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MESTNA OBČINA KRANJ 

Oddelek za finance 
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 75, fax. 04/ 237 31 84 
 
Številka: 410-0139/2007-42-(45/01) 
Datum: 22.07.2009 
 
 
SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
E.) Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar-junij 2009 
 

01    MESTNI SVET 
 
 01019001   Dejavnost občinskega sveta 
  10000001  Svetniške skupine - nakup opreme                        
   101301 SVETNIŠKE SKUPINE 
Nabavljen je bil tiskalnik in dva mobilna telefonska aparata. 
 

04    OBČINSKA UPRAVA 
 

0401 Kabinet župana 
 
 06039002   Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,  
                                                           potrebnim za delovanje občinske uprav 
  40200001  Nakup opreme - uprava                                   
   100701 SVET ZA PREVENTIVO 
V marcu 2009  je bil izveden  nakup preventivne radarske table Viasis mini – EPH, s katero se 
prispeva k večji varnosti v cestnem prometu v naseljih. S tem je bil realiziran tudi cilj, da se 
vsako leto izvede nakup ene table, ki se namešča na lokacije, kjer so potrebna opozorila zaradi 
previsokih hitrosti voznikov.     
 

0402 Oddelek za tehnične zadeve 
 
 06039001   Administracija občinske uprave 
  40200009  POČITNIŠKI OBJEKTI                                      
   101001 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA 
Obnova apartmaja v Barbarigi je bila že izvedena, plačilo bo realizirano v drugi polovici leta, 
ograjo v Novalji pa bodo postavili v drugi polovici leta.   
Za 4.270 EUR manj  sredstev bo porabljenih za nakup opreme za ogrevanje in hlajenje, zato 
predvidevamo sredstva prerazporediti na tekoče vzdrževanje in nakup drobnega orodja. 
 
 06039002   Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,   
                                                           potrebnim za delovanje občinske uprav 
  40200001  Nakup opreme - uprava                                   
   101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED 
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Finančna sredstva za nakup stojne računalniške opreme, strežnika in licenčne programske 
opreme bodo porabljena v drugi polovici leta. Nabavljena je bila druga oprema (kosilnica, 
dihalni aparat in regali za arhiv). Za nakup kosilnice so bili iz proračunske rezervacije 
prerazporejena sredstva v višini 530 EUR. Odločili smo se, da bodo okolico stavbe Mestne 
občine Kranj kosili vzdrževalci zaposleni na Mestni občini Kranj in s tem prihranili izdatke za 
plačilo košnje trave zunanjemu izvajalcu storitve. V Oddelku za finance se je pokvaril 
fotokopirni stroj za katerega glede na velike stroške vzdrževanja v zadnjem obdobju (preko 
2.000 EUR) ni ekonomsko upravičeno naročiti obsežnega popravila. 
 Sredstva v višini 7.300 EUR smo prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije, plačilo 
pa bo realizirano v drugi polovici leta.  
Prav tako smo iz splošne proračunske rezervacije prerazporedili neplanirani strošek za 
polaganje optičnega kabla, ki je nastal zaradi selitve nadzornega centra za spremljanje 
vstopov in izstopov v oz. iz mestnega jedra. Plačilo bo izvedeno v drugi polovici leta. 
Ocenjujemo, da bomo za posodobitev kontrole pristopa, ki je povezan z montažo dvokrilnih 
drsnih avtomatskih vrat porabili za 6.000 EUR sredstev, ki jih bomo predvidoma 
prerazporedili s projektne dokumentacije. 
 
  40200002  E-mesto                                                 
   101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED 
V okviru projekta E – mesto se bo predvidoma v drugi polovici leta vzpostavil brezžični 
internet, ki bo obsegal staro mestno jedro in segal predvidoma do avtobusne postaje. 
 
  40200003  Obnova stavbe MO Kranj                                  
   101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED 
Del planiranih sredstev je bil porabljen oz. bo v drugi polovici leta za projektno 
dokumentacijo za prenovo dela občinske stavbe, ki je bil zgrajen po načrtih arhitekta Edvarda 
Ravnikarja. Ocenjujemo, da bo porabljenih manj sredstev kot je bilo planiranih, zato jih 
predvidevamo 6.000 EUR prerazporediti za nakup opreme za kontrolo pristopa, 5.000 EUR za 
nakup pohištva, 18.000 EUR pa za investicijsko vzdrževanje (prenova avle glavnega vhoda, 
ter hodnikov in pisarn stavbe Mestne občine Kranj). Planirana sredstva bomo predvidoma v 
drugi polovici leta porabili tudi za zamenjavo dotrajanih radiatorjev v stavbi Mestne občine 
Kranj.  
 
  40200004  Nakup pohištva - uprava                                 
   101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED 
Pisarniško pohištvo je bilo dobavljeno, plačilo bo izvedeno v drugi polovici leta.  
 
 

0403 Oddelek za splošne zadeve 
 
 04039003   Razpolaganje in upravljanj 
                                                           e z občinskim premoženjem 
  40600050  Poslovni prostori                                       
   211001 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE 
Sredstva bodo uporabljena za namen uveljavljanja predkupne pravice za nakup poslovnega 
prostora v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Glavni trg 17 v Kranju. Sredstva so bila 
prerazporejena iz proračunske postavke 240102, konto 409000 Splošna proračunska 
rezervacija. Porabljena bodo v celoti v mesecu juliju 2009, in sicer v višini 70.000 EUR. 
 
 13029002   Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
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  40600041  Vzhodna vpadnica                                        
   101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
Sredstva so bila namenjena za plačilo davka na promet z nepremičninami v zvezi s 
pridobitvijo zemljišča, potrebnega za izgradnjo bodoče vzhodne vpadnice v mesto Kranj. 
Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 240102, konto 409000 Splošna 
proračunska rezervacija. Porabljena so bila v celoti, in sicer  v višini 12.000 EUR. 
 
 16069002   Nakup zemljišč 
  40600090  Nakup obstoječih cest                                   
   101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ 
Sredstva so namenjena odkupu obstoječih cest. Sredstev na podprogramu je bilo 144.500 
EUR. Porabljenih je bilo 29.611 EUR oziroma 20,5 % proračunskih sredstev. Poraba 
proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega 
leta. V postopku je več odkupov, zato je že narejena preobremenitev v višini 108.680 EUR, 
tako da bomo sredstva do konca leta porabili v celoti. 
 
   101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV... 
Sredstva so namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev ter za plačilo 
odvetnikov, sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih odkupov že obstoječih cest. 
Porabljenih je bilo 7.499 EUR oziroma 11,4 % proračunskih sredstev. V postopku je več 
naročenih odmer obstoječih cest, zato ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta porabili v 
celoti. 
 

0406 Oddelek za razvoj in investicije 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

40600148 Domovi KS 

101003 DOMOVI KS 
Na postavki so planirana sredstva za pripravo potrebne dokumentacije za obnove domov 
krajevnih skupnosti in sredstva za investicijska vlaganja v domove krajevnih skupnosti. 
Posamezni projekti so v sledečih fazah: 
KS Stanje investicije 
Čirče   postopek investricije v pripravi 
Struževo   postopek investricije v pripravi 
Podblica   postopek investricije v pripravi 
Predoslje   postopek investricije v pripravi 
Kokrica   postopek investricije v pripravi 
Britof    Investicija je zaključena 
Mavčiče   postopek investricije v pripravi 
Golnik   postopek investricije v pripravi 
Trstenik   postopek investricije v pripravi 
Goriče   Investicija je zaključena 
 

Investicije so v teku, v različnih fazah izvajanja in bodo dokončane v letu 2009, tako da bodo 
planirana sredstva v celoti realizirana.  
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu   

40300004 Državne pomoči v kmetijstvu 

170203 KMETIJSTVO 

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi 
javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki 
države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo 
prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v 
institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom 
zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti. 

Proračunska sredstva za državne pomoči v kmetijstvu bodo na podlagi javnega razpisa za 
dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini 
Kranj v letu 2009 (Uradni list RS, št. 28/2009) dodeljena v drugem polletju 2009. Na podlagi 
prvega odpiranja in pregleda vlog za posamezne ukrepe, ki sodijo med pomoči po uredbi za 
skupinske izjeme in pomoči de minimis,  je občinska uprava 10.6.2009 izdala 89 sklepov o 
odobritvi sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 72 sklepov v skupni višini 
108.711 EUR, za naložbe v dopolnilne dejavnosti 2 sklepa v skupni višini 3.413 EUR in  za 
nove investicije za delo v gozdu 15 sklepov v skupni višini 6.865 EUR. Glede na 
razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko dodeljenih 
76,4 % možnih zneskov pomoči. Proračunska sredstva bodo nakazana vlagateljem po prejemu 
zahtevkov za izplačilo sredstev in na podlagi podpisanih pogodb. Preostala sredstva bodo 
razdeljena po drugem odpiranju vlog, ki bo praviloma 16.9.2009.   
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

40300005 LAS Gorenjska košarica 

170506 LAS Gorenjska košarica   
Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je 
bila ustanovljena 21.10.2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne 
občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, 
Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica, z izjemo mest Kranj 
in Jesenice. 
Finančna sredstva v višini 20.000  EUR na kontih 4020, 4022 in 4208 so namenjena za 
financiranje projektov investicijskega značaja, in sicer: Mreže podeželskih tržnic (Predoslje),  
Mreže podeželskih informativno turističnih točk (Predoslje), projektne dokumentacije za 
naravoslovno učno pot Besnica (slap Šum – Rovnik) in pešpot Trstenik –  Sv. Lovrenc.  
Finančna sredstva bodo porabljena v drugem polletju letošnjega leta.  
 
12   PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
1206   Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
12069001   Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

40600093  Trajnostna energija                               



 

Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju januar-junij 2009                                                                         NRP 
 

235 

  231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA 
V letošnjem letu smo v prvi polovici leta izdelali enega od energetskih pregledov.  To je v 
skladu z  akcijskim načrtom, ki je bil sprejet v sklopu sprejetega lokalnega energetskega 
koncepta. V okviru letnega načrta  smo v prvi polovici že pričeli z aktivnostmi za izbor 
izvajalcev za  izvedbo: 

• energetskega knjigovodstva v večjih javnih objektih v lasti MO Kranj, 
• nakup opreme za izvedbo termografskih pregledov objektov, 
• novelacija LEK-a. 
 

V skladu z določili ZJN-2 je bil s postopkom zbiranje ponudb brez predhodne objave izbran 
izvajalec za svetovanja pri energetsko varčnejši rabi toplotne energije iz distribucijskih 
omrežij na področju Mestne občine Kranj. S svetovanjem bo Mestna občina dosegla bolj 
varčno rabo energije v Kranju. V prvi polovici leta 2009 iz tega naslova (konto  4020) 
sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti (13.995 EUR) realizirana do konca leta. 
Finančna realizacija sredstev bo v drugi polovici leta. 
Pričeli smo prav tako s pripravo kriterijev za pričetek izvajanja subvencioniranja zamenjave 
salonitnih kritin (2009/2010). 
    
13   PROMET, PROMETNA INF. IN KOMUNIKACIJE 
1302   Cestni promet in infrastruktura 
13029001   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

40600001  Gradnja manjših parkirišč                               

  220201 MATERIALNI STROŠKI 
  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE 
Sredstva so namenjena stroškom gradnje manjših parkirišč in gradbenem nadzoru ter naročilu 
projektne dokumentacije za gradnjo parkirnih hiš in manjših parkirišč. 
Del sredstev je porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo parkirnih hiš na 
Planini, v Šorlijevem naselju in na Zlatem polju. Ocenjujemo, da bodo potrebna dodatna 
sredstva v višini 14.000 EUR za plačilo računa za izdelavo DIIP-a za predvidene garaže in 
pripravo strokovnega gradiva. 
Po navodilih za izvajanje investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 bo v 
letu 2009 izvedena izgradnja sledečih parkirišč: 
Krajevna  Opis Realizacija 
skupnost investicij (ali v teku) 
Jošt Asfaltiranje parkirišč za pohodnike   
Huje Izgradnja parkirišč Tončka Dežmana 6-10   
Planina Parkirišča Gubčeva-Vrečkova 53.987 
Zlato Polje Parkirišča Zl. Polje 3a 5.193 
Zlato polje Gradbinčeva jama 6 PM 6.983 
Planina Planina 25, 26, 13, 28 17.636 
Vodov. Stolp pri Ljudski univerzi 5.672 
Huje Zemljišče Likozarjeva   
  NERAZPOREJENO   
Huje Parkirišče pri trgovski šoli 67.990 
  Projekti, popisi 4.500 
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40600119  Zbirni kataster GJI Gorenjske – 1. faza      

  220208 ZBIRNI KATASTERGJI GORENJSKE-1.FAZA 
Projekt »Zbirni kataster GJI Gorenjske – 1. faza« se bo sofinanciral s sredstvi regionalnih 
spodbud. V lanskem letu  je bila podpisana medobčinska pogodba, ki jo je podpisalo devet 
gorenjskih občin. Nosilec projekta je MO Kranj. Cilj projekta je izdelava katastra vodovoda 
(zajeti manjkajoči del podatkov omrežja komunalne infrastrukture, vodovodov na 
standardizirani obliki ter jih shraniti v enotno podatkovno strukturo).  
V letu 2008 je bila izvedena prva ključna aktivnost operacije, in sicer popis GJI. Izdelan je bil 
elaborat in izmerjeni so bili elementi gospodarske javne infrastrukture (GJI - vodovod) za 
področje občin Bled, Bohinj, Gorje, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, 
Škofja Loka. Dolžina vodovodnega omrežja, za katerega bo vzpostavljen zbirni kataster, je 
198 km. Do konca julija 2009 bo zaključena druga ključna aktivnost, to je vnos zbranih in 
obdelanih podatkov v bazo naročnika. Operacija, ki je sofinancirana s strani EU, bo v celoti 
zaključena v letu 2009. 
 
