvirno  108.000 
EUR in se praviloma uporabijo pri vzdrževalnih delih ter se vračajo v šolo. S soglasjem  
upravnega organa se lahko sredstva iz šolskih kuhinj le izjemoma namenjajo tudi za drugo 
osebje. V letu 2007, kot je tudi bilo že  v letu 2006, pričakujemo zahteve, da bi iz teh sredstev 
šole krile dodatne kadre. Bili smo že obveščeni, da bo nekaterim šolam država zmanjševala 
delovna mesta hišnikov, ker se ne bodo več s strani države upoštevale posebnosti. V zvezi  s 
hišniki bi se morali posebej opredeliti, saj hišnik lahko bistveno prispeva k vzdrževanju šolske 
stavbe, kar je primaren interes občine.  
Pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim ter prispevkih delodajalcev financiramo po 
dogovorjenem kriteriju 5 ur jutranjega varstva na stavbo, skupaj 95 ur jutranjega varstva otrok 
na teden od septembra do junija v tekočem šolskem letu. 
Na treh šolah sofinanciramo šolske svetovalne delavce, skupaj 1,5 delavca. V šolskem letu  
2006/07 smo še  financirali ure izvajanja zgodnjega učenja angleškega jezika na razredni 
stopnji na vseh osnovnih šolah,  skupaj 1,36 delavca. Te naloge v šolskem letu 2007/2008 in 
naprej ne bo več, saj  devetletna osnovna šola uvaja obvezno učenje angleškega jezika že na 
razredni stopnji.  
Skupaj sofinanciramo zaradi specifičnih delovnih nalog hišnike na treh osnovnih šolah 
(prevozi otrok s šolskim kombijem, delo v zvezi s plavalnim bazenom na šoli). Sofinanciramo 
½ hišnika oziroma fiksno 0,90 koeficientov na Osnovni šoli Stražišče; na OŠ Jakoba Aljaža ½ 
hišnika skozi celo leto, na OŠ Orehek ¼ hišnika do junija tekočega šolskega leta ter od 
septembra do decembra novega šolskega leta. 
V okviru OŠ Staneta Žagarja deluje letalsko modelarska šola za potrebe vseh osnovnih šol v 
MOK, občina plačuje učitelja. 
Podatki, na podlagi katerih prihaja do izplačil, se usklajujejo ob vsakem začetku šolskega leta.  
Realizacija za prvih 6 mesecev tekočega leta je globalno  na sredstvih za plače in druge 
izdatke  zaposlenim 50,6 % ali 91.417,89 EUR, na sredstvih za prispevke delodajalcem 50,02 
% ali 10.741,46 EUR, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 49,78% ali 803,53 
EUR in je povsod indeks  v skladu s planiranimi sredstvi. 
Za izdatke za blago in storitve oziroma za neposredne stroške poslovanja osnovnih šol, 
glasbene šole in ljudske univerze namenjamo v letu 2007 skupaj  1.135.725,42 EUR 
(vključeno tudi ogrevanje OŠ H.Puhar in OŠ F. Prešerna prek Thermoglobala). Realizacija teh 
sredstev je globalno 49,98 % ali 567.590,89 EUR. Če v okviru teh stroškov posebej 
izpostavimo tekoče materialne stroške, kamor štejemo   komunalne storitve, elektriko, plin, 
del stroškov za fizično varovanje stavb, del obveznosti iz varstva pri delu, pisarniški material, 
popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, beljenje, najemnino za uporaba plavalnega 
bazena in prevozne stroške na bazen itd. in se v glavnem pokrivajo po predloženih računih, je 
ta realizacija 49,15 % ali 252.712,87 EUR, plan je 514.181,65 EUR.  Pri vsaki  šoli so 
nekateri od naštetih stroškov omejeni, saj so pogojeni s politiko vodstva šole. Tak omejen 
strošek je na primer odvoz smeti s kontejnerjem. Veliko šol omejena sredstva porabi v prvi 
polovici leta.  
Ogrevanje šol je tudi strošek blaga in storitve in pomeni izredno visoko postavko. V ta namen 
smo načrtovali 600.721,92 EUR (tudi H. Puhar in F. Prešeren), realizacija 1-6 pa je 
304.233,33 EUR ali  50,64%. Ta realizacija je glede na plan zelo ugodna, saj imajo šole v 
glavnem nabavljeno kurilno olje in bo ob normalnem nastopu kurilne sezone v večini  šol 
potrebno samo še eno polnjenje. Računi za ogrevanje iz toplarn pa so sestavljeni iz fiksnega 
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in variabilnega dela. Variabilni del bo do začetka nove kurilne sezone minimalen. V kolikor 
ne bo zgodnjega začetka kurilne sezone in velikega mraza, v okviru teh sredstev lahko 
računamo na prihranek.  
Sofinanciramo tudi uporabo telovadnih površin za telovadnice, ki jih imata dve šoli v najemu, 
zato da lahko izvajata v celoti program telesne vzgoje. Takšno rešitev glede telovadnih 
površin bi rabilo več osnovnih šol, vendar smo v občini k temu lahko pristopili le tam, kjer so 
takšne možnosti. Več šol pa pomanjkanje površin za izvajanje pouka telesne vzgoje 
kompenzira prek uporabe olimpijskega plavalnega bazena. 
Sofinancira se vzdrževanje plavalnega bazena na osnovni šoli Jakoba Aljaža in pokrivanje 
materialnih stroškov za letalsko modelarsko šolo, ki za potrebe vseh osnovnih šol deluje na 
OŠ Staneta Žagarja.  
V letu 2007 v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  MOK 
zagotavlja del sredstev za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle, in sicer za osnovno 
šolo za odrasle, za neprogramske materialne stroške in 30% zaposlenega – organizatorja 
izobraževanja za odrasle.  
Pri stroških za poslovanje vzgojno izobraževalnih organizacij je potrebno tudi upoštevati 
naravo dela. V juliju in avgustu je proračun nekoliko manj obremenjen, saj se stroški 
zmanjšajo ali pa nekaterih programov sploh ne sofinanciramo. 
V nadaljevanju bodo pri posameznih šolah navedena morebitna odstopanja in posebnosti. 

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI 
Gre za materialne stroške, ki so enovito urejeni za  področje osnovnega šolstva  v okviru 
krovne pogodbe ali kot financiranje projekta, ko šole praviloma niso nosilci  teh aktivnosti. 

402  Izdatki za blago in storitve 
Do sedaj je prišlo do realizacije le pri porabi sredstev za ogrevanje v osnovnih šolah na račun 
privarčevanih sredstvih za ogrevanje šolskih stavb, ki so bila prek podjetja Thermoglobal 
vključena v varčevalni program po mednarodnem projektu in so namenjena plačilu 
pogodbenih obveznosti. Višina je odvisna od prihranka. Realizacija je nižja zaradi plačevanja 
računov v tridesetih dneh po prejemu. Iz istega razloga tudi ni realizacije  na sredstvih za 
zavarovalne premije, ker je plačilo za obdobje 1-6 2007 zapadlo v julij. Na tem področju je 
tudi prišlo do zamenjave  zavarovalne agencije, saj je bila prek javnega naročila s 1. julijem  
2007  izbrana druga  zavarovalnica. 
Šole šele v teh dneh posredujejo podatke o višini sredstev namenjenih za nakup plaket in 
priznanj učencem, ki so odličnjaki v vseh razredih osnovne šole. Priznanja po tradiciji 
nabavljajo osnovne šole samostojno. Na podlagi izstavljenih računov se jim  sredstva v ta 
namen refundirajo. V letošnjem letu je osnovno šolo zaključilo 112 učencev, ki so vse razrede 
OŠ zaključili z odličnim uspehom.  
V teku je izbor dobavitelja za knjigo, ki jo župan ob novem letu podari  prvošolcem. 

413  Drugi tekoči domači transferi 
V okviru teh sredstev  gre za  sredstva namenjena za sofinanciranje mladinskih delavnic, ki 
jih na osnovnih šolah organizira Center za socialno delo, izvaja pa ga Škrlovec – Dnevni 
center za mlade in družine  ter za sredstva v okviru katerih plačujemo za učence iz MOK, ki 
so usmerjeni v šolo s prilagojenim programom v drugi občini.  
Program mladinskih delavnic se izvaja po programu  za vsako šolsko leto posebej. V š.l. 
2006/2007 je potekal na treh osnovnih šolah ter v centru na  Škrlovcu, skupaj za okoli 70 
otrok.  
Učenci višjih razredov  se srečujejo v organiziranih skupinah  in prek pogovorov in dela v 
skupini odkrivajo življenjske resnice in vrednote. Sofinanciranje s strani občine je pogoj, da 
smo vključeni v projekt, ki se financira tudi s strani države. Realizacija je 50%. 
Plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami je nova obveznost 
proračuna. Izhaja iz  Zakona o organizaciji  in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona 
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o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kadar so otroci s posebnimi potrebami s stalnim 
bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi usmerjeni v osnovno šolo s prilagojenim 
programom v drugi občini, je občina dolžna kriti sorazmerni delež stroškov za takega učenca. 
Odnos se uredi s pogodbo, praksa pa se je šele začela uveljavljati. Trenutno imamo 
obveznosti do Občine Škofja Loka, kjer šolo s prilagojenim programom obiskujejo 4 učenci, 
Realizacija je nekoliko nižja zaradi zamika dostave računa, ki se je tako prenesel v naslednji 
mesec. 

OŠ 
432 Investicijski transfer javnim zavodom 

V letu 2007 je šolam  neposredno namenjeno  za investicijske transfere skupaj 142.017,19 
EUR. Šole na podlagi finančnih načrtov za tekoče leto koristijo ta sredstva tako, da 
posredujejo ustrezno opremljene zahtevke, ki se refundirajo 30. dan po dostavi. Pri teh delih 
gre za obnavljanje opreme ali manjša vzdrževalna dela. Zahteva je, da šola dostavi vse račune, 
ki spadajo v to kategorijo. Tako dobimo vpogled v vse nabave, vzdrževalna dela, ki pa jih 
financirajo iz tako imenovanih  lastnih virov (predvsem najemnine). 
Do junija je za ta sredstva zaprosilo le nekaj šol, ker se opravi nabava oz izvajajo različna dela 
v času poletnih počitnic. Zato je skupna realizacija teh sredstev 31.691,88 EUR ali 22,32%. 
V nadaljevanju so obrazložitve pri šolah, ki so v obdobju 1-6 ta sredstva že koristile.  
  110301  OŠ PREDOSLJE KRANJ 
Osnovna šola Predoslje vključuje tudi 3 oddelke vrtca. V š. l. 2006/07 jo v  18 oddelkih OŠ 
obiskovalo 371 učencev. Šola deluje v stabilnem šolskem okolišu, ob vpisovanju ne beležimo 
velikih nihanj. Gre za idealno dvooddelčno osnovno šolo. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Šestmesečna realizacija je 56,35 %, kar gre na račun dejstva, da so s kurilnim oljem že 
napolnili  cisterno. 

432 Investicijski transfer javnim zavodom 
Sredstva so namenili  za nabavo sesalca  in kosilnice. 

110401  OŠ HELENE PUHAR KRANJ 
Je osnovna šola s prilagojenim programom.  V š. l. 2006/07 jo v  8 oddelkih OŠ obiskovalo 
48 učencev, 35 učencev  pa je v 7 oddelkih  delovnega usposabljanja. Na šoli je  tako skupaj 
15 oddelkov  s 83 učenci. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po 
pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov  s 
strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci 
s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno 
terensko službo. Na tej šoli pa skozi leta beležimo nihanja glede števila učencev. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Realizacija je 48,18 %, kar gre na račun dejstva, da pri plačevanju stroškov za ogrevanje 
prihaja  do zamika.  

432 Investicijski transferi javnim zavodom. 
Sredstva so namenili  za nakup mize za namizni tenis, voziček za  čistila, dobavo in montažo 
sekcijskih  dvižnih vrat ter demontažo, dobavo in  montažo treh trodelnih oken. 
  110501  OŠ MATIJE ČOPA  KRANJ 
Osnovna šola Matije Čopa  Kranj je samostojna OŠ, ki jo je v š. l. 2006/07 v 18 oddelkih  
obiskovalo 406 učencev. Zgrajena je bila za potrebe celodnevne osnovne šole, zato jo odlikuje 
velika prostornost. Zmanjševanje otrok  ne vpliva bistveno tudi na zmanjševanje stroškov za 
njeno delovanje. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Realizacija je 47,39 % in je pod planirano, ker so na šoli izvedli fizične posege na področju 
električne napeljave z namenom varčevanja z elektriko. Podobno so v letu 2007 ukrepali  pri 
ogrevanju, kar se tekoče  že odraža. 
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432 Investicijski transferi javnim zavodom 
Nabavili so parkovni traktor, računalniško opremo in bencinski prezračevalnik. 
  110601  OŠ JAKOBA  ALJAŽA  KRANJ 
Osnovna šola Jakoba Aljaža  Kranj je samostojna OŠ, ki jo je v š. l. 2006/07 v  18 oddelkih  
obiskovalo 320 učencev. 
Zgrajena je bila za potrebe celodnevne osnovne šole, zato jo odlikuje velika prostornost. 
Edina razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi 
elektrike. Zmanjševanje otrok  ne vpliva bistveno tudi na zmanjševanje stroškov za njeno 
delovanje. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Realizacija je 55,14 %. Ocenjujemo, da se bo do septembra indeks uravnovesil, saj  bo 
ogrevanje zajemalo le fiksne stroške, enako velja za bazen na šoli. Na tej šoli so nekatere 
stroške, ki so omejeni, v šestih mesecih že porabili.  

432 Investicijski transferi javnim zavodom. 
Sredstva so namenili za zamenjavo poškodovanih stolov. 
  110701  OŠ STRAŽIŠČE KRANJ 
Osnovna šola Stražišče Kranj s tremi podružnicami je med največjimi v občini. V š. l. 
2006/07 jo je v 40 oddelkih  obiskovalo 868 učencev. 
Po nadgraditvi matične šole so se njeni prostorski pogoji uredili, sedaj so potrebni posegi na 
starem delu šole in v dveh podružnicah. Število učencev se je v zadnjih letih zmanjševalo in v 
novem šolskem letu bodo v prvi razred na matični šoli vpisali le dva oddelka, v preteklosti so 
bili vedno trije oddelki. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Realizacija je 55,67 %. Ocenjujemo, da se bo do septembra indeks uravnovesil, saj  bo 
ogrevanje matične šole zajemalo le fiksne stroške. Dve podružnici se ogrevata s kurilnim 
oljem, cisterni sta bili  napolnjeni spomladi in šola ima zalogo za kurilno sezono v jeseni.  
  110801  OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ 
Osnovna šola Franceta  Prešerna  Kranj ima eno podružnico. V š. l. 2006/07 jo je v 33 
oddelkih obiskovalo 665 učencev. Šola deluje v dokaj stabilnem šolskem okolišu, ob 
vpisovanju ne beležimo velikih nihanj, čeprav se je tudi tu število učencev  v zadnjih letih 
zmanjševalo.  

413 Drugi tekoči domači transferi 
Realizacija je 48,25 %.  Ta indeks je predvsem na račun stroškov za ogrevanje za matično 
šolo, kjer prihaja do zamika.  

432 Investicijski transferi javnim zavodom. 
Sredstva so namenili  za  mizarska dela - mize v kuhinji, računalniško opremo – tiskalnik in 
kosilnico. 
  110901  OŠ SIMONA JENKA KRANJ 
Osnovna šola Simona Jenka  Kranj je največja  v občini glede na število oddelkov, ki ima tri 
podružnične. V š. l. 2006/07 jo je v 44 oddelkih  obiskovalo 865 učencev. Na šoli je v zadnjih 
letih prišlo do obnov tako na matični šoli kot podružnicah, čeprav se vsa dela še niso 
zaključila. Tudi na tej šoli se je kot drugod  število učencev v zadnjih letih zmanjševalo.  

413 Drugi tekoči domači transferi 
Realizacija je 49,57 %.  

111001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER 
Planirana sredstva za nakup prostorov Ekonomske šole še niso izkoriščena, ker bo prišlo do 
primopredaje objekta šele v drugi polovici julija. Prav tako še ni prišlo do realizacije na 
drugih šolah, ker se večina del izvaja med poletnimi počitnicami. Zaključena je le obnova 
kuhinje na OŠ Simona Jenka, vendar še ni izdelane končne situacije, zamenjani pa so bili tudi 
podi v prostorih vrtca. Na PŠ Besnica so bile v februarju obnovljene sanitarije ob vrtcu. Na 
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OŠ Matije Čopa smo prispevali del sredstev za obnovo ograje in atletske steze. Realizacija 
sredstev je v mesecu juliju. 
V teku je menjava strehe na PŠ Kokrica, nadaljevanje obnove sanitarij in menjava oken in 
vrat na PŠ Besnica, na OŠ Stražišče sanacija sanitarij in zamenjava oken in vrat ter obnova 
fasade v paviljonskem delu šole. Za sanacijo stare podružnične šole s prizidkom telovadnice 
na PŠ Žabnica smo na podlagi javnega razpisa izbrali izvajalca za izdelavo projektne 
dokumentacije. Na Osnovni šoli Orehek, se je pokazala potreba po nujni sanaciji dveh učilnic. 
Potrebno bo obnoviti strope, napeljati novo elektroinstalacijo in odstraniti predelno steno. 
Tako bo šola pridobila ponovno prepotreben telovadni prostor za učence razredne stopnje.  
Za podružnično šolo v Goričah je v naročilu izdelava dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP). Po izdelavi te dokumentacije bo MOK pristopila k izbiri izvajalca za izdelavo 
projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka telovadnice ( PGD,PZI in PZR). Na OŠ Helene 
Puhar bomo v počitniškem času zamenjali tretji del pločevinaste strehe. Zaradi veliko 
prevelike vrednosti del od planiranih pa je še odprta investicija v zvezi z obnovo sanitarij na 
OŠ Staneta Žagarja. 
V letu 2007 je šolam neposredno namenjeno za investicijske transfere skupaj 142.017,19 
EUR. Šole na podlagi finančnih načrtov za tekoče leto koristijo ta sredstva tako, da 
posredujejo ustrezno opremljene zahtevke, ki se refundirajo 30. dan po dostavi. Pri teh delih 
gre za obnavljanje opreme ali manjša vzdrževalna dela. Zahteva je, da šola dostavi vse račune, 
ki spadajo v to kategorijo. Tako dobimo vpogled v vse nabave, vzdrževalna dela, ki pa jih 
financirajo iz tako imenovanih  lastnih virov (predvsem iz najemnin). 
Na podlagi predložitve stanja na posameznih šolah smo se odločili, da za vse šole izdelamo 
DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta), iz katerega bo razvidna tudi prioriteta 
izvedbe posameznih investicijskih del, kar bo osnova za predlog načrta razvojnih programov 
do leta 2012. 
  111101  OŠ STANETA  ŽAGARJA  KRANJ 
Osnovna šola Staneta Žagarja  Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim 
okolišem, ki sega tudi na podeželje, kar šoli ob vsakoletnem vpisu daje stabilnost. V š. l. 
2006/07 jo je v  3 oddelkih  obiskovalo 473 učencev. 
OŠ Staneta Žagarja je starejša šola in kot zadnja čaka  na obnovitvena dela, s katerimi bi jo 
posodobili v skladu z novimi zahtevami, tako da bi delovala kot dvooddelčna šola. V š. l. 
2007/2008 naj bi bila prekinjena dolgoletna tradicija in  šola bo prvič predvidoma vpisala dva 
oddelka prvega razreda. Prej so bili vedno trije.  

