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Zadeva: Odgovor na svetniško vprašanje članice sveta Smiljane Vončina Slavec 

 

Vprašala je, ali lahko svetniki dobijo pregled razpisov za različne finančne vire, ki jih občinska 

uprava v letošnjem letu proučila in poskušala zagotoviti zunanje finančne vire za prioritetne 

vire, za katere se je odločila in za katere ne oziroma kakšni so razlogi. 

 

ODGOVOR: 

Mestna občina Kranj aktivno izvaja projekte, ki so sofinancirani s strani EU in spremlja vse 

nove razpise ministrstev in ostalih finančnih virov (preko spletnih strani ministrstev, e-novic, 

BSC-ja, spletne strani www.eu-skladi.si). Odločitev o prijavljanju je odvisna od same vsebine 

razpisov in finančnih omejitev. Veliko razpisov se preuči in se niti ne gre v prijavo, saj 

vsebinsko ali drugače ne izpolnjujemo pogojev. 

  
V letu 2012 je MOK prijavila in izvaja naslednje projekte:  

- 23. člen ZFO (pogodba za leto 2012), 

- Zbirni kataster Gorenjske – 2. faza (Kranj vodilni partner regijskega projekta), 

- Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne 

in zasebne neprofitne organizacije. Prijavljeno avgusta s 3 projekti; odgovor o odobritvi 

sredstev še čakam:  

o POPS (Poslovni občinski podporni sistem) - povezava vsebin, informacij in 

podatkov s področja finančnega, kadrovskega in projektnega področja (CADIS, 

EPP, JANA z vključitvijo aplikacije projektnega vodenja), 

o iKranj - Interaktivna in inteligentna mobilna aplikacija mesta Kranj, 

o PR@V – Elektronka administracija in vodenje razpisov ter projektov. 

- Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalne 

skupnosti (v fazi prijave za obnovo fasade OŠ Predoslje), 

- Javni razpis Petrol/URE – Eltec-Petrol, d.o.o.,1. faza: sanacija večjih panoramskih 

steklenih ovojev Pokritega olimpijskega bazena in namestitev varčnih sijal v obliki 

sanacije notranje razsvetljave, sanacija steklenih panoramskih sten/oken na centralni 

šoli in v prizidku OŠ Staneta Žagarja, sanacija zunanjega ovoja glasbene sobe, OŠ 

Franceta Prešerna sanacija obstoječe notranje razsvetljave z namestitvijo varčnih sijal. 

2. faza: kogeneracija na Osnovni šoli Staneta Žagarja in Osnovni šoli Franceta Prešerna. 

- Swiss Contribution; naročnik BSC; MOK partnerska in sodelujoča občina: izboljšanje 

energetske učinkovitosti in uvedba obnovljivih energetskih sistemov na pokritem 

olimpijskem bazenu v Kranju. 

- LAS – Gorenjska košarica: MOK prijavlja v 2012 kot partner naslednje projekte: 

Otroška igrišča-srčna igrala, Vzpostavitev tematskih poti –srce podeželja, Dediščina 

starih hišnih imen, Tematske poti na spletu. MOK je v okviru LAS v 2012 že izvedel 

dve tematski poti v okviru projekta Odkrivajmo skrite kotičke našega podeželja v 

izvajanju pa sta projekta: Nomen Vulgare (Ohranjanje starih hišnih imen) in Projektna 

dokumentacija za poti prijateljstva, ki povezuje 6 KS v MOK.  

- Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave UJR1 (zamenjava svetilk po MOK z 

manjšo porabo, ki ustrezajo zahtevam Uredbe o svetlobnem onesnaževanju). 

http://www.eu-skladi.si/


- V letošnjem letu so bile na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za pridobitev kohezijskih 

sredstev EU oddane naslednje vloge: 

o »Odvajanje  in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju zgornje Save in na 

območju kranjskega in sorškega polja-2. sklop« (nosilna občina projekta je  

Mestna občina Kranj); 

o »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop« (nosilna občina 

projekta je  Mestna občina Kranj), 

o »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-1. Sklop (nosilna občina 

projekta Občina Cerklje na Gorenjskem, Mestna občina Kranj v tem projektu 

participira z 10.99% deležem) 
 

 

 

MOK (in vse ostale občine) večino finančnih sredstev pridobiva iz razpisa »Regionalni razvojni 

programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov 2007-2013. MOK je veliko večino kvote že počrpala v prejšnjih letih v 

okviru izvedenih in še izvajajočih projektov (npr. Grad Kieselstein, Obnova ulic mestnega 

jedra). Manjši preostanek kvote je namenila projektu Zbirni kataster Gorenjske – 2.faza. 
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