13029002   Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

40600003  Kolesarska mreža                                        

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MAT. STROŠKI 
  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
  221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
V  naslednjih letih bomo uredili kolesarske poti od Kranja do cerkve na Rupi po obstoječi 
poljski poti, v Čirčah ter v Hrastju. 
V pripravi je razpisna dokumentacija za izgradnjo kolesarske poti, ki bo končana v zadnji 
četrtini leta. 

40600004  Savska cesta                                            

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
  221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
  231012 OBNOVE CEST 
  231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE 

Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Savski cesti na odseku od križišča z Ljubljansko 
cesto do tovarne Zvezda oziroma do zadrževalnega bazena s črpališčem pri brvi čez Savo 
vključno z rekonstrukcijo Savske ceste od križišča z Ljubljansko cesto do mostu čez reko 
Kokro je v izvajanju. Izvedba je nujna zaradi pravočasne realizacije Operativnega programa 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine 
Kranj za obdobje od 2007 do 2017 in zaradi priključitve stanovanjskih objektov Sotočja na 
vodovodno in kanalizacijsko omrežje. 

 

Objekti in naprave, ki obsegajo 2217 m kanala za odvod komunalnih odpadnih voda s 
črpališčem, 664 m kanala za odvod padavinskih voda z zadrževalnim bazenom, lovilcem olj 
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in iztokom v vodotok in 1973 m vodovoda s hidrantno mrežo so zgrajeni približno 80%, do 
konca junija pa je bila finančna realizacija le 5,4%. Vzporedno z gradnjo komunalnih naprav 
in rekonstrukcijo ceste se izvajajo zaščitna arheološka raziskovalna dela, ki v veliki meri, 
predvsem zaradi večjega obsega od predvidevanj, zadržujejo izvedbo ostalih gradbenih del. 

 

Gradnja kanalizacije in vodovoda na levem bregu Kokre v območju bivšega Inteksa je bila 
zreducirana le na primarni vod, sekundarno omrežje pa bo lahko zgrajeno po definiranju 
zazidave in ustreznem sodelovanju lastnika(ov) zemljišč in objektov. 

 

Sredstva proračuna za letošnje leto ne pokrivajo celotne investicije tako, da je poleg zadržkov 
zaradi arheoloških del in preverjanja možnosti izvedbe obojestranskega pločnika in 
spremembe nivelete ceste na zahteve enega od občanov, lahko razlog, da dela v letošnjem letu 
ne bodo dokončana. 

40600005  C.Drulovka-Breg                                         

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
  221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Dela so končana, trenutno je v pripravi končni obračun. Kot kaže sedaj, končni znesek ne bo 
bistveno odstopal od predvidenih sredstev. 

40600006  C.Njivica-občinska meja                                 

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
  221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
Za potrebe nove trase ceste Njivica-občinska meja so bile že izvedene potrebne raziskave 
terena, v letu 2008 smo izvedli nakup zemljišč po sprejetju prostorskega akta in pridobili 
potrebna dovoljenja ter izvedli izbor izvajalca. Gradnjo bomo pričeli v letu 2009, zaključili pa 
v letu 2010. Investicija zajema traso izven dvorišča kmetije Pogačnik do vrha brežine pred 
osrednjim delom vasi v dolžini 781 m. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Takoj, 
ko bomo gradbeno dovoljenje pridobil, bomo pričeli z deli. Predvidoma bo to v mesecu 
septembru. 

40600009  Koroška-Bleiweisova c.                                  

  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
 
V teku je javno naročilo izbire projektanta za izdelavo PZI krožnega križišča Bleiweisove 
ceste, Ceste Staneta Žagarja in Stošičeve ulice. 

40600012  Sanacija posledic poplav-mostovi ceste                  

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ – CESTNA DEJAVNOST 
  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
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Proračunska sredstva bodo v celoti porabljena za sanaciji sledečih mostov:  
Krajevna  Opis Realizacija 
skupnost investicij (ali v teku) 
Goriče-
Letenice Most-sanacija 19.755 
Bitnje Most Žepek   
    

40600014  Kokrica - Mlaka/Grič                                    

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
Kokrica ima delno zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Na delu, kjer je zgrajena kanalizacija je v 
pretežni meri tudi obnovljeno vodovodno omrežje. Glavni napajalni vod je iz smeri Brda, pod 
potokom Kokrica do gostilne Lakner. Na križišču Lakner se vodovod razdeli na smer proti 
Mlaki in Naklem, drugi krak pa proti Kranju. Pri križišču s cesto na Rupo se vodovod 
ponovno razdeli. Tako poteka en krak preko AC Naklo – Kranj – Ljubljana mimo Velikega 
hriba, drugi pa po cesti na Rupo do nove industrijske cone Kokrica. Enako velja za naselje 
Mlaka. Ob obnovi regionalne ceste skozi Mlako je bil na vsej dolžini obnovljen tudi vodovod. 
Posamezne ulice pa so še potrebne ureditve. Novi vodovodi se bodo gradili sočasno z obnovo 
kanalov in obnovo cest. 
V letošnjem letu imamo planirana sredstva za notarske in odne stroške. Glede na 
kompleksnost nakupov predvidevamo realizacijo nakupov v naslednjem letu, investicija sama 
pa se bo po trenutnih planih izvedla v obdobju po 2010. Istočasno planiramo sredstva za 
izgradnjo vodovoda in kanalizacije. Odsek je dolg dobrih 1000 m. 
V teku je pridobivanje zemljišč za širitev Mlaške ceste. Za zemljišča odseka ceste v stari 
Mlaki (2. faza) so večinoma lastniki že podpisali kupoprodajne pogodbe.   
  

40600016  Agromehanika-Hrastje                                    

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
Projekt ureditve ceste Agromehanika Hrastje poteka od leta 2006.   Investicija se bo 
predvidoma izvedla v letu  2010 z obnovo cestišča v dolžini 935 m, kanalizacije in vodovoda 
ter gradnje peš in kolesarske poti ločene z zelenim pasom od vozišča. Pred Hrastjem se 
predvideva izgradnja hitrostne ovire. 
V teku je pridobivanje in zamenjava zemljišč potrebnih za širitev ceste.  

40600018  Gosposvetska ulica                                      

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
  221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Obnova Gosposvetske ulice na celotni trasi dolžine 410 m se je pričela izvajati v letu 2008 in 
bo zaključena v letu 2009. Obnova je bila nujna saj je bilo na območju Zlatega polja potrebno 
zamenjati vodovodno napeljavo, ker obstoječi preseki cevi ne zagotavljajo zadostne požarne 
varnosti. Istočasno bomo poleg pločnika, ustreznega prometnega režima uredili še 
kanalizacijo in ostalo infrastrukturo.  V nadaljevanju se bo zgradila tudi povezovalna cesta 
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med križiščem Gosposvetske in Levstikove ulice ter križiščem Bleiweisove ceste in 
Nazorjeve ulice v dolžini 96 m za katero se izdelujejo načrti in pridobiva zemljišče. 
Na tem območju je bilo potrebno zgraditi novo vodovodno omrežje zaradi zagotavljanja 
višjega tlaka v sistemu za napajanje šolskega centra Zlato polje. Vodovod se je gradil na 
odseku od Kidričeve ceste (križišče za šolski center) do križišča s Stošičevo ulico, v skupni 
dolžini 800 m. Gradnja se je pričela v letu od 2008. 
Dela so v zaključni fazi, zaključek del bo v začetku avgusta. Položene so vse cevi za 
komunalno infrastrukturo, potrebno je položiti še fini asfalt na celotnem odseku in urediti 
okolico. Obračun bo narejen do konca meseca avgusta. 

40600020  C. Staneta Žagarja                                      

  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
V letu 2009 smo planirali potrebna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Nakup 
potrebnih zemljišč se bo izvedel v letu 2010, obnova pa v letu 2010/2011. Na odseku od 
Bolteza do križišče pri Jaku bomo poleg cestne infrastrukture obnovili tudi vso komunalno 
infrastrukturo. N a odseku od Gregorčičeve ulice do Oldhamske ceste se bodo predvidoma v 
letu 2009 zamenjali dotrajani betonski robniki. 
Naročilo projektne dokumentacije je v fazi priprave javnega naročila. 

40600023  Hafnerjeva pot                                          

  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
                       231007            OSKRBA Z VODO 
                       231013            KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE –PROJ.DOK. 
Sredstva na postavki 231013 so bila porabljena za plačilo ekspertnega mnenja, ki je bilo 
izdelano za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za meteorno kanalizacijo.  
Predvidena je izgradnja kanalizacije in vodovoda. Gradnja se bo vršila v dveh fazah. V 
mesecu avgustu se bo pričela 1. faza izgradnje. Dela se bodo izvajala po pogodbi o 
opremljanju. Za poseg smo že zagotovili nadzor in varstvo pri delu, ki bosta  pokrivala tudi 
gradnjo 2. faze. Stroški bodo delno plačani iz proračuna 2009, delno pa iz proračuna 2010.  
Zaradi fazne gradnje smo za potrebe javnega razpisa za izbiro izvajalca 2. faze pridobili 
ločeni popis del, predračun in projektne osnove za pripravo razpisne dokumentacije. Dela so 
že opravljena in bodo plačana iz proračuna 2009. 
Za gradnjo 2. faze bo v mesecu juliju objavljen javni razpis za izbiro izvajalca. Dela se bodo 
izvajala v letih 2009 in 2010. Pod pogojem uspešno izvedenega javnega razpisa bodo v letu 
2009 dela opravljena v obsegu, za katerega so zagotovljena sredstva v proračunu. 

40600024  Primskovo - sever                                       

  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST  
Planirana sredstva še niso bila realizirana, ker naročene obnove meja še niso bile dokončane, 
zahtevek za uporabno dovoljenje pa bo pripravljen v drugi polovici leta. 

40600033  Trenča                                                  

  231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
Sredstva so bila planirana za nakup zemljišč za ureditev potoka Trenča, ki se funkcionalno 
povezuje z gradnjo kanalizacije za odvod  padavinskih in zalednih voda Stražišča. Nakup 
zemljišč planiramo v drugi polovici leta 2009, v višini zagotovljenih sredstev.  
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40600034  UREDITEV C.POLICA-EXOTERM                               

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
Obnova ceste je končana, v letih 2009 se bo plačala odmera cest in odkupila preostala 
zemljišča.   

40600041  VZHODNA VPADNICA                               

  221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
Planirana sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč. 

40600049  Gorenjesavska cesta                           

  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
V letu  2009 se planira asfaltiranje problematičnega odseka na Gorenjesavski cesti, to je pod 
podvozom železniške proge. 
Dela bodo izvedena v zadnji tretjini leta. Trenutno poteka priprava javnega razpisa.  

40600060  R1/210 Jezersko - Škofja Loka                           

  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
V letošnjem letu bomo dokončali  ureditev cestnega prehoda za pešce na republiški cesti v 
Bitnjah. Prvoten plan je bila izvedba tudi drugega prehoda, vendar se bo ta zgradil v 
naslednjem letu. 

40600063  Kokrški log                                             

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
  221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
                        230205           UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
                       231011           KOMUNALNA DEJAVNOST-ZEMLJIŠČA 
V letu 2009 so planirana sredstva za nakup zemljišč in plačilo odškodnin za služnosti za 
gradnjo kanalizacije s črpališčem, vodovoda in ureditev ulic.  

40600064  Cesta Tenetiše - Trstenik                               

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
   
Za potrebe varnega dostopa pešcev do pokopališča je nujna izgradnja pločnika. V letu 2007 je 
bil izveden nakup zemljišč in tudi izvedba prve faze investicije. V letu 2008 je predvidena 
izvedba 2. faze pločnika in predhodno nakup potrebnih zemljišč. Sredstva planirana v letu 
2009 so namenjena 3. fazi izgradnje in s tem zaključku investicije. 
Izgradnja pločnika že poteka. Zaključek del je predviden v mesecu septembru, obračun do 
konca meseca septembra. 

