
EVIDENCA POGODB 2019

OPIS ZADEVE DATUM ZADEVE ŠIFRA ZADEVE Cena v pogodbi

5 6 7 8

pogodba o vodenju projekta Pametno mesto in skupnost Kranj (Smart Kranj) 02.07.2019 430-22/2019-6-(52/05) 19.800,00

pogodba o razveljavitvi pogodbe o dedelitvi državne pomočui de minimis za sofinanciranje najemnin 

poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019 štrvilka 35280-65/2018-4-46/03 z dne 

24.10.2018 03.07.2019 35280-65/2018-8-46/03 1.125,00

dodatek številka 1 k pogodbi o najemu infrastrukture in izvajanju izbirne gospodarske javne službe 

upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč številka 118/MS/2018 (371-51/2018-2-46/07) z dne 

1.3.2018 16.05.2019 371-35/2019-22 46/07 3.413,94

pogodba o obdelavi osebnih podatkov 21.06.2019 430-11/2017-14

pogodba o izvedbi nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v Zdravstvenem domu 

Kranj številka JN_ 21/2019 14.06.2019 351-95/2018-17-(42/24) 473.000.00

pogodba za izvedbo storitev v okviru projekta Interreg central lumat - ce89 27.02.2019 303-1/2016-20 (48/15) 9.760,00

dodatek številka 1 k pogodbi o najemu večnamenskih naprav, oskrbovanju s potrošnim materialom in 

rezervnimi deli 06.02.2019 430-28/2018-6-(51/52) 22.570,00

aneks številka 1 k neposredni pogodbi številka 1 30.01.2019 023-4/2015-9-(51/52) 6.213,00

prodajno pogodbo K.O. Primskovo, parcela številka 246/17 (ID 2453318) 06.02.2019 478-55/2018-11-41/32 4.700,00

prodajno pogodbo K.O. Čirče, parcela številka 139/1 (ID 5338963) 09.01.2019 478-123/2018-3-41/32 2.580,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program C 01.03.2019 122-83/2018-4-(47/04) 8.550,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program B 01.03.2019 122-80/2018-4-(47/04) 2.700,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program A 01.03.2019 122-73/2018-4-(47/04) 1.000,00

pogodba za sofinanciranju programov socialnega varstva za leto 2019 - program A 01.03.2019 122-76/2018-4-(47/04) 1.000,00

pogodba za sofinanciranju programov socialnega varstva za leto 2019 - program B 01.03.2019 122-89/2018-6-(47/04) 5.005,00

pogodba za sofinanciranju programov socialnega varstva za leto 2019 - program A 01.03.2019 122-92/2018-6-(47/04) 350,00

pogodba za sofinanciranju programov socialnega varstva za leto 2019 - program A 01.03.2019 122-71/2019-5-(47/04) 550,00

pogodba za sofinanciranju programov socialnega varstva za leto 2019 - program A 01.03.2019 122-97/2018-5-(47/04) 1.000,00

pogodba za sofinanciranju programov socialnega varstva za leto 2019 - program C 01.03.2019 122-87/2018-4-(47/04) 10.500,00

pogodba za sofinanciranju programov socialnega varstva za leto 2019 - program B 01.03.2019 122-99/2018-4-(47/04) 4.000,00

pogodba za sofinanciranju programov socialnega varstva za leto 2019 - program A 01.03.2019 122-94/2018-6-(47/04) 650,00

pogodba za sofinanciranju programov socialnega varstva za leto 2019 - program B 01.03.2019 122-79/2018-4-(47/04) 6.800,00



pogodba za sofinanciranju programov socialnega varstva za leto 2019 - program A 01.03.2019 122-98/2018-4-(47/04) 1.000,00

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-27/2018-5-(47/06) 43.531,96

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-19/2018-3-(47/06) 2.416,40

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-48/2018-3-(47/06) 6.941,14

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-36/2018-5-(47/06) 25.447,08

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-69/2018-3-(47/06) 1.062,80

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-61/2018-5-(47/06) 50.559,47

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-25/2018-5-(47/06) 65.184,69

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-51/2018-3-(47/06) 3.499,57

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-21/2018-3-(47/06) 3.226,44

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-18/2018-5-(47/06) 72.948,90

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-50/2018-3-(47/06) 6.277,45

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-57/2018-3-(47/06) 1.709,24

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-30/2018-5-(47/06) 47.746,25

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-42/2018-3-(47/06) 2.766,26

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-31/2018-3-(47/06) 4.598,42

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-55/2018-3-(47/06) 726,30

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-45/2018-5-(47/06) 25.274,82

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-63/2018-3-(47/06) 421,68

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-56/2018-3-(47/06) 326,06

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-34/2018-5-(47/06) 42.995,74

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-66/2018-3-(47/06) 402,93

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-37/2018-3-(47/06) 1.500,20

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-47/2018-3-(47/06) 11.051,06

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 04.03.2019 671-65/2018-3-(47/06) 2.340,93

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 05.03.2019 671-52/2018-3-(47/06) 10.553,23

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-57/2018-5-(47/12) 500,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-78/2018-4-(47/12) 10.670,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-41/2018-4-(47/12) 752,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-67/2018-4-(47/12) 3.568,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-54/2018-4-(47/12) 21.400,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-93/2018-4-(47/12) 1.000,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-66/2018-4-(47/12) 9.642,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-101/2018-4-(47/12) 11.000,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-64/2018-4-(47/12) 6.042,00



pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-42/2018-4-(47/12) 2.944,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-65/2018-4-(47/12) 1.250,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-87/2018-4-(47/12) 5.604,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-70/2018-4-(47/12) 6.326,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 05.03.2019 610-48/2018-4-(47/12) 1.034,00

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 05.03.2019 671-29/2018-5-(47/06) 22.923,07

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 05.03.2019 671-23/2018-3-(47/06) 1.903,54

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 05.03.2019 671-59/2018-3-(47/06) 1.367,79

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 05.03.2019 671-38/2018-3-(47/06) 2.911,53

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 05.03.2019 671-32/2018-5-(47/06) 37.569,89

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 05.03.2019 671-41/2018-3-(47/06) 14.043,71

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 05.03.2019 671-22/2018-5-(47/06) 139.150,24

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 05.03.2019 671-28/2018-3-(47/06) 7.296,69

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-71/2018-4-(47/12) 1.692,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-105/2018-4-(47/12) 9.340,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-103/2018-4-(47/12) 22.500,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-61/2018-4-(47/12) 3.380,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-68/2018-4-(47/12) 8.486,00

pogodba o sofinanciranju prireditev oziroma projektov v Mestni občini Kranj v letu 2019 12.02.2019 322-10/2018-5-46/03 5.929,00

aneks številka 1 k neposredni pogodbi številka 1/2018 11.02.2019 430-23/2018-8-(51/52)

pogodba za dobavo in montažo nadstrešnic ter kolesarnic na avtobusnih postajah 30.01.2019 430-54/2018-8-(42/29) 86.878,70

aneks številka 2 h koncesijski pogodbi za izvedbo projekta javno - zasebnega partnerstva za izgradnjo 

osnovne šole Stražišče - telovadnica 31.01.2019 351-337/2016-68-(42/24)

neposredno pogodbo številka 1/2019 poštne storitve - Mestna občina Kranj 01.03.2019 430-13/2018-4-(51/52) 240.111,72

dodatek številka 4 k pogodbi številka 430-12/2017-5-(41/25) z dne 18.5.2017 za svetovanje pri izvedbi 

javnih naročil v letu 2017 04.02.2019 430-12/2017-13-(41/25) 976,00

pogodba o oddaji v občasno uporabo, parcelna številka 182/31 k.o. 2122 - Huje 13.02.2019 35280-5/2019-2-(41/33)

pogodba o oddaji v občasno uporabo, parcelna številka 182/31 k.o. 2122 - Huje 13.02.2019 35280-7/2019-2-(41/33)

služnostna pogodba, parcelna številka 74/27 (ID 4353847) k.o. 2135 - Drulovka 19.02.2019 478-4/2019-4-41/32 390,45

služnostna pogodba, parcelna številka 104/58 (ID 5353031), 79/1 (ID987428), 74/27 (ID4353847), 

562/2 (ID 2169233), 583/47 (ID4164939), 562/11 (ID6731627) k.o. 2135 - Drulovka 19.02.2019 478-4/2019-3-41/32 400,16

pogodba o oddaji v občasno uporabo, parcelna številka 182/31 k.o. 2122 - Huje 13.02.2019 35280-6/2019-2-(41/33)

pogodba o razveljavitvi pogodbe o dedelitvi državne pomočui de minimis za sofinanciranje najemnin 

poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019 štrvilka 35280-15/2018-3-46/03 z dne 

12.6.2018 21.02.2019 35280-15/2018-7-46/03 3.325,00



pogodba o razveljavitvi pogodbe o dedelitvi državne pomočui de minimis za sofinanciranje najemnin 

poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019 štrvilka 35280-61/2018-5-46/03 z dne 

25.10.2018 15.02.2019 35280-61/2018-9-46/03 3.850,00

pogodba o prenosu občinskih cest, parcelna številka 2118/2, 2118/3, 2118/6 k.o. Stražišče 15.01.2019 478-144/18-3-41/32

prodajna pogodba, parcelna številka 913/41 (ID1697274) k.o. Kranj 18.02.2019 3502-18/2019-3-41/32 2.630,00

Neposredna pogodba številka 1/2019 MT 11.02.2019 430-22/2018-4-(51/52) 38.000,00

pogodba o ureditvi poti na pokopališču Bitnje v letu 2019 11.02.2019 351-23/2019-4-(42/29) 46.639,87

pogodba o sofinanciranju prireditev oziroma projektov v Mestni občini Kranj v letu 2019 13.02.2019 322-2/2019-3-46/03 2.423,00

dodatek številka 1 k pogodbi o opremljanju 16.01.2019 351-419/2017-5-48/17

pogodba o ureditvi dotrajane elektroinštalacije v veliki in mali telovadnici Osnovna šola Stražišče 14.02.2019 351-147/2018-28-(42/24) 23.235,63

pogodba za dobavo in montažo notranje in tehnološke opreme za objekt "Vrtec in Osnovna šola 

Simona Jenka - Podružnična šola Center", pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki; Za sklop številka 2: 

Tehnološka oprema za objekt Vrtec in Osnovna šola Simona Jenka - Podružnična šola Center 01.04.2019 430-9/2018-21-(42/14) 82.156,94

pogodba za ureditev pločnika od Gorič do Golnika - faza 2a 21.03.2019 430-58/2018-19-(42/29) 152.847,92

pogodba o izvajanju programa javnega dela 21.03.2019 110-81/2018-4-(46/04) 7.928,26

pogodba o izvajanju programa javnega dela 21.03.2019 110-80/2018-4-(46/04) 7.334,16

pogodba o izvajanju programa javnega dela 06.03.2019 110-57/2018-4-(46/04) 9.720,92

pogodba o izvajanju programa javnega dela 07.03.2019 110-61/2018-4-(46/04) 7.928,26

pogodba o izvajanju programa javnega dela 06.03.2019 110-37/2018-4-(46/04) 18.731,81

pogodba o izvajanju programa javnega dela 06.03.2019 110-57/2018-4-(46/04) 9.720,92

pogodba o izvajanju programa javnega dela 08.03.2019 110-74/2018-4-(46/04) 7.067,90

pogodba o izvajanju programa javnega dela 07.03.2019 110-75/2018-4-(46/04) 8.545,96

pogodba o izvajanju programa javnega dela 07.03.2019 110-49/2018-4-(46/04) 7.928,26

pogodba o izvajanju programa javnega dela 06.03.2019 110-29/2018-4-(46/04) 9.720,92

pogodba o izvajanju programa javnega dela 06.03.2019 330-79/2018-4-(46/04) 11.336,65

pogodba o izvajanju programa javnega dela 06.03.2019 110-63/2018-4-(46/04) 35.333,75

pogodba o izvajanju programa javnega dela 06.03.2019 330-58/2018-4-(46/04) 9.720,92

pogodba o izvajanju programa javnega dela 06.03.2019 110-45/2018-4-(46/04) 8.545,96

pogodba o izvajanju programa javnega dela 06.03.2019 110-43/2018-4-(46/04) 18.731,81

pogodba o izvajanju programa javnega dela 06.03.2019 110-40/2018-4-(46/04) 8.655,95

pogodba o izvajanju programa javnega dela 06.03.2019 110-32/2018-4-(46/04) 19.086,83

pogodba o izvajanju cenilskih storitev 04.03.2019 430-8/2019-3-(41/33) 15.000,00

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-26-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-27-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-28-(52/04)



mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-29-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-30-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-31-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-32-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-33-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-34-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-35-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-36-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-37-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-38-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-39-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-40-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-41-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-42-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-43-(52/04)

mandatna pogodba 30.01.2019 032-4/2019-44-(52/04)

pogodba o oddaji v občasno uporabo, parcelna številka 287/1 k.o. 2100 - Kranj 03.04.2019 35280-17/2019-2-(41/33) 6,00

pogodba o oddaji v občasno uporabo, parcelna številka 287/1 k.o. 2100 - Kranj 21.03.2019 35280-8/2019-2-(41/33)

najemna pogodba, parcelna številka 966/3 k.o. 2100 - Kranj 02.04.2019 35280-12/2019-4-(41/33) 41,40

pogodba o oddaji v občasno uporabo, parcelna številka 966/3 in 976/0 k.o. 2100 Kranj 03.04.2019 35280-16/2019-2-(41/33)

pogodba o upravljanju, zemljišče, parcelna številka 212/4, 214/4 k.o. 2101 Rupa, del številka 1 v 

stavbi številka 227 k.o. 2101 Rupa (skupaj s solastniškim deležem na zemljišču parcelna številka 212/5 

k.o. 2101 Rupa 16.04.2019 478-47/2019-2-5151 1.977,11

dodatek številka 1 k pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi projektantskega nadzora za 

"komunalno ureditev parcel 305/17, 305/14 in 305/1 vse k.o. Britof in parcele 53 k.o. Predoslje" 

