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MESTNA OBČINA KRANJ 
OBČINSKA UPRAVA  
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 

 
 
Številka: 410-0197/2007-45/01-7 
Datum: 21.03.2008 
 
 
SVET MESTNE OBČINE 
 
 
IV.4. Obrazložitve izvajanja  načrta razvojnih programov za leto 2007 
 
 
01 MESTNI SVET 
0101 Politični sistem  
 01019001 Dejavnost občinskega sveta  
 
10000001 Svetniške skupine – nakup opreme 
Svetniške skupine so v letu 2007 nabavile projektor, fotokopirni stroj, tiskalnik in tri prenosne 
računalnike. 
 
 
 
0401 KABINET ŽUPANA 

0603 Dejavnost občinske uprave 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave 
40200001 Nakup opreme - uprava 
Zap 
Št.. Konto Naziv konta Vrsta sredstva Štev. kos. Cena za kos 

 
Vrednost (EUR) 

    Plan 
 
Real Plan Real 

Plan 
Real 

1.  420225 

Nakup opreme za 

nadzor prometa 

PREVENTIVNA 
RADARSKA TABLA 1  

 

      1  5.008 3.756 5.008 3.756 

  SKUPAJ  1 
 
1 5.008 3.756 5.008 3.756 

 
Opravljen je bil nakup elektronskega  prikazovalnika hitrosti – preventivne radarske table 
VIASIS MINI, ki opozarja voznike na morebitne prevelike hitrosti in s tem prispeva k večji 
varnosti v prometu v naseljih. 
 
0402 ODDELEK ZA TEHNIČNE ZADEVE 

 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave      



 

  
                                                                                                                Izvajanje NPR ZR 2007 

2 

40200001 Nakup opreme - uprava 
 
Zap 
Št.. Konto Naziv konta Vrsta sredstva Štev. kos. Cena za kos 

 
Vrednost (EUR) 

    Plan 
 
Real Plan Real 

Plan 
Real 

1.  420201 Nakup pisarniške opreme     
 

   10.432 10.117 

      
BARVNI FOTOKOPIRNI 
STROJ 1 

 
1 10.432 9.974 10.432  9.974 

   OSTALO  
 

  143   143 

  
2. 420202 

Nakup strojne 

računalniške opreme     

 

   24.203 32.987 

      RAČUNALNIK 15 
21 

842 445 12.630 9.345 

      TISKALNIK 14 
15 

349,5 279 4.893 4.185 

      PRENOSNI RAČUNALNIK   4  
7 

1.670 1.378 6.680 9.646 

   OSTALO  
 

   9.811 

3. 420223 

Nakup opreme za hlajenje 

in ogrevanje ter napeljav   

 

    9.355 

   RADIATORJI  
 

 45  9.355 

4.  420238 

Nakup telekomunikacijske 

opreme     

 

   4.277 3.537 

      

MOBILNI TELEFONI IN 
OSTALA 
TELEKOMUNIKACIJSKA 
OPR.  

 

  4.277 3.537 

5. 420299 

Nakup druge opreme in 

napeljav   

 

  14.605  18.305 

   
OZVOČENJE SEJNIH 
DVORAN 14 IN 15  

 
  14.605  3.817 

   OSTALO  
 

    14.488 

6. 420703 

Nakup licenčne 

programske opreme   
 

  38.808 22.281 

   

VZPOSTAVITEV INFORM. 
SIST. (LICENCE, E-POSL., 
BACKUP ENOTA…)  

 

  38.808  22.281 

  SKUPAJ   
 

  92.326  96.582  
 

Finančna sredstva so bila porabljena za nakup barvnega fotokopirnega stroja, strojne 
računalniške opreme, programske opreme, telekomunikacijske opreme ter druge opreme. 
Vrsta opreme, količine in zneski so razvidni iz zgornje preglednice. Zaradi ugodnejših cen 
smo kupili več računalnikov kot je bilo prvotno planirano. Neplanirani izdatek je bil nakup 45 
radiatorjev, ki so zaradi dotrajanosti spustili. Strošek za ozvočenje sejnih dvoran je bil manjši 
od planiranega, zato smo za sejno dvorano 16 kupili projektor, klimatizirali prostor, kjer se 
nahaja strežnik in prestavili zapornico za stavbo Mestne občine Kranj. 
 
40200002 E – mesto 
Realizacija projekta E – mesto je bila nižja od planirane, ker ni bil vzpostavljen brezžični 
internet v starem mestnem jedru. Realizacija se je prenesla v leto 2008. 
 
40200003 Obnova stavbe MO Kranj  
V skladu s planom smo obnovili okna in fasado trakta C stavbe MOK. Ministrstvo za javno 
upravo je kot sofinancer krilo 20,80% stroškov, kolikor znaša delež uporabne površine, ki jo v 
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stavbi Mestne občine Kranj zaseda Upravna enota Kranj. V skladu s planom smo postavili 
tudi regalne police z drsnimi vrati na hodniku II. nadstropja trakta A. 
Sredstva za projektno dokumentacijo v letu 2007 niso bila porabljena, ker bo investitor  
izvedel nov hladilno ogrevalni sistem za stavbo MOK v letu 2008, zato je tudi del investicije 
za projektno dokumentacijo planiran v letošnjem letu. 
 
40200004 Nakup pohištva - uprava 
Zaradi predvidenih selitev v letu 2008 je bila realizacija nakupa pohištva nekoliko nižja od 
planirane.  
 
40200008 Digitalni arhiv 
V letu 2007 smo pričeli z izvajanjem projekta Digitalizacija arhiva in nadgradili program 
elektronskega pisarniškega poslovanja. 
 
40200005  CZ – investicije, investicijski transferi 
Sredstva so bila namenjena nabavi osebne in zaščitne opreme za enote, ki delujejo pri MŠ CZ 
MOK na osnovi letnega programa opremljanja enot.  
 
190601  POŽARNA TAKSA 
40200006  Gasilska zveza MO Kranj 
40200007  JZ GRS KRANJ 
Finančna sredstva požarne takse pridobljena s strani proračuna RS se razdelijo med JZ GRS 
Kranj in Gasilsko zvezo MOK. Sredstva so strogo namenska in so namenjena za nakup 
osnovnih sredstev in tehnike za varovanje pred požari. Vsako leto je potrebno izdelati 
poročilo o namenski porabi teh sredstev, ki se posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje. 
Sredstva se porabljajo v skladu z letnim programom opremljanja ki ga pripravita JZ GRS 
Kranj in GZ MOK.  
 
0403 ODDELEK ZA GOSPODARSKE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
40300004 Državne pomoči v kmetijstvu 
Del proračunskih sredstev na postavki 170201 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi 
javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki 
države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo 
prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v 
institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom 
zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti. 
Subvencije na kontu 4102 predstavljajo dodeljene državne pomoči za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno proizvodnjo (86.121 EUR), plačilo zavarovalnih premij (887 EUR), 
naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (1.133 EUR), nove investicije za 
delo v gozdu (9.107 EUR) ter pomoči za šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in 
gozdarskih programih (5.600 EUR). 
Tekoči transferi na kontu 4120 predstavljajo pomoči, namenjene za sofinanciranje materialnih 
stroškov društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (6.880 EUR).  
Na kontu 4133 pa so navedene državne pomoči za zagotavljanje tehnične podpore v 
kmetijstvu (1.114 EUR), novih znanj na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (837 
EUR) ter pomoči za sofinanciranje raziskovalnih nalog (1.536 EUR).    
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V letu 2007 so bile opravljene prerazporeditve v okviru postavke kmetijstvo oz. načrta 
razvojnih programov v višini 11.855 EUR zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov v 
zvezi z javnim razpisom na tem področju.  
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
40300001 Sejem bil je živ – Kranjska hiša 
Velika pridobitev sodelovanja Kranja v projektu Sejem bil je živ, sofinanciranem iz 
Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, je Kranjska hiša – 
Središče za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov. Obnova objekta za vzpostavitev 
Kranjske hiše je potekala od začetka julija do sredine novembra 2007. Objekt na Glavnem 
trgu 2 je namenjen turistično informacijskemu centru, internetnim kotičkom in prodajalni z 
izdelki domače in umetnostne obrti ter drugimi kakovostnimi izdelki. V njem se odvijajo 
različne predstavitve, delavnice, razstave in drugi dogodki. Z objektom, ki je v lasti Mestne 
občine Kranj,  upravlja Zavod za turizem Kranj.   
 
