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Številka:   020-20/2022-7 

Datum:    10. 6. 2022 

 

Zadeva:  Uvrstitev novega projekta v načrt razvojnih programov (NRP) – Zelena Gorenjska – Ureditev Zoisove 

poti  

 

 

V skladu s 6. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 (Uradni list RS, št. 184/21, v 

nadaljevanju: odlok) se lahko v načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) uvrsti nov projekt le na podlagi 

sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MS MOK). Prav tako o prerazporeditvah, ki 

presegajo pravice župana, v skladu s 5. členom odloka odloča MS MOK. Na podlagi navedenega in spodnje 

obrazložitve, mestna uprava MOK in Krajevna skupnost Predoslje predlagata uvrstitev novega projekta v NRP: 

Zelena Gorenjska – Ureditev Zoisove poti in prerazporeditev sredstev iz NRP 40672102 Investicije v KS, PP 221002 

Urejanje cestnega prometa-investicije, podkonta 420401 Novogradnje in iz NRP 40672103 Domovi in prostori KS, 

PP 101003 Domovi KS, podkonta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.  

 

Svet Krajevne skupnosti Predoslje je na svoji 12. seji dne 3.2.2021 sprejel sklep o izvedbi Zoisove čebelarske poti. 

Izvedba poti je bila članom sveta Krajevne skupnosti predlagana s strani koordinacijske skupine za razvoj 

podeželja krajevne skupnosti. Člani so predstavniki vseh delujočih društev, kateri so združeni v Zadrugo Predoslje. 

Po zaključku razprave in smotrnosti upravičenosti izgradnje je svet predlog potrdil in soglasno izglasoval njegovo 

uvrstitev v predlog investicij MO Kranj. 

 

Aktivnost zajema naložbo v ureditev tematske poti, vzpostavitev urbane opreme, demontažo obstoječe 

brunarice in izgradnjo nove mobilne enote s čebelnjakom z izpostavitvijo lokalnih izdelkov in urejeno dostopno 

potjo, postavitev označevalnih tabel ter hortikulturno ureditev. 

 

Sprehajalna Zoisova pot Brdo – Predoslje je znana in priljubljena med številnimi sprehajalci. Ljubitelji narave so 

pogosti obiskovalci, saj se nahaja v neposredni bližini čudovitih gora in znamenitega parka Brdo. Ideja o 

sprehajalni čebelarski poti je povezana z zasaditvijo drevoreda lip na vseh sprehajalno povezovalnih poteh iz 

smeri Kokrice do Predoselj proti centru Kranja. Čebelarstvo ima v teh krajih dolgo tradicijo in prebivalci se močno 

zavedajo pomena čebel za življenje vseh živih bitij. Zasnovana nova poučna pot povezuje čebelnjak z ohranjanjem 

narave in okoliškimi pridelovalci lokalne hrane. V projekt so se vključili Zadruga Predoslje, Zavod za kulturo in 

turizem Kranj s svojo blagovno znamko 100% lokalno in društvo Stonoga. 

 

Pot je dolga skoraj 8 kilometrov in poteka po prijetni kolesarski in pešpoti. Obiskovalci vseh starosti bodo na učni 

poti na nevsiljiv način, ob gibanju in druženju na svežem zraku, odkrivali čebelarjenje in njegovo zgodovino, 

življenje čebel in njihov pomen za zdravje človeka in ohranjanje biotske pestrosti, opazovali naravni habitat več 

živalskih in rastlinskih ter opazovali čebelarja pri njegovem delu. Skozi lipove drevorede (vsaj tri vrste različnih 

lip) in obiskom lokalnih pridelovalcev bodo spoznali podeželje Kranja in njihove naravne dobrine. Na Zoisovo 

čebelarsko pot je predviden možen vstop na katerikoli od štirih informativnih točk: pri Hotelu Elegans Brdo, 

Cerkvi svetega Siksta, kužnem znamenju ob zahodnem delu vasi ali pri prodajalni lokalnih izdelkov. V TIC Predoslje 

načrtujejo tudi vodenje skupin po poti s poudarkom na interpretaciji za najmlajše.   