številka 354-93/2014-255-(42/33) z dne 03.05.2018 18.04.2019 354-93/2014-289-(42/14)

distribucija elektrike za merilno mesto številka 6 - 84202/GSRN NM: 383111580021476163, Osnovna 

šola Orehek Kranj 15.04.2019

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-55/2018-4-(47/12) 2.800,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-104/2018-4-(47/12) 8.260,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-53/2018-4-(47/12) 1.816,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-98/2018-4-(47/12) 1.000,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-79/2018-4-(47/12) 9.140,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-91/2018-4-(47/12) 2.726,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-43/2018-4-(47/12) 1.200,00



pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.03.2019 610-83/2018-4-(47/12) 2.256,00

dodatek številka 1 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 25.02.2019 600-29/2018-10-(47/09/10) 190.890,00

dodatek številka 1 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 25.02.2019 602-46/2018-25-(47/9) 5.625.455,00

dodatek številka 1 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 25.02.2019 600-28/2018-12-(47/09,10) 189.269,00

pogodba za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-199/2018-4-(47/13) 2.727,00

pogodba za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-198/2018-4-(47/13) 4.225,00

pogodba za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-197/2018-4-(47/13) 211,00

pogodba o oddaji v občasno uporabo, parcelna številka 287/1 k.o. 2100 - Kranj 18.03.2019 32580-12/2019-2-(41/33) 18,00

pogodba za opravljanje nalog občinskega urbanista - izvajanje lokacijskih preveritev za Mestno občino 

Kranj 20.02.2019 350-83/2018-5-48/17 15.096,00

Neposredna pogodba številka MOK-MT-PP-2019 02.04.2019 430-22/2018-5-(51/52) 14.000,00

dodatek številka 2 h koncesijski pogodbi o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti 16.01.2019 160-14/2009-19(47/15)

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program B 01.03.2019 122-100/2018-6-(47/04) 4.500,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program A 01.03.2019 122-85/2018-5-(47/04) 1.000,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program B 01.03.2019 122-91/2018-6-(47/04) 5.400,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program B 01.03.2019 122-74/2018-6-(47/04) 2.000,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program B 01.03.2019 122-96/2018-5-(47/04) 9.100,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program C 01.03.2019 122-101/2018-4-(47/04) 7.200,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program B 01.03.2019 122-81/2018-6-(47/04) 5.500,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program B 01.03.2019 122-90/2018-7-(47/04) 5.000,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program A 01.03.2019 122-86/2018-4-(47/04) 1.000,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program A 01.03.2019 122-75/2018-6-(47/04) 1.000,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program C 01.03.2019 122-77/2018-4-(47/04) 8.550,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program B 01.03.2019 122-95/2018-4-(47/04) 5.000,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program C 01.03.2019 122-88/2018-6-(47/04) 9.450,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program B 01.03.2019 122-82/2018-6-(47/04) 5.000,00

dodatek številka 3 k najemni pogodbi številka 352-83/10-43/05, z dne 31.01.2011 19.02.2019 3523-17/2018-4-41/31

najemna pogodba za najem neprofitnega stanovanja za nedoločen čas 11.02.2019 352-209/2016-5-41/31

dodatek številka 1 k najemni pogodbi številka 3523-12/2017-4-41/31, z dne 22.6.2018 28.01.2019 3523-12/2017-7-41/31

najemna pogodba za najem neprofitnega stanovanja za nedoločen čas 28.01.2019 352-145/2016-4-41/31



pogodba o razveljavitvi pogodbe o dodelitvi državnih pomoči de minimis za sofinanciranje najemnih 

poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019 številka 35280-60/2018-5-46/03 z dne 

24.10.2018 04.03.2019 35280-60/2018-9-46/03 4.870,00

aneks številka 1 k Pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta "Oskrba s pitno vodo na območju 

zgornje Save - sklop 1" 04.03.2019 355-02/2009-299

dodatek številka 11 k pogodbi o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požarom številka 845-

0001/2008 z dne 31.12.2007 23.01.2019 845-9/2014-13-5151 12.167,57

pogodba številka PRJ 1 - 2019 o sofinanciranju izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na 

območju osrednje Gorenjske v letu 2019 27.02.2019 331-1/2019-1-(46/04) 50.950,00

dodatek številka 1 h koncesijski pogodbi o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti 16.01.2019 160-20/2009-21(47/15)

dodatek številka 1 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 

številka 600-59/2016-15-(47/10) z dne 28.12.2017 15.01.2019 600-59/2016-31-(47/10) 71.005,00

pogodba o sofinanciranju programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 130-2/2018-4-(47/13) 925,00

pogodba o sofinanciranju programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 130-3/2018-4-(47/13) 804,00

pogodba o sofinanciranju programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 130-4/2018-4-(47/13) 745,00

pogodba o sofinanciranju programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 130-6/2018-4-(47/13) 246,00

pogodba o sofinanciranju programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 130-5/2018-4-(47/13) 202,00

pogodba o sofinanciranju programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 130-7/2018-4-(47/13) 428,00

pogodba o sofinanciranju programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 130-8/2018-4-(47/13) 684,00

pogodba o sofinanciranju programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 130-9/2018-4-(47/13) 425,00

pogodba o sofinanciranju programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 130-10/2018-4-(47/13) 541,00

dodatek številka 1 k pogodbi številka 610-34/2018-1-47/12 z dne 22.11.2018 12.02.2019 610-34/2018-4-47/12 32.666,00

dodatek številka 2 h koncesijski pogodbi o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti 16.01.2019 160-16/2009-25(47/15)

dodatek številka 1 k pogodbi številka 610-33/2018-1-47/12 z dne 22.11.2018 12.02.2019 610-33/2018-4-47/12 1.286.070,00

dodatek številka 1 k pogodbi številka 610-35/2018-1-47/12 z dne 22.11.2018 12.02.2019 610-35/2018-4-47/12 217.840,00

pogodbo številka 3340-19-187009 o financiranju pooblaščenega muzeja v letu 2019 31.01.2019 610-3/2019-2(47/12) 181.844,00

dodatek številka 1 h pogodbi za leto 2019 - zavetišče za brezdomce 18.02.2019 122-58/2018-4(47/04) 56.452,00

dodatek številka 1 h pogodbi za leto 2019 - razdelilnica hrane 18.02.2019 122-59/2018-5(47/04) 107.203,00

dodatek številka 3 h koncesijski pogodbi o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti 16.01.2019 160-9/2009-23(47/15)

dodatek številka 1 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 

številka 600-31/2018-5-(47/09,10) z dne 7.1.2019 25.02.2019 600-31/2018-11-(47/09,10) 316.500,00

pogodba o sofinanciranju programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 122-108/2018-4-(47/13) 291,00

pogodba o sofinanciranju programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 122-106/2018-4-(47/13) 405,00

pogodba o sofinanciranju programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 122-104/2018-4-(47/13) 851,00

pogodba o sofinanciranju programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2019 11.02.2019 122-103/2018-4-(47/13) 7.090,00



dodatek številka 1 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, 

številka 600-34/2018-5-(47/10) z dne 3.1.2019 25.02.2019 600-34/2018-9-(47/10) 224.614,00

dodatek številka 1 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, 

številka 600-30/2018-5-(47/09,10) z dne 8.1.2019 25.02.2019 600-30/2018-12-(47/09,10) 605.786,00

dodatek številka 3 h koncesijski pogodbi o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti 16.01.2019 160-18/2009-23(47/15)

služnostna pogodba za parcele: 79/1 (ID 987428) katastrska občina 2135 Drulovka, 74/27 (ID 

4353847) katastrska občina 2135 Drulovka, 562/11 (ID 6731627) katastrska občina 2135 Drulovka, 

85/1 (ID 3387432) katastrska občina 2135 Drulovka, 59/1 (ID 4562546) katastrska občina 2135 

Drulovka, 59/2 (ID 4562547) katastrska občina 2135 Drulovka, 84/2 (ID 2726528) katastrska občina 

2135 Drulovka, 56/1 (ID 1157537) katastrska občina 2135 Drulovka, 60/1 (ID 494531) katastrska 

občina 2135 Drulovka, 60/3 (ID 662501) katastrska občina 2135 Drulovka 27.02.2019 478-4/2019-2-41/32

služnostna pogodba za parcele: 74/27 (ID 4353847) katastrska občina 2135 Drulovka, 85/1 (ID 

3387432) katastrska občina 2135 Drulovka, 59/1 (ID 4562546) katastrska občina 2135 Drulovka, 59/2 

(ID 4562547) katastrska občina 2135 Drulovka, 84/2 (ID 2726528) katastrska občina 2135 Drulovka, 

56/1 (ID 1157537) katastrska občina 2135 Drulovka, 60/1 (ID 494531) katastrska občina 2135 

Drulovka, 60/3 (ID 662501) katastrska občina 2135 Drulovka 19.02.2019 478-4/2019-4-41/32 390,45

služnostna pogodba za parcele: 104/58 (ID 5353031) katastrska občina 2135 Drulovka, 74/27 (ID 

4353847) katastrska občina 2135 Drulovka, 79/1 (ID 987428) katastrska občina 2135 Drulovka, 74/27 

(ID 4353847) katastrska občina 2135 Drulovka, 562/2 (ID 2169233) katastrska občina Drulovka, 

583/47 (ID4164939) katastrska občina 2135 Drulovka, 562/11 (ID 6731627) katastrska občina 2135 

Drulovka, 19.02.2019 478-181/2012-5-41/32 400,16

služnostna pogodba za parcele: 41/10 (ID 1927683) katastrska občina 2131 Stražišče, 1259/4 (ID 

1833361) katastrska občina 2131 Stražišče, 22.03.2019 478-12/2019-2-41/32 676,37

pogodba za storitve gradbenega nadzora pri dozidavi in rekonstrukciji objekta "vrtec in Osnovna šola 

Simona Jenka - PŠ Center" 24.05.2019 430-8/2018-29-(42/14) 79.623,30

pogodba o ustanovitvi služnosti številka 35730 (FTTP za BP Jošt nad Kranjem) ki jo na podlagi 20. 

člena Zakona o elektronskih komunikacijah, v nadaljevanju: ZEKom-1 (Uradni list Republike 

Slovenije številka 109/2012 in spremembe) sklepajo: 06.03.2019 478-22/2019-2-41/32 1.430,04

pogodba za pridobivanje služnostnih in kupoprodajnih pogodb 13.05.2019 430-11/2019-9(42/18) 48.775,60

pogodba za gradnjo razbremenilnika RA 13 07.05.2019 354-55/2016-21-42/16 76.297,53

pogodba o tlakovanju poti na pokopališču Kranj in Besnica 13.03.2019 351-24/2019-5-(42/29) 48.574,79

pogodba o ureditvi poti in stopnic iz kanjona Kokre do Partizanske ceste 13.03.2019 351-91/2019-4-(42/29) 47.494,88

pogodba o izdelavi prometne študije za priključevanje območja Save in Iskre (Kranj Labore) na 

obstoječe cestno omrežje 28.05.2019 350-41/2018-10-(48/18) 21.179,20



pogodba za izvedbo "Monitoringa vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju 

centralne čistilne naprave Kranj v letu 2019" 23.05.2019 354-28/2017-310 16.330,31

dodatek številka 1/2019 k pogodbi o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni 

ravni na območju razvojne regije Gorenjske v bdobju 2014 - 2020 številka 1/2014 29.03.2019 15.000,00

pogodba o razveljavitvi pogodbe o sofinanciranju prireditev oziroma projektov v Mestni občini Kranj 

v letu 2019 številka 322-2/2019-3-46/03 z dne 13.2.2019 08.07.2019 322-2/2019-5-46/03 746,34

pogodba o dodelitvi državne pomoči de minimis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v 

starem Kranju v letih 2019 in 2020 10.06.2019 35280-29/2019-5-46/03 12.276,80

pogodba o dodelitvi državne pomoči de minimis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v 

starem Kranju v letih 2019 in 2020 19.06.2019 35280-28/2019-3-46/03 9.450,00

pogodba o dodelitvi državne pomoči de minimis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v 

starem Kranju v letih 2019 in 2020 10.06.2019 35280-24/2019-3-46/03 8.778,00

pogodba o dodelitvi državne pomoči de minimis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v 

starem Kranju v letih 2019 in 2020 26.06.2019 35280-30/2019-5-46/03 5.400,00

pogodba o dodelitvi državne pomoči de minimis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v 

starem Kranju v letih 2019 in 2020 26.06.2019 35280-18/2019-3-46/03 13.400,00

pogodba o dodelitvi državne pomoči de minimis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v 

starem Kranju v letih 2019 in 2020 01.07.2019 35280-31/2019-4-46/03 6.650,00

pogodba o dodelitvi pomoči za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 11.07.2019 302-1/2019-3-(46/04) 10.000,00

pogodba o dodelitvi pomoči za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 11.07.2019 302-4/2019-3-(46/04) 6.362,06

pogodba o dodelitvi pomoči za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 11.07.2019 302-3/2019-5-(46/04) 10.000,00

pogodba o dodelitvi pomoči za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 11.07.2019 302-2/2019-3-(46/04) 10.000,00

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.07.2019 330-136/2019-3-(46/04) 982,78

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 10.07.2019 330-131/2019-3-(46/04) 1.881,98

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 08.07.2019 330-119/2019-3-(46/04) 229,44

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 03.07.2019 330-18/2019-3-(46/04) 1.743,35

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 03.07.2019 330-13/2019-3-(46/04) 316,72

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 03.07.2019 330-85/2019-5-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 03.07.2019 330-6/2019-3-(46/04) 1.263,60

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 03.07.2019 330-133/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 03.07.2019 330-31/2019-3-(46/04) 194,53

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-60/2019-3-(46/04) 1.000,00

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 21.06.2019 330-74/2019-3-(46/04) 1.076,54

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 21.06.2019 330-82/2019-3-(46/04) 211,96

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 21.06.2019 330-134/2019-3-(46/04) 1.895,40



pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 27.06.2019 330-71/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 27.06.2019 330-45/2019-3-(46/04) 1.561,24

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 27.06.2019 330-125/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 21.06.2019 330-108/2019-5-(46/04) 316,83