Obnovljeni prostori, ki skupno obsegajo 350 m2 površin, se nahajajo  v pritličju in prvem 
nadstropju ter v kleti. Vzpostavljena Kranjska hiša z njeno vsebino predstavlja  pomemben 
prispevek  k oživljanju mestnega jedra. 
 
 
0404 ODDELEK MESTNE INŠPEKCIJE 

 
40400001 Nakup opreme - OMI 
Za opravljanje svojega dela potrebujejo redarji in inšpektorji določeno tehnično opremo. Sem 
sodijo fotoaparati za evidentiranje prekrškov, mobilni telefonski aparati za neposredno zvezo 
pri delu na terenu, ročni, prenosni redarski računalniki,… 
 
100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL… 
420238 Nakup telekomunikacijske opreme 
Do nakupa ni prišlo zaradi normalnega delovanja obstoječe opreme. Novo zaposleni redar pa 
opreme še ni potreboval. 
420239 Nakup druge opreme in napeljav 
Nabavljeni so bili trije novi fotoaparati kot zamenjava za dotrajane katerih popravilo ni bilo 
več smotrno. Največji delež porabljenih sredstev je bil namenjen nakupu novih ročnih, 
prenosnih redarskih računalnikov. Z njihovo uporabo se bo povečala učinkovitost in redarjev 
saj se bo skrajšal čas potreben za vnos podatkov v računalnik. Dosedaj je bil ta vnos ročen, 
nakup prenosnih redarskih računalnikov pa omogoča avtomatski prenos. 
 
40400002 Nakup redarskega vozila 
Za zagotavljanje redarskega nadzora izven ožjega središča Kranja in hitro intervencijsko 
odzivnost potrebuje redarska služba tudi svoje posebno vozilo. 
 
100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL… 
420101 Nakup avtomobilov 
Novo redarsko vozilo RANAULT KANGOO je bilo dobavljeno v mesecu avgustu 2007. 
Vozilo je zamenjava staremu, odsluženemu vozilu iste znamke. Nakup je bil potreben zaradi 
starosti starega vozila in vse pogostejših okvar. 
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0406 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

 
12     PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
40600093 Energetska zasnova Kranja 
Sredstva   namenjena izdelavi energetske zasnove MO Kranj, so bila realizirana v višini 
43,5% . Lokalni energetski koncept je bil posredovan konec leta v obravnavo mestnemu 
svetu, plačilo končne situacije pa je bilo zaradi plačilnih rokov prestavljeno v leto 2008. 
Ocenjujemo, da bo lokalni energetski koncept na eni od naslednjih sej mestnega sveta tudi 
sprejet. 
  
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
40600001 Gradnja manjših parkirišč 
Zaključena je bila izgradnja parkirišč  na Kidričevi cesti in na območju Stražišča. Do konca 
leta 2007 smo skladno s sprejetim proračunom realizirali finančni cilj na kontu novogradenj.  
Manj sredstev je bilo realiziranih na kontu projektne dokumentacije saj je bila ta izdelana v 
sklopu drugih načrtov razvojnih programov (Kidričeva cesta), določena  parkirišča pa so bila 
izvedena tudi na podlagi ustreznih popisov del. 
  
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
40600002 LN Severna obvoznica 
Zaradi dogovora z Ministrstvom za promet je projekt postal republiški, kar pomeni da 
dodatnih naročil za izdelavo projektne dokumentacije s strani MO Kranj ne bo.  Planirana 
finančna sredstva so bila realizirana za plačilo dokumentacije. 
   
40600003 Kolesarska mreža 
Na področju urejanja kolesarske mreže v MO Kranj je bila sredi preteklega leta podpisana 
pogodba za izdelavo študije za izvedbo kolesarske mreže v MOK. Izbrani izvajalec je bila 
Gradbena fakulteta iz Maribora. Študija bo zaključena v pričetku leta 2008, kar pomeni da 
finančna sredstva za izdelavo študije realizirana v letu 2008. To pa je tudi glavni razlog, da se 
v preteklem letu niso izvedli odkupi zemljišč, ki bodo potrebna za izgradnjo kolesarskih poti.
  
40600004 Savska cesta 
Projektiranje PZI za krožno križišče Ljubljanske in Savske ceste je bilo zaključeno do konca 
preteklega leta. Z ureditvijo prve faze Savske ceste pričakujemo, da se bo uredil promet v 
križišču in izboljšal dostop do Savske ceste.  
Dodatno smo naročili izdelavo PZI za potrebe rekonstrukcije ceste na odseku od novega 
krožišča do mostu čet Kokro zaradi izgradnje kanalizacije za potrebe stanovanjske gradnje 
investitorja IP Sava.   Pogovori že potekajo tako da bomo projekte pridobili že v letošnjem 
letu, smiselno pa bi bilo drugo fazo izvesti v  letu 2008 saj bi gradnjo sofinanciral investitor 
stanovanjskih objektov.                    
   
40600005 C. Drulovka-Breg 
V preteklem letu je bil predviden odkup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo ceste (610 m), 
zaradi težav pri pridobivanju zemljišč, pa sredstva niso bila realizirana do konca leta 2007.  
Zemljišča bomo pridobili v letu 2008. Cesta je v slabem stanju tako da bi morali z obnovo 
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pričeti čimprej. Prav tako je na omenjenem odseku potrebno zagotoviti pločnik z javno 
razsvetljavo in zgraditi komunalno infrastrukturo.     
 
40600006 C. Njivica-občinska meja 
Začrtani plan ni bil v celoti realiziran, ker bo potrebno pred tem sprejeti OPPN, saj nova trasa 
ceste (781 m) poteka po kmetijskem zemljišču. Cesto je potrebno prestaviti, ker trasa poteka 
preko dvorišča kmetije. Trenutno priprava na sprejetje OPPN že poteka. Dokumentacija za 
izgradnjo ceste je že pridobljena prav tako tudi zemljišča. Po sprejetju prostorskih aktov lahko 
zaprosimo za pridobitev gradbenega dovoljenja in pričnemo z deli. Ocenjujemo, da se bo 
gradnja pričela izvajati v letu 2008 in sicer takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja. 
 
40600007 C. Babni vrt - občinska meja 
Rekonstrukcija ceste je bila izvedena v letu 2006. Prav tako je bila že realizirana  odmera 
rekonstruiranega odseka ceste. Ker odločba v letu 2006 še ni bila izdana, je bil odkup zemljišč 
predvidoma realiziran do konca preteklega leta. Do konca preteklega leta smo  na omenjenem 
projektu dokončali sanacijo trajne deponije zemljine izkopane pri gradnji ceste. Sredstva so 
bila  realizirana v skladu s sprejetim planom. 
 