40600068  Inv. vzdrževanje cest - nujni posegi           
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  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
V proračunu so planirana sredstva za izvedbe nujnih nepredvidenih investicijskih posegov na 
cestah, vodovodih, kanalizaciji in ostali infrastrukturi. 
V sklopu nujnih posegov bomo zgradili pločnik ob obvoznici pri Merkurjevih skladiščih. 
Realizacija projekta je predvidena za zadnjo tretjino leta. 

40600106  Cestne brežine                                          

  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČ. CEST 
Planirana sredstva za ureditev cestnih brežin v Rakovici bodo porabljena v drugem polletju. 

40600114  Cesta R2/410 Golnik Kranj                               

  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
  221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
Za potrebe izgradnje pločnika Goriče -  Golnik so namenjena sredstva za pripravo projektov 
in odkup zemljišč v letu 2009. Investicija bo predvidoma izvedena v letu 2010, do takrat pa 
bo potrebno pridobiti tudi vsa soglasja, saj gre za poseg v varovalnem pasu republiške ceste, 
geodetske posnetke ter opraviti geološke raziskave za pripravo geotehničnega poročila.  

40600122  Obnova ulic mestnega jedra - 1- faza                    

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
  231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE 
  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Sredstva v višini pogodbenih zneskov so namenjena dokončanju rekonstrukcije in 
arheološkim raziskavam Tavčarjeve ulice na odseku od Poštne do Cankarjeve ulice in 
Tomšičeve ulice na odseku od Gasilskega trga do Cankarjeve ulice. Operacijo sofinancira EU 
z nepovratnimi sredstvi v višini 85%. 
Dela so v zaključni fazi. Zaključek del bo v začetku meseca avgusta. Do dokončanja del je 
potrebno položiti še komunalno infrastrukturo na Tomšičevi ulici na delu ob obzidju gradu ter 
položiti fini asfalt na celotnem odseku Tavčarjeve in Tomšičeve ulice. 
  

40600124  C.Kranj-Rupa-AC nadvoz                                  

  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
V letu 2009 se predvideva naročilo projektne dokumentacije v letu 2010 pa pridobitev 
zemljišč. Izvedba razširitve ceste z obojestranskima pločnikoma in ureditvijo odvodnjavanja 
in JR na odseku od Kranja do AC nadvoza v dolžini 1.700 m je predvidena v letih 2010 in 
2011. Projektna dokumentacija je bila izdelana, plačilo pa se bo realiziralo v drugi polovici 
leta.  

40600125  C.Hotemaže-Britof                                       
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  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
Sredstva v letih 2009 in 2010 so predvidena za sofinanciranje državne ceste (pločniki, JR, 
kolesarska steza v krožnem križišču). V letošnjem letu zagotavljamo le del sredstev saj naj bi 
država pričela izvajati investicijo v obdobju 2009/2010. 
Državni projekt je še vedno v fazi pridobivanja zemljišč, zato sredstva ne bodo realizirana. 

40600126  Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza                    

220204   UREJANJE ZEMLJIŠČ-CESTNA DEJAVNOST   
                        221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
Denarna sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Glavnega 
trga, Trubarjevega trga, Cankarjeve ulice, Poštne ulice, Vodopivčeve ulice in mostu čez 
Kokro. Projektno dokumentacijo bo na podlagi prvo nagrajene natečajne rešitve izdelal 
zmagovalec natečaja. Investicijo bo vodil zunanji sodelavec izbran po ZJN. 
 
Sklenjena je pogodba s projektantom rekonstrukcije Glavnega trga, Trubarjevega trga, 
Cankarjeve ulice, Poštne ulice, Vodopivčeve ulice in mostu čez Kokro za izdelavo IDZ, ki je 
že izdelana, in PZI. Geodetski posnetki območja rekonstrukcije so deloma že izdelani. V 
pripravi je naročilo projektne dokumentacije za kanjon Kokre. 
 

40600149  Obnove cest KS                                          

  221001  INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČ. CEST 
Po navodilih za izvajanje investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 se 
bodo  letos izvedle naslednje investicije s področja cest in pešpoti:.  
Krajevna  Opis Realizacija 
skupnost investicij (ali v teku) 
Trstenik Odcep glavna cesta proti Verliču, Porenta   
Predoslje Ograje po mostovih   
Tenetiše Izgradnja pločnika ob republiški cesti 11.940 
Primskovo Sanacija mostu čez Rupenščico in ured. PM   
Bitnje Širitev nevarnega odseka pri cerkvi Zg. Bitnje 23.490 
Trstenik Postavitev avtobusne čakalnice Pangeršica 6.990 
Huje Tlakovanje-asfaltiranje Župančičeva   
Podblica Sanacija ceste skozi vas Podblica 22.967 
Besnica Asfaltiranje ceste pod Gozdom   
Jošt Ceste Jošt   
Zlato polje Pločnik in JR pri ZZVS-izgradnja   
Britof Nasutje poljskih poti   
Bratov Smuk Tlakovanje pešpoti   
Besnica Ureditev poti slap Šum-pot do podnarta   
Struževo Obnova sprehajalne poti in ograja ob reki 16.547 
Bitnje Asfaltiranje ceste 1-3 Sr. Bitnje   
Mavčiče meteorna kanalizacija in prepl. Ceste Mavč.   
Zlato polje Ograja šolski center Kidričeva 5.175 
Goriče popravilo ceste na mostu 1.211 
  NERAZPOREJENO   
  Projekti, popisi 12.000 
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40600152  Rekon.c.Dežman-Lakner in obnove c.Kokrica-Brdo-
Predoslje  - 2. faza    

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
Sredstva so namenjena nakupu zemljišč in izgradnji pločnikov Lakner in Kokrica od mostu do 
Belske ceste, nakupu zemljišč kolesarske poti od Kokrice do Predoselj, dokupu zemljišč že 
zgrajene kolesarske poti od Predoselj do Brda. 
Izvaja se odkup zemljišč, za dokup zemljišč že zgrajene kolesarske poti od Predoselj do Brda 
se čaka izdaja odločbe parcelacije.  

40600153  Križišča in Krožišča                                    

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST 
  221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
  221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJA 
 
Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije semaforizacije križišča Ceste Jaka 
Platiše in Ceste Rudija Šeliga. 
Projektna dokumentacija semaforizacije križišča Ceste Jaka Platiše in Ceste Rudija Šeliga je 
izdelana. 

40600154  Partizanska cesta                                    

  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ – KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
Sredstva so namenjena plačilu odškodnin in sodnih stroškov za potrebe pridobitve služnostnih 
pogodb za gradnjo kanalizacije. 
 
13029003   Urejanje cestnega prometa 

40600039  Parkirna hiša Likozarjeva ulica                         

  220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ-CESTNA DEJAVNOST 
  221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE 
V okviru projekta  se predvideva zbiranje ponudb za izbor investitorja za gradnjo parkirne 
hiše. Do konca leta 2009 bi bil lahko izdelan in plačan samo PGD projekt, PZI in revizija pa 
ne, zato bi bila realizacija v višini 70.000 EUR, sredstva za PGD in revizijo pa bi bilo 
potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2010. Sredstva v višini 17.000 EUR smo 
prerazporedili na NRP Mestna hiša za namen izdelave projekta dozidave dvigala.  

40600096  Avtobusna postajališča                                  

  231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 
 
V drugem polletju se bo izvedla izgradnja avtobusnega odmikališča in  postavitev nove 
avtobusne čakalnice na  Pangršici. 
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40600110  Prometna ureditev Slovenskega trga                             

220203  MATERIALNI STROŠKI-CESTNA DEJAVNOST  
  221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE 
  221005 PARKIRNA HIŠA SLOVENSKI TRG 
  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Za realizacijo projekta so bila pridobljena nepovratna sredstva sklada »Regionalni razvojni 
programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.  Namen operacije je celovita prenova 
ulic in cest v upravnem delu mestnega središča in s tem zagotovitev pogojev za ustrezno 
prometno ureditev območja. Cilj projekta je obnoviti prometno in okoljsko infrastrukturo 
tako, da bo omogočalo novo prometno ureditev na širšem območju upravnega središča mesta. 
Tako bo obnovljena Ljubljanska cesta od križišča s Savsko cesto do hotela Jelen, Koroška 
cesta od Slovenskega trga do križišča z Bleiweisovo cesto, Stritarjeva ulica, Gregorčičeva 
ulica od Stritarjeve do Koroške ceste, cesta Slovenski trg mimo MOK, cesta Slovenski trg 
med Globusom in Delavskim domom pa bo namenjena dostopu v novo parkirno hišo. 
Sredstva so namenjena dokončanju projektne dokumentacije in začetku gradnje.  Sredstva 
namenjena rekonstrukciji so povečana zaradi izvedbe arheoloških raziskav na Jelenovem 
klancu. Investicija bo dokončana v prvi polovici leta 2011. Del sredstev pa je namenjenih za 
dokončanje idejnega projekta za parkirno hišo Slovenski trg. 
Del sredstev pa je namenjenih za dokončanje projekta za parkirno hišo Slovenski trg. 50.000 
EUR, predvidenih za idejni načrt, bo porabljenih, vprašljiva pa je poraba 250.000 EUR, 
namenjenih za načrte PDG, PZI in revizijo, ker bo lahko OPPN za Slovenski trg sprejet šele 
septembra ali oktobra.  
 
13029004   Cestna razsvetljava 

40600091  Javna razsvetljava                                      

  231003 CESTNA RAZSVELJAVA – INVESTICIJE 
Trenutno stanje investicij je sledeče: 
OPIS KS Trenutno stanje 
Gradnja in obnova JR  KS Mavčiče V izvajanju 
Zamenjava prižigališč MOK V izvajanju 
Obnova JR po posameznih odsekih KS Goriče V drugi polovici leta 
Rekonstrukcija in adaptacija JR KS Tenetiše Delno že izvedeno 
Vzdrževanje javne razsvetljave KS Besnica izvedeno 

JR na Trsteniku KS Trstenik 
V drugi polovici leta, trenutno 
pridobivamo soglasja 

Obnova javne razsvetljave KS Čirče 
Pridobivamo dokumentacijo in 
soglasja 

JR v sklopu izgradnje kanalizacije                        MOK V toku 

Mladinska ulica – 4 svetilke                                       KS Center 
Usklajevanje s projektom obnove 
ulic 

Obnova JR 
KS Vodovodni 
stolp V drugi polovici leta 

Obnova JR KS Golnik V drugi polovici leta 
Cesta talcev – 5 svetilk                              KS Primskovo izvedeno 
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Cicibanova ulica – 4 svetilke                       KS Stražišče V drugi polovici leta 
Delno Gorenjesavska cesta 
(skakalnica ) – 8 svetilk  KS Gorenja Sava Pridobivanje soglasij 
Kokrški log – 6 svetilk                                                KS Primskovo izvedeno 
Tominčeva cesta – 6 svetilk                        KS Stražišče V drugi polovici leta 

Dokončanje gradnje JR - 50 svetilk KS Britof 
Ogled lokacij v toku, investicija v 
drugi polovici leta 

 
14   GOSPODARSTVO 
1403   Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14029002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

40300001 Sejem bil je živ – Kranjska hiša                  

  170302  SEJEM BIL JE ŽIV – KRANJSKA HIŠA 
Projekt Sejem bil je živ je trajal od 1.11.2006 do 31.12.2008. Za Kranj je najpomembnejša 
pridobitev v okviru tega projekta obnova objekta in vzpostavitev Kranjske hiše. Na podlagi 
sklenjene pogodbe o izvajanju partnerstva iz leta 2007 je sofinanciranje skupnih aktivnosti 
enakovredno razdeljeno  na vse vključene občine. Občine plačujejo sofinanciranje za skupne 
aktivnosti po predložitvi zahtevka s strani upravljavca celotnega projekta. Sredstva bodo 
porabljena do konca leta 2009.   

40600118  Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem                  

  170301 TURIZEM 
Za izvedbo projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem je bilo odobreno sofinanciranje 
na podlagi razpisa s strani  Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V 
projekt, katerega nosilec je Mestna občina Kranj, je vključenih vseh 18 gorenjskih občin, ki 
ga tudi sofinancirajo. Planirana sredstva so namenjena za projektne aktivnosti: pripravo 
strategije razvoja in trženja sonaravnega turizma Gorenjske, oblikovanju turističnih produktov 
in programov, trženjskih orodij , vključevanju javnosti ter vodenje in koordinacijo projekta. 
Sredstva bodo porabljena do konca leta 2009. 
  
15   VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502   Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001   Zbiranje in ravnanje z odpadki 

40600108 Deponija Tenetiše                                       

  231201 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA IN TAL  
Planirana finančna sredstva so rezervirana za sanacijska dela na obstoječem odlagališču 
Tenetiše, to so dela za zapiranje deponijskega polja B1. Nadgradili bomo tudi odplinjanje 
deponije in  sistem ločenega sistema zbiranja odpadkov v Cerkljah. Sredstva bodo realizirana 
v drugi polovici leta. 

