
Realizacija SKUPAJ Lastna sredstva Sofinancirana sredstva % sofin. Začetek Konec Opis projekta Opomba

4.838.011,00 3.916.877,68 2008 2013

Projekt delno sofinancira EU, 

Evropski sklad za Regionalni razvoj.

885.143,00 375.446,43 2011 2013

Sofinanciranje na podlagi 21. in 23. 

člena ZFO

REAAL Pokriti olimpijski bazen 

(Švicarski mehanizem) 1.437.937,00 980.000,00 457.937,00 1.244.871,00 1.014.871,00 230.000,00 18,48 2008 2013

Obnovljivi viri energije v Alpskem prostoru - projekt REAAL (Uvajanje obnovljivih virov energije v javnih 

stavbah).

Slovensko Švicarski program 

sodelovanja

PANGeA - telesna aktivnost in 

prehrana za kakovostno 

staranje 34.571,53 32.842,94 1.728,59 663,64 663,64 0,00 0,00 2010 2013 Cilj projekta je postavitev giblanega parka za starostnike.

Projekt delno sofinancira EU, 

Prekomejno sodelovanje SLO-ITA in 

Republika Slovenija.

IZVEDBA ENERGETSKE 

PRENOVE NA OŠ PREDOSLJE 725.690,07 609.940,39 115.749,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2013

Glede na obstoječe stanje sta predvidena dva osnovna posega. Prvi poseg se nanaša na sanacijo 

kompletnega zunanjega ovoja objekta ter s tem ustrezno prilagoditev stavbe veljavnim 

toplotnoenergetskim zahtevam. Drugi ukrep pa se nanaša na zamenjavo obstoječega energenta, to je 

kurilnega olja s predvideno biomaso. Predvidena je rekonstrukcija obstoječe kotlovnice ter zamenjava 

obstoječega kotla na kurilno olje s kotlom na palete. Ob kotlovnici bo v sklopu rekonstrukcije obstoječega 

prostora urejen tudi prostor za shranjevanje peletov – zalogovnik. Na fasadnem ovoju je predvidena 

izvedba toplotnoizolacijske fasade s tankoslojnim zaključnim slojem.  

Projekt delno sofinancira EU, 

Kohezijski sklad in Republika 

Slovenija.

CLEAR 150.000,00 127.500,00 22.500,00 25.631,42 25.631,42 0,00 0,00 2011 2013

CLEAR je mednarodni projekt, ki vključuje partnerje iz šestih držav. Cilj projekta je izboljšanje dostopnosti 

do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi in drugimi okvarami. Namen projekta je nuditi dostopnost 

vsem ljudem, izboljšati odnos do kulturnih vrednost in omogočiti nove poslovne priložnosti ter posledično 

kakovostnejše življenje. MOK je ena od partneric,kije zadolžena za promocijo projekta ter izvedbo študije 

napodorčju mestnega jedra Kranja in Slovenije.

Program teritorialnega sodelovanja 

Jugovzhodna Evropa

SKUPAJ 10.502.431,81 7.473.437,33 3.028.994,48 6.601.314,06 2.078.989,95 4.522.324,11
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REGIJSKI VEČNAMENSKI 

ŠPORTNO VADBENI CENTER 

KRANJ 6.693.000,00

Informacijo naj bi v 

začetku aprila prejeli 

s strani MGRT

Informacijo naj bi 

v začetku aprila 

prejeli s strani 

MGRT 394.742,00 379.742,00 15.000,00 3,80 2008 2015

Osnovni namen investicije je izgradnja pokritega objekta javne športne infrastrukture, ki bo združeval 

funkcije večnamenske rekreativno - športne dvorane, trenažnega objekta za altetiko in druge športe: 

nogomet, rokomet, košarka, hokej, odbojka, badminton, namizni tenis ter individualne športne panoge, ki 

se odvijajo na tartanu. Ob tem nameravamo istočasno na strehi objekta pridobiti nogometno tribuno za 

osrednji nogometni štadion v Kranju. 

Projekt prijavljen v uvrstitev v RRP 

Gorenjske 2014 - 2020. Doslej se je 

projekt že sofinanciral z donacijo 

Goodyear.

MEDGENERACIJSKI CENTER 

KRANJ 661.842,37

Informacijo naj bi v 

začetku aprila prejeli 

s strani MGRT

Informacijo naj bi 

v začetku aprila 

prejeli s strani 

MGRT 2013 2014

Namen vzpostavitev skupnostnega centra je odgovor na reševanje pomanjkanja stikov med generacijami, 

kar je izjemno pomembno za prenos kulturnih in etičnih vrednot iz generacije v generacijo in za krepitev 

medsebojnega sodelovanja ter spoštovanja. 

Projekt prijavljen v uvrstitev v RRP 

Gorenjske 2014 - 2020. 

AVTOBUSNA POSTAJA 14.850.000,00

Informacijo naj bi v 

začetku aprila prejeli 

s strani MGRT

Informacijo naj bi 

v začetku aprila 

prejeli s strani 

MGRT 2014 2020

Območje se nahaja v SZ delu Kranja na območju obstoječega zdravstvenega doma v Kranju. V sklopu 

celotne ureditve območja zdravstvenega doma umeščamo v prostor avtobusno postajo. Problem 

centralnega avtobusnega terminala je star vsaj tri desetletja. Lokacija avtobusnega postajališča med 

Bleiweisovo in Stošičevo je bila predstavljena kot začasna varianta, ki pa je aktualna še danes. Dejstvo je, 

da je »začasno« postajališče premajhno, z neprimerno infrastrukturo (ni dvignjenih peronov, dostopi do 

avtobusov so nepokriti) kot sama funkcionalna zasnova samega objekta, ki ne premore niti zaprte 

čakalnice. 