413 Drugi tekoči domači transferi 
Realizacija je 39,32 %. Najbolj na ta indeks vpliva realizacija v okviru ogrevanja. Na šoli 
razpolagajo z dokaj prostorno cisterno, kurilno olje so nabavili konec maja in še ni zapadlo v 
plačilo in sredstva šoli še niso bila refundirana. Ostali stroški, ki jih poravnavamo na podlagi 
računov, se gibljejo v okviru ustreznega indeksa. 

432 Investicijski transferi javnim zavodom. 
Sredstva so namenili za mizarska dela - ureditev zbornice. 
  111201  OŠ OREHEK  KRANJ 
Osnovna šola Orehek  Kranj ima eno podružnico. V š. l. 2006/07 jo je v 25 oddelkih  
obiskovalo 472 učencev. 
OŠ Orehek Kranj je zadnja novo zgrajena šola v občini. Tudi njena podružnica Mavčiče je 
bila pred leti obnovljena. Potrebna so še obnovitvena dela na stari stavbi na Orehku. Njen 
šolski okoliš je stabilen, čeprav tudi tu beležimo upadanje števila otrok.  

413 Drugi tekoči domači transferi 
Realizacija je 48,58 % in je ustrezna. 

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE ŠOL 
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Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport so šole prijavile najnujnejšo 
potrebo po računalniški opremi. Polovico sredstev v ta namen zagotavlja občina, polovico 
ministrstvo. Realizacija bo opravljena v drugi polovici leta. 

19039002  Glasbeno šolstvo 
MOK v skladu z zakonodajo sofinancira delovanje Glasbene šole Kranj. V občini obstajajo 
tudi zasebne glasbene šole. Občasno se pojavljajo težnje, da bi občina sofinancirala delovanje 
takšnih ustanov. Te pobude do sedaj še niso bile upoštevane. 
  111301  GLASBENA ŠOLA  KRANJ 
V š. l. 2006/07 je vse njene programe obiskovalo 595 učencev, 528 pri individualnem pouku, 
67 pa v glasbeni pripravnici. Imajo 33,48 oddelkov. Glasbena šola Kranj deluje na dveh 
lokacijah. Ker prostorski pogoji niso najbolj ustrezni (Poštna ulica - majhni prostori, 5 
nadstropij, ozko stopnišče), šola teži k novim ustreznim prostorom. Zaradi prostorske stiske 
morajo vsako leto zavrniti večje število otrok.  

413 Drugi tekoči domači transferi 
Realizacija je 46,94 %. Na nižji indeks najbolj vpliva realizacija za ogrevanje, ki je nižja 
zaradi refundacije računov z zamikom za lokacijo na Poštni ulici. 

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo. 
  110202  SREDNJE IN POKLICNE ŠOLE 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Že skoraj dve desetletji finančna sredstva namenjamo za sofinanciranje organizacije 
vsakoletnega tradicionalnega regijskega srečanja mladih raziskovalcev srednjih šol in srečanja 
raziskovalcev osnovnih šol v organizaciji TŠC–Tehniškega šolskega centra Kranj.  Tekom let 
se je število sodelujočih izredno povečalo. V okviru aktivnosti na srečanjih je izdelano veliko 
kakovostnih nalog s katerimi se redno dosegajo uspehi in visoke uvrstitve tudi ob njihovih 
predstavitvah na republiškem tekmovanju. S sofinanciranjem projekta skušamo prispevati k 
popularizaciji tehničnih poklicev. Srečanje je bilo že izvedeno. 

19039004  Podporne  storitve v primar. in sekundarnem  izobraževanju. 
Sredstva so razdeljena na podlagi vlog in so prerazporejena iz splošne proračunske 
rezervacije; za sofinanciranje delovanja nekaterih društev in zvez na področju izobraževanja 
in raziskovanja, katerega obseg je bil določen že s sprejetjem proračuna 2007; za izvedbo 
javnega razpisa za sofinanciranje društev s sedežem v Mestni občini Kranj in interesnih 
dejavnosti osnovnih in srednjih šol v Mestni občini Kranj, katerih vsebina delovanja je 
raziskovalne narave.  
Ta podpora je usmerjena tehničnemu izobraževanju kot tretji veji  prostočasnih dejavnosti, 
torej tehnični kulturi (poleg kulture in  telesne kulture).  
  110203  PODPORNE STORITVE V IZOBRAŽEVANJU 

410 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 
Iz tekoče proračunske rezerve je bilo prerazporejeno 100 EUR na podlagi vloge podjetja  
Smar-Team Org., d.o.o., ki je objavilo  nagrajene prispevke v okviru natečaja Z domišljijo na 
potep za leto 2007 za izdajo knjige učenke OŠ Jakoba Aljaža Zarje Vršič z naslovom Misija 
Kočevje. 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
V okviru postavke je skupna realizacija 8.170,48 EUR. 7.135,48 EUR je 50% delež po 
pogodbah  za  društva  in zveze na področju izobraževanja (Zveza društev prijateljev mladine, 
taborniki, skavti)  in raziskovanja (Zveza društev za tehnično kulturo Kranj,  Društvo učiteljev 
tehničnega pouka), katerih obseg sofinanciranja  za leto 2007 je bil določen v proračunu na 
podlagi programa, 1.035 EUR pa je bilo razdeljeno na podlagi prerazporeditve iz splošne 
proračunske rezervacije na podlagi vloge. Tako je bilo Društvu  za raziskovanje in zaščito 
morskih sesalcev dodeljeni 200 EUR za sofinanciranje njihove dejavnosti, Študentski 
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organizaciji Univerze v Mariboru pa 835 EUR za sofinanciranje zbornika študentov Fakultete 
za organizacijske vede v Kranju. 
Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje društev in interesnih dejavnosti na osnovnih in 
srednjih šolah v Mestni občini Kranj, katerih vsebina delovanja je raziskovalne narave. 
Sredstva za ta namen so tudi na postavki 413, vendar do realizacije še ni prišlo zaradi 
dolgotrajnosti postopka. Prijavilo se je skupaj šest prosilcev, štiri šole (OŠ Stražišče, OŠ 
Staneta Žagarja in TŠC – Tehniški šolski center Kranj, Gimnazija Kranj) ter dve društvi 
(Društvo za raziskovanje jam Kranj in Jamarsko društvo Carnium Kranj). Skupaj je bilo v 
okviru razpisa razdeljeno 9.980 EUR, razpoložljivih sredstev pa je bilo 11.901 EUR. Zaradi 
primanjkljaja sredstev v okviru  razpisa  za sofinanciranje  počitniške dejavnosti Lokalne 
akcijske skupine (prijavilo se je 12 organizacij) in glede na to, da gre v obeh primerih za 
dejavnost mladih, je bilo za  ta razpis prerazporejeno 1.921 EUR. 

1905 Drugi izobraževalni programi 
19059001 Izobraževanje odraslih 

V MOK podpiramo izobraževanje odraslih le pri Ljudski univerzi Kranj, na kar nas tudi veže 
ustanoviteljstvo te vzgojno izobraževalne organizacije. 
  111401  LJUDSKA UNIVERZA  KRANJ 
Ljudska univerza Kranj večino svojega prihodka pridobi neposredno na trgu. Mestna občina 
Kranj je njen ustanovitelj in dejavnost ljudske univerze sofinancira. Največji problem Ljudske 
univerze so prostori, ki so za obseg njene dejavnosti in razvejanost programov neprimerni. 
Zaradi tega dejstva so tudi manj uspešni pri pridobivanju sredstev na trgu in prek javnih 
naročil.  

413 Drugi tekoči domači transferi 
Realizacija je 48,57 % predvsem na račun realizacije pri sredstvih za plače in drugih izdatkih 
za zaposlene, ki se refundirajo na podlagi zahtevkov in so vezani na določeno osebo in so bili 
ob planiranju nekoliko precenjeni.  

1906 Pomoči šolajočim 
19069001  Pomoči v osnovnem šolstvu 
110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU 

V okviru te postavke je največji delež sredstev namenjen za regresiranje prevozov 
osnovnošolcev  in  za  letovanje učencev. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom. 
Realizacija sredstev za regresiranje prevozov osnovnošolcev  je 47,62% in je nižja od 
običajne, saj je prišlo do zamika pri plačilu računov. Prevozi se začnejo z novim šolskim 
letom in za meseca julij in avgust jih ni. Ocenjujemo, da so bila sredstva pravilno planirana.  
Za prevoze smo za leto 2007 planirali manj sredstev na račun učinka  različnih tipov vozovnic 
- celoletne, enosmerne, polletne vozovnice za zimske mesece oziroma posamezne mesece, 
občasne vozovnice ter  kuponske vozovnice na relacijah t.i. nevarnih odsekov (pod 4 km), ko 
se plačuje dejanska uporaba vozne karte.  
Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s šolskimi kombiji (OŠ Helene Puhar, OŠ Stražišče); 
otroke v šolo lahko vozijo tudi starši, kar je še posebej uveljavljeno za otroke s posebnimi 
potrebami.  
Za krajšo in posebno relacijo prevoza otrok v šolskem okolišu podružnice OŠ Simona Jenka 
na Trstenik je bil na podlagi javnega naročila posebej izbran prevoznik za šolsko leto  
2007/2008.  
V z vezi z letovanjem učencev gre za tradicionalno nalogo organizacije brezplačnega 
letovanja za otroke iz družin s poudarjeno socialno indikacijo, ki se že nekaj let izvaja prek 
javnega razpisa v sodelovanju s centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami 
osnovnih šol. Z razpoložljivimi sredstvi zagotavljamo vsako leto brezplačno letovanje za več 
kot 100 otrok. V letu 2007 ta aktivnost poteka  na podlagi razpisa iz leta 2006 in je pogodba 
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sklenjena  za  tri šolska leta z izvajalcema Pinesta, d.o.o., in Območnim združenjem RK 
Kranj. Realizacija bo izvršena od julija do konca septembra, po izvedbi letovanja. 
   19069003  Štipendije 
Mestna občina Kranj je vključena v Štipendijsko shemo Gorenjske, ki poteka že dve leti, na 
podlagi katere se štipendira deficitarne poklice. Na podlagi Pravilnika o podeljevanju 
štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj pa podeljujemo tudi letne štipendije in 
denarne pomoči za študij našim dijakom in študentom na podlagi lastnega razpisa. 

110207 ŠTIPENDIJE 
Mestna občina Kranj že dve leti sodeluje v Regijski štipendijski shemi, kjer preko 
vsakoletnega razpisa štipendira dijake in študente s stalim prebivališčem v Mestni občini 
Kranj. Cilj je štipendirati študente in dijake, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. 
Štipendije poleg Mestne občine Kranj (20%) sofinancira tudi država preko regionalnih 
spodbud (60%) in delodajalci (20%), pri katerih se štipendisti po končanem študiju zaposlijo. 
Štipendije preko navedene sheme zagotavljamo vsa leta do zaključka študija. Sredstva 
nakazujemo v enkratnem znesku izvajalcu BSC za izbrane štipendiste iz preteklih let in nove, 
izbrane na podlagi javnega razpisa. V šolskem letu 2006/07 MOK zagotavlja sredstva za 20 
štipendij (9 že iz 2005/2006 in 11 iz 2006/07). 
Sredstva v proračunu so namenjena tudi štipendiranju dijakov in študentov v skladu s 
Pravilnikom o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj. Na podlagi 
pravilnika se objavi javni razpis, sredstva pa se dodelijo kot štipendije nadarjenim dijakom in 
študentom ter za študij v tujini oziroma kot denarne pomoči za sofinanciranje študija doma, in 
sicer za posamezno šolsko oziroma študijsko leto. Višina sredstev je odvisna od tega, koliko 
sredstev ostane na razpolago, ko poravnamo obveznosti do Štipendijske sheme Gorenjske. 
MOK v letu 2007 zagotavlja sredstva za 15 štipendij. V jeseni bo objavljen nov razpis. 
 
20 SOCIALNO VARSTVO 
 

Na področju socialnega varstva smo na podlagi zakonskih zahtev povečali dejavnost pomoči 
na domu, s katero se poskuša širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nuditi 
potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Da bodo starejši občani lahko čim dlje 
ostali v domačem okolju, še naprej nudimo tudi storitev varovanja na daljavo. Osebam, ki ne 
morejo več ostati v domačem okolju, je še naprej na razpolago možnost institucionalnega 
varstva. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe pa imajo 
pravico do izbire družinskega pomočnika. Z delom nadaljuje projekt mladinskega centra, to je 
»Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih, ki bo na terenu deloval 
tudi na območju Planine. Z izvajanjem nadaljuje tudi skupni projekt gorenjskih občin Varna 
hiša. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bomo dodeljevali enkratne socialne 
pomoči. Nadaljujemo pa tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za 
novorojence. S sredstvi preko javnega razpisa sofinanciramo tudi delovanje humanitarnih 
organizacij in društev. Boj proti zasvojenosti se nadaljuje s številnimi preventivnimi akcijami 
po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko Centra za 
odvisnost tudi v prihodnje kot ena ključnih nalog. Za štiri  projekte: Center za odvisnost, 
Stanovanjska skupina, Ljudska kuhinja in Zavetišča za brezdomce pa potekajo priprave za 
obnovo in rekonstrukcijo objekta na Sejmišču 4.  

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
V lokalnem okolju se kaže velika potreba po reševanju problematike brezdomstva in 
problematike odvisnosti. Nekateri programi, kot so Ljudska kuhinja in Center za odvisnosti na 
tem področju že uspešno delujejo. Kažejo pa se še nove potrebe, ker je ljudi s socialnega dna 
vedno več. Zato želimo na Sejmišču 4 urediti prostor, kjer bodo dobili svoj prostor štirje 
projekti, ki bodo lajšali stisko ljudem s socialnega dna in ljudem, ki se srečujejo s perečo 
problematiko odvisnosti. Omenjeni štirje projekti pa so: Ljudska kuhinja, Zavetišče za 
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brezdomce, Center za odvisnosti in stanovanjska skupina Centra za odvisnosti. Nadalje so 
predvidena minimalna sredstva za vzdrževanje objektov, v katerih se izvajajo programi 
socialne varnosti ter predvidena sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
humanitarnih organizacij na področju socialnega varstva.  

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 
Zastavljeni cilj prenove stavbe Sejmišča 4, kjer bodo dobili prostor štirje projekti:  Ljudska 
kuhinja, Zavetišče za brezdomce, Center za odvisnosti in stanovanjska skupina Centra za 
odvisnosti, je še v fazi priprave. Sredstva verjetno ne bodo porabljena, ker moramo čakati na 
izid kandidature na razpisu Razvoj regij. Drugi cilj, kjer so predvidena minimalna sredstva za 
vzdrževanje objektov, ki izvajajo socialne programe, bodo v primeru potrebe realizirana do 
konca leta. Izveden in realiziran pa je bil javni razpis za sofinanciranje humanitarnih 
organizacij na področju socialnega varstva. 

150201 UREJANJE SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA 
Predvidena so minimalna sredstva za vzdrževanje objektov, v katerih se izvajajo programi 
socialne varnosti in za objavo razpisa za humanitarne organizacije. 

402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva do sedaj še niso bila realizirana. V okviru konta Stroški oglaševalskih storitev so bila 
sredstva namenjena za objavo javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij. Ker 
je bil javni razpis objavljen v aprilski številki Kranjčanke in na spletnih straneh, so bila 
sredstva zagotovljena od drugod in bodo ostala neporabljena. Na kontu drugi izdatki za tekoče 
vzdrževanje in zavarovanje so predvidena minimalna sredstva za vzdrževanje objektov, v 
katerih se izvajajo programi socialne varnosti in bodo v primeru potrebe izkoriščena do konca 
leta. 

151001 SOCIALNO VARSTVO - INVESTICIJE 
Sredstva so namenjena vzpostavitvi štirih projektov v stavbi na Sejmišču 4. Sredstva še niso 
bila porabljena, ker je projekt v izvajanju. 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva so namenjena za obnovo in rekonstrukcijo objekta na Sejmišču 4, kjer bomo objekt 
razdelili v dva popolnoma ločena dela in v njem priredili prostore na eni strani za izvajanje 
programa Center za odvisnost za pomoči, terapije in socialne rehabilitacije ter stanovanjsko 
skupino in na drugi strani za potrebe zavetišča za brezdomce in ljudsko kuhinjo. Pripravljena 
je razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca del, vendar se še čaka na rezultat razpisa Razvoj 
regij, kjer pričakujemo dodatna sredstva, da bi objekt lahko temeljito obnovili. 