40600008 C.krož.Kokrica Dežman-Lakner 
Kljub zelo poznemu pričetku rekonstrukcije ceste Kokrica Brdo Predoslje, ki je se je lahko 
pričela po podpisu soinvestitorske pogodbe z Republiko Slovenijo smo projekt realizirali v 
večjem obsegu, kot smo prvotno načrtovali.  V sklopu projekta smo izvedli odkup večine 
zemljišč, ki so potrenba za prestavitev ceste. Predvidena rekonstrukcija ceste je bila v večini 
realizirana v letu 2007.  V sklopu projekta se predvideva tudi razširitev projekta s 
preplastitvijo ceste Kokrica-Brdo-Britof v dolžini 3.595 m. Investicija je bila  izvedena zaradi 
ureditve dostopov do protokolarnih objektov Brdo in ureditve šolske poti z izgradnjo pločnika 
in kolesarske steze na obeh straneh ceste od krožišča do gostilne Lakner. V letu 2008 bomo 
izvedli izgradnjo še nekaterih odsekov pločnikov, kar pa trenutno pogojuje še odkup zemljišč. 
Za potrebe realizacije projekta smo manjkajoča sredstva zagotavljali s prerazporeditvami. 
   

40600009 Koroška-Bleiweisova c. 
Izvedba 1. faze rekonstrukcije ceste je zaključena v letu 2006. Trasa je bila dolga 200 m. 
Sredstva so bila realizirana za plačilo obveznosti iz leta 2006. 
   
40600010 Tavčarjeva ul. (Poštna ul.-cerkev) 
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice na odseku od Poštne do 
Cankarjeve ulice v dolžini 237 m je že izdelana, račun pa je bil finančno realiziran v drugi 
polovico leta. Investicija sodi v sklop ureditev starega mestnega jedra in dostopa do tržnice.           
   
40600012 Sanacija posledic poplav-mostovi, ceste 
Sredstva so planirana za plačilo odmer cest. Postopki odmer cest še tečejo, odločbe še niso 
izdane, zato do finančne realizacije še ni prišlo.              
 
40600013 Tomšičeva in Jenkova ul. 
Investicija se je v lanskem letu zaključila v drugi polovici leta. Trasa obnove Tomšičeve in 
Jenkove je dolga  184 oz. 55 m. Investicija sodi v obnovo starega mestnega jedra (obnova 
ceste, inštalacij).                        
   
40600014 Kokrica - Mlaka/Grič 
Glede na odločitev KS o prečnem profilu ceste, smo v preteklem letu v drugi polovici leta 
naročili izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste katere dolžina bo znašala 1.372 m. Cesta je v 
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slabem stanju, cestni elementi pa so neustrezni. Projektna dokumentacija je bila pridobljena in 
tudi finančno realizirana. 
                      
40600015 Pševska cesta 
Projektna dokumentacija PGD in  PZI za prestavitev ceste v dolžini 420 m izven naselja je že  
izdelana. Ker zemljišča še niso odkupljena, bo investicijo potrebno premakniti v leto 2008. 
Največji razlog pri pridobivanju zemljišč je v tem ker lastniki pogojujejo odkup celotnih 
parcel (kmetijko zemljišča) in ne le tistih delov ki so potrebni za izgradnjo ceste. Iz tega 
razloga je na projektu prišlo do nižje realizacije saj zemljišča nismo uspeli odkupiti. 
 
40600016 Agromehanika-Hrastje 
V preteklem letu so se pridobili projekti za rekonstrukcijo ceste v dolžini 935 m in izgradnjo 
kanalizacije ter vodovoda. Uredila se bo tudi površina za pešce in kolesarje.  Finančna 
sredstva so bila realizirana v skladu z zastavljenimi cilji.   
 
40600017 Pot na Jošta 
Projektna dokumentacija PGD in PZI za rekonstrukcije ceste  v dolžini 365 m je že  izdelana. 
Trenutno nam zemljišč še ni uspelo pridobiti (odklonitev prodaje, menjava kmetijskega 
zemljišča za stavbno v razmerju 1:1). Rekonstrukcija ne bo realizirana v letu 2007. Cesta je v 
slabem stanju, cestni elementi so neustrezni.  S prestavitvijo se bo cesta odmaknila od 
spomeniško zaščitenega Šempetrskega gradu. 
 
40600018 Gosposvetska ulica 
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Gosposvetske ceste v dolžini 416 m je že  
izdelana. Projekt razširjamo s povezovalno cesto Gosposvetska/Levstikova in 
Bleiweisova/Nazorjeva ulica. Cesta je v slabem stanju, potrebno je obnoviti vodovod zaradi 
izboljšanja oskrbe z vodo celotnega območja. Rekonstrukcija se bo izvajala v letu 2008. 
Finančna sredstva so bila realizirana v skladu z zastavljenimi cilji. 
   
40600019 Delavska cesta 
Projektna dokumentacija za montažno krožno križišče Škofjeloške in delavske ceste je 
izdelana, Komunala Kranj pa je izvedla investicijo v drugi polovici leta 2007.  Projektna 
dokumentacija predvideva odkup del zemljišč zaradi ureditve izvoza na Križnarjevo pot. 
Montažno križišče, kot najcenejša začasna rešitev, bo povečala lažje vključevanje vozil z 
Delavske ceste na Škofjeloško cesto in povečala prometno varnost in umirila hitrosti. 
V sklopu postavke smo načrtovali tudi idejni projekt za podaljšek Delavske ceste preko ceste 
Kranj-Šk. Loka in Kranj-Ljubljana do ceste Kranj-Mavčiče, ki pa bo realiziran v letu 2008. 
   
40600020 C. Staneta Žagarja 
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo cestnega odseka od Ceste Mirka Vadnova do 
Jezerske ceste do konca leta 2007 ni bila pridobljena. Cesta kot vzhodni dostop v Kranj je v 
slabem stanju, pločnik je samo na eni strani, urediti pa je potrebno tudi križišče z Ručigajevo 
ulico. Dokumentacija bo izdelana v prvi polovici leta 2008. 
   
40600023 Hafnerjeva pot 
Trenutno smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije. Hkrati s kanalizacijo se 
bo obnovila cesta uredila v dolžini 785 m. Izvedba odvodnjavanja stražiških zalednih vod je 
odvisna od ureditve struge potoka Trenča in ponikovalnega polja, kar pa zavisi od nakupa 
zemljišč. V sklopu planiranih sredstev v preteklem letu smo realizirali plačila služnostnih 
pogodb in stroške cenitev.  
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40600024 Primskovo - sever 
Projekt izgradnje komunalne infrastrukture za območje Primskovo sever se je pričel izvajati v 
mesecu  juliju preteklega leta z zamudo. Razlog za večmesečno zamudo je revizijski postopek 
pri oddaji javnega naročila. Iz tega razloga se bo realizacija projekta podaljšala v leto 2008.  
Del prostih sredstev smo zaradi težav pri zamiku investicije prerazporedili na druge 
investicije. 
 
40600033 Trenča 
V preteklem letu smo skladno s planom pridobili del zemljišč, ki so potrebna za ureditev 
potoka Trenča. V letu 2008 bomo morali pridobiti preostanek zemljišč, ki so potrebna za 
pričetek ureditve potoka Trenča z zaključkom v ponikalnem polju. Finančna sredstva 
preteklega leta so bila realizirana skladno s planom. 
  
40600034 Cesta Polica-ind.cona Polica 
Izvajalec rekonstrukcije ceste v dolžini 530 m  je bil izbran v prvi polovici avgusta. Republika 
Slovenija je projekt izgradnje ceste sofinancirala. Investicija je bila zaključena do konca 
preteklega leta. Rekonstrukcija ceste je bila potrebna zaradi ureditve dostopa do komunalne 
cone na območju Exoterma. Projekt je bil realiziran skladno s planom. 
 