 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki                                       

  230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA  
  231201 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA IN TAL  
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V proračunu planirana sredstva omogočajo izgradnjo 17 ekoloških otokov. Javno podjetje 
postavlja ekološke otoke v skladu pridobljenimi lokacijami in soglasji za postavitev.  Poleg 
tega planiramo v letošnjem letu finančna sredstva za postavitev 4 podzemnih ekoloških 
otokov v starem mestnem jedru. Postavitev treh podzemnih ekoloških otokov bo izvedena 
vzporedbo z obnovo ulic v mestnem jedru. 

40600151  Regijski center za ravnanje z odpadki                                       

  230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA 
Finančna sredstva takse so namenska, izvirajo iz naslova zbrane takse za obremenjevanje 
zraka in tal. Skladno z odločitvijo o  izgradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki bo v 
proračun MO Kranj odvajala  tudi taksa za obremenjevanje zraka in tal sosednjih občin. Taksa 
za obremenjevanje okolja se bo namenila tudi za izgradnjo medobčinskih zbirnih centrov za  
zmanjševanje količine odpadkov na izvoru, izgradnjo regijskega centra in ostale aktivnosti, ki 
so predvidene za zmanjšanje količine odpadkov odloženih na deponijo Tenetiše. 
V letu 2009 je bil izbran izvajalec, ki opravlja storitve svetovanja in koordinacije aktivnosti na 
področju ravnanja z odpadki za MO Kranj in konzorcij CERO. Svetovanje obsega dnevno 
prisotnost in svetovanje pri aktivnostih na področju ravnanja z odpadki za Mestno občino 
Kranj in konzorcij  CERO, spremljanje in analizo projektov na področju ločenega zbiranja in 
ravnanja z komunalnimi odpadki, spremljanje in koordinacija izdelave projektne 
dokumentacije za sortirnico komunalnih odpadkov, spremljanje in koordinacija izdelave 
investicijske  dokumentacije za sortirnico komunalnih odpadkov, spremljanje in koordinacija 
izdelave projektne dokumentacije za objekt mehansko biološke predelave odpadkov, 
spremljanje in koordinacija izdelave investicijske  dokumentacije za objekt mehansko 
biološke predelave odpadkov in spremljanje in koordinacija izdelave projektne in 
investicijske dokumentacije za zapiranje odlagališča Tenetiše. Do 30.6.2009 je bilo 
realiziranih 23.873 EUR. Sredstva namenjena svetovanju in koordinaciji bodo do konca leta 
2009 realizirana v celoti. 
 
15029002   Ravnanje z odpadno vodo 

40600022  Kidričeva cesta                                         

  221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
  221004  CESTNA DEJAVNOST-ZEMLJIŠČA 
Projekt rekonstrukcije ceste Kidričeva cesta je državni projekt. Ko bo republika predvidoma v 
letu 2009 obnavljala cesto, za kar se izdeluje projektna dokumentacija, bo MO Kranj morala 
obnoviti vso komunalno infrastrukturo in urediti pločnike in javno razsvetljavo. 
Sredstva so namenjena prometni študiji vpliva načrtovanega novega poslovno-zdravstvenega 
objekta na promet Kidričeve ceste, izdelave projektne dokumentacije rekonstrukcije 
obstoječega podhoda ter nakupu zemljišč potrebnih za širitev ceste. 
Ob obnovi Kidričeve ceste, ki ima status državne ceste po potrebno obnoviti dva krajša 
odseka in sicer od križišča s Koroško cesto do križišča s cesto Franca Rozmana – Staneta, ter 
odsek od Gosposvetske ceste do križišča za ŠC Zlato Polje. 
Prometna študija je bila izdelana in je vplivala na spremembo projekta ceste katerega naročnik 
je država (DDC). Izdelave projektne dokumentacije rekonstrukcije obstoječega podhoda je v 
zaključni fazi. Bo pa sam pričetek rekonstrukcije zamaknjen v leto 2010 tako, da planirana 
sredstva v celoti ne bodo realizirana.  

40600027  Struževo                                                
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221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
221004 CESTNA DEJAVNOST-ZEMLJIŠČA 

  230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER 
  231012 OBNOVE CEST 
  231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE 
Gradnja kanalizacijskega omrežja z obnovo vodovoda in ulic v Struževem je bila do konca 
junija 2009 zaključena; celotna realizacija projekta je 58%, pri čemer je gradnja skladna z 
veljavnim proračunom, planirana sredstva za nakup zemljišča za bodočo rekonstrukcijo ceste 
pa bodo s sklenitvijo pogodbe o nakupu realizirana do konca leta.  

40600028  Rekonstrukcija čistilne naprave                         

  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
  230205  UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
  231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK. 
Rekonstrukcija centralne čistilne naprave v Kranju je predvidena v letih po 2010 in naj bi 
obsegala posodobitev tehnologije ter delno povečanje kapacitete. Investicija je sestavni del 
projekta Gorki - vloge na razpisu Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno politiko za 
črpanje sredstev iz kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji. Vloga bo oddana v letu 2009, 
investicija pa se v  okviru dokumentacije, ki se pripravlja za vlogo, vodi pod oznako "b6 ČN 
Kranj, rekonstrukcija". V sklopu vloge je potrebno pripraviti razpisno dokumentacijo, urediti 
lastniška razmerja in izdelati vso  potrebno projektno dokumentacijo.  

V letošnjem letu je bila plačana izvedba idejnega projekta za nadgradnjo centralne 
čistilne naprave Kranj. Pogodba za izdelavo investicijske dokumentacije (študija izvedljivosti) 
in vloga za razpis za črpanje kohezijskih sredstev je v fazi podpisovanja. Vloga za kohezijska 
sredstva naj bi bila pripravljena v mesecu septembru leta 2009. Plačilo vloge je predvideno 
tako v proračunskem letu 2009 kot tudi v letu 2010. 

40600029  Planina JUG                        

  230503 LN PLANINA JUG-ZEMLJIŠČA 
Finančne realizacije v prvem polletju še ni bilo, ker parkirišča, predvidena za odkup (vključno 
z zemljišči) še niso dokončana. Javna parkirišča so v gradnji sočasno s stanovanjskimi objekti 
in njihovo zunanjo ureditvijo in njihova gradnja v delni zamudi.  

40600030  Bitnje-Šutna-Žabnica                                    

  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
  231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
  231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok. 
 
Za realizacijo projekta gradnje fekalne kanalizacije in vodovoda z obnovo cest na območju 
Bitnje, Šutna in Žabnica so bile sklenjene služnostne pogodbe in plačana odškodnina za 
primarne vode in del pogodbenega zneska za projektno dokumentacijo, kar bo  sestavni del 
projekta Gorki - vloge na razpisu Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno politiko za 
črpanje sredstev iz kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji.  Za prijavo na   razpis mora 
Mestna občina Kranj pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo ter razpolagati z zemljišči, 
na katerih se bo nameravana investicija izvedla.  
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V letošnjem letu je bila izdana naročilnica za izdelavo investicijskih programov za 
izvedbo primarnih vodov kanalizacije na območju Žabnica-Šutna-Bitnje in rekonstrukcija 
centralne čistilne naprave Kranj kot dela kohezijskega projekta- »Veliki projekt« Prav tako je 
bila izdana tudi naročilnica za tolmačenje skupine JASPERS za prvo srečanje. Plačan je bil 
račun za projektno in ostalo dokumentacijo v naseljih Žabnica, Šutna, Sp., Sr. in Zg. Bitnje 8. 
začasna situacija po pogodbi št. K780/04. Realizirano je bilo plačilo Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta za izgradnjo primarne kanalizacije Bitnje-Šutna-Žabnica. Vloga za 
kohezijska sredstva v kateri je zaveden tudi primarni kanal Žabnica-Šutna-Bitnje, naj bi bila 
pripravljena v mesecu septembru leta 2009. Plačilo vloge je predvideno tako v proračunskem 
letu 2009 kot tudi v letu 2010. 

40600031  Britof - Voge                                    

  230804 BRITOF-VOGE-ZEMLJIŠČA 
  230805 BRITOF-VOGE-INVESTICIJA 
Za zaključeno gradnjo cestnega omrežja in komunalne opreme v območju Britof-Voge se 
bodo predvidena sredstva za odkupe zemljišč za ceste in komunalno opremo, ki se realizirajo 
sočasno s plačevanjem komunalnega prispevka posameznih investitorjev stanovanjskih hiš, 
izplačevala v drugi polovici leta, prav tako pa tudi odškodnina za poseg na gradbeno parcelo 
investitorja zaradi gradnje opornega zidu.   

40600073  Povezava šenčurski GZ - Sava                            

  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
  231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok. 
V okviru projekta gradnje kanalizacije in vodovoda od priključka glavnega  kanalizacijskega 
zbiralnika iz Šenčurja na kanal ob vzhodni obvoznici je bila plačana gradnja vodovoda v 
območju Planine jug in del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Do konca leta je 
potrebno skleniti še vse manjkajoče služnostne pogodbe in dokončati projektno 
dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje. 

40600079  Čirče                                                   

  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
  231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
Za gradnjo primarnega  kanala in tlačnega voda kanalizacijskega omrežja Čirče, za kar bo  
Mestna občina Kranj kandidirala na razpisu za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada 
(projekt Gorki), so sklenjene služnostne pogodbe in plačane odškodnine, za preostale 
služnosti za sekundarno omrežje pa so v teku sklepanja pogodb, katerih plačilo odškodnin bo 
zapadlo v drugi polovici leta. Pričetek gradnje v letošnjem letu še ne bo mogoč.   
   

40600080  Hrastje  - desni breg Save                                   

  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
  231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
  231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK. 
  231014 OSKRBA Z VODO – proj.dok.  
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Investicija zajema izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter obnovo vodovoda v naseljih 
Hrastje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče in Podreča. Sistem odvajanja odpadne vode se bo 
končal na čistilni napravi ČN Smlednik. V letu 2009 bo za izgradnjo primarnih kanalov tako 
odpadne vode kot tudi vodovoda oddana vloga za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada, ki 
jo obravnavamo pod projektom Gorki. V okviru tega projekta so primarni kraki kanalizacije 
vodeni pod oznakami: P 4.15 Breg ob Savi, P 4.16. Podreča – Mavčiče, P 4.18 Hrastje – 
Trboje, kraki primarnega vodovoda pa V 5.2 ( Hrastje – Prebačevo, V 5.4 Breg – Praše, V 5.5 
Praše – Mavčiče in V 5.6 Mavčiče – Podreča. Tako za potrebe vloge kot tudi celotno 
investicijo je potrebno pridobiti ustrezne služnosti na zemljiščih, kjer potekajo primarni in 
sekundarni vodi ter pripraviti spremljajočo projektno dokumentacijo, vključno z izdelavo 
geodetskih posnetkov za celotno območje. Izgradnja navedene komunalne infrastrukture naj 
bi se začela v letu 2010. 
V prvi polovici letošnjega leta so bila delno realizirana finančna sredstva za plačilo projektne 
dokumentacije.  

V letošnjem letu je bila izdana naročilnica za izdelavo investicijskih programov za 
izvedbo primarnih vodov kanalizacije na območju Hrastja in desnega brega Save (Breg ob 
Savi, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča) in čistilne naprave Smlednik kot dela kohezijskega 
projekta –»Mali projekt«. Realizirano je bilo plačilo Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta za izgradnjo primarne kanalizacije Hrastje.  

40600081  Zlato polje - sever                                     

  231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK. 
Planirana sredstva, ki so  namenjena plačilu sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo bodo porabljena v drugi polovici leta. 
Projekt  bo predvidoma možno pričeti izvajati v letu 2010.  

40600082  Veliki hrib                                             

  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
  231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
  231012 OBNOVE CEST 
  231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK. 
Kanalizacijski sistem bo dograjen s primarnim kanalom po Bleiweisovi cesti v dolžini 421 m 
ter 696 m dolgim sekundarnim kanalom. Tudi ta investicija predstavlja za primarni kanal del 
vloge za črpanje kohezijskih sredstev. V sklopu dokumentacije, ki se pripravlja na razpis je 
investicija za primarni kanal vodena pod oznako "P 4.12.6". Za  namen vloge Gorki moramo 
pridobiti ustrezne služnosti ter projektno dokumentacijo. Ravno tako moramo skleniti 
ustrezna služnostna razmerja za izgradnjo sekundarnega kanala, v letu 2009 pa pridobiti 
gradbeno dovoljenje za celoten poseg. Gradnja se bo izvajala v letih 2010 do 2012, v prvi 
polovici letošnjega leta finančna sredstva še niso bila realizirana.  