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 21.06.2019 330-104/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-86/2019-3-(46/04) 729,73

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-127/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-42/2019-3-(46/04) 1.263,60

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-98/2019-3-(46/04) 1.598,09

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-96/2019-5-(46/04) 882,76

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-95/2019-3-(46/04) 669,23

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-115/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-73/2019-3-(46/04) 429,08

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-137/2019-3-(46/04) 1.263,60

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-99/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-112/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-9/2019-5-(46/04) 267,98

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-61/2019-3-(46/04) 1.425,97

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-102/2019-3-(46/04) 574,69

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-54/2019-3-(46/04) 1.289,41

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-55/2019-3-(46/04) 1.263,60

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-56/2019-3-(46/04) 1.030,27

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-37/2019-3-(46/04) 323,73

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-114/2019-3-(46/04) 861,54

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 19.06.2019 330-4/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 20.06.2019 330-17/2019-3-(46/04) 1.245,79

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 20.06.2019 330-128/2019-3-(46/04) 403,47

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 20.06.2019 330-120/2019-5-(46/04) 331,66

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 20.06.2019 330-111/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 20.06.2019 330-107/2019-3-(46/04) 273,47

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 20.06.2019 330-30/2019-3-(46/04) 1.263,60

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 20.06.2019 330-77/2019-3-(46/04) 1.582,68

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-5/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-7/2019-3-(46/04) 261,21

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-8/2019-3-(46/04) 1.895,40



pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 10.06.2019 330-10/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 07.06.2019 330-11/2019-3-(46/04) 1.666,48

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-12/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-14/2019-3-(46/04) 1.717,91

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-15/2019-3-(46/04) 1.645,98

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-16/2019-3-(46/04) 739,96

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-19/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-20/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-21/2019-3-(46/04) 1.145,58

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 07.06.2019 330-22/2019-3-(46/04) 1.452,63

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-23/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-24/2019-3-(46/04) 100,00

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-25/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-26/2019-3-(46/04) 373,01

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-27/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 10.06.2019 330-28/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-29/2019-3-(46/04) 723,13

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-32/2019-3-(46/04) 900,32

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-33/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-34/2019-3-(46/04) 305,89

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-35/2019-3-(46/04) 568,62

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-36/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-38/2019-3-(46/04) 1.000,00

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-39/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-40/2019-3-(46/04) 1.263,60

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-41/2019-3-(46/04) 1.263,60

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-43/2019-3-(46/04) 1.325,05

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-44/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-46/2019-3-(46/04) 553,71

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-47/2019-3-(46/04) 1.263,60

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-48/2019-3-(46/04) 999,63

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-49/2019-3-(46/04) 683,48

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-50/2019-3-(46/04) 1.800,63

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-51/2019-3-(46/04) 288,66

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-52/2019-3-(46/04) 1.634,77



pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-53/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-57/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-58/2019-3-(46/04) 1.305,65

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-59/2019-3-(46/04) 1.263,00

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-63/2019-3-(46/04) 1.393,14

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-62/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-64/2019-3-(46/04) 1.263,60

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-65/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-66/2019-3-(46/04) 310,45

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-67/2019-3-(46/04) 933,72

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-68/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 17.06.2019 330-69/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-70/2019-3-(46/04) 1.250,96

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-72/2019-3-(46/04) 763,13

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-75/2019-3-(46/04) 1.263,60

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-76/2019-3-(46/04) 1.188,57

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-78/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 14.06.2019 330-78/2019-3-(46/04) 613,35

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 14.06.2019 330-80/2019-3-(46/04) 384,05

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 14.06.2019 330-81/2019-3-(46/04) 227,44

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-83/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 17.06.2019 330-84/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 17.06.2019 330-87/2019-5-(46/04) 100,00

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-88/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 17.06.2019 330-89/2019-3-(46/04) 170,06

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 17.06.2019 330-90/2019-3-(46/04) 1.119,25

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 17.06.2019 330-91/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 17.06.2019 330-92/2019-3-(46/04) 1.263,60

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 17.06.2019 330-93/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-94/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 17.06.2019 330-97/2019-3-(46/04) 774,03

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-100/2019-5-(46/04) 1.161,88

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-101/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 11.06.2019 330-103/2019-3-(46/04) 701,30

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 17.06.2019 330-105/2019-3-(46/04) 463,45



pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-106/2019-3-(46/04) 248,52

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-109/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-110/2019-3-(46/04) 535,57

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-113/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-116/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-118/2019-3-(46/04) 1.710,44

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-121/2019-5-(46/04) 1.560,74

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 14.06.2019 330-122/2019-5-(46/04) 1.523,78

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-123/2019-3-(46/04) 761,34

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-129/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 17.06.2019 330-130/2019-3-(46/04) 406,25

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 13.06.2019 330-132/2019-3-(46/04) 1.895,40

pogodba o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 17.06.2019 330-117/2019-3-(46/04) 1.694,11

najemna pogodba za najem parcele številka 159/3 k.o. 2121 - Huje 21.06.2019 35280-26/2019-3-(41/33) 13,20

najemna pogodba za najem parcele številka 211/7 k.o. 2103 - Predoslje 05.07.2019 35280-39/2019-3-(41/33) 84,60

prodajna pogodba, parcelna številka 369/64 (ID6620581) k.o. 2121 Klanec 27.06.2019 478-108/2019-3-41/32 2.292,50

služnostna pogodba, parcelna številka 2900 (ID 1770502) k.o. 2132 - Bitnje 11.04.2019 478-45/2019-2-41/32

služnostna pogodba, parcelna številka 183/1 (ID2620542) k.o. 2098 Struževo, 185/7 (ID1779826) k.o. 

2098 Struževo, 186/3 (ID 2115708) k.o. 2098 Struževo, 184/1 (ID 5139152) k.o. 2098 Struževo, 187/4 

(ID 2620543) k.o. 2098 Struževo, 187/8 (ID 4803154) k.o. 2098 Struževo, 267/3 (ID 5930472) k.o. 

2098 Struževo, 170/9 (ID 6583060) k.o. 2098 Struževo, 170/8 (ID 6583061) k.o. 2097 Okroglo, 182/4 

(ID 2516518) k.o. 2097 Okroglo, 290/1 (ID 3133839) k.o. 2097 Okroglo, 184/6 (ID 1842079) k.o. 

2097 Okroglo, 184/3 (ID 666796) k.o. 2097 Okroglo, 184/5 (ID 1339125) k.o. 2097 Okroglo, 11.04.2019 478-44/2019-2-41/32

služnostna pogodba, parcelna številka 589/11 (ID 2653304) k.o. 2124 - Hrastje, 821 (ID 1309560) k.o. 

2124 - Hrastje,  809/1 (ID 1812275) k.o. 2124 - Hrastje, 809/4 (ID 5339170) k.o. 2124 - Hrastje, 

809/3 (ID 2485100) k.o. 2124 - Hrastje, 11.04.2019 478-42/2019-2-41/32

služnostna pogodba, parcelna številka 1182/72 (ID 2073867) k.o. 2085 - Babni vrt, 1155/1 (ID 

4889047) k.o. 2085 - Babni vrt, 1156 (ID 2201286) k.o. 2085 - Babni vrt, 08.04.2019 478-39/2019-2-41/32



služnostna pogodba, parcelna številka 669 (ID 3482095) k.o. 2105 - Britof, 668/2 (ID 2481688) k.o. 

2105 - Britof, 668/3 (ID 2145162) k.o. 2105 - Britof, 717 (ID 2706350) k.o. 2103 - Predoslje, 722 (ID 

4217801) k.o. 2103 - Predoslje, 717 (ID 2706350) k.o. 2103 - Predoslje,  719/2 (ID 6488818) k.o. 

2103 - Predoslje,  722 (ID 4217801) k.o. 2103 - Predoslje, 732/3 (ID 6926482) k.o. 2103 - Predoslje, 

304/1 (ID 899756) k.o. 2103 - Predoslje, 303/10 (ID 1571159) k.o. 2103 - Predoslje, 723 (ID 

4217802) k.o. 2103 - Predoslje, 724/1 (ID 5224223) k.o. 2103 - Predoslje, 107/7 (ID 1445774) k.o. 

2103 - Predoslje, 106/2 (ID 2292866) k.o. 2103 - Predoslje, 725 (ID 4721098) k.o. 2103 - Predoslje, 

713 (ID 2925790) k.o. 2103 - Predoslje, 726 (ID 3209770) k.o. 2103 - Predoslje, 721/2 (ID 1026492) 

k.o. 2103 - Predoslje, 727/1 (ID 3555527) k.o. 2103 - Predoslje, 9 (ID 5077180) k.o. 2103 - Predoslje, 

748 (ID 5056702) k.o. 2103 - Predoslje, 7/1 (ID 3240482) k.o. 2103 - Predoslje, 7/10 (ID 6593530) 

k.o. 2103 - Predoslje, 7/9 (ID 1057310) k.o. 2103 - Predoslje, 721/4 (ID 6593542) k.o. 2103 - 

Predoslje, 729 (ID 1204708) k.o. 2103 - Predoslje, 18.03.2019 478-28/2019-2-41/32

služnostna pogodba, parcelna številka 913/8 (ID 2960247) k.o. 2100 - Kranj 11.07.2019 478-93/2019-2-41/32 26,67

služnostna pogodba, parcelna številka 913/8 (ID 2960247) k.o. 2100 - Kranj 11.07.2019 478-93/2019-3-41/32 12,20

najemna pogodba, parcelna številka 980/5 k.o. 2100 - Kranj 18.04.2019 35280-9/2019-3-(41/33) 30,00

pogodba o oddaji v občasno uporabo, parcelna številka 966/3 k.o. 2100 Kranj 02.07.2019 35280-14/2019-2-(41/33) 18,00

prodajna pogodba , parcelna številka 924/50 (ID 6953285), k.o. 2131 Stražišče 17.07.2019 478-59/2018-7-41/32 3.749,67

pogodba o brezplačni odsvojitvi nepremičninskega premoženja, parcelna številka 1138/12, k.o. 2102 

Kokrica 20.05.2019

dodatek številka 1 k pogodbi številka 350-187/2017-8-48/17 z dne 27.11.2017 o izdelavi hidrologije in 

hidravličnih izračunov za izvedbo zadrževalnikov na Sorški reki in Žabnici 11.07.2019 350-187/2017-17-48/17 735,22

pogodba za dobavo in montažo igral na otroških igriščih v letu 2019 03.07.2019 430-7/2019-13(42/29) 61.585,05

okvirni sporazum za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Mestni občini Kranj 17.07.2019 600-23/2019-21-(47/10) 2.082.164,40

pogodba o sanaciji zidu na Hujah pod Fockovim travnikom 14.06.2019 351-233/2019-4-(42/29) 22.566,54

pogodba o ureditvi bus postaje v Zgornji Besnici pri Jazbecu 14.06.2019 351-85/2019-9-(42/29) 44.918,13

okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev 11.07.2019 430-9/2019-30-(41/33) 273.828,00

okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev 11.07.2019 430-9/2019-29-(41/33) 273.828,00

okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev 11.07.2019 430-9/2019-28-(41/33) 273.828,00

okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev 11.07.2019 430-9/2019-27-(41/33) 273.828,00

okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev 11.07.2019 430-9/2019-25-(41/33) 273.828,00

okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev 11.07.2019 430-9/2019-26-(41/33) 273.828,00

pogodba za vzdrževanje in nadgradnjo programa za vodenje finančnega poslovanja za obdobje 5 let 19.04.2019 430-57/2018-20-51/53 208.573,64

podjemna pogodba 100-12/2019-4-(48/01) 9,00

pogodba o izdelavi dgd in pzi dokumentacije za ureditev požarne varnosti ter posnetek obstoječega 

stanja objekta Osnovne šole Staneta Žagarja v Kranju 03.04.2019 351-147/2018-29-(42/24) 7.905,60



pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-195/2018-4-(47/13) 513,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-194/2018-4-(47/13) 5.992,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-193/2018-4-(47/13) 2.933,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-192/2018-4-(47/13) 207,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-191/2018-4-(47/13) 1.961,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-190/2018-4-(47/13) 1.476,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-189/2018-4-(47/13) 1.600,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-188/2018-4-(47/13) 2.567,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-187/2018-4-(47/13) 2.247,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-186/2018-4-(47/13) 2.026,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-185/2018-4-(47/13) 433,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-184/2018-4-(47/13) 1.121,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-183/2018-4-(47/13) 884,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-182/2018-4-(47/13) 6.129,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-181/2018-4-(47/13) 3.678,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-180/2018-6-(47/13) 2.830,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-179/2018-4-(47/13) 1.302,00



pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-178/2018-4-(47/13) 2.256,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-177/2018-4-(47/13) 2.104,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-176/2018-4-(47/13) 468,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-175/2018-4-(47/13) 2.043,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-174/2018-4-(47/13) 4.073,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-173/2018-4-(47/13) 4.796,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-172/2018-4-(47/13) 1.864,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-171/2018-4-(47/13) 953,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-170/2018-4-(47/13) 509,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-169/2018-4-(47/13) 4.592,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-168/2018-4-(47/13) 6.501,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-167/2018-4-(47/13) 646,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-166/2018-4-(47/13) 816,00

pogodba o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 

Kranj v letu 2019 08.03.2019 600-165/2018-4-(47/13) 317,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program A 13.03.2019 122-93/2018-4-(47/04) 1.000,00

pogodba za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2019 - program Č 13.03.2019 122-78/2018-5-(47/04) 3.195,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-50/2018-4-(47/12) 13.03.2019 610-50/2018-4-(47/12) 1.316,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-51/2018-4-(47/12) 13.03.2019 610-51/2018-4-(47/12) 8.636,00



pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-52/2018-4-(47/12) 13.03.2019 610-52/2018-4-(47/12) 564,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-59/2018-4-(47/12) 13.03.2019 610-59/2018-4-(47/12) 9.140,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-63/2018-4-(47/12) 13.03.2019 610-63/2018-4-(47/12) 1.500,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-84/2018-4-(47/12) 13.03.2019 610-84/2018-4-(47/12) 2.162,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-77/2018-4-(47/12) 13.03.2019 610-77/2018-4-(47/12) 22.500,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-47/2018-4-(47/12) 13.03.2019 610-47/2018-4-(47/12) 5.000,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-39/2018-6-(47/12) 13.03.2019 610-39/2018-6-(47/12) 1.500,00