40600049 Gorenjesavska cesta 
Idejna zasnova otoka za umirjanje prometa  je bila izdelna v prvi polovici preteklega leta. Z 
načrtovanim posegom želimo na območju Gorenjesavske ceste umiriti promet, za izvedbo pa 
potrebujemo pridobiti potrebna zemljišča. Zemljišče za izvedbo trenutno še ni bilo možno 
pridobiti (g. Porenta). Zato se je v preteklem letu izvedla namestitev zvočnih zavor.  
   
40600061 R1/210 Kranj - Ljubljana 
Izgradnja pločnika na območju  podjetja Alpetour -Remont v dolžini 263 mje bila realizirana 
v drugi polovici preteklega leta.  
  

40600062 Cesta Orli - Trstenik 
Izvajalec za obnovo ceste Orli Trstenik je bil izbran sredi leta 2007. V sklopu investicije smo 
izvedli asfaltiranje ceste v skupni dolžini cca 300 m. Investicija je bila  realizirana do konca 
leta in s tem doseženi začrtani cilji. 
  

40600063 Kokrški log 
Izvedbo asfaltiranja ceste v Kokrškem logu v dolžini cca 150 m smo zaradi zamika izgradnje 
komunalne infrastrukture na območju Primskovo sever zamaknili v pričetek leta 2008 saj sta 
investiciji povezani. V sklopu asfaltiranj tras Primskovo sever bomo uredili tudi odsek ceste v 
Kokrškem logu. 
   

40600064 Cesta Tenetiše - Trstenik 
Sredi preteklega leta smi izbrali izvajalca za izgradnjo pločnika v dolžini 350 m od naselja 
Tenetiše do dostopne ceste na pokopališče,  še pred tem pa se je izvajala faza  pridobivanja 
zemljišč, kjer smo imeli nemalo težav.  Kljub temu smo v preteklem letu izvedli dela, ki 
obsegajo prvo fazo izgradnje pločnika, zaradi plačilnih rokov pa bodo dela plačana v 
letošnjem letu. Zaradi pogodbenih obveznosti, ki izvirajo iz naslova pridobivanja zemljišč se 
bo investicijska vrednost projekta zvišala.                             
 

40600065 Ul. Pod gozdom Besnica 
Izvedba odvodnjavanja cestišča na Ul. Pod gozdom v Besnici je bila izvedena v drugi polovici 
leta 2007. 
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40600066 Cesta Zabukovje 
Predvidena delna preplastitev vozišča je realizirana.   
  

40600068 Investicijako vzdrževanje cest - nujni posegi 
V sklopu postavke je bila izvedena sanacije brežine  v Zabukovju in oporni zid na Javorniku, 
uredili pa smo tudi makadamsko cesto okoli protokolarnega objekta Brdo.    
 

40600069 Reginčeva ulica 
V sklopu postavke smo realizirali plačila za postarheološka dela, ki so bila   izvedena v letu 
2006.                                    
 

40600086 Britof II. faza 
Investicija izgradnje in obnove komunalne infrastrukture je bila zaključena v letu 2006. 
Planirana sredstva so bila namenjena plačilu računov, prenesenih iz leta2006 . 
 

40600096 Avtobusna postajališča 
V drugi polovici leta smo skladno s sprejetim proračunom izvedli planirano postavitev 
avtobusne čakalnice na Javorniku-odcep Jošt in uredili postajališče na Golniku. 
   

40600114 Cesta R2/410 Golnik-Kranj 
Sredstva so bila planirana za pridobitev projektne dokumentacije PZI za izgradnjo pločnika. 
Sredstva bodo realizirana v prvi polovici leta 2008. 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa 
40600039 Parkirna hiša Likozarjeva ulica 
V preteklih letih smo že izdelali več variant od katerih je najracionalnejša tista, ki predvideva 
razširitev obstoječega parkirišča v smeri proti brežini za še eno širino parkirišča. Zato je 
potrebno pridobiti manjkajoča zemljišča. Trenutno potekajo še razgovori z lastniki zemljišč. 
Projektna dokumentacija bo naročena v prvi polovici leta 2008. 
  
40600040 Parkirna hiša Zdravstveni dom 
Trenutno še potekajo pogovori z lastniki zemljišč, ki so nujni za izgradnjo objekta. Od 
možnosti nakupa in od sofinanciranja zasebnega sektorja je odvisna lokacija oz. velikost 
objekta.   
 
40600110 Parkirna hiša Slovenski trg 
Investicija ni bila realizirana zaradi priprave natečaja za ureditev širšega območja starega 
mestnega jedra, ki bo vključeval tudi ureditev Slovenskega trga.  Načrti bodo naročeni v prvi 
polovici leta 2008.                            
  
13029004 Cestna razsvetljava 
40600091 Javna razsvetljava 
Obnova javne razsvetljave poteka skladno s sprejetim proračunom oziroma smo zaradi 
izvajanja potrebnih investicijskih del dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvami. Tekoče 
vzdrževanje javne razsvetljave je potekalo v skladu s sprejetim proračunom.                                
  
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
40600095 CERO projekt, odlagališča 
40600097 Sanacija divjih odlagališč 
V drugi polovici leta bomo izvedli sanacijo divjega odlagališča Puškarna -  Stražišče.                            
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40600108 Deponija Tenetiše 
Na območju deponije Tenetiše se trenutno izvajajo investicijska vzdrževalna dela, ki so 
potrebna za delovanje deponije. Uredila se je ograja okrog deponije in požarna pot. Trenutno 
pa čakamo na potrditev lokacije regijskega centra za predelavo odpadkov za Gorenjsko. 
Pričakujemo, da bo izbrana lokacija v Tenetišah, tako da se bodo vse aktivnosti v zvezi z 
regijskim centrom in odlagališčem pričele izvajati takoj ko bo to možno.  
V preteklem letu smo v sklopu predvidenih finančnih sredstev realizirali plačila  nekaterih 
investicij in nakup opreme iz leta 2006.                                
 
40600109 Zbirni centri, ekološki otoki 
Javno podjetje Komunala Kranj v skladu s sprejeto strategijo ravnanja s komunalnimi odpadki 
in sprejetim proračunom opremlja ekološke otoke na večih lokacijah.    V letošnjem letu smo 
tako postavili ekološke otoke na 15 lokacijah, do konca leta 2007 pa je Komunala postavila še 
20 ekoloških otokov.          
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
40600022 Kidričeva cesta 
Investicija izgradnje komunalne infrastrukture na območju Kidričeve ceste se je zaključila 
jeseni  preteklega leta. V sklopu investicije smo obnovili   vodovod, ceste  in zgradili fekalno 
in meteorno kanalizacijo ter ostalo manjkajočo kanalizacijo.  V sklopu projekta smo pridobili 
tudi nekaj parkirnih mest in izboljšali prometno varnost. 
  
40600027 Struževo 
Podpis pogodbe z izvajalcem je bil v mesecu juniju 2007. Za izgradnjo komunalne 
infrastrukture v Struževem smo konec leta pridobili gradbeno dovoljene. Obnovile se bodo 
ceste, vodovod in zgradila kanalizacija ter vsa manjkajoča komunalna infrastruktura. Dela so 
se z zamudo zaradi težav pri izboru izvajalca pričela izvajati v preteklem letu. Projekt bo 
zaradi omenjenih težav zaključen v letu 2008. Zaradi zamika projekta v leto 2008 je bila 
ustrezno nižja tudi finančna realizacija.   
 