2002 Varstvo otrok in družine 
S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in 
srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Bodoče mamice želimo s šolo za starše pripraviti na 
porod in nadalje vsaki družini tudi zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki 
nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti želimo tudi čim večje število mladih, ki jim bomo s 
Svetovalnico za mlade in Škrlovcem – dnevnim centrom za mlade in družine omogočili lažji 
prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa želimo ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, 
omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 
Vsi zastavljeni cilji: razdeljevanje enkratnega denarnega prispevka novorojencem, 
preventivna programa OZG, projekt Škrlovec in projekt Varna hiša, se izvajajo preko celega 
leta in bodo realizirani do konca leta, tako bodo tudi vsa sredstva porabljena do konca leta.  

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI 
Sredstva so predvidena za gradbena dela na Škrlovcu, katera dela so še v izvrševanju, zato 
sredstva še niso bila porabljena. 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
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Na objektu Škrlovec 2, kjer se odvija program Škrlovec-dnevni center za mlade in družine, je 
v izvrševanju nakup kuhinje s štedilnikom in kuhinjsko armaturo, nakup regalov in saniranje 
ravnega dela terase na severnem delu, v povezavi z Layerjevo hišo pa se bo uredilo odtok 
meteorne vode. 

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM 
Sredstva so predvidena za denarni prispevek ob rojstvu otroka in se razdeljujejo preko celega 
leta. Pri tem je bila 49% realizacija v okviru načrtovane. Realizacija je v tem primeru povsem 
odvisna od števila primerov. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Denarni prispevek ob rojstvu otroka znaša 112,67 EUR na novorojenega otroka. Mestna 
občina Kranj denarni prispevek dodeli v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku 
za novorojence v Mestni občini Kranj. Denarni prispevek je bil v prvih šestih mesecih 
razdeljen za 238 novorojenih otrok (v enakem obdobju lanskega leta za 215 novorojenih 
otrok). 

150208 OZG:svet.za mlade; šola za starše 
Sredstva so predvidena za delovanje svetovalnice za mlade in šole za starše in se razdeljujejo 
preko celega leta, tako je realizacija v okviru načrtovane 49%. Oba programa sta skozi vse 
leto zelo dobro obiskana in potrebna občanom Kranja. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Sredstva so namenjena delnemu kritju stroškov svetovalnice za mlade, ki poteka v okviru 
ginekološke ambulante v Zdravstvenem domu Kranj. Ciljna skupina so mladostniki ob 
prehodu v svet odraslih. Nadalje so sredstva namenjena tudi delnemu kritju stroškov šole za 
starše, ki obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Šola za 
starše deluje v Zdravstvenem domu Kranj in je namenjena bodočim staršem.  

150701 ŠKRLOVEC - DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU 
Sredstva so namenjena plači in materialnim stroškom za program Škrlovec in so bila 
realizirana v višini 30%. Program se izvaja preko celega leta. Nižja realizacija je posledica še 
nerealiziranih materialnih stroškov, ker se nov projekt na Planini šele vzpostavlja, tako da 
bodo sredstva porabljena do konca leta.  

413 Drugi tekoči domači transferi 
Sredstva so namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki ga v novih 
prostorih na lokaciji Škrlovec 2 izvaja Center za socialno delo Kranj. Program centra je 
namenjen mladim med 10. in 20. letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez 
večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim 
materialnim socialnim statusom. Sredstva so namenjena za eno zaposleno strokovno delavko 
za plačo, prispevke, prehrano, prevoz, regres ter za materialne stroške programa, v okviru 
katerih so sredstva skozi celo leto namenjena za nabavo igral, drobnega inventarja, tekočih 
stroškov, izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbena dela 
in dela preko študentskega dela, katerih bo zaradi vzpostavitve uličnega dela na terenu na 
območju Planine več v drugi polovici leta. 

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POMOČ ŽENSKAM IN OTROK 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za ženske 
in otroke žrtve nasilja in so planirana za sofinanciranje plače, regresa, prehrane, prevoza, 
prispevkov in materialnih stroškov dela vodje in dveh strokovnih delavk. Gorenjske občine za 
program skupaj zagotavljajo 20% vseh prihodkov društva, od tega je delež Mestne občine 
Kranj v višini 26,78%. 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Sredstva so predvidena za sofinanciranje plače, materialnih stroškov zaposlenih delavk, kjer 
se program izvaja preko celega leta in je realizacija v okviru načrtovane.  

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
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Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje Varne hiše Gorenjske, in sicer za 
izdelavo fasade z ustrezno toplotno zaščito, menjavo zunanjih okenskih polic, zamenjavo 
žlebov in premaz napušča.  

2004 Izvajanje programa socialnega varstva 
Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj. 
Nadalje želimo v Mestni občini Kranj zajeti čim več invalidnih oseb, gluhih, naglušnih, 
slepih, slabovidnih oseb ter varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami 
pomočmi vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Poleg tega želimo starejšim ljudem z 
različnimi storitvami nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Materialno ogroženim in 
ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljamo en topel obrok hrane dnevno. Ljudem, 
katerim pa je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za 
pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale 
preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč, pa želimo zagotoviti enkratne 
denarne pomoči ter možnost plačila pogrebnih stroškov. V lokalni skupnosti se srečujemo tudi 
s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere še naprej skrbi 
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj. Na drugi strani 
pa s Centrom za odvisnosti skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot 
in smisel življenja. Nadalje na področju socialnega varstva pomagamo humanitarnim 
organizacijam in društvom s sofinanciranjem, tako da lažje izpeljejo svoje programe in s tem 
olajšajo vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in 
duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Prav tako želimo čim večjemu številu učencev 
približati zdrav način življenja kot zelo pomemben pri nadaljnji poti odraščanja. 

20049001 Centri za socialno delo 
Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj s ciljem 
realizacije vseh zastavljenih nalog: enkratna denarna socialna pomoč, letovanje otrok, 
novoletna obdaritev otrok.  

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ 
Sredstva do sedaj še niso bila porabljena, ker so predvidena za pokrivanje materialnih 
stroškov Centra za socialno delo Kranj, katera pa se bodo začela izvajati v drugi polovici tega 
leta. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Sredstva so rezervirana za pokrivanje materialnih stroškov CSD Kranj. CSD opravlja 
naslednje naloge: odloča o enkratni socialni pomoči, odloča o oprostitvi pri plačilu storitve 
varovanja na daljavo, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Ker so omenjene 
naloge vezane na drugo polovico leta, bodo tudi sredstva za ta namen realizirana temu 
ustrezno do konca leta. Poleg tega pa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje novoletne 
obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer gre za obdarovanje 
materialno najbolj ogroženih družin, otrok v rejniških družinah ter otrok, ki so v različnih 
oblikah institucionalnega varstva.  

20049002 Socialno varstvo invalidov 
Vsi zastavljeni cilji za pomoč invalidnim osebam, ki potrebujejo pomoč drugega človeka, 
tako da lahko invalidne osebe čim dlje ostajajo v svojem domačem okolju, se izvajajo preko 
celega leta in bodo realizirani do konca leta. Realizacija sredstev, ki so namenjena plačilu 
vozovnic za slepe in slabovidne osebe ter sredstev za družinske pomočnike, pa je odvisna od 
števila primerov in bo ob podobnem trendu lahko konec leta nekoliko nižja od načrtovane. 

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK 
Sredstva so namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni 
osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Število družinskih 
pomočnikov se je v preteklem letu v Mestni občini Kranj glede na prejšnje leto močno 
povečalo. V teku letošnjega leta pa se je zaradi spremenjene zakonodaje število družinskih 
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pomočnikov zmanjšalo iz 18 na 13. Zakonodaja je namreč podobno kot pri institucionalnem 
varstvu predvidela zavezance k plačilu te storitve, poleg tega se dodatek za tujo pomoč in 
nego, ki ga prejema invalidna oseba, nakazuje v proračun Mestne občine Kranj, kar na drugi 
strani pomeni nov prihodek za občino. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Sredstva so bila realizirana v višini 42% in so namenjena za družinske pomočnike. V skladu s 
sprejeto zakonodajo socialnega varstva sredstva namenjamo za financiranje družinskega 
pomočnika. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov, zato je zaradi 
upada družinskih pomočnikov realizacija nižja od načrtovane. 

150210 VOZOVNICE ZA SLEPE 
Sredstva so namenjena plačilu kuponskih vozovnic za slepe in slabovidne osebe z izgubo vida 
nad 95%. Upravičenec ima pravico koristiti do največ 20 kuponskih vozovnic na mesec. 
Kuponske vozovnice plačujeta Mestna občina Kranj in Alpetour - potovalna agencija, p.o., 
Kranj na podlagi pogodbe v enakih deležih.  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Število upravičencev do kuponskih vozovnic se mesečno spreminja in se giblje med 4 
upravičenci in 9 upravičenci na mesec. Sredstva so bila realizirana v višini 42%. Realizacija 
doplačila vozovnic za slepe je nižja od načrtovane, ker je število upravičencev nižje od 
pričakovanega. 

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER 
Sredstva so namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj za dvig kakovosti življenja 
varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer so izvedli že zimovanje za 
varovance, letovanje za varovance, več izletov za varovance ter kreativne delavnice. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Sredstva so bila realizirana v višini 49% in so namenjena za plačilo različnih aktivnosti za 
osebe z motnjami v duševnem razvoju . Aktivnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju 
pa  potekajo preko celega leta.  

150501 AURIS-MEDOBČ.DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH 
Cilj je pomoč gluhim in naglušnim občanom Kranja. Zastavljeni cilji se uresničujejo preko 
celega leta: svetovanje, informiranje, tolmačenje, pomoč gluhim pri premagovanju 
komunikacijskih ovir, izvajanje prostočasnih aktivnosti za gluhe in naglušne člane, 
izobraževanje, različni rehabilitacijski programi ter informativna dejavnost. 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Sredstva so planirana za plačo, prispevke in materialne stroške za eno zaposleno delavko v 
Aurisu - medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih, s pomočjo katere se lahko dosegajo 
cilji, navedeni v prejšnjem odstavku. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira stroške dela in 
materialne stroške zaposlene delavke v višini 69,29%. Število članov gluhih in naglušnih iz 
Mestne občine Kranj je 167. Sredstva so bila realizirana v višini 51%, 

20049003 Socialno varstvo starih 
Zastavljeni cilji, s katerim starejšim občanom Kranja nudimo storitev institucionalnega 
varstva, storitev varovanja na daljavo in storitev pomoči na domu, se izvajajo preko celega 
leta, tako bodo sredstva do konca leta tudi porabljena. V drugi polovici leta je načrtovan 
začetek gradnje prizidka Doma upokojencev Kranj, vendar kaže, da do začetka gradnje 
verjetno v letošnjem letu še ne bo prišlo.  
Naš prispevek pri gradnji polkrožnega prizidka in pri sanaciji kuhinje je četrtinski. S 
projektom bodo izboljšani pogoji bivanja stanovalcev in tudi starejših zunanjih uporabnikov. 
V prizidku bo dobila prostore tudi služba Pomoči na domu. 

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH 
Mestna občina Kranj plačuje oziroma (do)plačuje oskrbne stroške za institucionalno varstvo 
starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami oz. nimajo dovolj sredstev in zato živijo v splošnih in 
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posebnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, kjer se upravičencem nadomeščajo ali 
dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in 
varstvo ter zdravstveno varstvo. Potrebe po odhodu v domsko varstvo so vse večje, vendar 
primanjkuje prostorov. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Sredstva so bila realizirana v višini 44%. Realizacija je odvisna od števila primerov. V prvi 
polovici leta smo imeli v 29-ih splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji 138 naših občanov (v 
enakem obdobju preteklega leta pa 126 bčanov v 26 zavodih). 

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO 
Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve varovanja na daljavo, to je rdeči gumb. S tem 
omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko živijo v znanem 
bivalnem okolju, tako da jim vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Gre 
za 24-urno varovanje starejših občanov preko telefona - rdeči gumb, kjer je bilo predvideno 
povečanje sredstev za štiri nove uporabnike. Do sedaj imamo le enega uporabnika.  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Sredstva so bila realizirana v višini 21%. Realizacija je odvisna od števila uporabnikov. V 
planu se je predvidelo povečanje števila uporabnikov, vendar se kljub okrogli mizi, vključitvi 
javnosti, ne povečuje, tako da bo ob enakem trendu konec leta prišlo do ostanka sredstev. 

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJENCEV KRANJ 
Sredstva so namenjena delovanju javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od 
leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. 
Na terenu se dosegajo dobri rezultati in tudi potrebe po pomoči na domu so stalne, kar kaže, 
da gre za dejavnost, ki je občanom zelo potrebna. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Sredstva so namenjena za pomoč na domu od meseca aprila dalje. Z mesecem aprilom je 
namreč prišlo do spremenjenega načina financiranja storitve pomoči na domu. Mestna občina 
Kranj od meseca aprila dalje subvencionira ceno storitve pomoči na domu v višini 64,80% 
oziroma, v kolikor upoštevamo še vodjo pomoči na domu, je subvencija Mestne občine Kranj 
69,21%. Subvencija zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko 
ceno storitve. V predvideni višini subvencije je predvideno povečanje števila zaposlenih 
negovalk z 18 na 23 negovalk. V ekonomski ceni so zajeta sredstva za plače, prispevki, 
premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za negovalke in vodjo, 
računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Negovalke naj bi pri 
uporabnikih opravile 28.155 ur. V prvi polovici leta pa so negovalke opravile pri uporabnikih 
10.142 ur, 1.138 ur je bilo najavljenih in odpovedanih. Manjše število opravljenih ur od 
planiranih je posledica še ne zaposlenega celotnega kadra negovalk, saj je nov kader zelo 
težko dobiti. Število uporabnikov, pri katerih se je izvajala pomoč na domu, se je gibalo med 
84 in 98 na mesec. Sredstva so bila realizirana po načrtu v višini 50%.  

413 Drugi tekoči domači transferi 
Sredstva so namenjena delovanju javne službe pomoči na domu za prve tri mesece. Sredstva 
so bila porabljena za 19 negovalk za tri mesece in vodjo za plače in druge izdatke zaposlenim 
in prispevke delodajalca, prav tako za tri mesece. Sredstva so bila porabljena tudi za 
materialne stroške, davke na plače in računovodske storitve. Zaradi začasnega financiranja pa 
so nakazana sredstva v prvih treh mesecih ostala na ravni preteklega leta. Dejanska poraba 
sredstev prvih treh mesecev je bila višja, zato se je znotraj pomoči na domu opravila ustrezna 
prerazporeditev sredstev. Račune uporabnikom je za prve tri mesece izstavljala Mestna občina 
Kranj, kar je bil prihodek občine. 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Sredstva so namenjena za službo pomoči na domu za prve tri mesece, in sicer v skladu z 
veljavno zakonodajo za amortizacijo opreme in za računalniško opremo za negovalke. 
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150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU 
Občanom, ki sami nimajo dovolj sredstev, plačujemo oz. doplačujemo pomoč na domu. 
Storitev se na tem kontu črpa od meseca aprila dalje, zato je trenutna realizacija temu 
primerno nižja. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Z mesecem aprilom smo v Mestni občini Kranj prešli na nov način zagotavljanja sredstev za 
javno službo pomoči na domu. Račune uporabnikom od meseca aprila ne izstavlja več Mestna 
občina Kranj, temveč jih izstavlja Dom upokojencev Kranj, kateremu gredo tudi prihodki le-
teh. V skladu z navedenim je bila narejena ustrezna prerazporeditev sredstev znotraj programa 
pomoči na domu. Število uporabnikov, katerim Mestna občina Kranj doplačuje oziroma 
plačuje storitev pomoči na domu v celoti, je bilo v prvi polovici leta po 7 občanov mesečno. 
Sredstva so bila realizirana v višini 25% 

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ 
Dom upokojencev Kranj je v lanskem letu izdelal vso potrebno projektno dokumentacijo s 
soglasji in v mesecu marcu letos pridobil gradbeno dovoljenje za polkrožni prizidek in 
sanacijo kuhinje. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Z investicijo se bodo izboljšali 
pogoji stanovalcev doma in zaposlenih, še posebej službe pomoči na domu. Pričakujemo, da 
se bo investicija začela izvajati še v tem letu. 

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 
Sredstva so bila vključena v proračun, ker je bilo domu v času priprave predloga izdano 
gradbeno dovoljenje. Vrednost projekta je 1.847.355 EUR. 75% bo prispevalo MDDSZ, 25% 
MOK. Investicija, ki bo obsegala rekonstrukcijo kuhinje s spremljajočimi prostori, 
večnamenski prostor z jedilnico, prostore službe Pomoči na domu, svetovalno pisarno in 
kapelo, se bo zaključila jeseni 2008. V drugi polovici leta bodo s planiranimi sredstvi opravili 
naslednja dela: narejen bo projekt za opremo, narejen bo javni razpis, narejen bo izkop in klet. 
Z izgradnjo se še ni začelo, ker še ni zagotovljenih sredstev s strani države. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti, 
bomo ljudem s socialnega dna še naprej zagotovili en topel obrok hrane dnevno. Ljudem, 
katerim pa je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za 
pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale 
preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč, želimo zagotoviti enkratne 
denarne pomoči ter možnost plačila pogrebnih stroškov. Pomoči materialno ogroženim se 
razdeljujejo preko celega leta in bodo vsa sredstva do konca leta tudi porabljena. 

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH 
Cilj je pomagati materialno ogroženim ljudem, kateri pa največ pomoči potrebujejo v 
jesenskih in zimskih mesecih. Sredstva so namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se 
na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno. O 
denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči pa znaša 
najmanj 41 EUR in največ 208 EUR.  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
V prvi polovici leta še ni bilo potreb po tej pomoči. Izkušnje preteklih let kažejo, da ljudje 
potrebujejo največ materialne pomoči v jesenskih in zimskih mesecih za nakup šolskih 
potrebščin, ozimnice in kurjave. 