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 13.03.2019 671-64/2018-3-(47/06) 4.076,59

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 13.03.2019 671-49/2018-3-(47/06) 7.743,48

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 13.03.2019 671-39/2018-3-(47/06) 721,95

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 13.03.2019 671-44/2018-3-(47/06) 1.642,49

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 13.03.2019 671-29/2018-5-(47/06) 28.842,28

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 13.03.2019 671-62/2018-3-(47/06) 16.316,94

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 14.03.2019 671-24/2018-3-(47/06) 7.016,26

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 14.03.2019 671-26/2018-3-(47/06) 529,94

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 14.03.2019 671-68/2018-3-(47/06) 482,96

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 14.03.2019 671-67/2018-3-(47/06) 1.399,12

dodatek številka 1 k pogodbi o zagostavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, 

številka 600-32/2018-5-(47/09,10) z dne 7.1.2019 25.02.2019 600-32/2018-10-(47/09,10) 306.000,00

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 14.03.2019 671-40/2018-7-(47/06) 31.553,57

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-80/2018-4-(47/12) 18.03.2019 610-80/2018-4-(47/12) 6.008,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-94/2018-4-(47/12) 18.03.2019 610-94/2018-4-(47/12) 1.880,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-73/2018-4-(47/12) 18.03.2019 610-73/2018-4-(47/12) 4.540,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-40/2018-4-(47/12) 18.03.2019 610-40/2018-4-(47/12) 1.500,00



pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-76/2018-4-(47/12) 18.03.2019 610-76/2018-4-(47/12) 10.990,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-89/2018-4-(47/12) 18.03.2019 610-89/2018-4-(47/12) 500,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-75/2018-4-(47/12) 18.03.2019 610-75/2018-4-(47/12) 7.012,00

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 20.03.2019 671-33/2018-3-(47/06) 3.914,80

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-46/2018-4-(47/12) 21.03.2019 610-46/2018-4-(47/12) 900,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-69/2018-4-(47/12) 21.03.2019 610-69/2018-4-(47/12) 3.664,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-96/2018-4-(47/12) 21.03.2019 610-96/2018-4-(47/12) 1.000,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-85/2018-4-(47/12) 21.03.2019 610-85/2018-4-(47/12) 4.132,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-62/2018-4-(47/12) 21.03.2019 610-62/2018-4-(47/12) 2.250,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-97/2018-4-(47/12) 21.03.2019 610-97/2018-4-(47/12) 1.500,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-58/2018-4-(47/12) 21.03.2019 610-58/2018-4-(47/12) 12.500,00

dodatek številka 1 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, 

številka 671-15/2018-2-47/06 z dne 11.12.2018 18.03.2019 671-15/2018-5-47/06 27.760,00

pogodba o sofinanciranju programa za predšolske otroke iz javnih sredstev 13.03.2019 602-22/2019-4-(47/09)

pogodba o upravljanju stvarnega premozenja - nepremično premoženje: številka stavbe 1821, delov 

stavbe na naslovu Gregorčičeva 1 in sicer 8, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 35, 41, 52, 46, 55, 57, 

61, 62, 63, 64, 65, 68, 78, 87, 88, 89, 90, 102, 104 in 105, katastrska občina 2100 Kranj 22.03.2019 610-8/2018-2-47/12 7.187.093,90

dodatek številka 2 h koncesijski pogodbi o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti 16.01.2019 160-5/2009-24-(47/15)

dodatek številka 2 h koncesijski pogodbi o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti 16.01.2019 160-7/2009-26-(47/15)

dodatek številka 2 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, 

številka 600-32/2018-5-(47/09,10) z dne 7.1.2019 02.04.2019 600-32/2018-12-(47/09,10) 378.688,00

dodatek številka 2 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, 

številka 602-46/2018-21-(47/09) z dne 17.12.2018 02.04.2019 602-46/2018-34-(47/09) 378.688,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-82/2018-4-(47/12) 05.04.2019 610-82/2018-4-(47/12) 1.500,00



pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-44/2018-4-(47/12) 05.04.2019 610-44/2018-4-(47/12) 2.500,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-56/2018-6-(47/12) 05.04.2019 610-56/2018-6-(47/12) 7.400,00

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-45/2018-4-(47/12) 05.04.2019 610-45/2018-4-(47/12) 2.004,00

dodatek številka 1 k pogodbi o upravljanju premoženja v prostorih na naslovu Sejmišče 4 in Škrlovec 2 03.04.2019 478-110/2017-10-(47/04)

dodatek številka 2 k pogodbi številka 610-33/2018-1-47/12 z dne 22.11.2018 08.04.2019 610-33/2018-7-47/12 51.550,00

dodatek številka 2 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, 

številka 600-30/2018-5-(47/09,10) z dne 8.1.2019 15.04.2019 600-30/2018-14-(47/09,10) 602.511,00

pogodba o sofinanciranju vrtca 08.04.2019 602-31/2019-10-(47/09)

pogodba o upravljanju premičnega in nepremičnega premoženja, katastrska občina 2122 Huje, parcela 

številka 190/2 (ID 3019587) in stavba na naslovu Ulica Tončka Dežmana 1, številka stavbe 497, 

Številka dela stavbe 1, premično premoženje, opremo oziroma osnovna sredstva in drobni inventar v 

nepremičninah iz evidence - poslovne knjige 17.04.2019 478-139/2017-4-(47/10) 2.403.980,56

sporazum o razvezi Pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje številka 478-44/2009-3-(47/02) z dne 

23.3.2009 17.04.2019 478-139/2017-2-(47/10)

sporazum o razveljavitvi Najemne pogodbe številka 371-337/2012-2-(46/07) z dne 1.7.2013 14.05.2019 371-337/2012-4-(46/27)

pogodba o izdelavi dgd in pzi dokumentacije za dozidavo vrtca Kokrica 13.05.2019 351-1/2019-9-(42/24) 18.544,00

pogodba o sofinanciranju dejavnosti Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja varna hiša 

Gorenjske in sicer Materinski dom za leto 2019 20.03.2019 122-105/2017-18-(47/04) 21.256,00

dodatek številka 1 k pogodbi za izgradnjo komunalne infrastrukture Britof - Predoslje in Mlaka pri 

Kranju 30.04.2019 430-2/2019-22-(42/14) 1.276.434,65

pogodba za operativno podporo pri obdelavi podatkov za odmero NUSZ v Mestni občini Kranj 30.04.2019 422-8/2019-4-(48/04) 23.167,80

pogodba o izvajanju zdravstvenih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu 03.05.2019 102-01/2007-47-(41/40) 25.000,00

pogodba o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju Mestne občine Kranj v letu 2019 09.05.2019 340-1/2019-3-(46/27) 39.722,16

pogodba o oddaji v občasno uporabo, zemljišče, parcelna številka 966/3, katastrska občina 2100 Kranj 23.04.2019 35280-10/2019-2-(41/33) 9,00

pogodba o oddaji v občasno uporabo, zemljišče, parcelna številka 966/3, katastrska občina 2100 Kranj 10.04.2019 35280-21/2019-2-(41/33) 225,00

pogodba o oddaji v občasno uporabo, zemljišče, parcelna številka 966/3, katastrska občina 2100 Kranj 23.04.2019 35280-25/2019-2-(41/33) 33,00

pogodba o oškodnini za zemljišče, parcelna številka 558/15, katastrska občina 2136 Breg ob Savi 03.04.2019 478-43/2019-2-41/33 320,00

prodajna pogodba, prodaja rabljene opreme 24.04.2019 478-32/2019-3-(51/52) 189,42



pogodba o izvedbi storitev svetovanja 10.06.2019 430-19/2019-(52/05) 19.900,00

pogodba za ureditev hladilnice na Osnovni šoli Jakoba Aljaža za sklop številka 2 - dobava in montaža 

tehnološke opreme za ureditev hladilnice 27.08.2019 351-241/2019-10-(42/24) 33.662,63

pogodba za ureditev hladilnice na Osnovni šoli Jakoba Aljaža za sklop številka 1 - gradbena dela za 

ureditev hladilnice 28.08.2019 351-241/2019-9-(42/24) 4.662,84

pogodba o izobraževanju ob delu 13.08.2019 100-15/2017-53-(41/25) 5.836,00

dodatek številka 3 k pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije za nrp 40700015 - Vrtec Čira Čara 

("s pridobitvijo vseh dovoljenj") 05.08.2019 351-0309/2007-174-(42/14) 29.707,20

pogodba o izdelavi dgd dokumentacije in geodetskega posnetka - legalizacija osnovnošolskega objekta 

(mansarda) PŠ Kokrica 17.07.2019 351-147/2018-36-(42/24) 5.100,00

pogodba o dobavi opreme za pomivalnico jedilne posode - Osnovna šola Staneta Žagarja v Kranju 31.07.2019 351-147/2018-41-(42/24) 872,72

pogodba za izdelavo projektne dokumentacije dgd in pzi "Komunalna ureditev naselja Hrastje" 16.08.2019 354-67/2017-56-(42/16) 71.736,00

pogodba številka: C3330-19-406097 o zagotavljanju sredstev za sofinanciranje investicije v izgradnjo 

razsvetljave nepokrite športne površine 09.08.2019 457.600,00

pogodba za deveto naročilo na podlagi okvirnega sporazuma za nadgradnjo sistema za isposojo koles 

KR-S-KOLESOM 05.04.2019 430-8/2017-80-46/20 141.111,13

pogodba o sofinanciranju prireditev oziroma projektov v Mestni občini Kranj v letu 2019 31.01.2019 322-1/2019-4-46/03 4.369,00

pogodba o sofinanciranju prireditev oziroma projektov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.02.2019 322-11/2018-9-46/03 8.740,00

pogodba o sofinanciranju prireditev oziroma projektov v Mestni občini Kranj v letu 2019 06.02.2019 322-9/2018-9-46/03 30.800,00

pogodba za usposabljanje in nakup opreme v letu 2019 16.01.2019 846-17/2018-1-51/61 4.250,00

pogodba za usposabljanje in nakup opreme v letu 2019 16.01.2019 846-18/2018-1-51/61 3.800,00

pogodba za usposabljanje in nakup opreme v letu 2019 16.01.2019 846-14/2018-1-51/61 4.250,00

pogodba za usposabljanje in nakup opreme v letu 2019 16.01.2019 846-11/2018-1-51/61 4.250,00

pogodba za usposabljanje in nakup opreme v letu 2019 16.01.2019 846-12/2018-1-51/61 7.700,00

pogodba za usposabljanje in nakup opreme v letu 2019 16.01.2019 846-16/2018-1-51/61 4.250,00

pogodba za usposabljanje in nakup opreme v letu 2019 16.01.2019 846-13/2018-1-51/61 4.250,00

pogodba za usposabljanje in nakup opreme v letu 2019 16.01.2019 846-15/2018-1-51/61 4.250,00



najemno pogodbo, parcela 565/41, katastrska občina 2136 Breg ob Savi, parcela 79/1, katastrska 

občina 2135 Drulovka, parcela 1177/13, katastrska občina 2131 Stražišče, parcela932/22, katastrska 

občina 2131 Stražišče, parcela 204/12, katastrska občina 2121 Klanec, parcela 60/0, katastrska občina 

2100 Kranj, parcela 882/11, katastrska občina 2100 Kranj, parcela 893/5, katastrska občina 2100 

Kranj, parcela 930/2, katastrska občina 2100 Kranj, parcela 943/1, katastrska občina 2100 Kranj, 

parcela 914/27, katastrska občina 2100 Kranj, parcela 201/0, katastrska občina 2122 Huje, parcela 

182/31, katastrska občina 2122 Huje, parcela 158/0, katastrska občina 2122 Huje, parcela 260/7, 

katastrska občina 2121 Klanec, parcela 526/72, katastrska občina 2101 Rupa, parcela 153/1, katastrska 

občina 2123 Čirče, parcela 36/1, katastrska občina 2103 Predoslje, parcela 1655/5, katastrska občina 

2132 Bitnje 31.01.2019 35280-97/2018-4-(41/33) 448,50

mandatna pogodba 23.01.2019 110-84/2018-2-(46/04)

služnostna pogodba, parcela 919/1 (ID 6797538), katastrska občina 2128 Zgornja Besnica, parcela 

398/8 (ID 123461), katastrska občina 2128 Zgornja Besnica, parcela 916/1 (ID 3941357), katastrska 

občina 2128 Zgornja Besnica 16.07.2019 478-96/2019-2-41/32

služnostna pogodba, parcela 543/2 (ID 1424570), katastrska občina 2122 Huje, parcela 60/4 (ID 

1870488), katastrska občina 2122 Huje, parcela 40/3 (ID 1077371), katastrska občina 2122 Huje, 

parcela 265 (ID 1822818), katastrska občina 2122 Huje, 16.07.2019 478-97/2019-2-41/32

dodatek številka 2 k pogodbi o najemu infrastrukture in izvajanju izbirne gospodarske javne službe 

upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč 31.07.2019 371-35/2013-22-46/07 3.441,29

aneks številka 1 k pogodbi številka C2711-18-033307 o sofinanciranju operacije "Nadgradnja in razvoj 

preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih 

skupnostih" - sklop 2 06.08.2019 351-95/2018-24-42/24 300.000,00

pogodba o izvajanju strokovnega nadzora nad izvajanjem del v okviru javne razsvetljave v letu 2019 v 

Mestni občini Kranj 06.02.2019 430-1/2019-4-(46/20) 19.992,00

pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 08.01.2019 600-30/2018-5-(47/09,10) 710.848,00

pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 07.01.2019 600-31/2018-5-(47/09,10) 676.892,00

pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 07.01.2019 600-32/2018-5-(47/09,10) 1.123.754,00

pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 07.01.2019 600-38/2018-7-(47/10) 65.183,00

pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 07.01.2019 600-33/2018-5-(47/10) 188.187,00

pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 07.01.2019 600-37/2018-6-(47/09,10) 193.511,00

pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 07.01.2019 600-34/2018-5-(47/10) 242.984,00

pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 09.01.2019 600-28/2018-5-(47/09,10) 295.865,00

pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 09.01.2019 600-29/2018-5-(47/09,10) 261.019,00