40600083  Stražišče                                               

  231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK. 
V postopku je priprava strokovnih osnov za naročilo izdelave idejne zasnove odvajanja 
komunalne odpadne vode, z  vzporedno obnovo vodovoda na območju Stražišča. 
Dokumentacija se navezuje na že izdelane idejne rešitve odvodnjavanja  padavinskih in 
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zalednih voda Projektna dokumentacija bo v tem letu izdelana v obsegu razpoložljivih 
proračunskih sredstev.  

40600084  Drulovka - Zarica                                       

  230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 

  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER 
  231012 OBNOVE CEST 
  231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK. 
  231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE 
Gre za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v delu naselja Drulovka med lokalno cesto in 
centralno čistilno napravo. 
Za celotno prispevno območje je predviden ločen sistem odvodnjavanja, pri čemer bo fekalni 
kanal preko obstoječega kanala 599 projektiran z direktnim iztokom na CČN Kranj. Obrobni 
cestni vodovod je že zgrajen, v sklopu tega je predvidena tudi preostala obnova vodovoda in 
dograditev še nepozidanih zemljišč.  
Obnovljeno bo 127 metrov vodovoda, zgrajeno bo 438,5 metrov fekalne kanalizacije ter 
224,10 metrov meteorne kanalizacije. 
Trenutno poteka izbor izvajalca za gradnjo javne kanalizacije ter obnove vodovoda in 
vzpostavitve ceste v prvotne stanje na območju Drulovka -  Zarica v Kranju. Pogodba z 
izbranim izvajalcem bo predvidoma sklenjena konec julija 2009, dela pa bodo zaključena do 
30.09.2009. 
Sredstva bodo porabljena po predvidenem planu do konca letošnjega leta. 

40600128  Kokrica                                                 

  231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok. 
Izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja se bo po sprejeti strategiji iz lanskega leta 
pričela izvajati po letu 2010. Istočasno bomo obnovili vodovodno omrežje in uredili 
manjkajočo komunalno infrastrukturo.  V letu 2009 planiramo do konca leta izdelati osnovno 
projektno dokumentacijo, v naslednjem letu pa bo potrebno urediti zemljiške zadeve in 
pridobiti potrebna dovoljenja za gradnjo. 

40600129  Mlaka                                                   

  231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok. 
Izgradnja še nezgrajenega  kanalizacijskega omrežja se bo po sprejeti strategiji iz lanskega 
leta pričela izvajati v obdobju 2011 do 2012. Istočasno bomo obnovili vodovodno omrežje in 
uredili manjkajočo komunalno infrastrukturo.  V letu 2010 planiramo do konca leta izdelati 
osnovno projektno dokumentacijo in pričeti pridobivati potrebna soglasja za gradnjo.  

40600131  Golnik                                                  

  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
  231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
  231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK. 
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Po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06)  mora imeti vsak sistem za 
oskrbo s pitno vodo, ki oskrbuje več kot 50 oseb ali zagotavlja več kot povprečno 10 m3 vode 
na dan, določenega upravljavca, če pa upravljavec ni določen, izvaja vse obveznosti 
upravljavca lokalna skupnost. Sredstva bodo v tem primeru namenjena aktivnostim 
upravljavca na sistemu (analize vode, čiščenja zajetij, investicijska vzdrževalna dela, posnetki 
cevovoda, vzpostavitev merilnih mest, …) ter izdelavni geodetske posnetka za celotno 
območje za kasnejše potrebe projektiranja.  
V letu 2009 načrtujemo v drugi polovici leta obnovo vodovodnega omrežja saj se je izkazalo 
da so cevovodi v zelo slabem stanju. Sistem, katerega lastnik je še država ni bilo ustrezno 
vzdrževano, tudi ni bil določen upravljavec vodovoda.  Zaradi inšpekcijske odločbe, ki je bila 
izdana lokalni skupnosti je bilo za upravljavca določeno  javno podjetje, ki je pripravilo vse 
potrebno za pričetek obnove vodovoda v letu 2009 in zaključek v letu 2010. V prvi polovici 
leta smo izvedli vse potrebne postopke tako, da se bo prvi del investicije lahko izvedel v drugi 
polovici leta 2009. 

40600132  K.Skalca,Ul.T.Odrove,C.1.maja                           

  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
  231012 OBNOVE CEST 
  231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE 
Investicija, za katero je bila oddaja del izvedena sočasno s Savsko cesto je v zastoju zaradi 
pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje. Po podatkih stanja upravnega postopka kaže, da v 
letošnjem letu ne bo mogoče pričeti z gradnjo. 

40600133  K.Kokrški breg,Huje                                     

  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
Gre za gradnjo kanalizacijskega omrežja z obnovo vodovoda na območju ob Kokri na mestni 
strani (Kokrški breg) in na Hujah, to je na območju, ki leži nižje od obstoječih kanalizacijskih 
zbiralnikov in bo potrebno zgraditi črpališča. V izdelavi je projektna dokumentacija, pričetek 
gradnje pa je predviden v letu 2010. Planirana finančna sredstva bodo do konca leta 
realizirana. 

40600135  CČN Smlednik                                            

  231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
  231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok. 
Investicija je tako kot CČN Kranj del vloge za črpanje sredstev iz kohezijskih skladov. V 
okviru vloge za razpis Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno politiko za črpanje 
sredstev iz kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji se investicija vodi pod oznako b7 ČN 
Smlednik. Gre za investicijo, ki jo Mestna občina Kranj sofinancira z Občino Šenčur in 
Občino Medvode. Zajema priključitev odvajanja odpadne vode v naseljih Hrastje, Breg ob 
Savi, Jama, Praše, Mavčiče in Podreča, katerih izgradnja primarnih kanalov je tudi investicija, 
ki naj bi bila sofinancirana iz kohezijskih sredstev.  Planirana finančna sredstva so namenjena 
za izdelavo projektne dokumentacije in deloma za priprave vloge.  
Prvotno planirana sredstva za pripravo vloge Gorki ne bodo realizirana v planiranem obsegu 
saj je naš delež le 2100 € tako, da iz tega naslova ne bo realiziranih približno 36.000€.  
Realizirano je bilo plačilo izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta- Čistilna 
naprava Smlednik. V fazi podpisovanje je Pogodba za izdelavo investicijske dokumentacije 
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(študija izvedljivosti) in vloge na razpis za črpanje kohezijskih sredstev-»Dograditev sistemov 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju zgornje Save- spodnja Gorenjska 
(Mali projekt)« Plačilo vloge je predvideno tako v proračunskem letu 2009 kot tudi v letu 
2010. Delež udeležbe Mestne občine Kranj v izgradnjo čistilne naprave je  34,60%.  
 
1504   Upravljanje in nadzor vodnih virov 
15049001   Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

40600099  Vodni viri                                              

  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
  231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
  231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA 
Po določbah Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006) je za rabo vode 
tako iz javnih kot tudi zasebnih vodovodov treba pridobiti vodno dovoljenje. Ker je 
Komunala Kranj izvajalka gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vod na območju večih 
občin, javni vodovodi pa tudi oskrbujejo več občin je za vse vodne vire, ki še nimajo vodnih 
dovoljenj ali tudi niso zemljiškoknjižno rešene, po pooblastilih posameznih občin prevzela 
položaj vodenja in urejanja navedene dokumentacije. V okviru urejanja postopkov na vodnih 
virih pa bodo sredstva namenjena tudi iskanju novih vodnih virov in za to potrebnih 
hidrogeoloških raziskav. V letošnjem letu planiramo izdelavo dodatnih vrtin na območju 
obstoječega črpališča Gorenja Sava ter Sorškega polja. Potrebno bo pridobiti investicijsko in 
projektno dokumentacijo ter pridobiti dovoljenja in izvesti poskusne vrtine. 
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06)  vsak sistem za 
oskrbo s pitno vodo, ki oskrbuje več kot 50 oseb ali zagotavlja več kot povprečno 10 m3 vode 
na dan, določenega upravljavca, če pa upravljavec ni določen, izvaja vse obveznosti 
upravljavca lokalna skupnost. V naslednjih letih bo uprava izvajala vse potrebno, da se 
vodovodi, kjer upravljavec še ni določen, ta določi ali pa bo upravljanje prenesla na javno 
podjetje.  
V letošnjem letu bomo nadaljevali z odkupi zemljišč na območju Gorenje Save, kjer se nahaja 
črpališč, kakor tudi na ostalih lokacijah na katerih je potrebno varovati vodne vire. Planiramo 
pa tudi finančna sredstva za urejanje vodnih virov.  
V prvi polovici leta smo realizirali del sredstev za urejanje zemljišč, večji del sredstev 
namenjenih predvsem za nakupe pa bo realiziran v drugi polovici leta. 
    
16   PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603   Komunalna dejavnost 
16039001   Oskrba z vodo   

40600089  Vodovod Bašelj - Kranj                                  

  230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST 
  231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA 
  231014 OSKRBA Z VODO-PROJ.DOK. 
Gradnja magistralnega vodovoda in vodohrana Brdo je del vloge v okviru projekta Gorki, 
vodena pod oznako V 5.1 zajetje Bašelj, vodovod Bašelj, vodohrami. V ta namen je v letu 
2009 potrebno pridobiti vse potrebne služnostne pogodbe in izdelati projektno dokumentacijo 
za vlogo.  
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Eden glavnih vodnih virov za napajanje Mestne občine Kranj je zajetje skupaj s črpališči nad 
naseljem Bašelj v Občini Preddvor.  V idejni zasnovi smo obdelali nov primarni, medobčinski 
vodovod na odseku od zajetja Bašelj do vodovodnega stolpa v mestni občini Kranj. Traso 
novega vodovoda smo po večini umestili v javne površine (ceste, poti) in se s tem izognili 
težavam ob vzdrževanjih v prihodnosti. Edino preko območja Brda smo traso predvideli 
vzporedno z obstoječim vodovodom. Traso smo razdelili v več etap in sicer: 
1. etapa Vodovodni stolp Kranj – Brdo (ta vodovod je v 100% lasti MOK), 
2. etapa Območje Brda  (že obnovljeno), 
3. etapa Območje Brda (predvideno), 
4. etapa Območje občine Preddvor (Brdo – Bela – Bašelj). 
1. etapa bo v ceveh iz nodularne litine DN 400 mm, 2. etapa je že zgrajena v ceveh iz 
nodularne litine DN 400 mm. 3. etapa do vodohrana bo v ceveh iz nodularne litine DN 350  
mm, ostali del 3. etape pa v ceveh iz nodularne litine DN 400 mm. 4. etapa bo na celotnem 
odseku v ceveh iz nodularne litine DN 350 mm. 
 Plačana je bila izdelava geodetskega elaborata za pripravo projektne dokumentacije za 
vodovod Bašelj- Kranj. Realizirano je bilo plačilo za izdelavo Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekt- Vodovod Bašelj. V pripravi je tako PGD kot tudi PZI.  
  

40600136  Vod. Naklo-ind.cona Polica                                        

  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Planirana finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje vodovoda, ki napaja 
industrijsko cono Exoterm, ki se napaja preko vodovoda, ki poteka iz sosednje občine. Projekt 
je bil zaključen v pričetku letošnjega leta, pričel pa se je že v preteklem letu. 
Vodovod je zgrajen in v uporabi. Občina Naklo še ni poslala računa, bodo pa sredstva plačana 
v drugi polovici leta.    

40600137  Vodovod Krvavec                                         

  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
  231014 OSKRBA Z VODO-PROJ.DOK. 
Tudi vodovod Krvavec je medobčinski projekt, ki predstavlja pretežni del vloge iz projekta 
Gorki za črpanje kohezijskih sredstev. V okviru dokumentacije, kije priprava na vlogo, je 
investicija vodena pod oznako "V 5.9 Vodovod Krvavec". Gre za obnovo obstoječega 
sistema, katerega plan izgradnje je za potrebe vloge na koheziji izdelan v Dokumentu 
identifikacije investicijskega projekta. Mestna občina Kranj je v projekt vključena v deležu 
11,4 % na odseku od zajetja do VH Grad ter deležu 24,40% na odseku VG Adergas – VH 
Grad. Z potrebe prijave na razpis za kohezijskih sredstev  že potekajo aktivnosti na izdelavi 
potrebne projektne dokumentacije. V letu 2009 je predvidena oddaja vloge na omenjeni 
razpis,  pridobitev projektne dokumentacije ter priprave razpisne dokumentacije. Gradnja naj 
bi bila zaključena do leta 2013, pričetek del pa bo v prihodnjem letu. 
V letošnjem letu je bila realizacija računa na podlagi pogodbe za  Investicijska dela na MV-16 
Poglobitev magistralnega vodovoda in vgraditev zaščitnih cevi nad zbirnim zajetjem Krvavec. 
V pripravi je podpis Pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za PZR, PGD in PZI za 
povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec, katero pogodbo bosta 
sklenila Občina Cerklje in izvajalec. Pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje 
zmogljivost medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec je v fazi podpisovanja. Pri zgoraj 
omenjeni pogodbi bo prevzela nosilno vlogo Občina Cerklje, ostale občine pa ji bodo 
pomagale pri posredovanju informacij. S tem namenom je tudi v fazi podpisovanja 
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medobčinska pogodba. Mestna občina Kranj je dolžna po tej pogodbi sofinancirati v deležu 
10.99%. 