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA LJUDSKO KUHINJO 
Sredstva so namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane ob delavnikih in za 
lunch pakete ob koncu tedna ter ob praznikih za 41 Kranjčanov. Razdeljevanje hrane poteka 
preko celega leta. Ljudska kuhinja je odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane 
pa se izvaja dnevno med 11.30. in 14. uro od ponedeljka do petka. Upravičenci do toplega 
obroka so v Ljudsko kuhinjo napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (gre za 
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socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so 
materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega 
dohodka). 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Do obroka prehrane je upravičenih 45 občanov, ker pa 4 od njih nimajo stalnega prebivališča 
v Mestni občini Kranj, stroške prehrane plača za njih pristojna občina. V kolikor bo tako do 
konca leta, bodo na postavki ostala minimalna sredstva neizkoriščena. Sredstva so bila 
realizirana v višini 46%. 

150214 POGREBNI STROŠKI 
Plačamo pogrebne stroške za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le-ti niso 
sposobni poravnati pogrebnih stroškov.  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Sredstva so planirana v skladu s sprejeto zakonodajo in Navodilom o plačilu pogrebnih 
stroškov  v Mestni občini Kranj in so namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki 
nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le-ti niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. V 
prvi polovici leta so bili plačani pogrebni stroški za 4 kranjske občane. Sredstva so bila 
realizirana v višini 43% 

150601 LJUDSKA KUHINJA - CSD KRANJ 
Sredstva so namenjena delovanju programa Ljudske kuhinje, s katerim v Mestni občini Kranj 
skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997 s ciljem zagotavljanja sredstev za plačo in 
materialne stroške zaposlenega v Ljudski kuhinji in se zagotavljajo preko celega leta. Nižja 
realizacija od načrtovane je posledica še ne nakupljene planirane opreme in neporabljenih 
vseh materialnih stroškov, kjer se do konca leta poleg tekočih materialnih stroškov predvideva 
še nakup kurjave in sredstva za nadomeščanje delavca za čas letnega dopusta. Sredstva so bila 
realizirana v višini 37%. 

402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so pri projektu Ljudske kuhinje namenjena za plačilo vode. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Izvajalec projekta Ljudske kuhinje je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je: 
dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom; zmanjševanje socialne stiske 
vključenih v program; spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih 
standardov; spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega 
vedenja; spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov; 
spodbujanje k delu. Sredstva so namenjena za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in 
materialne stroške za enega zaposlenega delavca. 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Sredstva bodo namenjena nakupu: zaprte omare iz nerjavečega jekla za kruh, razdelilnih 
posod-bajmarjev, salamoreznice, omare za skladišče. 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 
V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s 
preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za 
preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj s ciljem, da se v preventivne akcije vključi 
čim več otrok in mladostnikov. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti skrbimo, da bi čim 
več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Pomembno vlogo bo imel 
tudi nov reintegracijski center, kjer pa se morajo še obnoviti prostori, za kar je med drugim 
izveden tudi že tradicionalni županov tek. Vsa sredstva bodo porabljena do konca leta. 

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA 
Sredstva so bila realizirana v višini 2% in bodo vsa realizirana do konca leta. Lokalna 
akcijska skupina čez celo leto sofinancira različne preventivne in prostočasne dejavnosti, ki so 
namenjene predvsem mladim občanom Kranja. Vsa plačila preventivnih in prostočasnih 



 

 

Poročilo o realizaciji FN v obdobju januar – junij 2007 po uporabnikih 
 

181 

dejavnosti pa zapadejo v drugo polovico leta, zato je realizacija trenutno zelo nizka. Poleg 
tega je bilo na lokalno akcijsko skupino prerazporejeno 1.921,00 EUR s področja 
izobraževanja. V skladu s sprejetim proračunom je bilo za sofinanciranje počitniških 
dejavnosti razpisanih 4.170,00 EUR. Na izvedeni javni razpis za počitniške dejavnosti je 
prispelo bistveno več prijav kot preteklo leto, prav tako je bilo potreb po sredstvih bistveno 
več od razpisanih. Zato so bila na program počitniških dejavnosti prenesena dodatna sredstva. 
Na področju izobraževanja je prav tako potekal javni razpis za podporne storitve v 
izobraževanju, namenjen tekočim transferom neprofitnim organizacijam in javnim zavodom. 
Na omenjenem javnem razpisu je ostal del sredstev nerazdeljen, zato so se navedena sredstva 
prerazporedila na lokalno akcijsko skupino za počitniško dejavnost. Obe vpleteni dejavnosti 
namreč pokrivata dejavnost mladih, zato se je ostanek sredstev iz javnega razpisa na področju 
izobraževanja ustrezno prerazporedil na lokalno akcijsko skupino za področje počitniških 
dejavnosti. 

402 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer 
za objavo javnega razpisa za izvedbo preventivnih programov, za organizacijo okroglih miz 
ter za  strokovna izobraževanja članov LAS-a. Sredstva so bila porabljena za nakup 10-ih 
izvodov knjige Kodrlajsasti piton in so bile razdeljene kranjskim vrtcem in vsem osnovnim 
šolam Mestne občine Kranj kot preventiva v boju proti odvisnosti. Nadalje so bila sredstva 
porabljena tudi za udeležbo štirih članov LAS na seminarju v Grosupljem. 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
V okviru lokalne akcijske skupine so sredstva namenjena za izvedbo preventivnih programov 
v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK, nadalje za izvedbo počitniških 
dejavnosti, vse preko javnega razpisa ter za izvedbo odprtih igrišč ob osnovnih šolah ob 
vikendih. Na javne razpise se prijavljajo tako društva kot javni zavodi. Na tem kontu so 
sredstva namenjena za izbrana društva. Javni razpisi so bili v prvih šestih mesecih izvedeni in 
so bili v postopku odločanja. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
V okviru lokalne akcijske skupine so sredstva namenjena za izvedbo preventivnih programov 
v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK, nadalje za izvedbo počitniških 
dejavnosti, vse preko javnega razpisa, ter za izvedbo odprtih igrišč ob osnovnih šolah ob 
vikendih. Na javne razpise se prijavljajo tako društva kot javni zavodi. Na tem kontu so 
sredstva namenjena za izbrane javne zavode. Javni razpisi so bili v prvih šestih mesecih 
izvedeni in so bili v postopku odločanja. 

151103 DOMAČIJA PR PRIMOŽK 
Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, ki skrbi 
za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. Donator, g. Vincenc Draksler, je domačijo 
podaril fundaciji, ki že več let vlaga v njeno obnovo. Pripravlja se program reintegracijskega 
centra, ki se bo odvijal v objektu, ki ga je potrebno preurediti glede na program novega 
projekta. Reintegracijskega programa v gorenjskem prostoru še ni, zato obstaja velika 
nevarnost, da ozdravljeni odvisniki po vrnitvi iz komune ponovno zaidejo v težave, ker jih 
okolje ne sprejme. Izvajal se bo program vključevanja v socialno okolje za največ 12 
posameznikov, v obdobju od 8 do 12 mesecev. 

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Sofinancira se obnova objekta Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike v višini 12.600 
EUR. Sredstva so bila do sedaj in bodo do konca leta porabljena za obnovo spodnjega dela 
objekta, sedaj pa se nadaljuje obnova prvega nadstropja. Skupna vrednost obnove je preko 
100.000 EUR in jih fundacija zbira na podlagi donacij. Sredstva so bila vključena v proračun 
kot pomoč pri obnovi objekta za vzpostavitev reintegracijskega centra, kajti v program bodo v 
največji meri vključeni občani Kranja, program pa bo sofinanciralo tudi MDDSZ, vendar le 
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pod pogojem, da se zagotovi prostor. Sredstva so bila realizirana v višini 76%, preostanek bo 
realiziran do konca leta. 

151201 CENTER ZA ODVISNOST - CSD KR ANJ 
Center za odvisnosti izvaja Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. 
Program nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, 
reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po 
doseženi abstinenci. Sredstva so bila porabljena za kritje regresa in prevoza treh zaposlenih 
delavcev ter za kritje materialnih stroškov programa. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, ki program izvaja preko 
celega leta, tako bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena. Sredstva so bila realizirana v 
višini 49%, kar je v skladu z načrtom. 

151202 ŽUPANOV TEK 
Županov tek je tradicionalna prireditev, ki poteka že od leta 2001 na Brdu. To je športna, 
kulturna in humanitarna prireditev, s katero zbiramo sredstva za Fundacijo Vincenca 
Drakslerja za odvisnike. 

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Sredstva so bila namenjena za izvedbo VII. Županovega teka, vsa zbrana sredstva donatorjev 
in od startnin so namenjena Fundaciji Vincenca Drakslerja za odvisnike. Vsi ostali stroški 
organizacije in izvedbe se krijejo iz sponzorskih oz. donatorskih sredstev. Županovega teka se 
je udeležilo 1073 obiskovalcev. Za Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike se je na VII. 
Županovem teku zbralo 27.550,00 EUR, ki bodo namenjena za obnovo objekta v Pristavi za 
potrebe reintegracijskega centra. Sredstva proračuna so bila že porabljena v višini 49%, ostalo 
bo v mesecu juliju. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje humanitarnih 
organizacij in društev, izveden je bil javni razpis za izvajanje zdravega načina življenja po 
osnovnih šolah, Rdeči križ pa svoj program izvaja preko celega leta. Vsa sredstva bodo 
porabljena do konca leta. 

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 
Sredstva so bila realizirana v višini 1%. Zaradi začasnega financiranja je bil javni razpis za 
sofinanciranje humanitarnih organizacij objavljen v mesecu aprilu, tako bodo društva obe 
dotaciji prejeli v drugi polovici leta 2007, kar pomeni, da bodo vsa sredstva porabljena do 
konca leta.  

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Sredstva so namenja za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev, ki bodo izbrana na 
podlagi javnega razpisa. Na javni razpis se vsako leto prijavlja več društev, tako se jih je 
prijavilo v letošnjem letu 37 (6 več kot preteklo leto). S prerazporeditvijo sredstev iz splošne 
proračunske rezervacije pa so bila sredstva porabljena kot denarna pomoč tudi posameznim 
zavodom za njihove akcije, in sicer Območnemu združenju Rdečega križa Kranj za 
organizacijo tečaja nege na domu in za samopomočno skupino Živimo zdravo. 

150215 PREVENTIVNA VZGOJA 
Sredstva še niso bila realizirana. Izveden pa je bil javni razpis za izvajanje zdravega načina 
življenja po osnovnih programih. Do konca meseca avgusta 2007 se bodo na podlagi javnega 
razpisa z izvajalci preventivnih programov v šolskem letu 2007/08 sklenile pogodbe, tako da 
bodo vsa sredstva porabljena v drugi polovici leta. 

413 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve 
Sredstva so namenjena trem izvajalcem, ki so na podlagi javnega razpisa izvajali zdrav način  
življenja po vseh osnovnih šolah Mestne občine Kranj v šolskem letu 2006/07 (gre za drugi 
del sredstev). Poleg tega so sredstva namenjena dvema izvajalcema, ki bosta na podlagi 
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javnega razpisa izvajali zdrav način  življenja po vseh osnovnih šolah Mestne občine Kranj v 
šolskem letu 2007/08 (gre za prvi del sredstev). Program zdravega načina življenja obsega 
spolno vzgojo; odraščanje z oblikovanjem in razvijanjem samopodobe; čustveni svet otrok in 
mladostnikov in kako poiskati primerno pomoč v trenutkih duševne stiske; reševanje 
konfliktov in samopodobe. 

150401OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KRANJ 
Sredstva so bila realizirana v višini 51%, kar je v okviru predvidene realizacije. Zastavljeni 
cilji se uresničujejo preko celega leta: krvodajalstvo, zdravstveno prosvetna vzgoja, prva 
pomoč, socialna dejavnost, letovanje otrok, pomoč starejšim občanom. Vsa sredstva bodo 
porabljena do konca leta. 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Sredstva so bila porabljena za plačo, prispevke in materialne stroške za eno zaposleno 
delavko v Območnemu združenju Rdečega križa Kranj. Mestna občina Kranj pri tem 
sofinancira stroške dela in materialne stroške zaposlene delavke v višini  69,29%. 
 
 
 
0408 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
        0603 Dejavnost občinske uprave 
                06039001 Administracija občinske uprave  
Dejavnost zajema pripravo prostorskih aktov in drugih občinskih predpisov vezanih na 
urejanje prostora. 
 

                        180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA 
Izdelano je poročilo o stanju okolja v Mestni občini Kranj. Za program varstva okolja je 
izdelana le projektna naloga. Naloga v letošnjem letu ne bo realizirana. 
 

                        180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ 
Za pripravo odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in oblikovanje meril za 
odmero komunalnega prispevka je bil izbran izvajalec in sicer LUZ Ljubljanski urbanistični 
zavod d.d.. Naloga bo realizirana do konca leta. 
 

                         180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za pripravo strategije prostorskega razvoja in 
prostorskega reda Mestne občine Kranj ter pripravo lokacijskih načrtov. 
V marcu 2007 je bil sprejet nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki v celoti spreminja 
prostorske akte, katere so bile občine dolžne pripraviti po do sedaj veljavnem Zakonu o 
urejanju prostora. Strategijo prostorskega razvoja in prostorski red novi zakon nadomešča z 
občinskim prostorskim načrtom, lokacijske načrte pa z občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom. Sprememba zakona bo imela tudi finančne posledice saj novih prostorskih načrtov 
do uveljavitve podzakonskih aktov, s katerimi bo predpisana njihova vsebina in oblika, ne 
bomo mogli začeti pripravljati.  
Priprava Lokacijskega načrta centra za ravnanje z odpadki v Tenetišah je pogojena z 
odločitvijo kje bo regijski center za ravnanje z odpadki.  
Zato so sredstva na tej postavki realizirana v minimalnem obsegu 953 EUR in bo tudi 
predvidena realizacija do konca leta iz 258.000 EUR zmanjšana na 158.000 EUR. 
  
2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, 
PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPOREDITVAH 

• Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun 
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Kljub sprejemu nove prostorske zakonodaje sredstev v proračunu ne bo potrebno 
povečati, ker se bodo novi prostorski načrti plačali iz sredstev, ki so bila planirana za 
pripravo prostorskih aktov, katere bi morala občina pripraviti po stari zakonodaji. 
• Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let 
Neporavnanih obveznosti ni. 
• Prerazporejanje proračunskih sredstev 
Prerazporeditev sredstev ni bilo. 
 

3. RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM 
PRORAČUNOM 
Glavna odstopanja izhajajo iz nove prostorske zakonodaje za kar je podana obrazložitev v 
točki 1. tega poročila. 
 

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV 
  
Ne glede na določen zamik priprave prostorskih aktov bo finančni načrt možno realizirati brez 
večjih popravkov ker sredstva, ki na koncu leta ne bodo porabljena predstavljajo le manjši 
procent celotnega proračuna. 
 
 
Obrazložitve so pripravili: 
- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, vodja Oddelka za tehnične zadeve 
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec  
- DANIJELA BIDA ŠPRAJC, podsekretar, 
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za gospodarske javne službe  
- MIRKO TAVČAR, vodja Oddelka za finance 
- NADA BOGATAJ – KRŽAN, vodja Oddelka za družbene javne službe 
- MENDI KOKOT, višji svetovalec 
- JANEZ RAKAR, vodja oddelka mestne inšpekcije 
- SVETLANA DRAKSLER, analitik IV 
 
 
                                                                                    Aleš Sladojević, univ.dipl.soc.                               
                                                                               DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 
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MESTNA OBČINA KRANJ 

OBČINSKA UPRAVA  
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 

 
Številka: 410-0103/2007 - 2 
Datum: 27.07.2007 
 
 
SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
POROČILA O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V OBDOBJU 
JANUAR – JUNIJ 2007 PO UPORABNIKIH 
 

 
01 MESTNI SVET  

01019001 DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA 
101301 SVETNIŠKE SKUPINE 

 

V okviru konta Nakup druge opreme in napeljav je bil nabavljen tiskalnik za potrebe 
svetniške skupine.  
 

 
04 OBČINSKA UPRAVA 
 

0402 ODDELEK ZA TEHNIČNE ZADEVE 
 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

 

40200001 Nakup opreme - uprava 
Cilj projekta je nakup pisarniške opreme, računalniške opreme, nakup telekomunikacijske 
opreme in nakup licenčne programske opreme. Barvni fotokopirni stroj je bil dobavljen, 
plačilo bo realizirano v juliju. V skladu s pogodbo smo del licenčne programske opreme 
plačali, nakup strojne računalniške opreme in druge opreme pa je v fazi realizacije. 
 

40200002 E-mesto 
Cilj projekta je povečanje popularnosti in dostopnosti do svetovnega spleta, predstavitev 
Kranja na spletu, uvajanje e-storitev in izobraževanje. Projekt je v fazi realizacije. 
 

40200003 Obnova stavbe MO Kranj 
Obnova oken in fasade trakta C stavbe MOK je v fazi realizacije, dela bodo dokončana 
najkasneje do 15. 9. 2007. Prav tako smo že pričeli z montažo regalnih polic in drsnih vrat na 
hodniku II. nadstropja trakta A. V kolikor nam ne bo potrebno kriti dela investicije za 
projektno dokumentacijo za ogrevalno hladilni sistem v stavbi MOK, bomo sredstva v višini 
21.282 EUR ustrezno prerazporedili v okviru glavnega programa. 
 

40200004 Nakup pohištva - uprava 
Pisarniško pohištvo bomo kupili v drugi polovici leta, v počitniških objektih pa smo že 
zamenjali najnujnejše dotrajano pohištvo. 
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40200008 Digitalni arhiv 
Cilj projekta, ki je v fazi priprave, je digitalizacija in s tem posodobitev arhiva. 
 