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 7.2.2017, številka 

671-14/2017-3-47/06 15.01.2019 671-29/2018-3-47/06 16.077,36



dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 3.2.2017, številka 

671-15/2017-3-47/06 15.01.2019 671-30/2018-3-47/06 16.077,36

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 10.2.2017, številka 

671-28/2017-3-47/06 15.01.2019 671-43/2018-3-47/06 17.980,08

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 7.2.2017, številka 

671-46/2017-3-47/06 15.01.2019 671-61/2018-3-47/06 16.077,36

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 10.2.2017, številka 

671-17/2017-3-47/06 15.01.2019 671-32/2018-3-47/06 16.077,36

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 28.2.2017, številka 

671-9/2017-3-47/06 15.01.2019 671-25/2018-3-47/06 17.980,08

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 4.2.2017, številka 

671-19/2017-3-47/06 15.01.2019 671-34/2018-3-47/06 17.980,08

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 7.2.2017, številka 

671-6/2017-3-47/06 15.01.2019 671-22/2018-3-47/06 17.980,08

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 7.2.2017, številka 

671-12/2017-3-47/06 15.01.2019 671-27/2018-3-47/06 16.077,36

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 3.2.2017, številka 

671-21/2017-3-47/06 16.01.2019 671-36/2018-3-47/06 17.980,08

pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 07.01.2019 600-35/2018-5-(47/10) 150.358,00

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 7.2.2017, številka 

671-30/2017-3-47/06 15.01.2019 671-45/2018-3-47/06 17.980,08

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 2.2.2017, številka 

671-25/2017-4-47/06 16.01.2019 671-40/2018-5-47/06 16.077,36

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 2.2.2017, številka 

671-25/2017-5-47/06 16.01.2019 671-40/2018-4-47/06 17.980,08

pogodba o programskem upravljanju stolpa Pungert 17.01.2019 610-27/2018-20-(47/12) 324.000,00

dodatek številka 2 k pogodbi o sofinanciranju strokovnega trenerskega dela z dne 3.2.2017, številka 

671-1/2017-3-47/06 15.01.2019 671-18/2018-3-47/06 17.980,08

dodatek številka 3 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, 

številka 600-62/2016-19-(47/09,10) z dne 4.1.2018 16.01.2019 600-62/2016-38-(47/09) 415.001,00

dodatek številka 4 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, 

številka 600-66/2016-23-(47/09,10) z dne 4.1.2018 17.01.2019 600-66/2016-41-(47/10) 2.560,00

dodatek številka 3 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, 

številka 600-65/2016-25-(47/09,10) z dne 4.1.2018 16.01.2019 600-65/2016-47-(47/10) 1.440,00



dodatek številka 1 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, 

številka 600-61/2016-14-(47/10) z dne 3.1.2018 16.01.2019 600-61/2016-24-(47/10) 26.527,00

dodatek številka 1 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, 

številka 600-57/2016-13-(47/10) z dne 8.1.2018 16.01.2019 600-57/2016-25-(47/10) 33.387,00

dodatek številka 1 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, 

številka 600-56/2016-14-(47/10) z dne 4.1.2018 16.01.2019 600-56/2016-28-(47/10) 9.358,00

dodatek številka d h koncesijski pogodbi o izvajanju zobozdravstvenih dejavnosti 21.01.2019 160-6/2009-25-(47/15)

dodatek številka 4 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, 

številka 600-63/2016-35-(47/09,10) z dne 3.1.2018 21.01.2019 600-63/2016-56-(47/10) 42.258,00

dodatek številka 5 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, 

številka 600-64/2016-22-(47/09,10) z dne 3.1.2018 21.01.2019 600-64/2016-46-(47/10) 2.160,00

prodajna pogodba 10.01.2019 478-175/2018-5-(51/52) 112,60

prodajna pogodba 10.01.2019 478-175/2018-4-(51/52) 136,00

dodatek številka 1 k pogodbi številka 330-38/2018-5-(46/04) z dne 22.5.2018 17.01.2019 330-38/2018-7-(46/04) 95,77

pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za sanacijo 

odra v dvorani doma krajevne skupnosti Kokrica 18.01.2019 351-347/2017-17-(42/25) 2.135,00

dodatek številka 2 k pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje za obnovo  doma 

krajevne skupnosti Kokrica, številka 351-347/2017-11-(42/25) 18.01.2019 351-347/2017-16-(42/25) 2.135,00

pogodba o sofinanciranju programa osnovne šole, ki ga izvaja Waldorfska šola Ljubljana, območna 

enota Gorenjska 15.02.2019 600-5/2019-3-(47/10) 2.900,00

pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 21.01.2019 600-36/2018-5-(47/10) 54.944,00

dodatek številka 1 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, 

številka 600-58/2016-17-(47/10) z dne 3.1.2018 21.01.2019 600-58/2016-30-(47/10) 11.680,00

dodatek številka 1 h koncesijski pogodbi o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti 21.01.2019 160-15/2009-19-(47/15)

dodatek številka 2 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, 

številka 600-60/2016-15-(47/10) z dne 11.1.2018 21.01.2019 600-60/2016-27-(47/10) 52.284,00

dodatek številka 1 h koncesijski pogodbi o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti v prostorih na 

naslovu Vrečkova 3 v Kranju 23.01.2019 160-12/2009-21-(47/15)

dodatek številka 4 h koncesijski pogodbi o izvajanju šolske medicine 21.01.2019 160-32/2009-65-(47/15)

dodatek številka 1 h koncesijski pogodbi o izvajanju patronaže in zdravstvene nege 16.01.2019 160-26/2009-18-(47/15)

dodatek številka 1 h koncesijski pogodbi o izvajanju patronaže in zdravstvene nege 24.01.2019 160-24/2009-18-(47/15)

pogodba o sofinanciranju za leto 2019 30.01.2019 410-6/2019-4-(47/13) 30.000,00

dodatek številka 2 h koncesijski pogodbi o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti 28.01.2019 160-4/2009-21-(47/15)

mandatna pogodba 23.01.2019 330-1/2019-3-(46/04)

mandatna pogodba 23.01.2019 330-1/2019-2-(46/04)



pogodba za izgradnjo komunalne infrastrukture Britof - Predoslje in Mlaka pri Kranju, za sklop 

številka 1 - Britof - Predoslje 05.02.2019 430-2/2019-1-(42/14) 11.956.215,76

aneks številka 2431-18-001286/1, rekonstrukcija križišča Zgornje Bitnje na regionalni cesti R1-

210/1109 Kranj - Škofja Loka v kilometru 1+390 z lokalno cesto 29.07.2019 92.763,08

pogodba o občasni uporabi prostorov 30.08.2019 351-348/2017-115-(42/25)

okvirni sporazum za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Mestni občini Kranj 17.07.2019 600-23/2019-23-(47/10) 187.036,95

dodatek številka 3 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, 

številka 600-30/2018-5-(47/09,10) z dne 8.1.2019 31.07.2019 600-30/2018-21-(47/09) 3.500,00

dodatek številka 1 k pogodbi številka 610-75/2018-4-(47/12) z dne 18.3.2019 15.07.2019 610-75/2018-6-(47/12)

dodatek številka 4 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, 

številka 600-30/2018-5-(47/09,10) z dne 8.1.2019 14.08.2019 600-30/2018-24-(47/09) 626.362,00

najemna pogodba , poslovni prostor, stavba številka 761, Glavni trg 1, 4000 Kranj 05.08.2019 671-9/2019-3-47/06 500,00

dodatek številka 1 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskega omrežja 

Mestne občine Kranj, ukrep: K21 - Šuceva ulica 28.08.2019 430-15/2018-69-(42/31)

dodatek številka 1 k pogodbi za dozidavo in rekonstrukcijo objekta "vrtec in Osnovna šola Simona 

Jenka - podružnična šola Center" 19.08.2019 430-5/2019-34-(42/14) 396.758,98

pogodba za izgradnjo komunalne infrastrukture Britof - Predoslje in Mlaka pri Kranju, za sklop 

številka 2 - Mlaka pri Kranju 23.08.2019 430-3/2019-1-(42/14) 4.646.502,64

pogodba o priključitvi na distribucijski sistem številka 629364/Pog 22.08.2019 602-54/2019-12-(47/09) 857,81

aneks številka 1 k pogodbi o izvedbi nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v 

zdravstvenem domu Kranj, številka JN_21/2019 03.09.2019 351-95/2018-31-(42/24)

služnostna pogodba, parcelna številka 1283/1 (ID 3618774), 1283/2 (ID 2789170), 1174/13 (ID 

2442965), 1283/3 (ID 4961723) k.o. 2131 - Stražišče

prodajna pogodba, rabljena oprema 16.01.2019 478-182/2018-5-(51/52) 47,00

aneks številka 3 k pogodbi o brezplačni uporabi zemljišča številka 1.6.NEP-690/11 10.01.2019

prodajna pogodba, rabljena oprema 15.01.2019 478-178/2018-3-(51/52) 125,18

okvirni sporazum za nakup pisarniške računalniške opreme 28.08.2019 430-17/2019-19-(41/53) 218.900,00

okvirni sporazum za nakup pisarniške računalniške opreme 28.08.2019 430-17/2019-19-(41/53) 218.900,00

pogodba o oškodnini za zemljišče, parcelna številka 793/6, katastrska občina 2120 Primskovo 06.06.2019 478-69/2019-3-41/33 3.860,39

najemna pogodba, parcelna številka 967 k.o. 2100 - Kranj 20.08.2019 35280-37/2019-3-41/33 18,40

pogodba o oddaji v občasno uporabo, parcelna številka 287/1 k.o. 2100 - Kranj 10.09.2019 35280-52/2019-2-(41/33) 23,00

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - 

osnovne šole 08.07.2019 122-41/2019-3-(47/04) 413,33

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - srednje 

šole 08.07.2019 122-28/2019-3-(47/04) 2.080,80



pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - vrtci 08.07.2019 122-32/2019-3-(47/04) 100,00

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - 

osnovne šole 08.07.2019 122-33/2019-3-(47/04) 1.101,31

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - srednje 

šole 08.07.2019 122-31/2019-3-(47/04) 778,43

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - vrtci 08.07.2019 122-44/2019-3-(47/04) 100,00

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - 

osnovne šole 08.07.2019 122-34/2019-3-(47/04) 764,00

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - 

osnovne šole 08.07.2019 122-43/2019-3-(47/04) 1.640,00

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - srednje 

šole 08.07.2019 122-42/2019-3-(47/04) 834,08

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - vrtci 08.07.2019 122-40/2019-3-(47/04) 290,00

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - 

osnovne šole 08.07.2019 122-37/2019-3-(47/04) 1.056,09

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - 

osnovne šole 08.07.2019 122-29/2019-3-(47/04) 327,20

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - 

osnovne šole 08.07.2019 122-27/2019-3-(47/04) 680,00

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - vrtci 08.07.2019 122-26/2019-3-(47/04) 400,00

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - vrtci 08.07.2019 122-39/2019-3-(47/04) 100,00

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - 

osnovne šole 08.07.2019 122-38/2019-3-(47/04) 608,00

pogodba o izvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 2019/2020 - 

osnovne šole 08.07.2019 122-36/2019-3-(47/04) 826,76

pogodba o sofinanciranju 10.07.2019 602-57/2019-9-(47/09)

dodatek številka 3 k pogodbi številka 610-35/2018-1-47/12 z dne 22.11.2018 11.07.2019 610-35/2018-12-47/12 225.840,00

pogodba o oddaji v občasno uporabo, parcelna številka 966/3 k.o. 2100 - Kranj 31.07.2019 35280-48/2019-2-(41/33) 30,00

služnostna pogodba, parcela 1227/16 (ID 973235), katastrska občina 2131 Stražišče, parcela 253/1 (ID 

3345315), katastrska občina 2131 Stražišče, parcela 1227/11 (ID 1141327), katastrska občina 2131 

Stražišče 11.09.2019 478-71/2019-2-41/32 847,88

dodatek številka 2 k pogodbi za dozidavo in rekonstrukcijo objekta "vrtec in osnovna šola Simona 

Jenka - podružnična šola Center" 14.09.2019 430-5/2019-40-(42/14) 396.758,98

pogodba o sofinanciranju programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2019 21.05.2019 122-105/2018-6-(47/13) 4.572,00



najemna pogodba, 148/6 (ID 1109780), 47/100, 148/7 (ID 4164749), katastrska občina 2139 Mavčiče 15.05.2019 602-85/2018-44-(47/09) 1.352,89

pogodba o letovanju osnovnošolskih otrok iz Mestne občine Kranj s socialno in zdravstveno indikacijo 

med poletnimi počitnicami šolskega leta 2018/2019 14.05.2019 600-13/2019-10-(47/10) 4.772,40

aneks številka 1 k pogodbi številka 3340-19-187009 o financiranju pooblaščenega muzeja v letu 2019 14.05.2019 610-3/2019-3-(47/12) 68.732,00

pogodba o letovanju osnovnošolskih otrok iz Mestne občine Kranj s socialno in zdravstveno indikacijo 

med poletnimi počitnicami šolskega leta 2018/2019 13.05.2019 600-13/2019-12-(47/10) 32.513,00

dodatek številka 3h koncesijski pogodbi o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti 15.04.2019 160-14/2019-24-(47/15)

pogodba o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2019 10.05.2019 671-35/2018-3-(47/06) 7.266,89

pogodba za gradnjo centra trajnostne mobilnosti (operacija: Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6) 28.05.2019 430-10/2019-13-(42/31) 616.182,59

pogodba o nadgradnji spletne strani www.kranj.si 30.05.2019 384-2/2019-1-(52/06) 13.361,75

pogodba številka 2430-18-180095 o sofinanciranju operacije "Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6" 08.01.2019 351-493/2017-90 2.192.460,94

aneks za leto 2019 k pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome po 