40600138  LN Pševo – zunanji del                                 

  231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Sredstva ne bodo porabljena, ker bo investitor sam naročil projektno dokumentacijo. 
  
16039002   Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost   

40600100  Urejanje pokopališč v KS-jih                            

  231008 UREJANJE POKOPALIŠČ 
  231011 KOMUNALNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA 
 
Po planu izvajanja investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 bo v letu 
2009 izvedena obnova oz. ureditev sledečih pokopališč: 
Krajevna  Opis Realizacija 
skupnost investicij (ali v teku) 

Kokrica 
Obnova ograje, hortikulturna ureditev, 
žarna polja, tlakovanje 12.036 

Predoslje Urejanje pokopališča  V teku 
Trstenik Razširitev pokopališča  V teku 
Stražišče Obnova poslovilnih vežic 38.352 
  NERAZPOREJENO   
  Projekti, dokumentacija, popisi 1.200 
 
16039003   Objekti za rekreacijo 

40600092  Zelene površine, otroška igrišča                        

  231017 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGRIŠČA-VZDRŽEVANJE 
Trenutno stanje investicij v krajevnih skupnostih: 
- Športni park KS Bitnje - realizirano 
- KS Golnik – poteka postopek za izbor dobavitelja 
- KS Vodovodni stolp – trenutno pripravljamo popis igral 
- KS Mavčiče – trenutno pripravljamo popis igral 
- KS Primskovo – Planina 3, postopek za izbor izvajalca v toku 
- KS Predoslje – v drugi polovici leta. 
 
V prvi polovici leta 2009 ni bilo realiziranih sredstev za nakup opreme za igralnice v vrtcih in 
za otroška igrišča. V mesecu juliju 2009 se je zaključil izbor izvajalca za  nakup in montažo 
opreme v 3 kranjskih vrtcih. Prav tako je bil izbran izvajalec za nakup počivalnih blazin in 
odej.  Vgradnja in montaža opreme bo potekala v juliju in avgustu 2009. 
Na kontu 4202 bodo tako vsa predvidena  sredstva realizirana v drugem polletju.   
 
16039005   Druge komunalne dejavnosti 

40600103  Brežine                                                 
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  231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INV. TR. 
Po navodilih za izvajanje investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 je v 
letu 2009  že izvedena obnova stopnic iz Sejmišča na Pungert,  nadaljevala pa se bo sanacija 
in delno nova izgradnja stopnišča Pot na kolodvor.   
 
Krajevna  Opis Realizacija 
skupnost investicij (ali v teku) 
Center Pot na kolodvor II faza   V toku 
Center Pungert-Sejmišče stopnišče-obnova 15.264 
 Sredstva bodo realizirana do konca leta 2009. 

40600111  Kranjski rovi                                           

  231010 KOMUNALNA DEJAVNOST – INV. IN INV.TRANSFER 
V letu 2009 se bo izvedla notranja zaščita konglomeratnih stropov, mrežna zaščita stranskih 
kavern, rušenje betonskih preklad in nabava dodatne opreme po navodilih Zavoda za turizem 
Kranj.  
 
18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1802   Ohranjanje kulturne dediščine 
18029001  Nepremična kulturna dediščina 

40600051  Staro mestno jedro                                      

  170301 TURIZEM 
  221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – INVESTICIJA  
  231018 Staro mestno jedro    
Sredstva so namenjena za nakup in postavitev mestne parkovne opreme javnega značaja. 
Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta 2009. 

40600147  Mestna hiša                                      

  131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 
V letu 2009 se bo izdelala projektna dokumentacija za prenovo drugega nadstropja Mestne 
hiše in dozidave dvigala, za kar smo prerazporedili sredstva v višini 17.000 EUR.    

40700019  Layerjeva hiša                              

  131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 
Cilj operacije je obnova 524 m2 danes praznega in neizkoriščenega kulturnega spomenika – 
Layerjeve hiše v starem Kranju in pridobitev novih površin javne kulturne infrastrukture 
namenjene muzejski, galerijski in spremljajočim umetniškim dejavnostim. Prav tako je cilj 
operacije, da bo objekt Layerjeve hiše dostopen za ogled in bodo omogočeni pogoji za 
postavitev stalne razstave. Konec maja 2009 sta bili sklenjeni pogodbi z izvajalcem za GOI in 
konzervatorsko restavratorska dela. 
V prvi polovici leta 2009 je bilo realiziranih 54.840 EUR sredstev. 
Gradbena, obrtniška, instalacijska, restavratorska in konzervatorska dela bodo predvidoma 
zaključena do 30.09.2009. 
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Zaradi ustreznega zaključka operacije pa bo na istem NRP-ju za leto 2010 potrebno zagotoviti  
sredstva v višini 160.308 EUR za izvedbo aktivnosti investicijskega inženiringa, izdelave 
PGD in PID, pravnega svetovanja in nakupa opreme. 

40700025  Grad Kieselstein - kompleks                              

  131006 GRAD KIESELSTEIN-KOMPLEKS 
Investicija gradu Kieselstein poteka v več fazah in obsega ureditev naslednjih sklopov: Grad 
Kieselstein, Lovski dvorec, grajsko pristavo s poznoantičnimi grajskimi delavnicami, grajsko 
dvorišče in vrt, mestno obzidje, Knedlov vrt in komunikacijsko povezavo proti jugu skozi 
grajsko obzidje in proti preostalemu mestnemu jedru na sever ob obzidju.  
V II. fazo izvajanja obnove kompleksa gradu, ki je tudi predmet projekta s katerim je Mestna 
občina Kranj pridobila dobrih 2,8 mio EUR sredstev sofinanciranja s strani ESRR, sodijo 
obnova grajskega objekta in njegova maksimalna prostorska izkoriščenost, obnova Lovskega 
dvorca in vzpostavitev večnamenskega kulturno-prireditvenega prostora na grajskem 
dvorišču, ter obnova brežine in obzidja vključno s Knedljevim vrtom. 
Trenutno potekajo naslednja dela:  

• GRAD: izvajajo se gradbeno-obrtniška in instalacijska dela vključno z restavratorskimi 
deli in zamenjavo strehe   

• LOVSKI DVOREC: Izvajajo se sanacijska dela  in dodatna arheološka izkopavanja, ki so 
potrebna zaradi globjega izkopa za namene talnega gretja.    

• PRIREDITVENI PROSTOR IN OBZIDJE: Izvaja se temeljenje amfiteatra. Poteka 
sidranje in sanacija obzidja, na brežini se sanirajo kaverne. 

• V zaključku je tudi pridobivanje spremembe gradbenega dovoljenja. 
Gradbeno inštalacijska dela bodo zaključena do januarja 2010, s tem se bo pričela dobava in 
montaža za notranjo opremo, tehnološko opremo odra in muzejsko opremo. Javna naročila za 
izbor najugodnejšega ponudnika so v teku. Zaključek operacije je predviden v marcu 2010. 
Sredstva predvidena v veljavnem proračunu za leto 2009 bodo v celoti realizirana. Trenutna 
majhna realizacija je posledica zapletov z nedokončano preteklo sanacijo na objektu Lovski 
dvorec, ki so takrat začasno bistveno upočasnili izvedbo GOI del.  
 
1803   Programi v kulturi 
18039005   Drugi programi v kulturi  

 40700021  Nakup knjižnice                                         

  131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER 
V letu 2009 smo v skladu s pogodbenimi določili nadaljevali z dejavnostmi v zvezi z 
odkupom novih knjižničnih prostorov v stavbi Globusa. Dne 17.6.2009 je bil sklenjen 
Dodatek št. 2 k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj. Sredstva v višini 
36.210 EUR so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev, investicijskega nadzora ter 
izdelavo energijske bilance in energetske izkaznice.  

40700024  Spominska obeležja                                         

  131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER 
V prvi polovici leta 2009 ni bil obnovljeno nobeno spominsko obeležje, do konca leta pa se 
bosta obnovila spomenik Viktorja Kejžarja ob cesti Podblica - Jamnik in izvedla se bodo 
nujna sanacijska dela vodnjaka Janeza Nepomuka ob glavni župnijski cerkvi sv. Kancijana in 
tovarišev v središču mesta Kranja.  
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18059001   Programi športa 

40700030    Drugi športni objekti                                   

  141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
Po navodilih za izvajanje investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 se 
bodo v letu 2009 izvedle investicije v naslednjih  športnih parkih: 
Krajevna  Opis Realizacija 
skupnost investicij (ali v teku) 

Golnik 
Investicije v športnem parku-
odbojkarsko igrišče 4.323 

Zarica 
Nadaljevanje investicije-zid in 
asfaltiranje poti 5.907 

Hrastje Športni objekt - rušenje in novogradnja 
Priprava popisov v 
toku 

Britof 
Inv. v športnem parku – umetno 
nogometno igrišče 

Priprava popisov v 
toku 

Bitnje 
Ureditev igrišča in dokumentacija za 
objekt   

Stražišče Razsvetljava v ŠC 4.704 
Tenetiše Protipoplavni zid ob igrišču 16.000 
  NERAZPOREJENO   
  Projekti, dokumentacija, popisi 3.000 
   
 

40700031  Športni center Kranj                                    

  141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER 
Na novi tribuni med glavnim in pomožnim nogometnim igriščem je gledalcem namenjenih 
708 sedežev (492 sedežev bo obrnjenih na glavno igrišče in 216 sedežev na pomožno 
nogometno igrišče), za šolske dopoldanske aktivnosti ter za rekreacijske, nogometne in 
atletske dejavnosti v popoldanskem času pa v notranjosti 8 garderob, tuši in javni sanitarni 
prostori, soba za prvo pomoč, tu bo tudi pisarna, vsega skupaj bo na voljo nekaj več kot 600 
kvadratnih metrov pokritih površin.  

Število športnikov se zaradi novega objekta ne bo bistveno spremenilo, se bo pa bistveno 
spremenilo njihovo počutje. Nogometašev redno vadi okoli 200, 150 je atletov, do 50 ostalih 
rekreativcev – torej okoli 500 športnikov dnevno. Če upoštevamo še šolski šport in gledalce, 
potem se približamo številki 1000 obiskovalcev. 

Tribuna Vzhod – prva raba obnovljivega vira energije v javnem objektu v MO Kranj – na  
območju MO Kranj je začelo v zadnjih petih letih obratovati vedno več stanovanjskih 
objektov z rabo obnovljivega vira energije kot edinega vira energije v objektu. 

Zaradi napovedujočih klimatskih sprememb je bil že ratificiran tudi Kyotski protokol, ki ga 
bo sedaj nadomestila obveza EU, da morajo države članice povečati rabo obnovljivih virov 
energije za 25% in prav tako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za enak odstotek. 

Navedeni razlogi so napotili tudi MOK k pripravi projekta za prvi javni objekt na svojem 
območju z rabo obnovljivega vira za ogrevanje. Ker se je pripravljala gradnja novega 
garderobnega objekta v Športnem centru Kranj, je padla odločitev, naj se na tem objektu 
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izvede pilotni projekt. K odločitvi je pripomoglo tudi spoznanje, da se z rabo obnovljivega 
vira energije zagotovijo minimalni letni obratovalni stroški za ogrevanje. 

Tehnični podatki iz projekta – za potrebe zagotavljanja obnovljivega vira so bili izdelani: 
rudarski projekt za obe vrtine in strojni projekt za vgradnjo potopne črpalke. Strojni projekt 
kotlovnice je bil izdelan v okviru projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja že v letu 2008. 

Gradbeno obrtniška dela – so bila zaključena konec maja 2009, uporabno dovoljenje pa je UE 
Kranj izdala 15. junija 2009, kar je v celoti skladno s projektnim pristopom, katerega je v 
celoti vodil Oddelek za razvoj in investicije. 

 40700034    Pokriti olimpijski bazen                                    

  141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER 
Prenova kopalnice v Pokritem olimpijskem bazenu se je začela v skladu s postopkom oddaje 
javnega naročila, izvajalec gradbeno obrtniških del je izbran, investicijo pa strokovno vodi 
Zavod za šport Kranj.  
V letošnjem letu bomo skladno s planom pridobili dokumentacijo na podlagi katere bomo 
pristopili k projektu REAAL – švicarski mehanizem, v sklopu katerega bomo pridobili 
nepovratna sredstva za energetsko sanacijo olimpijskega bazena. Termografski pregled 
bazena, ki je bil že izveden kaže na velike izgube energije zaradi slabe izolacije strehe, kar 
pomeni, da bo v naslednjih letih objek potrebno tudi izolirati.  
Planirana finančna sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta. 
         