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 
 

40200005 CZ – investicije, investicijski transferi 
Sredstva so na podlagi predloženega programa opremljanja enot pri MŠ CZ MOK namenjena 
nabavi ustrezne opreme za delovanje enot. Del sredstev bo v drugem polletju namenjen za 
nabavo šotorov in ustrezne opreme za nastanitev prebivalstva v primeru naravnih in drugih 
nesreč. Del sredstev je bil namenjen tudi za nabavo in montažo nove sirene v Spodnji Besnici. 
Prosta sredstva bodo v drugem polletju namenjena obnovitvi in dodelavi sistema javnega 
alarmiranja v domu PGD Primskovo. 
 

07039002 Protipožarna varnost 
 

40200006 Gasilska zveza MO Kranj – investicije, investicijski transferi 
Sredstva so bila namenjena za nabavo UKV radijskih postaj za PGD v MOK. Finančna 
sredstva požarne takse so v okviru dinamike, ki jo določi Ministrstvo za obrambo RS, Uprava 
RS za zaščito in reševanje nakazana Gasilski zvezi MOK. Finančna sredstva iz naslova 
požarne takse so strogo namenjena nabavi opreme ter orodnih vozil PGD v MOK. 
Del sredstev je bil namenjen tudi sofinanciranju motorne brizgalne naprave za PGD Golnik 
ter sofinanciranju nabave orodnega vozila PGD Breg ob Savi. Ostala sredstva bodo 
namenjena za nabavo gasilskih čelad PGD v drugem polletju. Pogodba je v pripravi. Sredstva 
za sofinanciranje pri opremi orodnega vozila PGD Predoslje bo potrebno zagotoviti s 
prerazporeditvijo znotraj programa. 
 

40200007 Gasilsko reševalna služba – investicije, investicijski transferi 
Finančna sredstva požarne takse so v okviru dinamike, ki jo določi Ministrstvo za obrambo 
RS, Uprava RS za zaščito in reševanje nakazana Javnemu zavodu GRS Kranj. 
Finančna sredstva iz naslova požarne takse so strogo namenjena nabavi opreme in vozil JZ 
GRS Kranj. 
 

 
0403 ODDELEK ZA GOSPODARSKE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
40300004 Državne pomoči v kmetijstvu 
 

Proračunska sredstva za državne pomoči v kmetijstvu bodo na podlagi javnega razpisa 
dodeljena v drugem polletju 2007. Svet Mestne občine Kranj je namreč na svoji 8. seji, dne 
27.6.2007, sprejel Pravilnik o dodelitvi pomoči  za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva 
in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13.7.2007). Občinsko  
shemo državnih pomoči na področjih pridelave kmetijskih proizvodov, njihove predelave in 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je bilo potrebno uskladiti s področnimi predpisi Evropske 
unije. 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
40300001 Sejem bil je živ – Kranjska hiša 
Sredstva so namenjena za izvedbo projekta Sejem bil je živ, za katerega je odobreno 
sofinanciranje s strani EEA in Norveškega finančnega mehanizma. Projekt zajema dva sklopa 
aktivnosti: zagon procesa celostne prenove starega mestnega jedra in investicijo v obnovo objekta za 
vzpostavitev Kranjske hiše. 
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Na postavki 170302 so  planirana sredstva v skupni višini za 347.087 EUR za izvedbo 
projekta Sejem bil je živ. Na kontu 420 so planirana sredstva za obnovo objekta za 
vzpostavitev Kranjske hiše, središča za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov, na 
Glavnem trgu 2 v Kranju. Sredstva na  kontu 402 v okviru te postavke pa so namenjena kritju 
stroškov oglaševalskih storitev, izvedbe delavnic in predavanj ter drugih stroškov projekta 
Sejem bil je živ.  Sredstva na kontu 420, namenjena izvedbi obnove objekta za Kranjsko hišo, 
niso bila porabljena, ker je v tem obdobju potekal postopek javnega naročanja. Izbrana 
izvajalca sta pričela z deli v prvih dneh julija. Sredstva bodo v celoti porabljena v 2. polovici 
leta 2007. V prvem polletju 2007 so bila delno porabljena sredstva na kontu 402, to je v višini 
3.327 EUR, in sicer za strokovno predavanje dr. Janeza Bogataja, distribucijo projektnega 
časopisa št.1, fotokopiranje projektne dokumentacije za Kranjsko hišo, dnevnice, hotelske 
nastanitve udeležencev na delovnem obisku na Norveškem ter gostinske storitve ob izvedbi 
delavnice z gostinci starega mestnega jedra v Kranju. Ostala sredstva bodo porabljena v 2. 
polovici leta 2007. 
 

V okviru postavke 170302 so bile izvedene prerazporeditve sredstev, zaradi pravilnega 
knjiženja poslovnih dogodkov, v skupni višini 51.551 EUR. Potrebno je bilo odpreti nove 
konte zaradi namenskih sredstev za investicijski nadzor Kranjske hiše, izdelavo varnostnega 
načrta med obnovo Kranjske hiše, plačila avtorskega honorarja dr. Janezu Bogataju, plačilo 
nočitev na delovnem obisku na Norveškem za udeležence, ki niso zaposleni v občinski upravi 
MOK. Največji delež v navedeni skupni višini prerazporeditev predstavlja prerazporeditev 
sredstev iz konta 420299 Nakup druge opreme in napeljav na konto 420500 Investicijsko 
vzdrževanje in izboljšave, in sicer  zaradi višje vrednosti gradbeno obrtniških del glede na 
projektantsko oceno vrednosti del. 
 
 
0404 ODDELEK MESTNE INŠPEKCIJE 
 

40400001 Nakup opreme - OMI 
Za opravljanje svojega dela potrebujejo redarji in inšpektorji določeno tehnično opremo. Sem 
sodijo fotoaparati za evidentiranje prekrškov, mobilni telefonski aparati za neposredno zvezo 
pri delu na terenu, ročni, prenosni redarski računalniki »Radex«,… 
100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL… 
Do nakupa telekomunikacijske opreme ni prišlo zaradi normalnega delovanja obstoječe 
opreme. Prav tako ni bilo novih zaposlitev, ki bi narekovale nakup. Z dodatnimi zaposlitvami 
se predvideva realizacija do koca leta. 
 

V prvem polletju sta bila nabavljena dva nova fotoaparata kot zamenjava za dva dotrajana. Pri 
predvideni zaposlitvi novega redarja in inšpektorja bo prišlo do nakupa še dveh fotoaparatov. 
Največji delež sredstev pa bo namenjen nakupu novih ročnih, prenosnih redarskih 
računalnikov »Radex«, predvidoma v zadnjem četrtletju leta 2007. 
 
40400002 Nakup redarskega vozila 
Za zagotavljanje redarskega nadzora izven ožjega središča Kranja in hitro intervencijsko 
odzivnost potrebuje redarska služba tudi svoje posebno vozilo. 
100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL… 
Postopek javnega naročila in s tem tudi izbira dobavitelja novega redarskega vozila je 
zaključen. Dobava je predvidena v sredini meseca avgusta 2007. 
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0406 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

40600050 Poslovni prostori 
Pri gospodarjenju s poslovnimi prostori želimo s tekočim vzdrževanjem in manjšimi 
investicijskimi vlaganji ohranjati uporabno vrednost poslovnih prostorov, katerih obseg s 
postopno odprodajo zmanjšujemo. Sredstva podprograma so bila planirana za potrebe pokritja 
materialnih stroškov poslovnih prostorov, investicij v poslovne prostore in materialnih 
stroškov komunalnih dejavnosti. Sredstva so bila realizirana v višini 46,6%. Podprogram je 
bil realiziran skladno s cilji. Večina finančnih sredstev predstavljajo materialni stroški 
komunalnih dejavnosti, ki predstavljajo predvsem strošek električne energije in strošek 
porabljene vode.  Zaradi sprejema proračuna se investicije v poslovne prostore v prvi polovici 
leta še niso izvedle, posledično bo finančna realizacija šele v drugi polovici leta. Sredstva za 
investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi evidentiranih potreb in so namenjena za 
izvedbo naslednjih del: 
 

     Investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov št.obnov 
obnova keramike 1 
obnova elektroinstalacij in meritev      4 
obnova vodovodnih in ogrevalnih instalacij      2 
menjava strešnikov 1     
menjava vhodnih vrat      2 
menjava tlakov      2 
nepredvidena dela   

 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

40600093 Energetska zasnova Kranja 
Sredstva so namenjena izdelavi energetske zasnove MO Kranj, ki se že izdeluje, dokončana 
pa bo do konca leta 2007. Trenutno že poteka faza zbiranja in ovrednotenja podatkov.  
V sklopu  postavke bomo v letošnjem letu izdelali energetske preglede nekaterih javnih 
objektov, kar bo služilo kot osnova za nadaljnje aktivnosti. Prav tako v letošnjem letu 
planiramo izvedbo razpisa za izbor izvajalca, ki bo z zasebnimi sredstvi posodobil energetske 
naprave v javnih stavbah, jamčil prihranke pri ogrevanju, investicijo pa si povrnil z 
doseženimi prihranki. Ocenjujemo, da bo tak pristop zaradi pomanjkanja proračunskih 
finančnih sredstev, v prihodnjih letih nujen, saj so proračunska sredstva angažirana večinoma 
v druge investicije (šole, ceste, komunalna infrastruktura,…). 
  

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
40600001 Gradnja manjših parkirišč 
Zaključena je bila izgradnja parkirišč (36 PM) na Kidričevi cesti in na območju Stražišča. Do 
konca leta 2007 bomo skladno s sprejetim proračunom realizirali zastavljene cilje.  
 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
40600002 LN Severna obvoznica 
Zaradi dogovora z Ministrstvom za promet je projekt postal republiški, kar pomeni da 
dodatnih naročil za izdelavo projektne dokumentacije s strani MO Kranj ne bo zato planirana 
finančna sredstva ne bodo realizirana. 
   
40600003 Kolesarska mreža 
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Na področju urejanja kolesarske mreže v MO Kranj je trenutno že v podpisu pogodba za 
izdelavo študije za izvedbo kolesarske mreže v MOK. Izbrani izvajalec Gradbena fakulteta iz 
Maribora bo študijo izdelalo do konca leta.   
 
40600004 Savska cesta 
Projektiranje PZI za krožno križišče Ljubljanske in Savske ceste še poteka in bo zaključeno 
do konca letošnjega leta. Z ureditvijo prve faze Savske ceste pričakujemo, da se bo uredil 
promet v križišču in izboljšal dostop do Savske ceste.  
Dodatno bo potrebno naročiti in rezervirati sredstva za izdelavo PZI rekonstrukcije ceste na 
odseku od novega krožišča do mostu čet Kokro zaradi izgradnje kanalizacije za potrebe 
stanovanjske gradnje investitorja IP Sava.   Pogovori že potekajo tako, da bomo projekte 
pridobili že v letošnjem letu, smiselno pa bi bilo drugo fazo izvesti do polovice leta 2008 saj 
bi gradnjo sofinanciral investitor stanovanjskih objektov.                   
   

40600005 C. Drulovka-Breg 
V letošnjem letu je predviden odkup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo ceste (610 m), kar 
bo realizirano do konca leta. Cesta je v slabem stanju tako, da bi morali z obnovo pričeti 
čimprej. Prav tako je na omenjenem odseku potrebno zagotoviti pločnik z javno razsvetljavo 
in zgraditi komunalno infrastrukturo.   
 

40600006 C. Njivica-občinska meja 
Plan ne bo v celoti realiziran, ker bo potrebno pred tem sprejeti OPPN. Nova trasa ceste 
(781m) namreč poteka po kmetijskem zemljišču. Cesto je potrebno prestaviti, ker trasa poteka 
preko dvorišča kmetije. Trenutno priprava na sprejetje OPPN že poteka. Dokumentacija za 
izgradnjo ceste je že pridobljena prav tako tudi zemljišča. Po sprejetju prostorskih aktov lahko 
zaprosimo za pridobitev gradbenega dovoljenja in pričnemo z deli. Ocenjujemo, da se bo 
gradnja pričela izvajati v pričetku leta 2008. 
 

40600007 C. Babni vrt - občinska meja 
Rekonstrukcija ceste je bila izvedena v preteklem letu. Prav tako je bila že realizirana  odmera 
rekonstruiranega odseka ceste. Ker odločba še ni izdana, bo odkup zemljišč predvidoma 
realiziran do konca leta. Potrebna pa bo še sanacija trajne deponije zemljine izkopane pri 
gradnji ceste (cca. 50.000 €). 
 

40600008 C..krož.Kokrica Dežman-Lakner 
Poteka odkup zemljišč, ki so potrebna za prestavitev ceste. Predvidena rekonstrukcija ceste 
(280 m) ne bo v celoti realizirana v letu 2007. Projekt konkurira med drugim za pridobitev 
republiških sredstev. V sklopu projekta se predvideva tudi razširitev projekta s preplastitvijo 
ceste Kokrica-Brdo-Britof v dolžini 3.595 m. Investicija bo izvedena zaradi ureditve dostopov 
do protokolarnih objektov Brdo in ureditve šolske poti z izgradnjo pločnika in kolesarske 
steze na obeh straneh ceste od krožišča do gostilne Lakner. Z Ministrstvom za promet 
pogovori o sofinanciranju preplastitve ceste Kokrica – Brdo – Predoslje še potekajo. 
   

40600009 Koroška-Bleiweisova c. 
Izvedba 1. faze rekonstrukcije ceste je zaključena v letu 2006. Trasa je bila dolga 200 m. 
Sredstva so bila že realizirana za plačilo obveznosti iz leta 2006. 
   

40600010 Tavčarjeva ul. (Poštna ul.-cerkev) 
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice na odseku od Poštne do 
Cankarjeve ulice v dolžini 237 m je že izdelana, račun pa zapade v plačilo v drugo polovico 
leta. Investicija sodi v ureditev starega mestnega jedra in dostopa do tržnice.           
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40600012 Sanacija posledic poplav-mostovi, ceste 
Sredstva so planirana za plačilo odmer cest. Nekatere odmere cest še tečejo, odločbe še niso 
izdane, zato do finančne realizacije še ni prišlo.              
 
40600013 Tomšičeva in Jenkova ul. 
Investicija se nahaja v zaključni fazi. Trasa obnove Tomšičeve in Jenkove je dolga  184 oz. 55 
m.  Izvesti je potrebno le še javno razsvetljavo. Investicija sodi v obnovo starega mestnega 
jedra (obnova ceste, inštalacij).                        
   
40600014 Kokrica - Mlaka/Grič 
Trenutno še čakamo  na odločitev KS o prečnem profilu ceste, da se bo lahko naročila 
izdelava PZI rekonstrukcije ceste katere dolžina bo znašala 1.372 m. Cesta je v slabem stanju, 
cestni elementi pa so neustrezni.     
                   
40600015 Pševska cesta 
Projektna dokumentacija PGD in  PZI za prestavitev ceste v dolžini 420 m izven naselja je že  
izdelana. Ker zemljišča še niso odkupljena, bo investicijo potrebno premakniti v leto 2008. 
Največji problem pri pridobivanju zemljišč je v tem, da lastniki pogojujejo odkup celotnih 
parcel (kmetijko zemljišča) in ne le tistih delov, ki so potrebni za izgradnjo ceste. 
 
40600016 Agromehanika-Hrastje 
Trenutno se izdelujejo projekti za rekonstrukcijo ceste v dolžini 935 m in izgradnjo 
kanalizacije ter vodovoda. Uredila se bo tudi površina za pešce in kolesarje.    
 
40600017 Pot na Jošta 
Projektna dokumentacija PGD in PZI za rekonstrukcije ceste  v dolžini 365 m je že  izdelana. 
Trenutno nam zemljišč še ni uspelo pridobiti (odklonitev prodaje, menjava kmetijskega 
zemljišča za stavbno v razmerju 1:1). Rekonstrukcija ne bo realizirana v letu 2007. Cesta je v 
slabem stanju, cestni elementi so neustrezni.  S prestavitvijo se bo cesta odmaknila od 
spomeniško zaščitenega Šempetrskega gradu. 
 
40600018 Gosposvetska ulica 
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Gosposvetske ceste v dolžini 416 m je že  
izdelana. Razmišljamo tudi o razširitvi projekta s povezovalno cesto 
Gosposvetska/Levstikova in Bleiweisova/Nazorjeva ulica. Cesta je v slabem stanju, potrebno 
je obnoviti vodovod zaradi izboljšanja oskrbe z vodo celotnega območja. Rekonstrukcija se 
bo izvajala v letu 2008. 
 
40600019 Delavska cesta 
Projektna dokumentacija za montažno krožno križišče Škofjeloške in delavske ceste je 
izdelana, Komunala Kranj pa bo izvedla investicijo v drugi polovici leta 2008.  Projektna 
dokumentacija predvideva odkup del zemljišč zaradi ureditve izvoza na Križnarjevo pot. 
Montažno križišče, kot najcenejša začasna rešitev, bo omogočila lažje vključevanje vozil z 
Delavske ceste na Škofjeloško cesto in povečala prometno varnost ter umirila hitrosti. 
V sklopu postavke bomo pridobili tudi idejni projekt za podaljšek Delavske ceste preko ceste 
Kranj-Šk. Loka in Kranj-Ljubljana do ceste Kranj-Mavčiče, v drugi polovici leta. 
   
40600020 C. Staneta Žagarja 
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo cestnega odseka od Ceste Mirka Vadnova do 
Jezerske ceste bo naročena v drugi polovici leta 2007. Cesta kot vzhodni dostop v Kranj je v 
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slabem stanju, pločnik je samo na eni strani, urediti pa je potrebno tudi križišče z Ručigajevo 
ulico. 
   
40600023 Hafnerjeva pot 
Trenutno že pridobivamo gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije. Hkrati s kanalizacijo 
se bo obnovila cesta v dolžini 785 m. Izvedba odvodnjavanja stražiških zalednih vod je 
odvisna od ureditve struge potoka Trenča in ponikovalnega polja, kar pa zavisi od nakupa 
zemljišč.  
  
