
Prioritetni projekti v Mestni občini Kranj 2013 

 

GORKI 

-v sklopu projekta GORKI je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja, 

meteorne kanalizacije in javne razsvetljave na naslednjih področjih: Bitnje-Šutna –Žabnica, Kokrica, 

Kokrški log, Kokrški breg, Huje, Partizanska cesta, Zlato polje-sever in Skalica-Ulica Tatjane Odrove. 

Pogoj za izgradnjo je odobrena vloga s strani pristojnega ministrstva. Vsa potrebna dokumentacija je 

bila s strani Mestne občine Kranj že posredovana v Ljubljano in na zahtevo ministrstva tudi že 

dopolnjena. Čakamo na odgovor oziroma odločbo o črpanju kohezijskih sredstev. 

Cilj: izgradnja fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, obnova vodovodnega omrežja in izgradnja 

nove centralne čistilne naprave v Kranju 

Rok: najkasneje do 31.12.2015 

Nosilec: Projektna pisarna, skrbnika Miha Bečan in Barbara Govekar 

VODOVOD BAŠELJ-KRANJ 

-v okviru omenjenega projekta je predvidena izgradnja magistralnega vodovoda Bašelj-Kranj, v 

skupni dolžini 10 km., Vodohran Zeleni hrib v velikosti 1.500 m3 in Objekt ultrafiltracije v Bašlju. 

Pogoj za izgradnjo je odobrena vloga s strani pristojnega ministrstva. Vloga za odobritev 

sofinanciranja se nahaja na ministrstvu. Čakamo na odgovor oziroma odločbo o črpanju kohezijskih 

sredstev. 

Cilj: izgradnja novega magistralnega vodovoda, vključno z vodohranom Zeleni hrib in izgradnja 

objekta Ultrafiltracije 

Rok: 31.12.2015 

Nosilec: Projektna pisarna, skrbnik Miha Bečan 

OBNOVA ULIC MESTNEGA JEDRA 2. FAZA 

-v okviru projekta, ki je v izvajanju je predvidena obnova ulic in trgov v starem mestnem jedru. 

Končana je celotna obnova Trubarjevega trga, Cankarjeve ulice, Vodopivčeve ulice, Glavnega trga ter 

vrta  pri gradi Kieselstein. V letu 2013 bomo v celoti obnovili še Poštno ulico, vključno z mostom čez 

Kokro, uredili dostop do rovov pod mestnim jedrom (iz Poštne ulice) in izgradili objekt Kostnica. 

Cilj: obnova ulic in trgov v starem mestnem jedru, vključno z obnovo vse komunalne infrastrukture 

Rok: 30.09.2013 

Nosilec: Projektna pisarna, skrbnik Boštjan Zavrl  

VZDRŽEVANJE IN OBNOVE ŠOL 

-sredstva za leto 2012 so planirana glede na prioritete zajete v DIIP-u 2013-2016. Cilj je, da 

zagotovimo vsem šolo obveznim otrokom enake pogoje pri izobraževanju. Prioritete glede investicij si 

sledijo po naslednjem vrstnem redu: 1. zagotavljanje osnovnih sanitarno-higienskih razmer, 2. ukrepi 



za izboljšanje energetske učinkovitosti, 3. zagotavljanje varnosti in drugo. V letu 2013 je predvideno: 

rekonstrukcija posedenega in drsečega vhodnega platoja v OŠ Jakoba Aljaža, rekonstrukcija dotrajanih 

sanitarij v prizidku OŠ Staneta Žagarja, obnova sanitarij OŠ France Prešeren, obnova telovadnice v 

OŠ Helene Puhar in obnova fasade na OŠ Predoslje. 

Cilj: zagotovitev vsem šolo obveznim otrokom enake pogoje pri izobraževanju 

Rok: 01.01.2013-31.12.2013 

Nosilec: Projektna pisarna, skrbnik Nataša Žibert 

PROJEKTI NA PODROČJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

-sredstva so namenjena za izvedbo projektov po KS-jih. V okviru NRP-jev, ki so namenjeni krajevnim 

skupnostim, bo o vsebini odločala Komisija za krajevne skupnosti na seji, dne 19.11.2012, tako, da bo 

točna analitika pripravljena za predlog proračuna 2013. Za NRPja urejanja pokopališč v KS in domovi 

KS so v letu 2013 predvidene naslednje investicije: 

 KS UREJANJE POKOPALIŠČ V KS  

Besnica izdelava novih žarnih grobov 

Goriče menjava oken na vežicah,  delna obnova inventarja 

Kokrica 
preverjanje trdnosti in stabilnosti terena objekta poslovilne vežice, ureditev 
izolacije in prezračevanje v poslovilnih prostorih 

Mavčiče gradnja zidu z  vrati na razširjenem delu pokopališča 

Trstenik nakup zemljišča 

 KS DOMOVI KS 

Britof popravilo strehe zaradi zamakanja   

Čirče prenova WC in hodnika 

Golnik ureditev elektro dokumentacije - priključka 

Hrastje nakup pohištva in senčil za večnamenski prostor KS 

Kokrica priključek na kanalizacijo oz. ureditev greznice in nujna invest. dela v domu 

Predoslje 
video nadzor doma, alarmni sistem in klima naprava v pisarni, predračun 
Iskra Amesi - 9.250 € 