19   IZOBRAŽEVANJE 
1902   Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001   Vrtci 

 40700015            Vrtec Čira Čara                                         

  121001 INVESTICIJE IN INVESTIC. TRANSFER    
Za vrtec na Komenskega 4 bomo v okviru načrtovanih predinvesticijskih aktivnosti ter na 
podlagi noveliranega DIIP izdelali projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo bivše 
ekonomske za potrebe trinajstih oddelkov predšolske vzgoje in upravno, strokovno, 
administrativno in računovodsko službo zavoda Kranjski vrtci – »VRTEC ČIRA ČARA«.  
Izdelava dokumentacije že poteka tako da bi v pričetku leta 2010 že lahko imeli pridobljeno 
gradbeno dovoljenje in v skladu s proračunom 2010 pričeli z obnovo objekta. 
Planirana finančna sredstva bodo realizirana do konca leta 2009. 

40700106             Otroška četrt                                         

  121001 INVESTICIJE IN INVESTIC. TRANSFER   
V skladu s predlagano strategijo se na območju Pungerta načrtujejo programi za otroško 
populacijo. V ta namen je bila odkupljena stavba z vrtom (Trubarjev trg 8), kjer bodo po 
obnovi zaživeli programi za najmlajše. 
 
1903   Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001   Osnovno šolstvo  

40700003 Osnovna šola Stražišče –Žabnica s telovadnico                                         
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  111001 INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE 
Z rekonstrukcijo stare podružnične šole v Žabnici in izgradnjo prizidka tipske telovadnice, so 
se gradbeno-obrtniško-inštalacijska dela prolongirala v sredino proračunskega leta 2009.  
Nujna so bila – dodatna – nepredvidena dela strojnih in elektro instalacij, dela na stavbnem 
pohištvu, ključavničarska dela in ostala suhomontažerska dela. Potreba po teh delih se je 
pokazala med izvajanjem del po osnovni gradbeni pogodbi, saj jih je bilo zaradi starosti 
objekta nemogoče v celoti predvideti. 
Druga ključna dodatna dela so: dela na javni razsvetljavi, ureditvi prometnega režima (K1 in 
K2) – t.i. levega zavoja v smeri Žabnica – Škofja Loka ter zunanja ureditev šole. Ta dela niso 
bila vključena v osnovno gradbeno pogodbo, so pa nujna za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
MOK je na podlagi zgoraj navedenega na dan 30. 06. 2009 začela postopek oddaje javnega 
naročila (postopek s pogajanji brez predhodne objave), z namenom uspešno izvedenega 
tehničnega pregleda (le-ta je razpisan za 27. 07. 2009) ter kasnejše pridobitve uporabnega 
dovoljenja. 
Podpis dodatka št. 1 k Gradbeni pogodbi za rekonstrukcijo osnovne šole v Žabnici ter gradnja 
prizidka – telovadnice – faza 1 [pogodba št. 351-121/2008-6-(46/14) z dne 28.08.2008] je 
nujen, pri čemer pa moramo navesti, da faza 1 vključuje samo rekonstrukcijo osnovne šole, 
faza 2, ki ni predmet tega postopka pa gradnjo prizidka telovadnice (le-ta pa ločeno poteka kot 
konkurenčni dialog, ki ga izvaja pogodbena odvetniška pisarna). 
MO Kranj bo oddala predmet javnega naročila na podlagi 2. in 3. točke 1. odstavka 29. člena 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008). V postopek oddaje 
naročila s pogajanji smo vključili izvajalca GOI del, ki dela že izvaja, saj iz tehničnih 
razlogov, nepredvidena in dodatna dela lahko najbolj gospodarno, učinkovito in uspešno 
izpolni le izvajalec, ki izvaja dela po prvotni gradbeni pogodbi. 
Plačane so bile tudi druge odškodnine, izvedena sta bila postopka JN za opremo šolskih 
prostorov z novo razdelilno kuhinjo, pridobljena so bila tudi finančna sredstva s strani MŠŠ 
kot sofinancerja. 

40700103  Vzdrževanje in obnove šol                               

  111001 INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE 
Na podlagi izdelanega DIIP v letu 2007 (le-tega bo nujno potrebno novelirati), se sredstva 
namensko usmerjajo v obnovo in sanacijo šolskega prostora 9-tih OŠ v Kranju. Tekoče 
investicijsko vzdrževanje se izvaja v skladu z izdelani popisi del na posameznih OŠ (npr.: 
zamenjava azbestne salonitne kritine na OŠ Stražišče ter sanacija podov talnih oblog ter 
drugih nujnih vzdrževalnih del; sanacija stavbnih lupin na OŠ Predoslje, sanacija podov talnih 
oblog na OŠ Franceta Prešerna – podružnična šola Kokrica ter sanacijo podov in odtokov 
kuhinje na centralni šoli; priprava projektne dokumentacije za sanacijo 10 sanitarij na OŠ 
Franceta Prešerna (dela so izredno zahtevna zaradi spoštovanja Zakona o avtorskih in drugih 
sorodnih pravic in navodil arhitekta); sanacija stavbnih lupin  OŠ Matije Čopa ter izvajanje 
intervencijskih posegov zlasti na OŠ Orehek, kjer pa za letošnje leto ni bilo predvidenih 
nikakršnih vzdrževalnih del, se pa upravičeno izvajajo, saj je novogradnja šole v 
katastrofalnem stanju (ni pravih načrtov za izvedena gradbena dela, izvajalec je zelo slabo 
izvedel GOI dela, zato pri odkrivanju napak in pomanjkljivosti vsakodnevno pričakujemo 
samo še večje posege, da niti ne pišemo o starem prizidku šole, ki je nujno potreben temeljite 
obnove). Za OŠ Simona Jenka smo začeli postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za 
obnovo kuhinje na podružnični šoli Primskovo, medtem, ko smo na centralni šoli izvedli vsa 
pripravljalna dela za montažo dvigala, ker se bo v šolskem letu 2009/2010 na šolo vpisal 
otrok, ki le-to dvigalo nuno potrebuje. Prav tako smo zagotovili potrebna sredstva za obnovo 
dveh oddelkov za predšolsko vzgojo otrok na OŠ Matije Čopa, na podružnični šoli v Žabnici 



 

Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju januar-junij 2009                                                                         NRP 
 

260 

smo zagotovili dodatni prostor za en oddelek drugega starostnega obdobja predšolske vzgoje. 
Vsa načrtovana dela bodo izvedena v poletnih mesecih (julij, avgust).   

40700104  PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica                               

  111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE 
V prvi polovici letošnjega leta smo zagotovljena proračunska sredstva namenili za načrte in 
drugo projektno dokumentacijo s posebnim poudarkom na dokončanju le-te, ter izvedbe 
revizije projektov telovadnic PŠ Besnica in PŠ Goriče. 
Revizija projektov dveh telovadnic dimenzije 18.6 x 17.6m so bile zahtevne, zaradi navezave 
na objekt šole, kjer je bilo potrebno izdelati za vsak objekt specifični povezovalni del, v 
primeru Goriče dim. cca 5x16 m, v primeru Besnice pa 5x14 m. Dodatno je bilo potrebno 
urediti tudi nove dostope do šolskih objektov ter prilagoditi tlorise telovadnic glede na 
orientacijo in lego glede na matični objekt. Revizije projektne dokumentacije obeh zahtevnih 
objektov so v skladu s ZGO-1B in Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS 55/2008). 
Ker sta obe telovadnici koncipirani kot gradnji v okviru JZP, se lahko postopki nemoteno 
nadaljujejo, pri čemer pa mora zasebni investitor pridobiti še projekt gradbenega dovoljenja 
(PGD) saj je nesmiselno, da to pridobiva MO Kranj. 
 
 

0407 Oddelek za družbene zadeve 
 

18039005      Drugi programi v kulturi 
4070018  Investicijski transferi – kultura 

 
130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠCE KRANJ - INVESTICIJE 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
V prvi polovici leta smo izplačali sredstva za nakup opreme v novih garderobah v gledališču. 
Sredstva na tem kontu so v celoti porabljena. 
 
130502 GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE 
 
4323 Investicijski transfer javnim zavodom 
V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena za slikopleskarska dela v Prešernovi hiši in 
prenovo poda in elektroinstalacij na Savski cesti 43. Sredstva na tem kontu so v celoti 
porabljena. 
 

18059001  Programi športa 
  40700032 ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje   
 
140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ  
 
4323 Investicijski transferi v javne zavode 
V Športnem centru Kranj smo za potrebe atletike nabavili blazine za skok v višino ter opremo 
za fitnes v glavni tribuni. Preostala sredstva bomo realizirali v drugi polovici leta. Ob 
rebalansu so se sredstva na kontu zmanjšala. 
 
  40700105 Skakalnica     
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140202 SKAKALNICA K 100  
 
4310 Investicijski transferi v neprofitnim organizacijam 
Na podlagi Pisma o nameri smo Smučarskemu klubu Triglav nakazali sredstva za dokončanje 
Skakalnice K100. 
 
           19029001  Vrtci 
  40700099 Investicijski transferi vrtcem   
   
120301  KRANJSKI VRTCI 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Sredstva na tem kontu so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izhajajo iz potreb vrtcev 
ter na Svetu Mestne občine Kranj sprejetega DIIPa Kranjski vrtci, saj so objekti zaradi svoje 
starosti neprestano potrebni adaptacij. Del sredstev se je namenil za ureditev novih oddelkov 
v enotah vrtca Najdihojca. Ostale adaptacije se bodo zaradi dejavnosti vrtcev izvajale v 
poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa, zato bodo preostala sredstva 
porabljena v drugi polovici leta. Za potrebe ureditve prostorov vrtca v OŠ Matije Čopa ter za 
priključitev novega vrtca Ciciban na Likozarjevi ulici 22, Kranj, na kanalizacijsko omrežje je 
bila potrebna prerazporeditev sredstev.  Za ureditev dveh prostorov v OŠ Matije Čopa so bila 
sredstva prerazporejena iz postavke 111001 Investicije in investicijski transfer – 
izobraževanje, NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol, podkonta 420402 Rekonstrukcije 
in adaptacije, za priključitev vrtca Ciciban na kanalizacijsko omrežje pa so bila sredstva 
prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije. 
 
120401  VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH 
 
4323  Investicijski transferi javnim zavodom 
Sredstva na tem kontu so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izhajajo iz potreb vrtcev 
pri osnovnih šolah. Del sredstev je bilo porabljenih za preureditev kabineta, za obnovitev 
kuhinje ter za napeljavo vode v igralnico v vrtcu Mavčiče pri OŠ Orehek ter za nakup ležalk s 
prevlekami, za nakup televizorja in garderobne omare za vrtec pri OŠ Predoslje. Ostale 
adaptacije so bodo zaradi dejavnosti vrtcev izvajale v poletnih mesecih. Preostala sredstva 
bodo porabljena v drugi polovici leta. Za potrebe ureditve novega prostora za oddelek vrtca 
pri OŠ Orehek je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz postavke 231017 Zelene površine, 
otroška igrišča – vzdrževanje, NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča, podkonta 
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča.                     

 
19039001  Osnovno šolstvo 

Sredstva za investicijske transfere se zagotavljajo  pri vsaki šoli. Njihova višina kot 
namembnost je od letos opredeljena tudi v pogodbi o financiranju. 
Šole posredujejo specificiran zahtevek s priloženimi fotokopijami računov, ki gre v 
refundacijo 30. dan po prejemu. Nabave oziroma dela  potekajo v skladu s  pogodbo o 
financiranju za tekoče leto na podlagi s  strani sveta šole sprejetimi prioritetami, realizacija pa 
za večino šol poteka med poletnimi šolskimi počitnicami. Lahko se tudi zgodi, da šole zberejo 
več računov in pošljejo skupni zahtevek, kakšni računi pa so  zato v čakanju na šoli. 
Opisana praksa se odraža tudi pri realizaciji 1-6 za leto 2009. Za vse šole, glasbeno šolo in 
ljudsko univerzo  je bilo planirano za investicijske transfere javnim zavodom 167. 125 EUR. 
Realizacija 1-6 je  66.290 EUR ali  39,67%.  
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Pregled po šolah kaže, da do sedaj svojih zahtevkov še niso poslale  OŠ  Helene Puhar, OŠ 
Simon Jenko, OŠ  Orehek , Glasbena šola in Ljudska univerza. Poleg tega  v okviru 
investicijskih transferov MOK zagotavlja tudi sredstva za računalniško opremljanje v višini 
41.800 EUR. Ta sredstva v obdobju 1-6 še niso bila črpana. Tako je vseh sredstev za 
investicijske transfere 208.925 EUR.  
 