Projekt prijavljen v uvrstitev v RRP 

Gorenjske 2014 - 2020. 

OSKRBA S PITNO VODO NA 

OBMOČJU ZG. SAVE 3. SKLOP 

(vodovod Bašelj - Kranj) 7.902.628,70 7.345.670,87 556.957,83 2008 2015

V okviru vodovodnega omrežja Bašelj - Kranj je predvidena izgradnja magistralnega vodovoda, vodohrana 

in objekta ultrafiltracije.

Projekt delno sofinancira EU, 

Kohezijski sklad in Republika 

Slovenija.

ENERGETSKA SANACIJA 

ZDRAVSTVENEGA DOMA 498.727,33 353.265,19 145.462,14 2013 2014 Ponovno prijavljena energetska sanacija Zdravstvenega doma.

Projekt delno sofinancira EU, 

Kohezijski sklad in Republika 

Slovenija.

ENERGETSKA SANACIJA 

OBJEKTA KRANJSKIH VRTCEV - 

ENOTA ŽIV ŽAV 263.335,88 175.488,22 87.847,66 2013 2014 Prijavljena energetska sanacija objekta Kranjskih vrtcev - enote ŽIV ŽAV v Stražišču.

Projekt delno sofinancira EU, 

Kohezijski sklad in Republika 

Slovenija.

Zbirni kataster gospodarske 

javne infrastrukture Gorenjske 

II faza 398.767,00 361.723,00 37.044,00 2013 2013

Z izvedbo projekta bo izpolnjena zakonska zahteva po vpisu podatkov v zbirni kataster gospodarske javne

infrastrukture ter izboljšana kakovost podatkov.  Projekt zajema sledečo infrastrukturo: 

- Občinske ceste (cestno in obcestno telo, kjer bodo identificirane in digitalno zajete tudi vse poškodbe

cestišča, križišča, pločniki, prehodi za pešce, morebitne ograje ob cestišču ter tudi oglaševalski reklamni

panoji ob cestišču);

- prometna signalizacija;

- vodovodi, kanalizacije, greznice; 

- javna razsvetljava; 

- javne površine.

V projekt so vključene MO Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Radovljica, Občina

Kranjska Gora, Občina gorenja vas-Poljane, Občina Škofja Loka in Občina Žiri. Projekt prijavljen v  RRP Gorenjske 

2007 - 2013. 

GORKI - UPRAVIČENI DEL 

(kanalizacija in čistilna 

naprava) 31.763.993,25 24.693.042,35 7.070.950,90 2007 2015 Upravičen del GORKI predstavlja izgradnjo fekalne kanalizacije in CČN.

Projekt delno sofinancira EU, 

Kohezijski sklad in Republika 

Slovenija.

SKUPAJ 63.032.294,53 32.929.189,63 7.898.262,53 394.742,00 379.742,00 15.000,00

Obdobje projekta

5.330.148,00 1.037.823,89

Projekt / Operacija Vrednost projekta Predviden znesek sofinanc.

Predviden znesek 

lastnih sredstev

Realizacija na dan 28.02.2013

80,53

TEKOČI SOFINANCIRANI PROJEKTI MO Kranj

Projekt / Operacija Vrednost projekta Predviden znesek sofinanc.

Predviden znesek 

lastnih sredstev

Realizacija na dan 28.02.2013 Obdobje projekta

PROJEKTI MO Kranj PRIJAVLJENI NA RAZPISE

Osnovni namen investicije je celovita prenova ulic in trgov v osrednjem delu Starega Kranja: prenova 

Glavnega trga (vhod v kostnico), Trubarjevega trga, prenova Poštne ulice z mostom čez Kokro, 

Vodopivčeve ulice, Cankarjeve ulice, ureditev javnih zelenih površin: Pungert, Grad Kieselstein, zelene 

površine Poštna ulica, ureditev spremljajoče ulične opreme,obnova obstoječe spremljajoče infrastrukture.

OBNOVA ULIC MESTNEGA 

JEDRA - 2. faza 8.154.233,21 2.431.079,21
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ENERGETSKA SANACIJA 

ZDRAVSTVENEGA DOMA 572.311,00 472.599,00 99.712,00 Prijavljena je bila celotna energetska sanacija Zdravstvenega doma. 

Projekt delno sofinancira EU, 

Kohezijski sklad in Republika 

Slovenija. Na razpisu s projektom 

nismo bili uspešni saj je dosegel 

premajhno število točk.

PR@V - elektronska 

administracija in vodenje 

razpisov ter projektov 53.280,00 47.952,00 5.328,00

Tendee je spletna aplikacija, ki omogoča enotno informacijsko podporo izvajanju in spremljanju izvajanja 

javnih razpisov za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnih 

programov področij družbenih dejavnosti. 

Vlogo je bila dana na Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kuturo in 

šport. Na razpisu s projektom nismo 

bili uspešni saj je dosegel 

premajhno število točk.

POPS - poslovni občinski 

podporni sistem 51.368,35 43.663,10 7.705,25
Cilj projekta je povezava vsebin, informacij in podatkov s področja finančnega, kadrovskega in projektnega 

področja.

Vloga je bila na Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kuturo in 

šport vložena s strani vodilnega 

partnerja (občina Radovljica). VP 

nas je obvestil, da je vloga 

zavrnjena,ker je bila vložena 

prepozno.

SKUPAJ 676.959,35 564.214,10 112.745,25

Projekt / Operacija Vrednost projekta Predviden znesek sofinanc.

Predviden znesek 

lastnih sredstev

Realizacija na dan 28.02.2013 Obdobje projekta

PRIJAVLJENI PROJEKTI MO Kranj S KATERIMI NISMO BILI USPEŠNI NA RAZPISIH
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