Struževo 
dokončna ureditev  večnamenskega prostora in predprostora z WC ter 
ustrezna potrebna oprema  

Tenetiše dokončanje strehe doma 

Trstenik ojačitev konstrukcije dela doma KS 

 

Cilj: izboljšanje infrastrukture in kvalitete življenja na območju posamezne krajevne skupnosti 

Rok: 01.01.2013-31.12.2013 

Nosilec: Projektna pisarna, skrbnik Bojan Leskovar v sodelovanju s Službo za krajevne skupnosti, 

Tatjana Kocijančič 

MEDGENERACIJSKI CENTER 

-medgeneracijski center na lokaciji nekdanje gostilne »Blažun« bo obsegal različne aktivnosti in 

združeval različne skupine ljudi oziroma nevladne organizacije, ki imajo v svojem programu 

medgeneracijsko sodelovanje. Medgeneracijski programi, ki bodo ponujeni bodo zasnovani na 

potrebah in zmožnostih starejše in mlajše generacije, vključevali pa bodo tudi otroke iz vrtcev, učence 



osnovnih šol ter dijake in študente. V programu bo poudarek na medgeneracijski izmenjavi znaj in 

izkušenj in vseživljenjskem učenju. 

Cilj: preureditev stavbe za potrebe izvajanja programov medgeneracijskega centra 

Rok: 31.12.2014 

Nosilec: Projektna pisarna, skrbnik Damjana Črček 

LN PŠEVO 

-sredstva so namenjena za prestavitev Pševske ceste. Omenjena cesta se odcepi od Ješetove in je v 

prvih 150 metrih zelo ozka in se jo zaradi poteka po naselju ne da širiti, poleg dejstva, da je njeno 

priključevanje na Ješetovo zelo neugodno. Glede na to, da se za področje nad Lazami pripravlja večji 

zazidalni načrt za stanovanjsko sosesko, se je MOK odločila, da kritični del omenjene trase ukine, 

Pševska cesta pa se prestavi tako, da se združi s cesto v Laze. Istočasno se obnovi tudi vsa komunalna 

infrastruktura. 

Cilj: izgradnja novega odseka ceste 

Rok: 31.12.2014 

Nosilec: Projektna pisarna, skrbnik Nataša Žibert 

ZBIRNI CENTRI, EKOLOŠKI OTOKI 

-gre za namensko porabo sredstev iz sredstev okoljske dajatve (ekološka taksa) za obremenjevanje 

zraka zaradi odlaganja odpadkov in se skladno z veljavno zakonodajo lahko porabijo za gradnjo 

infrastrukture na področju odpadkov ter zagotavljanju standardov, tehničnih, vzdrževalnih, 

organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja. Konkretno so sredstva v letu 2013 namenjena za nadaljnjo nadgradnjo zbirnega 

centra Zarica in za postavitev ekoloških otokov v starem mestnem jedru. 

Cilj: zagotavljanje tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih standardov in drugih ukrepov na področju 

varstva okolja 

Rok: 01.01.2013-31.12.2013 

Nosilec: Projektna pisarna, skrbnik Damjana Črček  

POT NA JOŠTA 

-sredstva so namenjena za prestavitev ceste ob Šempetrski graščini v Stražišču. 

Cilj: prestavitev ceste 

Rok: 31.12.2013 

Nosilec: Projektna pisarna, skrbnik Nataša Žibert 

INVESTICIJSKI TRANSFERI VRTCEM 

-sredstva so namenjena investicijskem vzdrževanju objektov na področju predšolskega varstva. 

Konkretno so v osnutku proračuna predlagane naslednje investicije: Vrtec Najdihojca; obnova sanitarij 



in nakup ter namestitev klim v treh oddelkih, Vrtec Mojca; nakup ter namestitev klim v šestih 

oddelkih in obnova sanitarij, Vrtec Janina: zamenjava oken, nakup in montaža klim v petih oddelkih, 

obnova igrišča in obnova opreme v vseh spremljajočih prostorih, Vrtec Čira-Čara; zamenjava oken.  

Cilj: zagotovitev enakih pogojev na področju predšolske vzgoje 

Rok: 01.01.2013-31.12.2013 

Nosilec: Projektna pisarna, skrbnik Nataša Žibert, v sodelovanju z Uradom za družbene dejavnosti 

KOLESARSKA MREŽA 

-predvidena sredstva v letu 2013 so namenjena nakupu zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije 

na trasi Breg-Mavčiče-Podreča-občinska meja, v naslednjih letih pa sledi izvedba projekta na terenu z 

izgradnjo kolesarske poti in označevanju obstoječih kolesarskih poti v MOK. 

Cilj: izboljšati prometno infrastrukturo na področju kolesarjenja in izboljšanje varnosti kolesarjev 

Rok: 31.12.2015 

Nosilec: Projektna pisarna, skrbnik Nataša Žibert 

 

Investicije, ki jih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo uspeli uvrstiti v proračun: 

-obnova stavbe nekdanje Ekonomske šole, 

-obnova odseka Koroške ceste, na delu od Gorenjske banke, do semaforskega križišča, 

-komunalna infrastruktura Britof- Predoslje-Suha in Mlaka, 

-Vrtec Čirče,  

-obnove vodovodov in kanalizacij. 