 

 
 
Svetnice in svetniki 
Mestni svet Mestne občine Kranj 
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Sprehajalna učna pot bo torej izboljšala razvojno os podeželja v kulturi in turizmu ter skozi učni program turistične 

destinacije bo dodana tematika objektom. Izgradnja bo doprinesla k ohranjanju tradicije in vzpostavila preplet 

turizma v razvoj podeželja. Uredile se bodo sprehajalne in parkovne površine ter zelene površine s pripadajočo 

infrastrukturo. Z novogradnjo in izboljšavami infrastrukture se bo povečalo zadovoljstvo krajanov in občanov v 

Mestni občini Kranj. 

 

Projekt Zoisova pot je del partnerskega projekta »Zelena Gorenjska – aktivirajmo degradirana in opuščena 

območja na gorenjskem podeželju«, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), mehanizem 

CLLD. 

 

Celotna vrednost operacije Zoisova pot znaša 40.382,00 EUR (z DDV), pri čemer je delež sofinanciranja 

upravičenih stroškov 80% v višini 26.480,00 EUR (osnova brez DDV). 25 % delež sofinanciranih sredstev 

predstavlja transfer iz državnega proračuna (MGRT), kar je 6.620 EUR,  in 75 % transfer iz EU sredstev (ESRR), to 

je 19.860,00 EUR.  MO Kranj pa mora zagotoviti lastna sredstva v višini 13.902,00 EUR.  

 

Da bi lahko realizirali potrebni projekt Zelena Gorenjska – Ureditev Zoisove poti in ker gre za investicijske odhodke 

je potrebno sredstva zagotoviti tudi na projektu v okviru načrta razvojnih programov. Skladno z zgoraj navedenim 

mestna uprava MOK in Krajevna skupnost Predoslje predlagata uvrstitev novega projekta v NRP: 

- Naziv projekta: Zelena Gorenjska – Ureditev Zoisove poti. 

- Okvirna vrednost projekta: 40.382,00 EUR (z DDV).   

- Predviden zaključek projekta je letu 2022. 

 

Ker teh sredstev v proračunu za leto 2022 ob sprejemanju ni bilo mogoče načrtovati, se predlaga prerazporeditev 

sredstev iz vira kot sledi: 

 

- iz NRP 40672102 Investicije v KS, PP 221002 Urejanje cestnega prometa-investicije, podkonta 420401 

Novogradnje, v višini 13.902,00 EUR in  

- iz NRP 40672103 Domovi in prostori KS, PP 101003 Domovi KS, podkonta 420500 Investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave, v višini 26.480,00 EUR, v skupni višini 40.382,00 EUR; 

 

na novo odprti NRP: 

- na NRP Zelena Gorenjska – Ureditev Zoisove poti, PP 171003 Ureditev učnih in tematskih poti, podkonto 

420401 Novogradnje, v skupni višini 40.382,00 EUR. 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Kranj se predlaga v sprejem naslednje 

 

 

SKLEPE  

 

- v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022, se odpre nov NRP Zelena Gorenjska – Ureditev Zoisove 

poti; 

 

- iz NRP 40672102 Investicije v KS, PP 221002 Urejanje cestnega prometa-investicije, podkonta 420401 

Novogradnje, v višini 13.902,00 EUR in 
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- iz NRP 40672103 Domovi in prostori KS, PP 101003 Domovi KS, podkonta 420500 Investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave, v višini 26.480,00 EUR, se sredstva v skupni višini 40.382,00 EUR 

prerazporedijo; 

 

- na nov NRP Zelena Gorenjska – Ureditev Zoisove poti, PP 171003 Ureditev učnih in tematskih poti, 

podkonta 420401 Novogradnje, v skupni višini 40.382,00 EUR. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Marija Štefe 

URPSP, Oddelek za projekte 

 

 

 

 

Vodja urada za razvoj, pametno 

skupnost in projekte 

  

Matjaž Rakovec 

Župan 

Tomaž Lanišek    
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