40600028 Rekonstrukcija čistilne naprave 
V preteklem letu je javno podjetje izvedlo sanacijo nekaterih objektov iz sklopa centralne 
čistilne naprave. Izvedla se je sanacija bazenov, gnilišča, usedalnika in plinohrama. 
  
40600029 LN Planina-jug 
Projekt izvedbe LN Planina jug je potekal od pričetka preteklega leta, zaključen pa je bil do 
konca leta 2007. V izvedbi je cestno omrežje in komunalna infrastruktura. V Skladnu z 
urbanistično pogodbo so komunalne naprave in cestna infrastruktura po zaključku del 
prenesene v last lokalne skupnosti. Takrat bodo tudi nastopile finančne posledice. Izgradnja 
infrastrukture je bila izvedena, pogodbene obveznosti pa so v zaključni fazi, kar pomeni, da se 
bo finančno projekt realiziral v pričetku letošnjega leta.  
  
40600030 Bitnje-Žabnica 
Pričetek gradnje kanalizacijskega omrežja je predviden v letu 2009. Do tedaj pa je potrebno 
po že sklenjeni pogodbi dokončati in sprejeti občinski lokacijski načrt, skleniti potrebne 
služnostne pogodbe, dokončati projektno in investicijsko dokumentacijo in pridobiti gradbeno 
dovoljenje. Gradnja bo potekala v več fazah tako, da se bodo posamezna območja, katerih 
komunalne odpadne vode se bodo s prečrpavanjem vodile na centralno čistilno napravo v 
Kranju, lahko takoj po izgradnji posamezne faze vključila v obratovanje. Vzporedno z 



 

  
                                                                                                                Izvajanje NPR ZR 2007 

11 

gradnjo kanalizacije bo obnovljeno tudi vodovodno omrežje, ulice z odvodnjavanjem in javno 
razsvetljavo. Posamezni upravljavci bodo sočasno gradili še svoje komunalne naprave.  
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se določajo merila in pogoji za izgradnjo 
komunalne infrastrukture( fekalna in meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave), 
OPPN pa je že v fazi sprejema.  
 
40600031 LN Britof-Voge 
Gradnja cestnega omrežja in komunalnih naprav v naselju Britof-Voge je zaključena. V 
sklopu projekta bomo še nadaljevali z odkupom zemljišč, ki so bila uporabljena za gradnjo in 
jih odkupujemo sočasno s plačevanjem komunalnega prispevka posameznih lastnikov 
zemljišč oz. investitorjev.  
 
40600032 LN Pševo 
Trenutno se že pridobiva projektna dokumentacija (PGD, PZI) za izgradnjo kanalizacije in 
vodovoda ter ostale manjkajoče komunalne infrastrukture. Realizacija trenutno še miruje 
zaradi odkupa obstoječih kategoriziranih cest po katerih bo predvidoma potekala trasa novega 
vodovoda za potrebe LN Pševo (privatna investicija). Odmera je bila izvršena, čaka se 
odločba. V sklopu investicije bo potrebno zgraditi vodohran, ki bo služil za potrebe 
vodooskrbe LN in Stražišča. 
 
40600073 Povezava šenčurski GZ - Sava 
Trenutno se že pridobiva projektna dokumentacija (PGD, PZI) za izgradnjo kanalizacije in 
vodovoda ter ostale manjkajoče komunalne infrastrukture. Projekt je povezan z realizacijo LN 
planina vzhod, ki se bo izvedel v letošnjem letu. 
               
40600079 Čirče 
Za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture v Čirčah izdelujemo projektno dokumentacijo 
(PGD, PZI). Obnovili pa bomo ceste, vodovod in zgradili kanalizacijo ter v sodelovanju z 
ostalimi infrastrukturnimi podjetji tudi  ostalo manjkajočo komunalno infrastrukturo.  V 
sklopu rezerviranih finančnih sredstev smo v preteklem letu pridobivali služnosti in plačali 
stroške cenilcev.                                            
 
40600085 GZ-3 
Investicija je bila že zaključena v letu 2006. V sklopu izgradnje fekalne kanalizacije  je bilo 
potrebno urediti vozišče v prvotno stanje in na zahtevo strank tudi vzpostavitev parcelnih 
meja ter ureditve poljske poti.                                                  
 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
40600098 Vodnogospodarske ureditve 
Sredstva so predvidena za nujne posege v brežine vodotokov. Sredstva v letu 2007 niso bila 
porabljena.  
 
40600099 Vodni viri 
Nakup zemljišč na področju vodnega vira Gorenja Sava  bo realiziran v letošnjem letu. Odkup 
je potreben zaradi zaščite vodnega vira pred onesnaževanjem. Ker do konca preteklega leta 
nismo uspeli pridobiti zemljišč (cena!), niso bila realizirana sredstva namenjena nakupom 
zemljišč. Omenjena zemljišča spadajo v zaščiteno cono, kjer bi bilo potrebno zmanjšati 
negativne vplive, ki bi lahko privedli do slabše kvalitete vode.  
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Finančna sredstva so bila rezervirana za izgradnjo vrtin na območju črpališča Gorenja Sava. 
Investicija se bo zaključila v letu 2008 in s tem tudi finančna realizacija projekta, ki ga izvaja 
javno podjetje. 
                         
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
1603 Komunalna dejavnost 
16039001 Oskrba z vodo 
40600026 Kalvarija 
Investicija izgradnje in obnove komunalne infrastrukture je bila zaključena že v letu 2006. V 
sklopu investicije smo na območju Bičkove, Finžgarjeve, Stražiške in Kocjanove ulice 
zgradili kanalizacijsko omrežje, obnovili vodovodno omrežje, zgradili manjkajočo ostalo 
infrastrukturo in uredili vozišča. V preteklem letu smo planirali potrebna finančna sredstva za 
plačilo del izvedenih pred dvemi leti. 
 
40600088 Vodovod Rakovica 
Investicija obnove prve faze vodovoda v Rakovici se je zaključila v drugi polovici leta.  V 
Rakovici bo tako na javni vodovod priključenih približno 20 stanovanjskih objektov. 
 
40600107 Vodovod Jošt 
Izgradnja vodovoda na Joštu je potekala v letu 2006. Dela so bila že izvedena. Trenutno V 
preteklem letu smo planirana sredstva za dokončanje vodovoda namenili plačilu računov iz 
leta 2006. 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
40600094 Pokopališče Tenetiše 
Pridobivanje zemljišč je bilo potrebno za širitev pokopališča in izgradnjo poslovilnega 
objekta. Še posebej je nujna širitev pokopališča. Dopolnitev PGD je bila izvedena v drugi 
polovici leta, v letu 2008 pa bomo s projektom nadaljevali in sicer se bo pričela gradnja 
poslovilnega objekta.                                 
 
40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih 
V drugi polovici leta je bilo realizirano tlakovanja poti in ureditev žarnih polj na pokopališču 
Kokrica ter tlakovanje poti v Mavčičah.                           
 
16039003 Objekti za rekreacijo 
40600092 Zelene površine, otroška igrišča 
Sredstva zajemajo tekoče vzdrževanje zelenih površin, izgradnjo športnega igrišča Trstenik, 
igrišča v Mavčičah  in postavitvijo otroških igral.  Postavitev košev za košarko igrišče Goriče. 
Igrišče na Trsteniku je bilo že postavljeno prav tako je urejeno košarkarsko igrišče na 
Trsteniku, zaradi problematike zemljišč za postavitev igral v Mavčičah pa v tej krajevni 
skupnosti nismo uspeli zaključiti s projektom. V preteklem letu smo izvedli tudi postavitev 
nekaterih igral v vrtcih. Te aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v naslednjih letih tako da bomo 
igrala v kranjskih vrtcih v naslednjih letih dopolnili in prenovili v celoti.                  
 