Sloveniji 06.02.2019 322-12/2016-6-46/03 1.500,00

gradbena pogodba številka 430-41/2018-21 "izgradnja kolesarske infrastrukture in centra trajnostne 

mobilnosti (operacija: kolesarske povezave v Kranju 1 - 6), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki", 

sklop 1 Gradnja kolesarske infrastrukture (povezave 1 - 6) 06.02.2019 430-41/2018-21-(42/31) 1.040.539,53

pogodba številka 430-46/2018-7 o izvajanju storitev informiranja in obveščanja javnosti v okviru 

projekta: Izgradnja kolesarske infrastrukture (povezave 1 - 6) in Centra trajnostne mobilnosti 01.02.2019 430-46/2018-7-(42/31) 20.916,90

pogodba številka 430-44/2018-11 o izvajanju storitev strokovnega nadzora na projektu: Izgradnja 

kolesarske infrastrukture (povezave 1 - 6) in Centra trajnostne mobilnosti, sklop 1 nadzor pri gradnji 

kolesarske infrastrukture (povezave 1 - 6) 31.01.2019 430-44/2018-11-(42/31) 13.908,00

pogodba številka 430-44/2018-12 o izvajanju storitev strokovnega nadzora na projektu: Izgradnja 

kolesarske infrastrukture (povezave 1 - 6) in Centra trajnostne mobilnosti, sklop 3 nadzor pri gradnji 

javne razsvetljave 31.01.2019 430-44/2018-12-(42/31) 3.080,50

aneks k pogodbi za osmo naročilo na podlagi okvirnega sporazuma za nadgradnjo sistema za isposojo 

koles kr-s-kolesom 01.02.2019 430-8/2017-46/28 197.152,21

pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, zemljišče 341/2, katastrska občina 2101 

Rupa 20.05.2019 3591/19-41/32

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-74/2018-6-(47/12) 23.05.2019 610-74/2018-6-(47/12) 2.256,00

dodatek številka 2 k pogodbi številka 610-35/2018-1-47/12 z dne 22.11.2018 10.05.2019 610-35/2018-8-47/12 12.688,00

pogodba o sofinanciranju programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2019 21.05.2019 122-107/2018-4-(47/13) 1.791,00

dodatek številka 2 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, 

številka 600-31/2018-5-(47/09,10) z dne 7.1.2019 03.06.2019 600-31/2018-15-(47/09,10) 384.337,00



pogodba za izdelavo projektne dokumentacije dgd, pzi in projektantski nadzor za projekt razsvetljava 

nogometnega igrišča in atletskega stadiona v Kranju 07.06.2019 351-166/2019-12-(42/14) 24.278,00

pogodba o oddaji v občasno uporabo, zemljišče, parcelna številka 287/1, katastrska občina 2100 Kranj 25.05.2019 35280-36/2019-2-(41/33) 18,00

služnostna pogodba, parcela 5/26 (ID 6362276), katastrska občina 2102 Kokrica 20.05.2019 478-25/2019-3-41/32

najemna pogodba, parcelna številka 966/3 k.o. 2100 - Kranj 16.05.2019 35280-27/2019-2-(41/33) 92,00

pogodba o oddaji v občasno uporabo, parcelna številka 287/1 k.o. 2100 - Kranj 15.04.2019 35280-22/2019-2-(41/33) 18,00

služnostna pogodba, parcela 175/11 (ID 4931538), katastrska občina 2098 Struževo 21.05.2019 478-65/2019-2-41/32 959,85

služnostna pogodba, parcela 559/15 (ID 1320109), katastrska občina 2136 Breg ob Savi, 559/46 (ID 

1355359), katastrska občina 2136 Breg ob Savi 29.04.2019 478-38/2019-2-41/32

dodatek številka 1 k pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo radijske bazne postaje 

mobilnega javnega radijskega omrežja, številka: 35280-17/2013-3-(48/09), z dne 18.7.2013, lokacija: 

KR074 Planina Kranj, parcela 190/4 (ID 3829207), katastrska občina 2122 Huje, 190/5 (ID 469246), 

katastrska občina 2122 Huje 30.05.2019 35280-17/2013-41/32

pogodba o brezplačni osvojitvi nepremičnega premoženja, zemljišče 887/72, 893/25, 899/4, 887/66, 

919/59, 914/28, 901/10, 902/5, 902/6, 902/7, 902/10, 902/12, 904/11, 904/13, 905/4 katastrska občina 

2100 Kranj 24.05.2019 478-55/2019-41/32

pogodba o opremljanju parcele: 63/3, 2715/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/12, 63/13, 63/14, 63/7 katastrska 

občina 2132 Bitnje 12.06.2019 351-42/2019-2-48/15 22.500,00

izjava k pogodbi o opremljanju številka 351-42/2019-2-48/15 14.05.2019 351-42/2019-3-48/15

pogodba o odškodnini, parcelna številka 2722/2, 2725/4, 2727/6, 528/3, 528/5 katastrska občina 2132 

Bitnje 29.05.2019 478-96/2018-13-41/32 2.365,75

prodajna pogodba , parcelna številka 171/6 (ID6953998), 172/1 (ID6954000), 171/7 (ID 6953999) 

katastrska občina 2130 Pševo 26.04.2019 478-34/2018-41/32 2.240,00

pogodba o oddaji v občasno uporabo, zemljišče 913/8 katastrska občina 2100 Kranj 30.05.2019 35280-35/2019-2-(41/33)

pogodba o oddaji v občasno uporabo, zemljišče 968/1 katastrska občina 2100 Kranj 03.06.2019 35280-32/2019-2-(41/33) 28,00

služnostna pogodba, parcelna številka 543/2 (ID 1424570) katastrska občina 2121 Klanec, 1538/3 (ID 

4123863), 1538/6 (ID 2622430) katastrska občina 2132 Bitnje, 563/78 (ID 522994) katastrska občina 

2135 Drulovka 14.06.2019 478-70/2019-2-41/32 807,78

služnostna pogodba, parcelna številka 1227/16 (ID 973235), 253/1 (ID 3345315), 1227/11 (ID 

1141327) katastrska občina 2131 Stražišče 14.06.2019 478-71/2019-2-41/32 847,88

pogodba za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2019 za sklop številka 5 18.06.2019 430-13/2019-12(42/35) 40.647,24

pogodba za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2019 za sklop številka 4 18.06.2019 430-13/2019-11(42/35) 36.289,12

pogodba za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2019 za sklop številka 3 18.06.2019 430-13/2019-10(42/35) 38.033,60

pogodba za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2019 za sklop številka 2 18.06.2019 430-13/2019-9(42/35) 58.945,14



pogodba za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2019 za sklop številka 1 18.06.2019 430-13/2019-8(42/35) 52.057,20

pogodba o izdelavi idejne rešitve prometne ureditve območja KR SA 4 12.06.2019 350-16/2018-15-(48/18) 10.858,00

donacijska pogodba, nakup umetniškega dela Zmaga Puharja, oljna slika dimenzije 300x172 cm 19.06.2019 406-45/2019-2-(51/54) 2.200,00

pogodba za dobavo in montažo notranje in tehnološke opreme za objekt "Vrtec in Osnovna šola 

Simona Jenka - Podružnična šola Center", ponovitev pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki; Za sklop 

številka 1: Notranja oprema za objekt Vrtec in Osnovna šola Simona Jenka - Podružnična šola Center 12.06.2019 430-6/2019-14-(42/14) 305.289,85

pogodba o sofinanciranju e-oskrbe 29.04.2019 122-14/2019-3-(47/04) 5,00

zemljiškoknjižno dovolilo, nepremičnina parcela 236/23 (ID 595076), 136/24 (ID 931336) katastrska 

občina 2123 Čirče 25.04.2019 478-59/2019-3-41/32 3.140,00

pogodba o brezplačnem prenosu nepremičnine 542/10 (ID 1187521) katastrska občina 2121 Klanec 25.04.2019 478-49/2019-2-41/32 670,00

pogodba za financiranje socialno varstvenih storitev 04.07.2019 122-24/2019-5-(47/04) 324,84

pogodba za financiranje socialno varstvenih storitev 04.07.2019 122-95/2016-16-(47/04) 471,82

Dodatek številka 1 h pogodbi oizvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 

2018/2019 - osnovne šole, številka 122-34/2018-3-(47/04), z dne 11.7.2018 19.06.2019 122-34/2018-6-(47/04)

Dodatek številka 1 h pogodbi oizvajanju preventivnih programov v Mestni občini Kranj v šolskem letu 

2018/2019 - osnovne šole, številka 122-34/2018-3-(47/04), z dne 11.7.2018 18.06.2019 122-34/2018-6-(47/04)

dodatek številka 2 h pogodbi za leto 2019 - zavetišče za brezdomce 17.06.2019 122-58/2018-10-(47/04)

pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, del stavbe 82 (ID 6309228), katastrska 

občina 2122 Huje 478-86/2019-2-(41/32)

pogodba o izdelavi idejne rešitve Kidričeve ceste 16.07.2019 350-26/2019-3-(48/18) 18.153,60

pogodba o zagotavljanju delovanja spletne strani Lytee 13.05.2019 384-1/2019-1-(52/06) 14.640,00

pogodba za izdelavo priojektne dokumentacije za ureditev kolesarskega omrežja Mestne občine Kranj, 

ukrep: K21 - Šuceva ulica 30.05.2019 430-15/2018-65-42/31 7.000,29

pogodba za dozidavo in rekonstrukcijo objekta "vrtec in osnovna šola Simona Jenka - podružnična šola 

center" 03.06.2019 430-5/2019-21-(42/14) 5.465.286,53

pogodba številka 430-44/2018-16 o izvajanju storitev strokovnega nadzora na pojektu: Izgradnja 

kolesarske infrastrukture (povezave 1 - 6) in Centra trajnostne mobilnosti, sklop 2: Nadzor pri gradnji 

Centra trajnostne mobilnosti 28.05.2019 430-44/2018-16-(42/31) 7.137,00

pogodba o dokončanju protihrupne ograje na območju centralne čistilne naprave Kranj in ureditvi 

sprehajalne poti ob reki Savi - Faza 1.a 24.09.2019 351-389/20198-4-(42/25) 45.944,28

pogodba o izvedbi nadstrešnice nad zunanjim hodnikom ter ostala sanacijska dela na strehi osnovne 

šole Predoslje 10.07.2019 351-147/2018-33-(42/24) 21.985,32

pogodba o odškodnini, parcelna številka793/6 katastrska občina 2120 Primskovo 06.06.2019 478-69/2019-3-41/33 3.860,39

prodajna pogodba, parcela 417/5 (ID 6872247) katastrska občina 2089 Tenetiše 08.07.2019 478-63/2019-4-41/32

prodajna pogodba, parcela 2725/5 (ID 6943769) katastrska občina 2132 Bitnje 29.05.2019 478-96/2019-12-41/32 3.527,91



pogodba o prenosu občinskih cest, parcelna številka 1723/2, 1723/3 katastrska občina 2134 Žabnica 11.02.2019 478-10/19-41/32

pogodba o prenosu kmetiski zemljišč in gozdov, zemljišče 93/88, 93/91, 93/93, 93/94, katastrska 

občina 2085 Babni vrt, 924/49, katastrska občina 2131 Stražišče, 269, 270, 274, katastrska občina 

2138 Praše 10.06.2019 478-83/2019-1-41/32

notarski zapisnik o izročitvi listine iz notarske hrambe, služnostna pogodba z dne 04.02.2015 28.06.2019

služnostna pogodba, parcela 1049/3 (ID 1456109), katastrska občina 2100 Kranj 11.04.2019 478-51/2019-2-41/32 36,60

služnostna pogodba, parcela 1049/3 (ID 1456109), katastrska občina 2100 Kranj 18.04.2019 478-50/2019-2-41/32

pogodba o izdelavi dgd in pzi projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za 

izgradnjo vrtca Bitnje (Biba) 17.06.2019 351-141/2019-10-(42/29) 21.838,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 26.03.2019 354-11/2019-2-46/05 200,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 30.03.2019 354-16/2019-2-46/05 200,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 29.03.2019 354-19/2019-2-46/05 600,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 29.03.2019 354-22/2019-2-46/05 8.200,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 29.03.2019 354-20/2019-2-46/05 600,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 28.03.2019 354-26/2019-2-46/05 200,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 29.03.2019 354-23/2019-2-46/05 200,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 26.03.2019 354-25/2019-2-46/05 200,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 28.03.2019 354-15/2019-2-46/05 200,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 28.03.2019 354-17/2019-2-46/05 200,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 29.03.2019 354-18/2019-2-46/05 600,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 28.03.2019 354-13/2019-2-46/05 200,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 28.03.2019 354-14/2019-2-46/05 600,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 27.03.2019 354-24/2019-2-46/05 200,00

pogodba o sofinanciranju sodelovanja pri izvedbi akcije "Očistimo Kranj 2019" 27.03.2019 354-27/2019-2-46/05 600,00

služnostna pogodba, parcela 512 (ID 4667774), 511 (ID 5171640), 510 (ID 637076), 5109/1 (ID 

3828474) katastrska občina 2137 Jama, 603 (ID 3955148), 602/4 (ID 6358664), 602/1 (ID 1099650), 

602/3 (ID 6358665) katastrska občina 2136 Breg ob Savi, 576 (ID 5192399), 574 (ID 3177789), 570 

(ID 2506202), 568/1 (ID 2841552), 564 (ID 2674340) katastrska občina 2135 Drulovka 08.01.2019 478-185/2018-2-41/32

služnostna pogodba, parcela 1124/7 (ID 3568639), 1124/1 (ID 3681730), 1124/16 (ID 2874340), 

1801/1 (ID 1362886), 1801/3 (ID 4670212), 1124/3 (ID 1697854), 1800/14 (ID 4667819), 1125/2 (ID 

4332093), 1125/1 (ID 3828512) katastrska občina 2102 Kokrica 14.01.2019 478-186/2018-2-41/32

služnostna pogodba, parcela 543/2 (ID 1424570), 1538/3 (ID 4123863), 1538/6 (ID 2622430) 

katastrska občina 2121 Klanec, 563/78 (ID 522994) katastrska občina 2135 Drulovka 14.06.2019 478-70/2019-2-41/32 807,78

služnostna pogodba, parcela 1227/16 (ID 973235), 253/1 (ID 3345315), 1227/11 (ID 1141327) 

katastrska občina 2131 Stražišče 14.06.2019 478-71/2019-2-41/32 847,88



služnostna pogodba, parcela 3029 (ID 2130899), 3030/2 (ID 6736697), 3032/2 (ID 2130900), 3076 