40600024 Primskovo - sever 
Projekt izgradnje komunalne infrastrukture za območje Primskovo sever se je pričel izvajati v 
mesecu  juliju. Razlog za večmesečno zamudo je revizijski postopek pri oddaji javnega 
naročila. Iz tega razloga se bo realizacija projekta podaljšala v leto 2008. 
 
40600033 Trenča 
Trenutno se pridobivajo zemljišča, ki so potrebna za ureditev potoka Trenča.  
 
40600034 Cesta Polica-ind.cona Polica 
Izvajalec rekonstrukcije ceste v dolžini 530 m  bo izbran v prvi polovici avgusta. Republika 
bo projekt izgradnje ceste sofinancirala. Investicija bo zaključena do konca letošnjega leta. 
Rekonstrukcija ceste je potrebna zaradi ureditve dostopa do komunalne cone na območju 
Exoterma.  
 
40600049 Gorenjesavska cesta 
Idejna zasnova otoka za umirjanje prometa (hitrostna ovira) je že izdelana. Zemljišče za 
izvedbo trenutno še ni možno pridobiti (g. Porenta). Zato se bo v letošnjem letu izvedla 
namestitev zvočnih zavor. 
   
40600061 R1/210 Kranj - Ljubljana 
Trenutno že poteka izbira izvajalca za iz gradnjo pločnika na območju  podjetja Alpetour -
Remont v dolžini 263 m. Realizacija projekta bo v drugi polovici letošnjega leta.                            
  
40600062 Cesta Orli - Trstenik 
Izvajalec za obnovo ceste Orli - Trstenik je že izbran. Trenutno poteka podpis pogodbe z 
izvajalcem asfaltiranja ceste v skupni dolžini cca 300 m. Začetek del se predvideva v začetku 
avgusta. Finančna sredstva bodo  realizirana do konca leta. 
  
40600063 Kokrški log 
Izvedba asfaltiranja ceste v Kokrškem logu v dolžini cca 150 m bo v drugi polovici leta. 
Izvedba se bo izvedla skladno z izgradnjo kanalizacije na območju Primskovo sever. 
 
40600064 Cesta Tenetiše - Trstenik 
Trenutno poteka izbira izvajalca za izgradnjo pločnika v dolžini 350 m od naselja Tenetiše do 
dostopne ceste na pokopališče. V zaključni fazi je tudi pridobivanje zemljišč, tako da bomo z 
deli pričeli takoj, ko bo mogoče. V naslednjem letu se bo gradnja pločnika nadaljevala v smeri 
proti naselju.                             
 
40600065 Ul. Pod gozdom Besnica 
Izvedba odvodnjavanja cestišča na Ul. Pod gozdom v Besnici bo izvedeno v drugi polovici 
leta. 
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40600066 Cesta Zabukovje 
Izvedba asfaltiranja ceste v Zabukovju je predvidena v drugi polovici leta.                                       
   
40600068 Investicijako vzdrževanje cest - nujni posegi 
V sklopu postavke je bila izvedena sanacije brežine  v Zabukovju in oporni zid na Javorniku, 
uredili pa smo tudi makadamsko cesto okoli protokolarnega objekta Brdo.    
   

40600069 Reginčeva ulica 
V sklopu postavke smo realizirali plačila za postarheološka dela, ki so bila izvedena v letu 
2006.                                    
   

40600086 Britof II. faza 
Investicija izgradnje in obnove komunalne infrastrukture je bila zaključena v preteklem letu. 
Planirana sredstva so bila namenjena plačilu računov iz preteklega leta z valuto v l. 2007. 
 

40600096 Avtobusna postajališča 
V drugi polovici leta bomo skladno s sprejetim proračunom izvedli planirano postavitev 
avtobusne čakalnice na Javorniku-odcep Jošt in uredili postajališče na Golniku. 
   

40600114 Cesta R2/410 Golnik-Kranj 
 Sredstva so bila planirana za pridobitev projektne dokumentacije PZI za izgradnjo pločnika. 
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta. 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa 
40600039 Parkirna hiša Likozarjeva ulica 
V preteklih letih smo že izdelali več variant od katerih je najracionalnejša tista, ki predvideva 
razširitev obstoječega parkirišča v smeri proti brežini za še eno širino parkirišča. Zato je 
potrebno pridobiti manjkajoča zemljišča. Trenutno potekajo še razgovori z lastniki zemljišč. 
V primeru, da bodo pogajanja uspešna bomo takoj naročili projektno dokumentacijo. 
  

40600040 Parkirna hiša Zdravstveni dom 
Trenutno potekajo pogovori z lastniki zemljišč, ki so nujni za izgradnjo objekta. Od možnosti 
nakupa zavisi lokacija oz. velikost objekta, ki se bo gradil v sodelovanju z zasebnim 
sektorjem. 
  

40600110 Parkirna hiša Slovenski trg 
V letošnjem letu bo izveden natečaj za ureditev širšega območja starega mestnega jedra, ki bo 
vključeval tudi ureditev Slovenskega trga.  Načrti bodo naročeni v drugi polovici leta 2007.                            
   

13029004 Cestna razsvetljava 
40600091 Javna razsvetljava 
Obnova javne razsvetljave poteka skladno s sprejetim proračunom.                                
   

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
40600095 CERO projekt, odlagališča 
40600097 Sanacija divjih odlagališč 
V drugi polovici leta bomo izvedli sanacijo divjega odlagališča Puškarna -  Stražišče.                            
   

40600108 Deponija Tenetiše 
Na območju deponije Tenetiše se trenutno izvajajo investicijska vzdrževalna dela, ki so 
potrebna za delovanje deponije. Uredila se bo ograja okrog deponije in požarna pot. Trenutno 
pa čakamo na odločitev o lokaciji centralnega odlagališča odpadkov za Gorenjsko. 
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Pričakujemo, da bo izbrana lokacija v Tenetišah, tako da se bodo vse aktivnosti v zvezi z 
regijskim centrom in odlagališčem pričele izvajati takoj, ko bo to možno.  
V letošnjem letu smo v sklopu predvidenih finančnih sredstev realizirali plačila  investicij in 
nakup opreme iz leta 2006.                                
   
40600109 Zbirni centri, ekološki otoki 
Javno podjetje Komunala Kranj v skladu s sprejeto strategijo ravnanja s komunalnimi odpadki 
in sprejetim proračunom opremlja ekološke otoke na večih lokacijah. V letošnjem letu smo 
tako postavili ekološke otoke na 15 lokacijah, do konca leta pa bo Komunala postavila še 20 
ekoloških otokov.          
 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
40600022 Kidričeva cesta 
Investicija izgradnje komunalne infrastrukture na območju Kidričeve ceste se zaključuje 
predvidoma v mesecu avgustu 2007. Trenutno že potekajo pripravljalna dela na asfaltiranje. 
Obnovili  smo  vodovod cest in zgradi fekalno in meteorno kanalizacijo ter ostalo manjkajočo 
kanalizacijo.   
  
40600027 Struževo 
Podpis pogodbe z izvajalcem je bil v mesecu juniju 2007. Za izgradnjo komunalne 
infrastrukture v Struževem smo že pridobili gradbeno dovoljene. Obnovile se bodo ceste, 
vodovod in zgradila kanalizacija  ter vsa manjkajoča komunalna infrastruktura. Pripravljalna 
dela že potekajo vendar se bo investicija zaradi  zamikov pri izboru izvajalca izvajala tudi v 
letu 2008.  
 
40600028 Rekonstrukcija čistilne naprave 
V letošnjem letu bo javno podjetje izvedlo sanacijo nekaterih objektov iz sklopa centralne 
čistilne naprave. Izvedla se bo sanacija bazenov, gnilišča, usedalnika in plinohrama. 
  
40600029 LN Planina-jug 
Projekt izvedbe LN Planina jug že poteka od pričetka letošnjega leta, zaključen pa bo do 
začetka oktobra 2007. V izvedbi je cestno omrežje in komunalna infrastruktura. Skladno z 
urbanistično pogodbo bodo komunalne naprave in cestna infrastruktura po zaključku del 
prenesena v last lokalne skupnosti. Takrat bodo tudi nastopile finančne posledice.  
  
40600030 Bitnje-Žabnica 
Trenutno že poteka postopek  za sprejem LN obnove in izgradnje komunalne infrastrukture za 
celotno območje od Bitenj do Žabnice.                                     
  
40600031 LN Britof-Voge 
Investicija izgradnje komunalne infrastrukture je zaključena, izvesti je potrebno le še dodatni 
oporni zid, kar je pogodbena obveza MO Kranj. Investicija LN Britof Voge bo dokončana v 
drugi polovici leta 2007. 
 
40600032 LN Pševo 
Trenutno se že pridobiva projektna dokumentacija (PGD, PZI) za izgradnjo kanalizacije in 
vodovoda ter ostale manjkajoče komunalne infrastrukture. Realizacija trenutno še miruje 
zaradi odkupa obstoječih kategoriziranih cest po katerih bo predvidoma potekala trasa novega 
vodovoda za potrebe LN Pševo (privatna investicija). Odmera je bila izvršena, čaka se 
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odločba. V sklopu investicije bo potrebno zgraditi vodohran, ki bo služil za potrebe 
vodooskrbe LN in Stražišča. 
 
40600073 Povezava šenčurski GZ - Sava 
Trenutno se že pridobiva projektna dokumentacija (PGD, PZI) za izgradnjo kanalizacije in 
vodovoda ter ostale manjkajoče komunalne infrastrukture. Projekt je povezan z realizacijo LN 
Planina vzhod, ki se bo predvidoma pričel izvajati že v letošnjem letu. 
               
40600079 Čirče 
Za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture v Čirčah izdelujemo projektno dokumentacijo 
(PGD, PZI). Obnovili pa bomo ceste, vodovod in zgradili kanalizacijo ter v sodelovanju z 
ostalimi infrastrukturnimi podjetji tudi  ostalo manjkajočo komunalno infrastrukturo.                                             
 
40600085 GZ-3 
Investicija je bila že zaključena v preteklem letu. V sklopu izgradnje fekalne kanalizacije  je 
bilo potrebno urediti vozišče v prvotno stanje in na zahtevo strank tudi vzpostavitev parcelnih 
meja ter ureditve poljske poti.                                                  
 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
40600098 Vodnogospodarske ureditve 
Sredstva so predvidena za nujne posege v brežine vodotokov. Sredstva bodo realizirana v 
drugi polovici leta.  
 
40600099 Vodni viri 
Nakup zemljišč na področju vodnega vira Gorenja Sava  bo realiziran v drugi polovici leta. 
Odkup je potreben zaradi zaščite vodnega vira pred onesnaževanjem. Omenjena zemljišča 
spadajo v zaščiteno cono, kjer bi bilo potrebno zmanjšati negativne vplive, ki bi lahko privedli 
do slabše kvalitete vode. 
                                    

16039001 Oskrba z vodo 
40600026 Kalvarija 
Investicija izgradnje in obnove komunalne infrastrukture je bila zaključena že v preteklem 
letu. V sklopu investicije smo na območju Bičkove, Finžgarjeve, Stražiške in Kocjanove ulice 
zgradili kanalizacijsko omrežje, obnovili vodovodno omrežje, zgradili manjkajočo ostalo 
infrastrukturo in uredili vozišča. 
 
40600088 Vodovod Rakovica 
Investicija obnove vodovoda se izvaja in bo zaključena v drugi polovici leta.  Dela se nahajajo 
v drugi polovici projekta. V Rakovici bo tako na javni vodovod priključenih približno 20 
stanovanjskih objektov. 
 
40600107 Vodovod Jošt 
Izgradnja vodovoda na Joštu je potekala v preteklem letu. Dela so bila že izvedena. Trenutno 
pa poteka še pridobivanje vodnega dovoljenja.                                         
 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
40600094 Pokopališče Tenetiše 
Pridobivanje zemljišč je potrebno za širitev pokopališča in izgradnjo poslovilnega objekta. Še 
posebej je nujna širitev pokopališča. Dopolnitev PGD bo izvedena v drugi polovici leta, prav 
tako bomo do konca leta pridobili gradbeno dovoljenje.                                 
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40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih 
V drugi polovici leta je predvidena  realizacija tlakovanja poti in ureditev žarnih polj na 
pokopališču Kokrica ter tlakovanje poti pokopališča Mavčiče.                           
 

16039003 Objekti za rekreacijo 
40600092 Zelene površine, otroška igrišča 
Sredstva zajemajo tekoče vzdrževanje zelenih površin, izgradnjo športnega igrišča Trstenik, 
igrišča v Mavčičah  in postavitev otroških igral ter postavitev košev za košarko na igrišču 
Goriče. Igrišče na Trsteniku je bilo že postavljeno prav tako je urejeno košarkarsko igrišče na 
Trsteniku, trenutno pa še urejamo problematiko zemljišč za postavitev igral v Mavčičah. V 
letošnjem letu bomo izvedli tudi postavitev igral v vrtcih v okviru finančnih možnosti. 
Pogovori že potekajo in ocenjujemo, da bodo igrala postavljena v mesecu septembru.                  
 
40600102 Projekt Jezero 
V drugi polovici leta bo izvedena izgradnja sprehajalne poti v dolžini 510 m. Istočasno bomo 
izvedli  postavitev parkovne opreme in postavili opazovalnice ptic. Projekt sicer poteka že od 
lanskega leta, ker pa je  prišlo do podpisa pogodbe za pridobitev evropskih sredstev šele v 
mesecu juliju 2007, smo morali z izvedbo počakati. Investicij bo izvedena do meseca 
septembra 2007. 
 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 
40600103 Brežine 
V sklopu brežin predvidevamo v letošnjem letu izvesti sanacijo stopnic in ograje Pot na 
kolodvor (nad Grosom). Trenutno še pridobivamo potrebna soglasja. Investicija bo izvedena  
v drugi polovici leta.                                               
 
40600111 Kranjski rovi 
Izvedba urejanja rovov bo izvedena v drugi polovici leta.   Trenutno poteka pridobivanje 
soglasij in priprava projektne in ostale dokumentacije. V sklopu rovov bo letos urejeno 
tlakovanje rovov, razsvetljava, dostopi. Dolžina odseka je cca. 1000 m.                               
 
40600115 LN Ekonomska šola 
Investicija izgradnje komunalne infrastrukture in dostopne ceste je bila zaključena konec leta 
2006.                                    
 

16069002 Nakup zemljišč 
40600090 Nakup obstoječih cest 
Nakup zemljišč obstoječih cest poteka (OGPZ).     
                          

18029001 Nepremična kulturna dediščina 
40600051 Staro mestno jedro 
V drugi polovici leta bomo izvedli razpis natečaja za celostno ureditev starega mestnega 
jedra.                                      
 
40600112 Podrtina 
Gre za projekt izgradnje nekdanjega objekta, ki je stal na vstopu v staro mestno jedro na 
mestu sedanjega mostu na Poštni ulici.  Trenutno se išče partner, ki bo sodeloval pri realizaciji 
projekta (javno-zasebno partnerstvo). To pomeni, da bo MO Kranj pridobila ustrezno 
projektno dokumentacijo in sodelovala pri izgradnji objekta le v tistih delih, ki bodo javnega 
značaja (javni WC,….). 
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0407 ODDELEK ZA DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE 
 

40700001 Investicijski transferi šolam 
V letu 2007 je šolam neposredno namenjeno za investicijske transfere skupaj 142.017,19 
EUR. Šole na podlagi finančnih načrtov za tekoče leto koristijo ta sredstva tako, da 
posredujejo ustrezno opremljene zahtevke, ki se refundirajo 30. dan po dostavi. Pri teh delih 
gre za obnavljanje opreme ali manjša vzdrževalna dela. Zahteva je, da šola dostavi vse račune, 
ki spadajo v to kategorijo. Tako dobimo vpogled v vse nabave, vzdrževalna dela, ki pa jih 
financirajo iz tako imenovanih  lastnih virov, predvsem iz najemnin. Sredstva so izkoriščena 
zelo racionalno. 
Do junija  je za ta sredstva zaprosilo le nekaj šol,  največkrat le za del sredstev v okviru 
zagotovljenih, ker se večina del in nabav opravi v mesecih junij, julij in avgust. Zato je 
skupna realizacija teh sredstev le 31.691,88 EUR ali 22,32%. 
110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ 
Po veljavnem proračunu  ima šola  9.368,22 EUR, realizacija 1-6 je 5.863,69 EUR ali 
62,59%. Iz zahtevka je razvidno, da so sredstva namenili  za nabavo sesalca  in kosilnice. 
110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ 
Po veljavnem proračunu  ima šola  7.807,54 EUR, realizacija 1-6 je 5.740,75 EUR ali 
73,53%. Iz zahtevka je razvidno, da so sredstva namenili  za nakup mize za namizni tenis, 
voziček za  čistila, dobavo in montažo sekcijskih  dvižnih vrat ter demontažo, dobavo in  
montažo treh trodelnih oken. 
110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ 
Po veljavnem proračunu  ima šola  9.368,22 EUR, realizacija 1-6 je 4.687,27 EUR ali 
31,38%. Iz zahtevka je razvidno, da so sredstva namenili za nabavo parkovnega traktorja, 
računalniško opremo, bencinski prezračevalnik. 
110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ 
Po veljavnem proračunu  ima šola  9.368,22 EUR, realizacija 1-6 je 9.368 EUR ali 100% 
Iz zahtevka je razvidno, da so sredstva namenili  za nabavo pohištvene opreme (stoli). 
110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ 
Šola bo vsa sredstva izkoristila v drugi polovici leta. 
110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ 
Po veljavnem proračunu  ima šola  17.175,76, realizacija 1-6 je 2.307,20 EUR ali 13,43%. Iz 
zahtevka je razvidno, da so sredstva namenili  za  mizarska dela - mize v kuhinji, računalniško 
opremo – tiskalnika, kosilnico. 
110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ 
Šola bo vsa sredstva izkoristila v drugi polovici leta. 
111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ 
Po veljavnem proračunu  ima šola  11.972,11 EUR, realizacija 1-6 je 3.724,97 EUR ali 
31,11%. Iz zahtevka je razvidno, da so sredstva namenili  za  mizarska dela  ureditve 
zbornice. 
111201 OŠ OREHEK KRANJ 
Šola bo vsa sredstva izkoristila v drugi polovici leta. 
111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ 
Šola bo vsa sredstva izkoristila v drugi polovici leta. 
111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ 
Šola bo vsa sredstva izkoristila v drugi polovici leta. 
111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ 
Mestna občina Kranj v okviru akcije računalniškega opremljanja šol zagotavlja 50% sredstev 
za nabavo računalniške opreme, 50% pa prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport, ki tudi 
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izvede razpis. Na ta način se zaradi ugodnejše cene, glede na količino, pridobi bistveno več 
računalniške opreme kot če bi šole izvedle naročilo same. 
Razpis je ministrstvo že opravilo in šole so že izkazale svoje potrebe. Realizacija planiranih 
sredstev bo v drugi polovici leta. 
 