40700001  Investicijski transferi šolam                  

110301 OŠ PREDOSLJE  KRANJ 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in  
obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega 
načrta. Za obdobje 1-6 je   OŠ Predoslje posredovala zahtevek  za refundacijo sredstev za 
investicijske transfere zavodom v višini 4.190 EUR ali 42,54 % za nabave v skladu s planom 
in sicer DVD predvajalnik, barvni laserski tiskalnik, peč za glino ter za oprema za učilnico 4. 
razreda. 

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in  
obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi letnega finančnega načrta. V obdobju 1-6 šola 
še ni posredovala zahtevkov za investicijske transfere.  

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in  
obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega 
načrta. V obdobju 1-6 je šola  z zahtevkom pridobila  skupaj 7.288 EUR ali 73,99% in sicer 
4.392 EUR  za zaščitne plošče za parket,  2.897 EUR za zamenjavo  radiatorjev v učilnicah.  

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in  
obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega 
načrta. V obdobju 1-6 je šola v več zahtevkih pridobila vsa za ta namen planirana sredstva v 
višini 9.850 EUR in je realizacija postavke 100%. Za  toplo linijo šolske kuhinje je namenila 
sredstva v višini  1.439 EUR,  5.736 EUR  za mizarska dela in pohištvo, panoje za Dadin  
likovni natečaj ter 2.675 EUR za gradbena dela popravila  stopnic z dodatnimi deli pri 
glavnem vhodu v šolo. 
 

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in  
obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega 
načrta. V obdobju 1-6 je šola  z zahtevkom pridobila 22.912 EUR ali 73,96%  in sicer 1.424 
EUR za fotokopirni stroj, 13.371 EUR za pomivalni stroj ter  991 EUR za njegovo montažo,  
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8.117 EUR  za  dobavo,  instalacijo in montažo alarmnega sistema na  matični šoli, PŠ 
Besnica, PŠ Podblica. 

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in  
obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega 
načrta. V obdobju 1-6 je šola  z zahtevkom pridobila  sredstva v višini 15.688  EUR ali 84,80% 
za  traktor – kosilnico v višini  2.966 EUR, ognjevarno omaro 602 EUR, fotokopirni stroj 
2.696 EUR, zaščito radiatorjev 4.336 EUR, opremo za kabinet športne vzgoje v višini 4.596 
EUR ter manjša  investicijsko vzdrževalna dela za 492 EUR. 

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko 
oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega načrta.  V obdobju 1-6 šola še 
ni posredovala zahtevkov za investicijske transfere.   

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko 
oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega načrta. Za obdobje  1-6 je 
šola na podlagi zahtevkov pridobila 6.362 EUR ali 52,57%  in sicer  2.976 EUR za izdelavo in 
montažo nadstreška - strehe nad kolesarnico, 838 EUR za projektor, 1.864 EUR  za  hladilno 
omaro, 684 EUR za nabavo in montažo cevi za regulacijo temperature tople vode na zahtevo 
sanitarne inšpekcije. 

111201 OŠ OREHEK KRANJ 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavlja raznovrstna šolsko 
oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega načrta. Za obdobje 1-6  OŠ 
Orehek še ni posredovala zahtevka  za refundacijo sredstev za investicijske transfere zavodom. 
 
111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in  
obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega 
načrta. Za obdobje 1-6 šola  še ni posredovala zahtevka  za refundacijo sredstev za 
investicijske transfere zavodom. 

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ 
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in  
obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega 
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načrta. Za obdobje 1- 6 Ljudska univerza še ni posredovala zahtevka  za refundacijo sredstev 
za investicijske transfere zavodom. 

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ 
 
4323 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Sredstva so predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za šolstvo in šport za nabavo 
programske in strojne opreme. Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport so 
šole v juniju 2008 prijavile najnujnejšo potrebo po računalniški opremi. Polovico sredstev  po 
sklepu o izboru namenjeno šoli,  zagotavlja občina, polovico ministrstvo, sredstva v okviru 
tega razpisa pa so bila po pogodbi realizirana deloma v letu 2008 in bodo realizirana tudi v 
letu 2009. Šole še niso posredovale zahtevkov za leto 2009 na podlagi razpisa 2008 in pogodb 
z MOK. V juniju 2009 bo nov razpis, tudi v tem primeru se bo realizacija raztegnila skozi dve 
koledarski leti. 
 
20029001  Drugi programi v pomoč družini 
 
  40700050 Varna hiša 
151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT 

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Sredstva so namenjena za vzdrževanje objekta Varne hiše Gorenjske. V letu 2009 bomo v 2/2 
tega leta prispevali delež sredstev za vzdrževanje hiše, za obnovo balkonske ograje in 
izgradnjo nadstrešnice na terasi. Sredstva bodo zagotovile vse občine Gorenjske, delež 
Mestne občine Kranj bo v višini 26,78%. 
                                             
  40700055 Škrlovc     
150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI 
4323 Investicijski transferi v javne zavode 
Objekt Škrlovec 2 in Tomšičeva 34 sta med seboj povezana. Potrebno je urediti še priklop 
plina in napeljavo vode na Tomšičevi 34, kar bo izvedel izvajalec programa dnevnega centra 
za mlade in družine, to je Škrlovec, Center za socialno delo Kranj. Sredstva pa bodo 
porabljena do konca leta. 
                                 
20049005  Socialno varstvo zasvojenih 
 
  40700056 Domačija Pr Primožk     
151103 DOMAČIJA PR PRIMOŽK 
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
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, ki 
se bo odvijal v njem. Izvajal se bo program vključevanja v socialno okolje za največ 12 
posameznikov, v obdobju od 8 do 12 mesecev. Sofinancira se obnova objekta Fundacije 
Vincenca Drakslerja za odvisnike v višini 60.000 EUR. Sredstva bodo za obnovo objekta 
porabljena do konca leta. 
 
 
0408 Oddelek za okolje in prostor 
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 18029001   Nepremična kulturna dediščina 
  40600051  Staro mestno jedro                                      
   181101 MESTNO JEDRO 
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju obnove stavb v starem mestnem jedru 
Kranja. Javni razps se je zaključil, prispelo je 11 vlog za sofinanciranje obnove stavb. 
Strokovna komisija je prispele vloge ocenila, do sofinanciranja je upravičenih 9 prispelih 
vlog, dve vlogi pa ne izpolnjujeta razpisnih pogojev. Trenutno so v pripravi pogodbe o 
sofinanciranju, ki bodo realizirane do konca leta 2009. Ocenjemo je da bodo sredstva iz 
postavke realizirana 100%. Predvidena je prerazporeditev sredstev znotraj postavke ter 
odprtje novega konta 4313 – investicijski transferi podjetjem.  
 

0409 Služba za zaščito in reševanje 
 
 07039001   Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje  
                                                           ob izrednih dogodkih 
  40200005  CZ - investicije, investicijski transferi               
   190501 CIVILNA ZAŠČITA 
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

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. 
 
   191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV 

Sredstva bodo v drugem polletju namenjena za razsvetljavo poligona v Struževem, ki ga za 
svoje usposabljanje uporablja in koristi Enota vodnikov reševalnih psov, ki deluje v okviru 
MŠ CZ MOK. Del sredstev bo namenjen za dodelavo in predelavo poljske kuhinje. 
 
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

Finančna sredstva bodo namenjena razširitvi in opremi centralnega skladišča CZ kateri se 
nahaja na področju vojašnice Kranj. 
 
 
 07039002   Protipožarna varnost 
  40200006  Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski  
                                                           transferi      
   190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ 
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

Sredstva so namenjena nabavi orodnega vozila po programu opremljanja PGD v GZ MOK na 
podlagi sklepa  posveta poveljnikov in predsednikov PGD in predsedstva. V letošnjem letu  je 
prejemnik kombiniranega vozila PGD Bitnje. Del sredstev bo namenjenih nabavi zaščitnih 
oblek za PGD, servisu izolirnih dihalnih aparatov in nabavi zaščitne obutve.  
 
   190601 POŽARNA TAKSA 
   191002 INVESTICIJE  GASILSKIH DRUŠTEV 
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje nabave gasilske opreme PGD Breg ter ostalih 
PGD v MOK glede na izkazane potrebe s strani poveljstva GZ MOK. 
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  40200007  Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski  
                                                           transferi      
   190601 POŽARNA TAKSA 
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 

Finančna sredstva so v okviru dinamike, ki jo določi Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS 
za zaščito in reševanje nakazana Gasilski zvezi MOK.  
 
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 

Finančna sredstva 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 ter orodnih 
vozil PGD v MOK ter opreme in vozil JZ GRS Kranj. V letošnjem letu se bo za potrebe JZ 
GRS Kranj v drugem polletju realizirala nabava hidravlike Weber za namen reševanja v 
prometnih nesrečah in nesrečah ob porušitvi objektov. Del finančnih sredstev je namenjen 
nadgradnji intervencijskega vozila in nabavi zaščitnih oblek.  
 
  40900001  Avto lestev                                             
   190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA 
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 
V letu 2009 je bil realiziran drugi del finančnih obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe med MOK – JZ 
GRS Kranj in podjetjem Webo Ljubljana, katerega namen je bil nabava in prevzem 
večnamenskega vozila – avtolestve. 
 
 

05    KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
     
  50000001  Investicije KS    
V načrt razvojnih programov so se s sprejetim rebalansom proračuna MO Kranj leta 2009 v 
enoten projekt (NRP– 50000001 Investicije KS) uvrstili vsi investicijski odhodki in 
investicijski transferi krajevnih skupnosti (na skupini konta 42 in 43), ki niso uvrščeni v 
poseben projekt. Realizacija v prvem polletju leta 2009 v nominalnem znesku znaša dobrih 34 
tisoč EUR in je najvišja pri krajevni skupnosti Kokrica, Tenetiše, Čirče. Veljavni plan je v 
prvem polletju leta 2009 realiziran v višini 11,39 %. Najvišjo realizacijo je zaznati na 
naslednjih proračunskih postavkah: objekti skupne rabe v višini dobrih 21 tisoč EUR 
(namenjena finančna sredstva so se porabila za nakup strojne računalniške opreme, drugega 
pohištva, opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, audovizualne opreme, druge opreme in 
napeljav, drugih osnovnih sredstev, in za plačilo investicijskega vzdrževanja, izboljšav ter 
načrtov in druge projektne dokumentacije), športna igrišča – investicijsko vzdrževanje v višini 
slabih 7 tisoč EUR (nakup opreme za igralnice v vrtcih in otroška igrišča), na postavkah ceste, 
mostovi in kanalizacija – investicijsko vzdrževanje, javna razsvetljava - inv. vzdrževanje, 
spomeniki – obnove – inv. vzdrževanje pa je  realizacija nižja od 5 tisoč EUR. 
Krajevne skupnosti bodo poskušale v čim večji meri realizirati zadane cilje v svojih planih do 
konca leta 2009. 
                               
     
   16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
  40600094 Pokopališče Tenetiše          
 



 

Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju januar-junij 2009                                                                         NRP 
 

267 

501007 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
 
Finančna sredstva so namenjena dokončanju izgradnje mrliških vežic ter razširitve 
pokopališča v Tenetišah in so zagotovljena v občinskem proračunu. Realizacija v prvi 
polovici leta 2009 znaša dobrih 2 tisoč EUR (1,17 % plana leta 2009) in izhaja iz poplačila 
stroška investicijskega nadzora pri gradnji pokopališča. Realizacija iz naslova gradnje bo v 
okviru planiranih sredstev izvršena v drugi polovici leta 2009, ko bo investicija dejansko tudi 
zaključena, saj so dela v zaključni fazi. 
 
             

06    MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ 
  
06039002   Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,  
potrebnim za delovanje občinske uprav 
  40400001  Nakup opreme - OMI                                      
   100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... 
Do 30.06.2009 sta bila realizirana le 2,41% predvidenih sredstev kar pomeni 743 EUR, ki so 
bila večioma porabljena za nakup strojne računalniške opreme. V realizaciji je nakup 
pisarniškega pohištva (predviden zaključek 31.11.2009), nakup strojne računalniške opreme 
(predviden zaključek 30.09.2009), nakup telekomunikacijske opreme (predviden zaključek 
31.12.2009), nakup druge opreme in napeljav (predviden zaključek 31.12.2009) in nakup 
licenčne programske opreme (predviden zaključek 30.09.2009). 
 
Obrazložitve so pripravili: 
- UROŠ KORENČAN, vodja oddelka za družbene zadeve 
- JANEZ RAKAR, glavni inšpektor 
- mag. MARKO HOČEVAR, vodja oddelka za razvoj in investicije 
- TATJANA HUDOBIVNIK, vodja oddelka za splošne zadeve 
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec 
- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, vodja Oddelka za tehnične zadeve po pooblastilu 
- SAŠO GOVEKAR, strokovni sodelavec 
- KLEMEN KASTELIC, višji svetovalec 
-  
 
                                                                               Aleš Sladojevič, univ.dipl.soc.                                   
                                                                          DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE                                      
 