(ID 116294), 3080 (ID 2316943), 3031/1 (ID 2299386), 3038 (ID 4314702), 3077 (ID 3810937) 

katastrska občina 2134 Žabnica, 2809/2 (ID 781573), 2816/1 (ID 278309), 2814 (ID 110421), 2809/3 

(ID 278308), 2809/1 (ID 5315405), 2812 (ID 4644403), 2815/3 (ID 949947), 2798/2 (ID 781572), 

2806 (ID 278307), 2811 (ID 3637382), 2808 (ID 110420), 2807 (ID 1453685) katastrska občina 2132 

Bitnje, 1239 (ID 1277479), 471/10 (ID 6556207), 1238/3 (ID 6486045), 1243/3 (ID 6486047), 1243/1 

(ID 6486046) katastrska občina 2131 Stražišče 03.07.2019 478-33/2019-2-41/32 51.684,32

sporazum o neodplačanem prenosu stavbne pravice, stavbna pravica 2121-9013 (katastrska občina 

2121 Klanec, stavbna pravica 9013) 13.06.2019 478-104/2017-41/32

pogodba številka 351-166/2019-42-(42/14) o izvajanju storitev strokovnega nadzora na projektu: 

Novogradnja objekta za razsvetljavo nogometnega igrišča in stadiona 10.10.2019 351-166/2019-42-(42/14) 18.788,00

pogodba za obnovo elektroinštalacij in ureditev inštalacij za javljanje požara v domu krajevne 

skupnosti Kokrica 01.10.2019 351-347/2017-25-(42/25) 40.742,63

dodatek številka 1 k pogodbi o dodelitvi državnih pomoči de minimis za sofinanciranje najemnin 

poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019, številka 35280-67/2018-5-46/03 z dne 

23.10.2018 28.09.2019 35280-67/2018-9-46/03

aneks številka 2 k pogodbi o izvedbi nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v 

zdravstvenem domu Kranj, številka JN_21/2019 11.09.2019 351-95/2018-40-(42/24)

pogodba o dobavi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin 07.10.2019 430-24/2019-11-(51/54) 899.940,32

in house pogodba o investicijskem vzdrževanju strojne opreme za vstop v staro mestno jedro 23.09.2019 371-35/2013-24-46/27 18.297,56

pogodba o sofinanciranju programa za predšolske otroke iz javnih sredstev 12.09.2019 602-90/2019-2-(47/09)

dodatek številka 3 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, 

številka 600-32/2018-5-(47/09,10) z dne 7.1.2019 17.09.2019 600-32/2018-16-(47/09,10) 337.719,00

pogodba o sofinanciranju programa za predšolske otroke iz javnih sredstev 09.09.2019 602-91/2019-2-(47/09)

pogodba o sofinanciranju programa za predšolske otroke iz javnih sredstev 23.09.2019 602-101/2019-2-(47/09)

dodatek številka 3 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, 

številka 602-46/2018-21-(47/09) z dne 17.12.2018 25.09.2019 602-46/2018-45-(47/09) 5.916.875,00

pogodba o sofinanciranju programa za predšolske otroke iz javnih sredstev 27.09.2019 602-111/2019-2-(47/09)

pogodba o sofinanciranju programa za predšolske otroke iz javnih sredstev 26.09.2019 602-103/2019-2-(47/09)

služnostna pogodba, zemljišče 368/7 (ID 3336084) katastrska občina 2087 Golnik 03.10.2019 602-30/2019-27-(41/32)

dodatek številka 1 k pogodbi za gradnjo centra trajnostne mobilnosti (operacija: Kolesarske povezave 

v Kranju 1 - 6) 03.10.2019 430-10/2019-36-(42/31) 166.667,26

pogodba za operativno in informacijsko podporo na področju upravljanja z nepremičninami v Mestni 

občini Kranj 03.10.2019 430-21/2019-13-(48/18) 198.957,60



aneks številka 1 k pogodbi o sofinanciranju nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov 

v ozg oe zd Kranj 23.09.2019 351-95/2018-41-(42/24)

dogovor o sodelovanju pri umestitvi nove povezovalne ceste Kranj (Meja) - Škofja Loka v prostor 27.09.2019 350-33/2019-3-48/17

pogodba za deseto naročilo na podlagi okvirnega sporazuma za nadgradnjo sistema za izposojo koles 

kr-s-kolesom 430-8/2017-91-46/29 9.326,95

pogodba o zagotavljanju delovanja spletne strani Lytee 13.05.2019 384-1/2019-1-(52/06) 14.640,00

pogodba o zagotavljanju delovanja spletne strani www.kranj.si 30.05.2019 384-2/2019-1-(52/06) 13.361,75

pogodba o izdajanju občinskega glasila Mestne občine Kranj 29.01.2019 430-59/2018-7-(52/06) 55.950,27

aneks številka 1 k pogodbi o izdajanju občinskega glasila Mestne občine Kranj 09.04.2019 430-59/2018-8-(52/06) 50.217,66

pogodba za izvedbo projekta "Innovative Location" programa Interreg Slovenija - Avstrija 13.08.2019 350-29/2019-3-(48/01) 10.906,16

dodatek št. 1 k pogodbi za Ureditev pločnika od Gorič do Golnika – faza 2a 11.06.2019 351-105/2017-73 (42/29)

pogodba o dokončanju protihrupne ograje na območju centralne čistilne naprave Kranj in ureditvi 

sprehajalne poti ob reki Savi - Faza 1.a 24.09.2019 351-389/2019-4-(24/25) 45.944,28

pogodba št. C3330-19-406097 o zagotavljanju sredstev za sofinanciranje investicije v izgradnjo 

razsvetljave nepokrite športne površine 09.08.2019 354-79/2019-(42/14) 457.600,00

pogodba za izdelavo in montažo nove ponjave za membransko streho v letnem gledališču Khislstein 20.05.2019 411-7/2017-34-(42/35) 17.738,80

Pogodba za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2019 za sklop št. 1 18.06.2019 430-13/2019-8-(42/35) 52.057,20

Pogodba za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2019 za sklop št. 2 18.06.2019 430-13/2019-9-(42/35) 58.945,14

Pogodba za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2019 za sklop št. 3 18.06.2019 430-13/2019-10-(42/35) 38.033,60

Pogodba za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2019 za sklop št. 4 18.06.2019 430-13/2019-11-(42/35) 36.289,12

Pogodba za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2019 za sklop št. 5 18.06.2019 430-13/2019-12-(42/35) 40.647,24

pogodba o izvedbi nadstrešnice nad zunanjim hodnikom ter ostala sanacijska dela na strehi OŠ 

Predoslje 10.07.2019 351-147/2018-33 (42/24) 21.985,32

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskega omrežja Mestne občine Kranj, 

ukrep: K21 - Šuceva ulica 30.05.2019 430-15/2018-65-(42/31) 7.008,29

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Vodohrana Stražišče 03.06.2019 355-9/2012-24-(42/16) 616,75

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Vodohrana Stražišče 03.06.2019 355-9/2012-23-(42/16) 1.480,19

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Vodohrana Stražišče 03.06.2019 355-9/2012-22-(42/16) 740,10

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Vodohrana Stražišče 03.06.2019 355-9/2012-31-(42/16) 43.612,00

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Vodohrana Stražišče 03.06.2019 355-9/2012-28-(42/16) 740,09

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Vodohrana Stražišče 03.06.2019 355-9/2012-27-(42/16) 431,72

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Vodohrana Stražišče 03.06.2019 355-9/2012-29-(42/16) 538,25

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Vodohrana Stražišče 03.06.2019 355-9/2012-26-(42/16) 215,86

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Vodohrana Stražišče 03.06.2019 355-9/2012-25-(42/16) 215,86

pogodba o soinvestiranju obnove magistralnega vodovoda MV12-vodohran Stražišče 29.07.2019 355-3/2019-3-(42/16) 83.450,78



pogodba za izdelavo poizkusne vrtine na Jamniku 01.03.2019 355-3/2019-3-(42/16) 16.894,56

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Raztežilnika Stražišče 18.03.2019 354-0036/2007-24-(42/16) 234,23

pogodba o rekonstrukciji križišča na regionalni cesti R1-210/1107 Preddvor-Kranj v km 0,800-

Tupaliče 26.08.2019 355-3/2017-32-(42/16) 5.086,39

Pogodba za izdelavo in montažo ekološkega otoka v naselju Svarje 18.04.2019 354-25/2017-9-(42/16) 14.905,96

Dodatek št. 1 k pogodbi za izdelavo in montažo ekološkega otoka v naselju Svarje-nova pogodbena 

cena 17.06.2019 354-25/2017-15-(42/16) 18.969,45

pogodba za obnovo vodovoda in kanalizacije na Cesti talcev v Kranju 27.09.2019 354-1/2019-2-(42/16) 86.008,46

dodatek št. 1 k pogodbi za obnovo kanalizacije, vodovoda in ceste na Krožni ulici v Kranju 19.04.2019 354-12/2018-9-(42/16) 339.829,47

pogodba o izgradnji ureditvi dotoka z zapornicami na sekundarnem usedalniku na CČN Kranj 25.09.2019 354-2/2019-14-(42/16) 19.993,12

pogodba o dobavi treh črpalk v primarnem usedalniku na CČN Kranj 02.08.2019 354-2/2019-10-(42/16) 19.328,31

Pogodba za izdelavo in montažo vstopnih stopnic v primarnem usedalniku na CČN Kranj 04.04.2019 354-2/2019-6-(42/16) 20.921,78

dodatek št. 1 k pogodbi za gradnjo razbremenilnika RA 13 22.07.2019 354-55/2016-31-(42/16)

služnostna pogodba za namen javne kanalizacije in vodovoda med Rupo in Partizansko cesto 22.05.2019 354-100/2018-9-(42/16) 140,00

služnostna pogodba za namen javne kanalizacije in vodovoda med Rupo in Partizansko cesto 22.05.2019 354-100/2018-8-(42/16) 80,00

pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za intervencijsko gradnjo kanalizacije in sočasno obnovo 

vodovoda v Stražišču od Škofjeloške, preko Delavske ceste do vključno Šempeterske ulice v Kranju 

ter pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev/soglasij/mnenj in gradbenega dovoljenja 17.06.2019 354-3/2019-15-(42/16) 11.529,00

medobčinska pogodba o sodelovanju pri izvedbi projketa "Odvajanje odpadnih voda Hrastje-Trboje" 27.06.2019 354-67/2017-31-(42/16) 449.392,64

služnostna pogodba za namen projekta Komunalna ureditev naselja Čirče 27.08.2019 354-67/2017-59-(42/16) 120,00

služnostna pogodba za namen projekta Komunalna ureditev naselja Čirče 08.08.2019 354-67/2017-54-(42/16) 910,00

služnostna pogodba za namen izgradnje elektroenergetske infrastrukture 17.07.2019 354-67/2017-49-(42/16)

služnostna pogodba za namen projekta Komunalna ureditev naselja Čirče 04.07.2019 354-67/2017-64-(42/16)

služnostna pogodba za namen projekta Komunalna ureditev naselja Čirče 29.07.2019 354-67/2017-37-(42/16) 110,00

služnostna pogodba za namen projekta Komunalna ureditev naselja Čirče 29.07.2019 354-67/2017-39-(42/16) 40,00

služnostna pogodba za namen projekta Komunalna ureditev naselja Čirče 29.07.2019 354-67/2017-43-(42/16) 390,00

služnostna pogodba za namen projekta Komunalna ureditev naselja Čirče 29.07.2019 354-67/2017-33-(42/16) 40,00

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Raztežilnik Stražišče 18.03.2019 354-0036/2007-25-(42/16) 97,60

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Raztežilnik Stražišče 18.03.2019 354-0036/2007-23-(42/16) 117,12

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Raztežilnik Stražišče 27.05.2019 354-0036/2007-32-(42/16) 42,59

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Raztežilnik Stražišče 18.03.2019 354-0036/2007-29-(42/16) 117,12

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Raztežilnik Stražišče 18.03.2019 354-0036/2007-28-(42/16) 68,32

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Raztežilnik Stražišče 18.03.2019 354-0036/2007-30-(42/16) 85,17

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Raztežilnik Stražišče 18.03.2019 354-0036/2007-27-(42/16) 34,16

prodajna pogodba nakup zemljišča za namen Raztežilnik Stražišče 18.03.2019 354-0036/2007-26-(42/16) 34,16



pogodba o sofinanciranju projekta "Razbremenilnik RA 13 na javni kanlizaciji za CČN Kranj" 04.06.2019 354-55/2016-27-(42/16) 252.989,00

dodatek k pogodbi o sofinanciranju projekta "novogradnja in rekonstrukcija primarnega meteornega 

odvodnika od Stražišča do zadrževalnika Bantale" 24.04.2019 351-395/2016-107 141.903,00

pogodba o izgradnji parkirišč ob cesti na Jošta 10.07.2019 351-311/2018-11-(42/28) 28.175,50

dodatek št. 1 k pogodbi o izgradnji parkirišč ob cesti na Jošta 26.08.2019 351-311/2018-13-(42/28) 8.444,50

pogodba št. C2130-19G00094 o sofinanciranju projekta "izgradnja novih parkirišč ob cesti na sv. Jošta 29.08.2019 351-311/2018-14(42/28) 41.238,00

pogodba za obnovo osrednje lope v Prešernovem gaju v Kranju in prestavitev buste Rudolfa Maistra na 

Maistrovem trgu v Kranju. 24.09.2019 354-4/2016-110-(42/28) 42.224,10

prodajna pogodba, zemljišče parc št. 141/3, 141/5, 141/6, 141/8, 142/7, 142/9 in 142/11, vse k.o. Rupa 05.06.2019 351-294/2013-184-(42/28) 1.182,94