40700002 OŠ Stražišče 
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE 
Na osnovni šoli Stražišče smo z pričetkom šolskih počitnic začeli z sanacijo sanitarij ter 
zamenjavo oken in vrat v paviljonskem delu šole. Dela bodo po pogodbi zaključena do 30. 
avgusta. V postopku je izbira izvajalca gradbenih del za obnovo fasade na paviljonskem delu 
in nabavo najnujnejše opreme za učilnice. 
 

40700003 Obnova OŠ Stražišče-Žabnica s telovadnico    
Šola je potrebna popolne obnove. Ker šola nima telovadnice, je nujna dozidava. Telovadnica 
se bo uporabljala tudi za potrebe krajanov.   
MOK se je s projektom prijavila tudi na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za izvedbo 
investicij v letu 2008. 
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE 
Začetek del se bo začel šele po izdelavi projektne dokumentacije in po izidu rezultatov razpisa 
MŠŠ. 
Za sanacijo stare podružnične šole s prizidkom telovadnice v Žabnici smo na podlagi javnega 
razpisa izbrali najugodnejšega izvajalca projektne dokumentacije. Za izdelavo PZI, PGD in 
PZR dokumentacije je bilo izbrano podjetje MEGA,  d.o.o., iz Britofa pri Kranju. Pridobljeno 
je gradbeno dovoljenje za izgradnjo telovadnice po prvotnem projektu. Takoj po pridobitvi 
nove projektne dokumentacije bomo vložili zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja. Za 
izvedbo investicije smo se prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za izvedbo 
investicij v letu 2008. 
 

40700006 OŠ Simona Jenka 
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE 
Na OŠ Simon Jenko smo zaključili z rekonstrukcijo in adaptacijo kuhinje. Z obnovo smo 
pričeli že v lanskem letu, z deli pa smo zaključili v letošnjem letu. V kuhinji in jedilnici smo 
popolnoma prenovili elektro in strojno inštalacijo, na novo uredili prezračevanje, zamenjali 
talno in stensko keramiko. Dobavljena je tudi vsa nova oprema za kuhinjo. Z obnovo in 
rekonstrukcijo smo zagotovili standarde in pogoje za delo kuhinje, ki oskrbuje tudi vse svoje 
enote oz. podružnice ter vrtce. Vrednost celotne investicije je več kot 510.000 EUR. Sredstva 
v proračunu še niso realizirana, čeprav so porabljena, ker še ni izdelana zaključna situacija.  
Poleg prenove kuhinje smo na šoli zamenjali 200 m2 dotrajanih estrihov in na novo položili 
talno oblogo. Stroški investicije so presegli 22.000 EUR. 
Sredstva načrtovana za nadzor bodo izkoriščena po končnem obračunu. 
 

40700007 OŠ Staneta Žagarja 
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE 
Opravljeno je bilo javno naročilo za obnovo sanitarij na OŠ Staneta Žagarja. Vse ponudbe so 
bistveno presegale razpoložljiva sredstva v proračunu, zato bi bilo potrebno ponoviti javni 
razpis in obnoviti le en trakt sanitarij, kar pa bi preveč zavleklo obnovo že v šolsko leto 
2007/08, čemur je vodstvo šole nasprotovalo, zato bomo morali obnovo sanitarij prenesti v 
naslednje leto. Iz te postavke bomo zato prenesli manjkajoča sredstva na obnovo strehe na PŠ 
Kokrica. 
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40700008 OŠ Helene Puhar 
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE 
Zamenjava tretjega dela pločevinaste strehe nad OŠ Helene Puhar bo zamenjana do konca 
avgusta. 
 

40700010 OŠ Stražišče - Besnica 
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE 
Na podružnični šoli v Besnici smo prvi del prenove – prenovo sanitarij opravili v mesecu 
februarju, med zimskimi počitnicami. Drugi del obnove pa je v teku. Obnovili bomo še 
preostali del sanitarij (moški, ženske) in zamenjali tista okna in vrata, ki ne bodo posegala v 
postopke nadaljnje rekonstrukcije šole. Na podlagi izdelanega DIIP bomo naročili projektno 
dokumentacijo za izgradnjo prizidka telovadnice. 
 

40700011 OŠ Orehek 
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE 
Ker so planirana sredstva prenizka za zamenjavo strehe na starem delu šole in ker se je 
pokazala potreba po nujni sanaciji dveh učilnic, bomo sredstva prerazporedili. Nujno je 
potrebno sanirati strope v dveh učilnicah, ki sta bili ob uvedbi devetletke pregrajeni iz bivše 
telovadnice še podružnične šole. Šola nujno potrebuje manjši telovadni prostor za razredno 
stopnjo in za vrtec, ker je telovadnica prezasedena in morajo otroci ob slabem vremenu in 
pozimi telovaditi v razredu. Napeljati je potrebno nove elektroinstalacije in odstraniti 
predelno steno. Realizacija tega projekta je že sestavni del obnove starega dela šole, ki je 
nujna in ne bo imela vpliva na izvedbo le-tega. Ker bodo tudi ta sredstva prenizka jih bomo 
prerazporedili iz OŠ Staneta Žagarja, kjer ne bo prišlo do investicije. 
 

40700012 Nujno investicijsko vzdrževanje šol 
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE 
Sredstva se koristijo za nujna vzdrževalna dela na šolah, ki se jih ne da predvideti ob sprejemu 
proračuna.  
OŠ Matije Čopa smo prispevali del sredstev za obnovo ograje in atletske steze, ostala sredstva 
je šola pridobila od zavarovalnice. Še v tem letu bo potrebno poravnati stroške za priklop 
zemeljskega plina, ki se trenutno gradi v tem predelu Kranja. 
 

40700013 Nakup ESŠ 
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE 
Šele v mesecu juniju je bil podpisan dodatek k menjalni pogodbi med MOK in MŠŠ (menjava 
Ekonomske šole za zemljišče za Ekonomsko gimnazijo), s katero je MOK izposlovala več kot 
160.792 EUR na račun zakasnitve predaje šole iz naslova najemnine in odbitek vrednosti za 
hišniško stanovanje, ki je bilo vključeno v menjalno pogodbo (vrednost stanovanja je 37.941 
EUR in sorazmerni del zemljišča 23.808 EUR). Tako bo morala MOK v mesecu avgustu 
poravnati le 24.614 EUR, namesto 663.447 EUR (V pogodbi je bilo izpogajano, da se objekt 
ponovno oceni ob primopredaji glede na morebitno manjšo vrednost in gibanje cene zemljišča 
za EG glede na zakasnitev primopredaje. Zato je zmanjšano plačilo tudi na račun manjše 
vrednosti objekta in večje vrednosti zemljišča za EG. Ostalo je razlika v tečaju EUR.), kot je 
bilo določeno v menjalni pogodbi.  
Zaradi zakasnitvi podpisa dodatka k pogodbi, bo primopredaja šole izvedena šele v drugi 
polovici leta. 
 

40700014 OŠ Simona Jenka - PŠ Goriče 
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE 
Za podružnično šolo v Goričah je v naročilu izdelava dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) za izgradnjo telovadnice. Po izdelavi te dokumentacije bo MOK pristopila k 
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izbiri izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka telovadnice 
(GD,PZI in PZR). Otroci PŠ imajo nemogoče pogoje za vadbo v najetih in neprimernih 
prostorih, zato je izgradnja telovadnice nujna. Dajala pa bo tudi možnost rekreacije krajanom 
Gorič in okolice. 
 

40700015 Vrtec Čira Čara 
121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF 
Za vrtec Čira Čara je bil izdelan DIIP, s pomočjo katerega smo se prijavili na razpis za 
sofinanciranje investicij na Ministrstvu za šolstvo in šport v letu 2008. V izdelavi pa je tudi že 
projekt idejne zasnove novogradnje vrtca, povezava z obstoječim objektom in izgradnja 
igrišča za vrtec. Do konca leta bo izdelana tudi projektna dokumentacija za izgradnjo vrtca in 
s tem pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Na tem območju je zagotovitev novih prostorov v vrtcu nujna, ker je bil na tem območju pred 
dvema letoma zaradi denacionalizacije že zaprt en vrtec, po izgradnji tega pa bi lahko zaprli 
še enega, ki je neprimeren in bi bilo vanj potrebno vložiti velika sredstva tudi obnovo. Na 
območju pa je načrtovana tudi nova stanovanjska gradnja. 
 

40700016 Prešernov gaj 
131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 
V Prešernovem gaju nadaljujemo z obnovo ograje. Potrebno je izdelati kovinske konice še na 
preostalem delu ograje, ki so jih pred leti odlomili huligani. Večina je bila sanirana že lani in 
predlani.  
 

40700017 Mestno obzidje   
Projekt obnove mestnega obzidja sodi v kompleks obnove gradu Khislstein. Zato bomo z 
nadaljevanjem del počakali do zaključka izida rezultatov razpisa »Razvoj regij«. Območje 
obzidja je zelo bogato na področju arheologije. Za arheološke raziskave pa bomo morali 
zagotoviti lastna sredstva, ker to ni bil opravičen strošek v razpisu. 
31001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 
V letošnjem letu so se dela na obnovi mestnega obzidja nadaljevala na osnovi izvedenih 
razpisov v lanskem letu. Opravljamo izkop temeljev, obnovljena bo velika in mala kaverna 
pod obzidjem. Opravljena so bila že arheološka izkopavanja v vrednosti 72.000 EUR. 
Zagotavljamo tudi sredstva za nadzor. 
Nadaljevanje projekta je odvisno od izida rezultatov razpisa. 
 

40700018 Investicijski transferi – kultura 
Mestna občina Kranj kot ustanovitelj javnih zavodov na področju kulture zagotavlja pogoje za 
delo, za vzdrževanje objektov in nabavo opreme. 
130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE 
Sredstva, ki so namenjena za vzpostavitev video nadzora, nakup reflektorjev in zamenjavo 
dotrajanih osnovnih sredstev, bodo nakazana v drugi polovici leta. 
130402 OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ – INVESTICIJE 
Kljub pripravam na selitev v nove prostore knjižnice v letu 2008 moramo do takrat 
zagotavljati pogoje dela Osrednji knjižnici, zato se v tem času nabavljala le oprema, ki je 
nujna za opravljanje nalog in jo bo možno uporabiti v novih prostorih knjižnice. 
V prvi polovici leta smo izplačali sredstva za nakup treh čitalcev črtne kode, ročni laserski 
čitalnik, števec in sortirnik kovancev za potrebe knjižnice. Sredstva bodo do konca leta 
porabljena v skladu s proračunom predvsem za računalniško opremo. Vsa nabavljena in 
načrtovana oprema bo prenesena v nove prostore knjižnice. 
130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE 
Sredstva za osnovno dejavnost Gorenjskega muzeja krije Ministrstvo za kulturo, razen 
posebnega občinskega programa. MOK mora zagotavljati prostorske pogoje za delo muzeju. 
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V fazi izvedbe je obnova sanitarij v gradu Khislstein, ker obstoječa niso zagotavljala 
osnovnega higienskega minimuma. 
131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 
Sredstva smo v prvi polovici leta namenili za obnovo kapelice na Sv. Joštu.  
 

40700020 Lovski dvorec 
Projekt obnove Lovskega dvorca je prav tako vključen v razpis »Razvoj regij«, zato je 
nadaljevanje odvisno od izida rezultatov razpisa. 
131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 
Z deli na obnovi Lovskega dvorca nadaljujemo na osnovi razpisa iz lanskega leta. Opravljena 
so bila tudi arheološka izkopavanja, vendar ne v zadostni meri, da bi lahko nadaljevali dela. 
Trenutno potekajo dela na podbetoniranju nosilnih temeljev. Izdelati pa je potrebno še 
betonsko ploščo pod oboki in nad oboki ter obnoviti ostrešje.  
Sredstva zagotavljamo za nadzor dela pri arheoloških izkopavanjih in gradbenih delih. 
Pridobili smo projektno dokumentacijo (PZI) za sanacijo in ojačitve zahodnega dela Lovskega 
dvorca. 
 

40700021 Nakup knjižnice 
V zvezi z nakupov prostorov za osrednjo knjižnico je bil podpisan dodatek k pogodbi, na 
osnovi katerega bo MOK zagotovila sredstva za dodatnih 396,15 m2 v pritličju objekta. 
Zagotovitev dodatnih prostorov je potrebna zaradi novih standardov in zahtev na področju 
knjižničarstva. Knjižnica bo dobila samostojni vhod na vzhodnem delu objekta Globus, kar bo 
omogočalo večjo osvetljenost objekta, večjo funkcionalnost ob vhodu v pritličje objekta, novo 
razporeditev oddelkov in večjo funkcionalnost. S tem bodo zagotovljene osnovne površine za 
delo knjižnice, boljši pogoji za delavce in uporabnike in večja prepoznavnost objekta kot 
kulturno-informacijskega centra ob vhodu v staro mestno jedro. Dinamika plačil se v letu 
2007 ne bo spremenila glede na načrtovano.  
Projekt opreme knjižnice smo prijavili na razpisu »Razvoj regij«.  
131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Na osnovi pogodbe bo v drugi polovici leta izplačan 2. in 3. del kupnine za nakup prostorov 
knjižnice. 
Glede na zamik začetka obnove objekta za potrebe knjižnice verjetno še ne bomo mogli že v 
letošnjem letu začeti postopka za nabavo notranje opreme knjižnice. 
Takoj ko bodo predloženi projekti za obnovo prostorov Globusa za potrebe knjižnice, bomo 
dali v pregled strokovnjakom načrte in preverili, ali so načrti ustrezni glede na pogodbene 
obveznosti. V kolikor ne bodo, smo dolžni dati v mesecu dni pripombe. 
MOK bo izvajala samostojni nadzor nad obnovo objekta za potrebe knjižnice. 
V prvi polovici leta je bil naročen in izveden DIIP Oživitev objekta »Globus« v starem 
mestnem jedru Kranja. V drugi polovici leta bo izplačan 1. del za projektiranje notranje 
opreme  
 

40700022 Obnova in rekonstrukcija Prešernovega gledališča 
Obnova Prešernovega gledališča je nujna, ker ne daje več osnovnih pogojev za delo. Izredno 
pereča je požarna varnost, ni zagotovljenega hlajenja prostorov, odrska tehnika je zastarela. 
131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
V prvi polovici leta je bila izvedena revizija in dopolnitev projektne naloge za rekonstrukcijo 
Prešernovega gledališča. Strošek bo poravnan v mesecu juliju. Na osnovi dopolnjene 
projektne naloge smo dali v izdelavo DIIP, ki bo prinesel več variant. Na osnovi predloženih 
variant se bo mestni svet odločil za eno od njih in na podlagi sprejete odločitve bodo sledili 
potrebni postopki za izdelavo projektne dokumentacije do pridobitvi gradbenega dovoljenja. 
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40700023 Nakup instrumentov  
131002 INSTRUMENTI - pihalni orkester MOK 
Kakovost orkestra raste, povečuje se tudi število članov, zato je potrebno nabavljati nove 
inštrumente oz. menjati iztrošene. 
Nabavljena je bila nova pozavna in tuba. Realizacija pa bo v mesecu juliju. 
 

40700024 Spominska obeležja  
131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Planirana sredstva bomo porabili za sanacijo spominskega obeležja v Rovtu in na Planici. 
Trenutno poteka izbira najugodnejšega izvajalca sanacijskih del, dela pa bomo opravili v 
avgustu in septembru. Z 2.400 EUR smo pomagali tudi Krajevni skupnosti Goriče pri 
postavitvi spomenika padlim v I. svet. vojni. 
 

40700025 Grad Khislstein  
V mesecu juniju smo naročili izdelavo DIIP in analizo stroškov in koristi za celoten kompleks 
gradu Khislstein z Lovskim dvorcem in pristavo (prireditveni prostor s pomično streho). S 
projektom smo se prijavili tudi na razpis »Razvoj regij«.       
131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 
Za grad Khiselstein poteka izdelava projektne dokumentacije za obnovo centralnega 
ogrevanja in postavitev lastne kotlovnice, ker je obstoječa neracionalna in dotrajana (v 
Gradbeni šoli na Cankarjevi 2) in ne bo zdržala še ene kurilne sezone. Z morebitnim 
izvajalcem, podjetjem Eltek Mulej, potekajo razgovori o podpisu pogodbe. Dela morajo biti 
zaključena do začetka kurilne sezone. 
Načrtovana dela na severnem in zahodnem delu gradu so bila zaustavljena in čakamo na izid 
rezultatov razpisa »Razvoj regij«. 
 