40600102 Projekt Jezero 
V drugi polovici leta je bila izvedena izgradnja sprehajalne poti v dolžini 510 m. Istočasno 
smo izvedli  postavitev parkovne opreme in postavili opazovalnice ptic. Projekt sicer poteka 
že od preteklega leta, ker pa je  prišlo do podpisa pogodbe za pridobitev evropskih sredstev 
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šele v mesecu juliju 2007, smo morali z izvedbo počakati. Investicija je bila izvedena do 
meseca septembra 2007. 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
40600103 Brežine 
V sklopu brežin smo v preteklem letu pričeli izvajati sanacijo stopnic in ograje Pot na 
kolodvor (nad Grosom). Zaradi zahtev sosedov se bo projekt razširil in zaradi tega zamaknil v 
letošnje leto. Trenutno še pridobivamo projektno dokumentacijo. Investicija bo izvedena  v 
letošnjem letu.                                               
 
40600111 Kranjski rovi 
Izvedba urejanja rovov je bila v večji meri izvedena do konca preteklega leta.   V sklopu 
rovov bo letos urejeno tlakovanje rovov, razsvetljava, dostopi. Dolžina odseka je cca. 1000 m. 
Trenutno dela še potekajo, nameščene pa bodo še luči in urejeni dostopi do vhodov v rove. V 
pričetku letošnjega leta smo uspeli pridobiti zemljišča na območju Sejmišča, ki so potrebna za 
ureditev enega od dostopov v rove.                            
 
40600115 LN Ekonomska šola 
Investicija izgradnje komunalne infrastrukture in dostopne ceste je bila zaključena konec leta 
2006.                                    
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna 
16069002 Nakup zemljišč 
40600090 Nakup obstoječih cest 
Realizirana sredstva so bila namenjena nakupu obstoječih občinskih cest.     
                         
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
40600051 Staro mestno jedro 
Projekt ureditve starega mestnega jedra še poteka zato ni bilo možno izvesti nakup opreme. 
Smo pa v preteklem letu v sklopu planiranih sredstev kupili novoletne paviljone. 
 
40600112 Podrtina 
Gre za projekt izgradnje nekdanjega objekta, ki je stal na vstopu v staro mestno jedro na 
mestu sedanjega mostu na Poštni ulici.  Trenutno se išče se partner ki bo sodeloval pri 
realizaciji projekta (javno-zasebno partnerstvo). To pomeni, da bo MO Kranj pridobila 
ustrezno projektno dokumentacijo in sodelovala pri izgradnji objekta le v tistih delih, ki bodo 
javnega značaja (javni WC,….). 
 
 
 
0407 ODDELEK ZA DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE 

 
40700071 ZD Kranj - obnova strehe  
Mestna občina Kranj se je v letu 2006 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za 
sofinanciranje investicij v primarni mreži za leto 2007 in 2008, in sicer za Zdravstveni dom 
Kranj: nabavo klim, računalniške opreme za zdravnike, laboratorijski program, ultrazvok, 
reševalno vozilo in vozilo za nego ter obnovo strehe 2007- 2008; za Zobno polikliniko Kranj 



 

  
                                                                                                                Izvajanje NPR ZR 2007 

14 

pa: ureditev dvigala v letu 2007 – 2008. Sredstva v višini 60.671,70 eur so bila porabljena v 
skladu s pogodbo, s katero se je občina zavezala, da bo iz lastnih sredstev in iz namenskih 
sredstev, prejetih s strani Ministrstva za zdravje nakazala denarna sredstva za sofinanciranje 
zgoraj omenjene investicije. Glede na podpisano pogodbo je bila realizacija nižja od 
načrtovane. 
 
40700072 ZD Kranj - preselitev iz Gosposvetske 9 na 12   
Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne naloge in idejnih načrtov za potrebe 
preselitve iz prostorov Gosposvetske 9 na Gosposvetsko 12. Ker pa usklajevanja še niso 
zaključena tudi ni prišlo do realizacije sredstev. 
 
40700073 OZG – ultrazvočni aparat   
Sredstva so bila s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije porabljena za 
namen finančne pomoči pri nakupu urgentnega ultrazvočnega aparata. 
 
40700017 Mestno obzidje 
V l. 2007 so se dela na obnovi mestnega obzidja nadaljevala. Opravljen je bil izkop temeljev, 
obnovili sta se velika in mala kaverna. Vsa dela opravljamo pod nadzorom arheologov. V 
letošnjem letu bomo z deli nadaljevali v okviru zdrzužene NRP (Kieselstein – kompleks), 
podpisano imamo pogodbo z Zavodom za spomeniško varstvo za raziskave in 
postizkopavanje. 
 
40700018 Investicijski transferi - kultura 
Prešernovo gledališče Kranj 
Izplačali smo sredstva za nakup pisarniške opreme, tiskalnika in prenosnega računalnika, 
LCD projektorja in projekcijskega platna ter cd predvajalnika in vzpostavitev video nadzora v 
gledališču. 
Osrednja knjižnica Kranj 
Izplačali smo sredstva za nakup čitalcev črtne kode in ročnega laserskega čitalnika, za števec 
in sortirnik kovancev, 2 rfid knjigomata s pretvorno enoto, servisne storitve, računalniško 
opremo in nakup večnamenskega vozila. 
Gorenjski muzej 
Izplačali smo sredstva za nakup in montažo peči, sanacija sanitarij ter vertikalne in 
horizontalne fekalne kanalizacije. 
Investicije v nepremično kulturno dediščino 
Sredstva smo namenili za obnovo kapelice na Sv. Joštu.  
 
40700020 Lovski dvorec 
Pridobili smo projektno dokumentacijo PZI sanacije in ojačitve zahodnega dela lovskega 
dvorca – projektnega biroja Zajc iz Ljubljane. 
V l. 2007 je bila izdelana protipotresna betonska plošča, tako da je objekt varen pred zimo. Pri 
vseh posegih v temelje so bili prisotni arheologi. 
Vsa dela na tem kompleksu so v l. 2008 združena v NRP Kieselstein - kompleks. 
 
40700021 Nakup knjižnice 
V zvezi z nakupov prostorov za Osrednjo knjižnico je bil podpisan dodatek k pogodbi, na 
osnovi katerega bo MOK zagotovila sredstva za dodatnih 396,15 m2 v pritličju objekta. 
Zagotovitev dodatnih prostorov je potrebna zaradi novih standardov in zahtev na področju 
knjižničarstva. Knjižnica bo dobila samostojni vhod na vzhodnem delu objekta Globus, kar bo 
omogočalo večjo osvetljenost objekta, večjo funkcionalnost ob vhodu v pritličje objekta, novo 
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razporeditev oddelkov in večjo funkcionalnost. S tem bodo zagotovljene osnovne površine za 
delo knjižnice, boljši pogoji za delavce in uporabnike in večja prepoznavnost objekta kot 
kulturno-informacijskega centra ob vhodu v staro mestno jedro. Dinamika plačil se v letu 
2007 ni spremenila glede na načrtovano.  
Na osnovi Dodatka k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj so bili v drugi 
polovici leta izplačani 2., 3. in 4. del kupnine za nakup prostorov knjižnice. 
Glede na zamik začetka obnove objekta za potrebe knjižnice v letu 2007 nismo mogli začeti 
postopka za nabavo notranje opreme knjižnice. 
Po predložitvi projektov za obnovo prostorov Globusa za potrebe knjižnice smo dali v pregled 
strokovnjakom načrte in preverili, ali so načrti ustrezni glede na pogodbene obveznosti. Na 
podlagi pridobljenih ugotovitev smo projektantu pisno posredovali pripombe. 
 