POGODBO O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN 

ZDRAVJEM PRI DELU 43584 102-1/2007-47-(41/40) 25000

Pogodba o zaposlitvi 43482 100-5/2019-1-(41/25) /

Pogodba o zaposlitvi 43480 100-3/2019-2-(41/25) /

Pogodba o zaposlitvi 43535 100-7/2019-10-(41/25) /

Pogodba o zaposlitvi 43549 100-13/2019-5-(41/25) /

Pogodba o zaposlitvi 43570 100-10/2019-8-(41/25) /

Pogodba o zaposlitvi 43579 100-15/2019-9-(41/25) /

Pogodba o zaposlitvi 43579 100-11/2019-9-(41/25) /

Pogodba o zaposlitvi 43598 100-16/2019-7-(41/25) /

Pogodba o zaposlitvi 43633 100-19/2019-5-(41/25) /

Pogodba o zaposlitvi 43621 100-17/2019-2-(41/25) /

Pogodba o zaposlitvi 43640 100-18/2019-11-(41/25) /

Pogodba o izvajanju stortive zaposlitvene rehabilitacije 43728 110-29/2019-2-(01/01) /

pogodba o upravljanju 43493 023-13/2018-1-41/34 9831

pogodba za prenovo stanovanj v lasti MOK 43547 352-16/2017-26-41/34 15943,61

pogodba za prenovo stanovanj v lasti MOK 43548 352-16/2017-27-41/34 9825,35

pogodba za prenovo stanovanj v lasti MOK 43549 352-16/2017-28-41/35 16888,06

pogodba za prenovo stanovanj v lasti MOK 43550 352-16/2017-29-41/36 10913,98

Dodatek številka 1 k kupoprodajni pogodbe z dne 16.11.2004 43532 478-19/2019-2-41/32 95,14

Dodatek številka 1 h kupoprodajni pogodbi št. 14GJS-2299/99 KK z dne 10.7.2000 43598 478-0111/2008-8-41/32 7448,1

Prodajna pogodba 43591 478-122/2018-9-41/32 6200

Prodajna pogodba 43530 478-179/2018-3-41/32 234,73

Prodajna pogodba 43628 478-96/2018-12-41/32 2770,2



Prodajna pogodba 43679 478-95/2019-2-41/32 53400

Prodajna pogodba 43643 478-11/2019-7-41/32 2100

Prodajna pogodba 43717 3502-187/2019-2-41/32 722,79

Prodajna pogodba 43738 3502-195/2019-41/32 117000

Prodajna pogodba 43654 478-63/2019-41/32 351,91

Menjalna pogodba 43717 478-55/2015-5-41/32 1339,52

Pogodba o odškodnini 43628 478-96/2018-13/41/32 1939,14

Pogodba o razdružitvi solastnine 43525 478-76/2018-1-41/32 /

Pogodba 43633 351-265/2017-41/32 /

Služnostna pogodba 43658 478-90/2019-2-41/32 /

Služnostna pogodba 43707 478-107/2019-2-41/32 /

Služnostna pogodba 43710 478-106/2019-2-41/32 /

služnostna pogodba 43488 478-5/2019-2-41/32 /

služnostna pogodba 43494 478-8/2019-2-41/32 /

Služnostna pogodba 43517 478-16/2019-2-41/32 /

Služnostna pogodba 43532 478-24/2019-3-41/32 21,96

služnostna pogodba 43535 478-25/2019-2-41/32 /

Služnostna pogodba 43538 478-30/2019-2-41/32 12,2

služnostna pogodba 43538 478-28/2019-2-41/32 /

Služnostna pogodba 43556 478-36/2019-2-41/32 /

Služnostna pogodba 43734 478-53/2019-3-41/32 5200

Služnostna pogodba 43579 478-54/2019-2-41/32 /

Služnostna pogodba 43580 478-60/2019-2-41/32 /

Služnostna pogodba 43612 478-65/2019-41/32 959,85

Služnostna pogodba 43599 478-67/2019-2-41/32 /

Služnostna pogodba 43607 478-68/2019-41/32 2084,15

Služnostna pogodba 43633 478-84/2019-2-41/32 /

Služnostna pogodba 43717 478-89/2019-2-41/32 /

pogodba o prenosu občinskih cest 43507 478-10/2019-3-41/32 /

Najemna pogodba 43537 352-4/2019-2-41/31 335

Poravnalna pogodba 43538 406-26/2019-2-41/31 2227,5

Uskladitvena pogodba 43649 478-82/2019-2-41/31 104715

Poravnalna pogodba 43502 406-19/2017-6-41/31 2024,4

dodatek št. 1 k najemni pogodbi št. 478-136/2010-1-(43/05), z dne 6.9.2010 43643 3523-30/2019-1-41/31 /

Dodatek št. 1 k najemni pogodbi št. 352-02019/07-43/05, z dne 12.8.2010 43630 3523-29/2019-1-41/31 /



Nejemna pogodba 43649 3523-29/2014-4-41/31 196,99

Dodatek k najemni pogodbi št. 352-9/2018-3-41/31, z dne 13.9.2018 43626 352-9/2018-7-41/31 /

Dodatek št. 1 k najemni pogodbi št. 3523-50/2015-5-41/31, z dne12.10.2017 43663 3523-34/2019-2-41/31 /

Dodatek št. 1 k najemni pogodbi št. 352-91/2016-4-41/31, z dne 24.8.2018 43663 3523-35/2019-2-41/31 /

Poravnalna pogodba 43650 406-49/2019-2-41/31 531,25

Pogodba o brezplačni uporabi 43643 35280-2/2019-4-41/31 /

Najemna pogodba 43691 3523-22/2019-5-41/31 266,81

Poravnalna pogodba 43718 406-68/2019-2-41/31 89,73

Poravnalna pogodba 43718 406-67/2019-2-41/31 /

Pogodba o dobavi zemeljskega plina in dostop do distribucijskega sistema zemljskega plina za prazna 

stanovanja in poslovne prostore za obdobje 5 let do 31.12.2023 43650 360-15/2019 5450

Pogodba o dobavi električne energije za prazna stanovanja in poslovne prostore za obdobje 5 let do 

31.12.2023 43682 360-14/2019 23200

Pogodba o dobavi električne energije 43682 19-00674 23200

Pogodba o dobavi električne energije za prazno stanovanje št. 1, Koroška cesta 12, Kranj 43682 19-00674-1

v okviru osnovne 

pogodbe 19-00674

Pogodba o dobavi električne energije za prazno stanovanje št. 6, ul. Rudija Papeža 3, Kranj 43682 19-00674-2

v okviru osnovne 

pogodbe 19-00674

Pogodba o dobavi električne energije  za prazno stanovanje št. 32, Planina 1, Kranj 43682 19-00674-3

v okviru osnovne 

pogodbe 19-00674

Pogodba o dobavi električne energije za prazno stanovanje št. 17, Struževo 2f, Kranj 43682 19-00674-4

v okviru osnovne 

pogodbe 19-00674

Pogodba o dobavi zemeljskega plina in dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina 43650 19-00582 5450

Pogodba o dobavi zemeljskega plina in dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina za prazno 

stanovanje št. 5, Šempeterska ul. 55, Kranj 43650 19-00582-1

v okviru osnovne 

pogodbe 19-00582

Pogodba o dobavi zemeljskega plina in dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina za prazno 

stanovanje št. 3, Gosposvetska ul. 13, Kranj 43650 19-00582-2

v okviru osnovne 

pogodbe 19-00582



Pogodba o dobavi zemeljskega plina in dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina za prazno 

stanovanje št. 1, Koroška cesta 12, Kranj 43657 19-00582-3

v okviru osnovne 

pogodbe 19-00582

Pogodba o sodelovanju in izvajanju odvetniških storitev 43563 703-2/2019-1-(41/20) 135€/uro

Pogodba o sodelovanju in izvajanju odvetniških storitev 43563 703-3/2019-1-(41/20) 135€/uro

Dodatek št. 1 k pogodbi o sodelovanju in izvajanju odvetniških storitev 43636 703-3/2019-2-(41/20)

v skladi z 

vsakokrat veljavno 

Odvetniško tarifo

Pogodba o sodelovanju in izvajanju odvetniških storitev 43563 703-4/2019-4-(41/20) 135€/uro

Pogodba o sodelovanju in izvajanju odvetniških storitev 43546 705-3/2019-1-(41/20) dodatek

Dodatek št. 1 k pogodbi o sodelovanju in izvajanju odvetniških storitev 43563 703-5/2019-3-(41/20) 135€/uro

Pogodba o sodelovanju in izvajanju odvetniških storitev 43579 703-6/2019-1-(41/20) 135€/uro

Pogodba o sodelovanju in izvajanju odvetniških storitev 43619 703-7/2019-1-(41/20) 135€/uro

Pogodba o sodelovanju in izvajanju odvetniških storitev 43720 703-8/2019-1-(41/20) 135€/uro

prodajna pogodba 43578 478-9/2019-2-(41/33) 2920

prodajna pogodba 43664 478-94/2019-2-(41/33) 1980

prodajna pogodba 43707 478-111/2019-2-(41/33) 1020

najemna pogodba 43710 35280-40/2019-2-(41/33) 2508,75

pogodba o oddaji v občasno uporabo 43671 35280-44/2019-2-(41/33) 162

pogodba o oddaji v občasno uporabo 43663 35280-46/2019-2-(41/33) 162

pogodba o oddaji v občasno uporabo 43656 35280-42/2019-2-(41/33) 242

pogodba o oddaji v občasno uporabo 43600 35280-34/2019-2-(41/33) 9

pogodba o oddaji v občasno uporabo 43600 35280-11/2019-4-(41/33) 6

pogodba o oddaji v občasno uporabo 43537 35280-11/2019-3-(41/33) 30

pogodba o oddaji v občasno uporabo 43595 35280-19/2019-2-(41/33) 21

najemna pogodba 43740 35280-54/2019-3-(41/33) 1001,25

prodajna pogodba 43474 478-141/2017-5-(41/33) 4854,6

prodajna pogodba 43482 478-70/2018-4-(41/33) 9422

prodajna pogodba 43481 478-113/2018-6-(41/33) 3714,3

prodajna pogodba 43615 478-57/2019-8-(41/33) 12000

prodajna pogodba 43492 478-151/2018-5-(41/33) 11680

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-60/2018-4-(47/12) 43532 610-20/2018-(47/12) 4000



pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-72/2018-4-(47/12) 43532 610-72/2018-4-(47/12) 1500

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-81/2018-4-(47/12) 43532 610-81/2018-4-(47/12) 1316

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-92/2018-4-(47/12) 43532 610-92/2018-4-(47/12) 500

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-99/2018-4-(47/12) 43532 610-99/2018-4-(47/12) 3726

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-100/2018-4-(47/12) 43532 610-100/2018-4-(47/12) 4602

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-102/2018-4-(47/12) 43532  610-102/2018-4-(47/12) 1250

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-88/2018-4-(47/12) 43532 610-88/2018-4-(47/12) 16500

pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2019, številka 

pogodbe: 610-90/2018-4-(47/12) 43532 610-90/2018-4-(47/12) 6696

pogodba o sofinanciranju programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2019 43606 122-105/2018-4-(47/13) 4572

Pogodba o sofinanciranju 43720 602-90/20192-(47/09) 6840

Pogodba o sofinanciranju 43721 602-87/2019-3-(47/09) 3000

Pogodba o sofinanciranju 43725 602-99/2019-27-(47/09) 1920

Pogodba o sofinanciranju 43727 602-100/2019-2-(47/09) 2340

Pogodba o sofinanciranju 43731 602-101/20192-(47/09) 3960

Pogodba o sofinanciranju 43731 602-102/2019-2-(47/09) 5040

Pogodba o sofinanciranju 43732 602-109/2019-2-(47/09) 75600

Pogodba o sofinanciranju 43733 602-106/2019-2-(47/09) 252000

Pogodba o sofinanciranju 43734 602-103/20192-(47/09) 840

Pogodba o sofinanciranju 43735 602-110/2019-2-(47/09) 3300

Pogodba o sofinanciranju 43735 602-104/2019-2-(47/09) 2880

Pogodba o sofinanciranju 43735 602-111/20192-(47/09) 75600

Pogodba o sofinanciranju 43738 602-114/2019-2-(47/09) 2880

dodatek številka 2 k pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 

številka 600-31/2018-5-(47/09,10) z dne 7.1.2019 43619 600-31/2018-15-(47/08,10) 384337

Rekonstrukcija križišča Zgornje Bitnje na regionalni cesti R1-210/1109 Kranj - Škofja Loka v 

kilometru 1+390 z lokalno cesto 43530 351-418/2019-29-(42/18) 39371,4

Pogodba o brezplačnem prenosu zemljišča 43573 351-294/2013-145-(42/32)



Pogodba o izvedbi storitev svetovanja v izvedbi postopkov javnega naročanja 23.04.2019 023-18/2017-7-46/20 854,00

Pogodba za izdelavo študije razvoja celovitega sistema izposoje koles (bike sharing) na območju občin 

LAS GK 23.04.2019 023-18/2017-8-46/20 1.952,00

Pogodba za vzpostavitev in postavitev celotnega sistema za avtomatizirano izposojo koles na območju 

LAS Gorenjska košarica (projekt HITRO S KOLESOM) 30.09.2019 023-18/2017-10-46/29 78.430,75

Pogodba za izvajanje strokovneg anadzora nad izvajanjem del v okviru javnerazsvetljave 06.02.2019 430-1/2019-4-46/20 19.992,00

Pogodba za izvajanje strokovneg anadzora nad izvajanjem del v okviru javnerazsvetljave 10.04.2018 430-1/2019-5-46/20 13.328,00

Dodatek številka 1/2019 k pogodbi o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2014 - 2020 številka 1/201402.04.2019 300-2/2014-30 72.891,45

Dodatek št. 4 k Pogodbi o sofinanciranju vodenja, delovanja, upravljanja lokalne akcijske skupine "Gorenjska košarica" v programskem obdobju 2014 -202020.06.2019 331-2/2014 6.211,67