40700030 Drugi športni objekti 
Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti 
občine in z njimi upravlja Zavod za šport Kranj ali društva in se nahajajo tudi izven športnega 
centra. 
140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI 
Zaključuje se investicija v večnamensko igrišče v Športnem parku Stražišče. Ureja se okolica 
in izvaja preplastitev igrišča z umetno maso. Sredstva bodo koriščena v drugem delu leta, ko 
se tudi načrtuje preplastitev kolesarske steze. 
141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Realizirana je legalizacija balinišča Bratov Smuk in v zaključni fazi legalizacija balinišča 
Planina, v postopku je legalizacija balinišča Čirče, kjer se bo z menjalno pogodbo pridobilo 
zemljišče,  z že izdelanimi projekti pa tudi gradbeno dovoljenje. 
420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč 
Sredstva smo namenili za plačilo degradacije in uzurpacije prostora ter plačilo komunalnega 
prispevka za balinišče Planina, s čimer smo izpolnili pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 
 

40700031 Športni center Kranj  
141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Za zaokrožitev športne infrastrukture v Športnem centru Kranj so naročeni idejni projekti 
celostne zasnove športnega centra. Arhitekt Janez Urbanc bo projekte predstavil sredi avgusta. 
Prva faza bo izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove tribune ob atletskem in 
nogometnem štadionu s pripadajočimi prostori za izvajanje športne vadbe in tekmovanj 
(garderobe, sanitarije, telovadnica, atletsko tekališče), ki so potrebni za razvoj vseh bazičnih 
športov.  
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40700032 ŠC Kranj - redno invest. vzdrževanje 
140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ 
Sredstva so bila preko Zavoda za šport Kranj namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov v okviru Športnega centra Kranj. Za dokončanje investicije v atletsko metališče na 
severni strani centra je bil izkopa humus in druga zemlja, površina je bila poravnana ter 
zasajena s travo. Dokončala se je izgradnja betonskega podpornega zidu (škarpe), metališče 
za disk pa se je opremilo z zaščitno aluminijasto kletko. Glavno nogometno igrišče je bilo 
peskano, zamenjalo se je tudi del travnega ustroja, v Pokritem olimpijskem bazenu pa je bila 
izvedena prevezava tlačnih vodov. 
 

40700033 Športna dvorana Planina 
140303 ŠP. DVORANA PLANINA 
Opravljena so bila redna investicijska vzdrževalna dela. Dogradil se je sistem prezračevanja. 
141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 
V drugi polovici leta se bo zaradi spremenjenih košarkaških pravil, ki zahtevajo talne koše in 
ne visečih,  naročilo projekte za dozidavo. Planirana sredstva bodo realizirana v celoti. 
 

40700035 Nogometno igrišče Britof  
141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Vsa sredstva za te namene bodo koriščena v drugi polovici leta. Za nakup zemlje v KS Britof 
je mestni svet že sprejel sklepe o nakupu. Tako bo omogočen nadaljnji razvoj nogometa. 
Uredilo se bo tudi otroško igrišče z igrali. 
 

40700036 Športni park Stražišče    
141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Projekti za razvoj športa v Športnem parku Stražišče bodo naročeni v drugi polovici leta, ko 
bodo porabljena tudi vsa namenska sredstva. 
 

40700037 Športno igrišče Bitnje 
141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
V drugi polovici leta bo naročena cenitev in parcelacija parcel, potrebnih za razvoj športa za 
območje Bitenj in okolice. Na osnovi parcelacije bodo naročeni projekti za legalizacijo 
obstoječih objektov in opravljena ocena za nakup potrebnih zemljišč. 
 

40700050 Varna hiša 
Sredstva zagotavljajo vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj je v višini 26,78%. 
151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje Varne hiše Gorenjske, za izdelavo 
fasade z ustrezno toplotno zaščito, menjavo zunanjih okenskih polic, zamenjavo žlebov in 
premaz napušča.  
 

40700051 Pomoč na domu  
150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ. KRANJ 
Sredstva so namenjena za službo pomoči na domu za prve tri mesece, in sicer v skladu z 
veljavno zakonodajo za amortizacijo opreme in za računalniško opremo za negovalke. 
 

40700052 Dom upokojencev Kranj - polkrožni prizidek  
150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ 
Sredstva so bila vključena v proračun, ker je bilo domu v času priprave predloga izdano 
gradbeno dovoljenje. Vrednost projekta je 1.847.355 EUR. 75% naj bi prispevalo MDDSZ, 
25% MOK. Investicija, ki bo obsegala rekonstrukcijo kuhinje s spremljajočimi prostori, 
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večnamenski prostor z jedilnico, prostore službe Pomoči na domu, svetovalno pisarno in 
kapelo, je predvideno, da se zaključi jeseni 2008.  
Z izgradnjo se še ni začelo, ker še ni zagotovljenih sredstev s strani države. V kolikor dom ne 
bo pravočasno pridobil sklepa o financiranju projekta s strani države, MOK ne bo zagotovila 
planiranih sredstev v letu 2007. 
 

40700053 Ljudska kuhinja  
150601 LJUDSKA KUHINJA-CSD KRANJ 
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za nakupu zaprte nerjaveče omare za kruh, 
razdelilne posode-bajmarje, salamoreznice, omare za skladišče. 
 

4070005 Sejmišče 4 
Za Sejmišče 4 so že izdelani projekti za obnovo objekta, v katerem bosta dobila prostore dva 
projekta, na eni strani Center za odvisnost s stanovanjsko skupino in na drugi strani Zavetišče 
za brezdomce z razdelilnico hrane. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Projekt smo 
prijavili tudi na razpisu »Razvoj regij«. Do izida rezultatov razpisa ne moremo nadaljevati s 
projektom. 
151001 SOCIALNO VARSTVO - INVESTICIJE 
Ker še niso znani rezultati razpisa, še nismo objavili javnega naročila za izbiro izvajalca del 
na objektu Sejmišče 4, zato sredstva še nismo začeli koristiti. 
Ker se dela še niso začela izvajati, sredstva za nadzor še niso bila izkoriščena. 
Za objekt Sejmišče 4 je pripravljena razpisna dokumentacija za izvedbo gradbeno obrtniških 
del. Z projektom smo se prijavili na razpis za pridobitev evropskih sredstev. V kolikor bomo z 
vlogo uspeli, bomo takoj pričeli z javnimi naročilom za izbiro najugodnejšega izvajalca. 
 

40700055 Škrlovc 
150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI 
Sredstva so namenjena za notranjo opremo kuhinje za potrebe izvajanja programa Škrlovc. 
Na objektu Škrlovec je bilo potrebno obnoviti ravni del strehe,med Škrlovcem in Layerjevo 
hišo. Pri večjih nalivih je prihajalo do zamakanja in vlažnosti v prostorih. Obnovitvena dela 
so v teku in bodo zaključena v mesecu avgustu. Izvajalec gradbenih del odpravlja tudi še 
nekatere napake iz reklamacije. Izvedba je v teku.  
420801 Investicijski nadzor 
Po zaključku del bodo izplačana sredstva za nadzor izvedbe del. 
 

40700056 Domačija Pr'Primožk   
Mestna občina Kranj je soustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, ki ima 
v lasti objekt domačije Pr'Primožk v Pristavi pri Tržiču. Fundacija želi v objektu izvajati 
program reintegracije nekdanjih odvisnikov, ki se vrnejo iz komun.  Z ustreznim objektom bo 
fundacija lahko kandidirala za sredstva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za 
strokovni kader za izvajanje projekta. 
151103 DOMAČIJA PR PRIMOŽK 
Fundaciji sofinanciramo stroške usposobitve objekta za potrebe izvajanja programa 
reintegraciskega centra. Objekt je potreben precejšne prenove in ga je potrebno pripraviti za 
izvajanje programa. Sofinanciralo se je v glavnem gradbena dela. Sredstva bodo porabljena že 
v mesecu juliju. 
 

40700071 ZD Kranj - obnova strehe 
Na ZD Kranj je salonitna kritina, ki pušča in je nujno potrebna zamenjave. 
161001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Mestna občina Kranj se je v letu 2006 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za 
sofinanciranje investicij v primarni mreži za leto 2007 in 2008, in sicer za Zdravstveni dom 
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Kranj: nabavo klim, računalniške opreme za zdravnike, laboratorijski program, ultrazvok, 
reševalno vozilo in vozilo za nego ter obnovo strehe 2007-2008; za Zobno polikliniko Kranj 
pa: ureditev dvigala v obdobju 2007–2008. Razpis še ni zaključen, postopek se bo nadaljeval 
takoj po prejemu sklepa Ministrstva za zdravje. 
Osnovno zdravstvo Gorenjske bo takoj po izidu rezultatov razpisa objavilo javni razpis za 
načrtovane projekte.   
 

40700072 ZD Kranj - preselitev iz Gosposvetske 9 na 12 
161001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Takoj ko bodo urejena lastniška razmerja in zamenjava zemljišč med MOK in Ministrstvom 
za zdravje, bodo ustvarjeni pogoji, da bomo lahko naročili projektno nalogo in DIIP za 
izgradnjo parkirne hiše in lekarne ob ZD Kranj. 
    

40700099 Investicijski transferi vrtcem 
120301 KRANJSKI VRTCI 
Sredstva bodo nakazana Kranjskim vrtcem za sanacijo najnujnejših del. Najbolj pereč 
problem so kurilnice, azbestne kritine in sanitarije. V letošnjem letu bo obnovljena kurilnica v 
vrtcu Sonček, zamenjana azbestna kritina in izdelava dveh nadstreškov v vrtcu Mojca ter 
obnova kuhinje v vrtcu Čebelica. Vsa dela bodo opravljena v poletnih mesecih. 
 
120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH 
V vrtcu PŠ Kokrica se je izredno povečala potreba po odprtju tretjega oddelka II. starostnega 
obdobja vrtca, v Mavčičah pa zaradi oddaljenosti od Kranja potreba po odprtju tretjega 
oddelka, vendar I. starostnega obdobja. 
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 
Del sredstev bo namenjeno za odprtje novega oddelka I. starostnega obdobja v vrtcu pri OŠ 
Orehek – Mavčiče ter za adaptacijo prostora za dodatni oddelek v vrtcu pri OŠ Franceta 
Prešerna – Kokrica. Dela bodo izvedena v poletnih mesecih. 
 

40700101 OŠ France Prešeren - PŠ Kokrica 
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE 
Na podružnični šoli Kokrica potekajo dela na zamenjavi salonitne kritine, zamenjavi strešnih 
oken in o obnovitvi strelovoda. Planirana sredstva ne bodo zadoščala za izvedbo vseh del, 
zato smo morali opraviti prerazporeditev sredstev iz OŠ H. Puhar. Dela bodo zaključena v 
mesecu avgustu. 
 

40700102 Vrtec Čirče 
Vrtec ima glede na normativ premajhno površino. Začasno smo zadevo rešili Tako, da je KS 
Čirče odstopila enega od prostorov, dolgoročno pa bo glede na potrebe potrebno vrtec 
dozidati.  
121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF 
V drugi polovici leta bodo izdelani načrti za dozidavo vrtca v Čirčah. 
 
 
 

0408 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 
 

      40600002  LN Severna obvoznica 
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Občina si že dolgo vrsto let prizadeva, da bi bila severna obvoznica uvrščena med državne 
ceste. Ministrstvo za promet je to pobudo sedaj sprejelo, zato bo zanjo sprejet državni 
prostorski načrt, sredstva za njegovo pripravo bo zagotovila država. 
 
 
Pripravili: 
Obrazložitve so pripravili: 
- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, vodja Oddelka za tehnične zadeve 
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec  
- DANIJELA BIDA ŠPRAJC, podsekretar, 
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za gospodarske javne službe  
- NADA BOGATAJ – KRŽAN, vodja Oddelka za družbene javne službe 
- JANEZ RAKAR, vodja oddelka mestne inšpekcije 
- SVETLANA DRAKSLER, analitik IV 
 
 
                                                                                          Aleš Sladojević, univ.dipl.soc.            
                                                                                    DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PP=proračunska postavka v €

P
P

Konto Opis
Realizacija 

2006
Sprejeti 2007 Veljavni 2007

Realizacija 
2007

Indeks% 
7:4

Indeks% 
7:5

Indeks% 
7:6

1 2 3 4 5 6 7 8,0 9,0 10,0
9009 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 927.981 2.226.010 2.226.010 723.228 77,9 32,5 32,5

402001 Čistilni material in storitve 110 250 250 51 46,4 20,5 20,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 0 29 29 0 **.** 0,0 0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev 0 626 626 0 **.** 0,0 0,0
402099 Drugi splošni material in storitve 115.571 128.943 128.943 51.485 44,5 39,9 39,9
402200 Električna energija 2.769 2.963 2.963 759 27,4 25,6 25,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.498 4.799 4.799 1.870 41,6 39,0 39,0
402203 Voda in komunalne storitve 522 542 542 389 74,4 71,7 71,7
402204 Odvoz smeti 524 542 542 210 40,1 38,8 38,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 60.569 62.594 62.594 34.665 57,2 55,4 55,4
402504 Zavarovalne premije za objekte 8.235 8.555 8.555 4.200 51,0 49,1 49,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev 0 0 1.420 1.419 **.** **.** 99,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah 0 1.060 1.060 0 **.** 0,0 0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 0 2.086 2.086 0 **.** 0,0 0,0
402999 Drugi operativni odhodki 41.479 41.729 41.729 3.013 7,3 7,2 7,2
411920 Subvencioniranje stanarin 96.198 98.481 98.481 55.562 57,8 56,4 56,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 36.172 37.556 37.556 13.597 37,6 36,2 36,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade 76.096 78.451 78.451 41.116 54,0 52,4 52,4
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0 375.563 375.563 291.767 **.** 77,7 77,7
420401 Novogradnje 268.651 918.044 918.044 0 0,0 0,0 0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 62.594 62.594 41.452 **.** 66,2 66,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 198.867 250.376 250.376 135.251 68,0 54,0 54,0
420600 Nakup zemljišč 0 41.729 41.729 0 **.** 0,0 0,0
420801 Investicijski nadzor 11.364 8.346 8.346 0 0,0 0,0 0,0
420802 Investicijski inženiring 0 10.432 10.432 0 **.** 0,0 0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.997 83.459 83.459 46.420 2324,8 55,6 55,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.360 6.259 4.839 0 0,0 0,0 0,0

927.981 2.226.010 2.226.010 723.228 77,9 32,5 32,5

Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju 1.-6.2007 205 Stanovanjski sklad



v €

NRP Opis
Začetek-Konec 

NRP

Okvirna 

vrednost
Sprejeti 2007

Veljavni 
2007

Realizacija 
2007

Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 7 7/5 7/6

40690001 Stanovanjski blok Struževo                                                 4.590.000 1.024.662 1.024.662 46.420 4,5 4,5

40690002 Gasilska c. 17 Stražišče                                                   86.605 86.605 0 0,0 0,0

40690004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj                          250.376 250.376 135.251 54,0 54,0

40690005 Gradbinčeva jama - nakup stanovanj                                         292.105 292.105 291.767 99,9 99,9

40690007 Druge stavbe in zemljišča                                                  41.729 41.729 0 0,0 0,0

4.590.000 1.695.477 1.695.477 473.438 27,9 27,9

Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju 1.-6.2007 206 Stanovanjski sklad - NRP
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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:  18. julij 2007 
 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

PROGRAM 90 – PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD 

 

1.1.  Obrazložitev posameznih izdatkov 
 

PODPROGRAM - materialni stroški 

 

Skupna realizacija materialnih stroškov je bila v višini 44,3% veljavnega proračuna. Največja 

razlika med porabljenimi sredstvi in planiranimi je nastala predvsem pri finančni realizaciji 

sredstev oglaševalskih storitev, stroškov energije elektrike, plačil po podnajemnih pogodbah 

in stroških cenilcev in notarjev. Porabljeno je bilo nekoliko manj sredstev za obratovalne 

stroške stanovanj (ogrevanje, elektrika, odvoz smeti); 

Tekoče vzdrževanje stanovanj je potekalo skladno s sprejetim planom oziroma je bil načrt 

celo nekoliko presežen. Ostale obnove trenutno že potekajo tako da bo postavka realizirana v 

celoti. 

  

Tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom za leto 2007, kjer smo predvidevali 

povečanje število prosilcev subvencij za stanarine po 63. členu SZ glede na leto 2006, so celo 

nekoliko presegli planirana sredstva. V letu 2007 pričakujemo podobno število vlog za 

subvencijo stanarine in obratovalne stroške.  Sredstva  namenjena obnovam objektov v starem 

mestnem jedru so bila realizirana nekoliko pod planom, vendar ocenjujemo, da bodo do konca 

leta realizirana v celoti. Ocenjujemo, da se bo število prosilcev za subvencioniranje obnove 

fasad, streh in stavbnega pohištva v naslednjih letih še povečalo. 

 

Drugi tekoči domači transferi pa so sredstva namenjena Slovenskemu odškodninskemu skladu 

in Stanovanjskemu skladu RS od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu leta 1991 in so 

bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.. 
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PODPROGRAM – investicijski odhodki  

 

Podprogram investicij je realiziran v nižjem obsegu glede na sprejeti proračun. V sklopu 

investicijskih odhodkov smo v prvi polovici leta izpolnili zastavljeni cilj na področju 

investicijskega vzdrževanja stanovanj. Zaradi težav pri reševanju gradnje bloka v Struževem 

zaradi problematičnega terena zaradi nasipanja materiala v preteklosti, prihaja do zamude pri 

pričetku gradnje prvega bloka na tej lokaciji. Trenutno že poteka postopek za izbor izvajalca. 

Dela bomo pričeli takoj, ko bo to možno in v letošnjem delu pričeli z gradnjo prvega bloka. 

Bomo pa istočasno izvedli vsa potrebna gradbena dela, ki bodo kasneje olajšala začetek 

gradnje ostalih dveh blokov.  Zaradi zamika pri gradnji bloka Struževo nastaja zamik tudi pri 

realizaciji nadzora.  V letošnjem letu imamo prav tako predviden nakup zemljišč za potrebe 

gradnje v Goričah. Razgovori z ustreznimi državnimi službami za nakup teh zemljišč že 

potekajo. 

   

2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT,  
    PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPOREDITVAH 
Novih obveznosti ni, prav tako neporavnanih obveznosti in prerazporeditev. 
   
 

3. RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM  
    PRORAČUNOM 
Odstopanj ni. 
 
 

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV 
Realizacija finančnega načrta je možna v okviru prerazporeditev v okviru pristojnosti župana. 
 
 
 
 

mag. Marko Hočevar 
    Vodja oddelka za  
gospodarske javne službe  
   

    
 

 

 
 
 