40700022 Obnova in rekonstrukcija Prešernovega gledališča 
Obnova Prešernovega gledališča je nujna, ker ne daje več osnovnih pogojev za delo. Izredno 
pereča je požarna varnost, ni zagotovljenega hlajenja prostorov, odrska tehnika je zastarela. 
V prvi polovici leta je bila izvedena revizija in dopolnitev projektne naloge za rekonstrukcijo 
Prešernovega gledališča. Na osnovi dopolnjene projektne naloge smo dali v izdelavo DIIP, ki 
je bil sprejet na Svetu MOK. Nadaljevanje investicije je skladno s sklepom Sveta MOK 
prestavljen v leto 2009. 
40700023 Nakup instrumentov 
Sredstva smo namenili za opravilo treh inštrumentov, nakup potrošnega materiala za 
inštrumente, ter nakup Bb tube in tenor pozavne. 
 
40700024 Spominska obeležja 
Planirana sredstva smo porabili za sanacijo spominskega obeležja v Rovtu in na Planici.  Z 
2.400 EUR smo pomagali tudi krajevni skupnosti Goriče pri postavitvi spomenika padlim v I. 
svet. vojni. Pri postavitvi spominskega obeležja pa smo pomagali tudi Združenju 
mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko. 
 
40700025 Grad Khiselstein 
Izdelan je bil DIIP za celoten kompleks tri NRPji (še Mestno obzidje in Lovski dvorec) so bili 
konec leta združeni v enotnega – Kieselstein – kompleks, gre za celovit projekt s katerim smo 
uspešno kandidirali za evropska sredstva za razvoj regij. 
 
40700030  Drugi športni objekti                                   

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje nogometnega igrišča v Tenetišah in 
v Kokrškem logu, igrišča v Struževem ter Strelskega doma Huje. Sredstva so bila porabljena 
še za peskanje in košenje nogometnih igrišč ter postavitev zaščitne ograje na igrišču v 
Tenetišah. V Športnem parku Stražišče se je večnamensko igrišče preplastilo z akrilnim 
premazom, uredila se je ograja in zatravila okolica. Sanirala in preplastila se je tudi asfaltna 
kolesarska steza. 
 Nadaljevali smo z legalizacijo balinišč. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za balinišče 
Bratov Smuk ter gradbeno dovoljenje za balinišči Planina in Čirče. Za balinišče Čirče smo 
sredstva smo namenili tudi za plačilo komunalnega prispevka ter nadomestilo za degradacijo 
in uzurpacijo prostora. 

 
40700031  Športni center Kranj                                    

Izdelana je bila projektna dokumentacija – idejna zasnova za področje Športnega centra 
Kranj, naročena pa je bila tudi dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za manjšo 
tribuno s pripadajočimi servisnimi prostori.  
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40700032  ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje                     
Sredstva so bila preko Zavoda za šport namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov v okviru Športnega centra Kranj. Za ureditev razširjenega atletskega metališča se je 
izdelal oporni zid, vgradila sidrišča, izravnala in zatravila zemlja ter montirala zaščitna 
aluminijasta kletka za met diska in kladiva. V pokritem olimpijskem bazenu je bila narejena 
prevezava tlačnih vodov. Na glavnem nogometnem igrišču je bilo izvedeno žlebičkanje in 
verdikiranje travne ruše. 
 
40700033 Športna dvorana Planina                                 
Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje 
materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup 
materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Dobavljen in montiran je bil hladilni agregat 
ter cevna povezava s hladilnim registrom. 
 
40700035  Nogometno igrišče Britof                               
Za razvoj športa v krajevnih skupnostih smo dokupili zemljo za potrebe družabnega prostora z 
otroškim igriščem v Britofu. 

40700036 Športni park Stražišče                                  
Za Športni park Stražišče je bila narejena idejna zasnova, ki pa ni ponudila dovolj celostnih 
rešitev. Pripravo dokončnejšega in zaokroženega projekta delno onemogoča še nezaključen 
denacionalizacijski postopek. 
 
40700001 investic. transf. šolam 
OŠ Predoslje  
Sredstva so namenili  za nabavo sesalca,  kosilnice, opremo kabineta, varnostne omare. Na to 
šolo je bilo dodatno prerazporejeno  1.206 EUR za  zasteklitev jedilnice in montažo nosilcev 
in plošč. 
OŠ Helene Puhar  
Sredstva so namenili  za nakup mize za namizni tenis, voziček za  čistila, dobavo in montažo 
sekcijskih dvižnih vrat, demontažo, dobavo in  montažo treh tri delnih oken, fotokopirni stroj. 
OŠ Matije Čopa  
Nabavili so parkovni traktor, računalniško opremo in bencinski prezračevalnik ter opremo za 
učilnico. Na to šolo je bilo dodatno prerazporejeno  5.571 EUR za sofinanciranje  sanacije 
odvodnjavanja zunanjih površin – športnega igrišča in atletske steze ter za sanacijo 
nadstreška. 
OŠ Jakoba Aljaža 
Sredstva so namenili za zamenjavo poškodovanih stolov. 
OŠ Stražišče  
Nabavili so opremo za učilnice, telovadno opremo, komunikacijsko opremo in tekoča 
vzdrževalna  in mizarska dela. Na to šolo je bilo dodatno prerazporejeno  30.691 EUR za 
obnovo sanitarij in menjavo oken na matični šoli.  
OŠ Franceta Prešeren 
Sredstva so namenili  za  mizarska dela - mize v kuhinji, računalniško opremo – tiskalnik in 
kosilnico, vzdrževalna dela  na  centralni kurjavi. Na to šolo je bilo dodatno prerazporejeno  
7.387 EUR in sicer 5.707 za  izvedbo del pri menjavi  strehe na PŠ Kokrica ter 1.679 EUR  za 
intervencijsko popravilo glavne vodovodne inštalacije. 
OŠ Simon Jenko 
Sredstva so namenili  za opremo za več  učilnic  kot tudi kosovno opremo od kosilnice, 
vozička za orodje, vozička za smeti, računalniško opremo.  
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OŠ Staneta Žagarja 
Sredstva so namenili za mizarska dela - ureditve zbornice, opremo računalniške učilnice, 
ureditev inštalacij v računalniški učilnici, računalniško  opremo. 
OŠ Orehek 
Sredstva so namenili za pleskanje napušča  telovadnice.  
40700002 OŠ Stražišče 
Na osnovni šoli Stražišče smo v lanskem letu sanirali paviljonski del šole. Zamenjali smo vsa 
okna in vrata, preuredili sanitarije in na novo montirali lijake v razredih. Na hodnikih smo 
obnovili garderobe in zamenjali nekaj najnujnejšega tlaka. Na vhodu v šolo smo na novo 
obnovili fasado, katero bomo v spomladanskem času še prepleskali. 
 
40700003 OŠ Stražišče- Žabnica s telovadnico 
Za sanacijo stare podružnične šole s prizidkom telovadnice v Žabnici smo na podlagi javnega 
razpisa izbrali najugodnejšega izvajalca projektne dokumentacije. Z deli bomo takoj po 
pridobitvi dovoljenja v letošnjem letu nadaljevali.  
 
40700006 OŠ Simon Jenko 
Na OŠ Simon Jenko smo zaključili z rekonstrukcijo in adaptacijo kuhinje. Z obnovo smo 
pričeli že v l. 2007, z deli pa smo zaključili v l. 2007. V kuhinji in jedilnici smo popolnoma 
prenovili elektro in strojno inštalacijo, na novo uredili prezračevanje, zamenjali talno in 
stensko keramiko. Dobavljena je tudi vsa nova oprema za kuhinjo. Vrednost celotne 
investicije je preko 510.000 EUR. 
Poleg prenove kuhinje pa smo na šoli, zamenjali 200 m2 dotrajanih estrihov in na novo 
položili talno oblogo. Pred glavnim vhodom po preplastili dotrajano asfaltno prevleko. Stroški 
investicije so presegli 25.000 EUR. 
 
40700007 OŠ Stane Žagar  
V lanskem l. 2007 zaradi pomanjkanja sredstev nismo pristopili k obnovi sanitarij in garderob 
na šoli Stane Žagar, pač pa smo sredstva planirali za letošnje leto. 
 
40700008 OŠ Helene Puhar 
Z prenovo strehe na OŠ Helene Puhar smo pričeli v mesecu avgustu in z deli zaključili v 
mesecu novembru. Obnovili smo pločevinasto kritino nad učilnicami in zamenjali kritino tudi 
nad upravo šole. Dela je na podlagi JN izvedlo podjetje Izolacija Kepic. 
 
40700010 OŠ Stražišče – Besnica 
Na podružnični šoli v Besnici smo prvi del prenove – prenovo sanitarij opravili v mesecu 
februarju, med zimskimi počitnicami. Drugi del obnove pa med letnimi počitnicami. Obnovili 
smo celotne sanitarije (moški, ženske) in zamenjali nekaj oken in vrat. V izdelavi pa imamo 
tudi potrebno projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka tipske telovadnice. 
 
40700011 OŠ Orehek  
Na Osnovni šoli Orehek je med počitnicami potekala sanacija dveh učilnic. Potrebno je bilo 
obnoviti strope, napeljati novo elektroinstalacijo in prestaviti predelne stene. Dela so bila v 
mesecu septembru v celoti zaključena. 
 
40700012 Nujno investicijsko vzdrževanje šol 
Sredstva smo koristili za nujna vzdrževalna dela na šolah. Šoli Matija Čop smo prispevali del 
sredstev za obnovo ograje in atletske steze, na podružnični šoli Kokrica smo prepleskali 
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pločevinasto kritino in leseni del ostrešja, na OŠ Stražišče smo preuredili garderobe na oš 
France Prešeren pa smo pristopili k obnovi fasade pri glavnem vhodu v šolo.  
 
40700013 Nakup ESŠ 
Sredstva so bila namenjena odkupu dela stavbe na Komenskega 4, v kateri je bila Ekonomska 
srednja šola. 
40700014 OŠ Simon Jenko – PŠ Goriče  
Za podružnično šolo v Goričah je izdelana dokumentacija identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP). V izdelavi pa je tudi  dokumentacija PGD za izgradnjo prizidka tipske 
telovadnice na podružnični šoli. 
 
40700101 OŠ F.Prešeren-PŠ Kokrica 
Na podružnični šoli Kokrica smo zamenjali salonitno kritino, zamenjali smo vsa strešna okna 
in obnovili strelovod. Prepleskali smo tudi pločevinasto kritino in lesene opaže. Dela so bila 
opravljena med letnimi počitnicami. 
 

40700015 Vrtec Čira Čara                                         
Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek k vrtcu Čira Čara, 
na mestu, kjer je bilo odstranjeno gospodarsko poslopje Porabljena so bila za izdelavo idejne 
zasnove novega vrtca in pridobitev geodetskega posnetka za vrtce Čira čara S predvidenim 
prizidkom bodo Kranjski vrtci pridobili na prostorskih kapacitetah, istočasno pa se bo lahko 
zaprl vrtec Kekec, saj gre za zastarel objekt, ki v celoti ne ustreza več prostorskim 
normativom. Realizacije je bila nizka (9,3%), saj je izdelava nadaljnje dokumentacije 
pogojena s planom investicij, ki izhaja iz pridobljenih in na Svetu MOK potrjenih DIIP-ov za 
Kranjske vrtce in osnovne šole.  
 

40700099 Investicijski transferi vrtcem    
V okviru investicijskih transferov javnim zavodom so se sredstva porabila za nabavo ročnih 
baterij, prh in radiatorskih ventilov v vrtcih Mojca, Čebelica in Ostržek, za sanacijo kuhinje v 
vrtcu Čebelica, preureditev sanitarnih enot v vrtcih Najdihojca in Živžav, zamenjavo azbestne 
strešne kritine v vrtcu Mojca ter izdelavo nadstreškov in terase za oddelke I. starostnega 
obdobja v vrtcih Čebelica in Mojca. S prerazporeditvijo s področja zdravstva – obv. zdr. 
zavarovanja so bila zagotovljena tudi za adaptacijo prostorov vrtca Mavrica, ki je 1.1.2008 
prešla pod okrilje Varstvo delovnega centra Kranj. Investicijska sredstva za VVE pri osnovnih 
šolah pa so bila porabljena za ureditev prostorov za oddelek vrtca Mavčiče, sofinanciranje 
nakupa igral za vrtec pri OŠ Predoslje, adaptacijo prostora v vrtcu Kokrica - OŠ Franceta 
Prešerna ter za nakup opreme za nov oddelek vrtca Mavčiče. Sredstva so bila porabljena 
99,7%. 
 

40700102 Vrtec Čirče                                              
Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek k vrtcu Čirče, 
porabljena pa so bila za pridobitev idejne zasnove. 
 

40700050 Varna hiša 
Sredstva so bila porabljena v celoti za investicijsko vzdrževanje Varne hiše Gorenjske, in 
sicer: izdelavo fasade z ustrezno toplotno zaščito, menjavo zunanjih okenskih polic, 
zamenjavo žlebov in premaz napušča. Sredstva zagotavljajo vse občine Gorenjske, delež 
Mestne občine Kranj bo v višini 26,78%. 
 

40700051 Pomoč na domu 
Sredstva so namenjena za službo pomoči na domu za prve tri mesece, in sicer v skladu z 
veljavno zakonodajo za amortizacijo opreme, za računalniško opremo za negovalke. Poleg 
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tega so bila sredstva porabljena za nakup dveh rabljenih avtomobilov, pri tem so morali dva 
stara avtomobila odpisati, tako da je za službo pomoči na domu ponovno na voljo pet 
avtomobilov, tako kot v preteklem letu. 
 
40700052 Dom upokojencev Kranj – polkrožni prizidek 
Dom upokojencev Kranj je v letu 2006 izdelal vso potrebno projektno dokumentacijo s 
soglasji in v mesecu marcu 2007 pridobil gradbeno dovoljenje za polkrožni prizidek in 
sanacijo kuhinje. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Z investicijo se bodo izboljšali 
pogoji stanovalcev doma in zaposlenih, še posebej službe pomoči na domu. Pričakujemo, da 
se bo investicija začela izvajati še v tem letu. Investicija naj bi obsegala rekonstrukcijo 
kuhinje s spremljajočimi prostori, večnamenski prostor z jedilnico, prostore službe Pomoči na 
domu, svetovalno pisarno in kapelo, se bo zaključila jeseni 2008. Sredstva so bila vključena v 
proračun, ker je bilo domu v času priprave predloga izdano gradbeno dovoljenje. Vrednost 
projekta je 1.847.355 EUR. 75% naj bi prispevalo MDDSZ, 25% MOK. S planiranimi 
sredstvi naj bi opravili naslednja dela: narejen projekt za opremo, javni razpis, izkop in klet. 
Sredstva so ostala neizkoriščena, ker se z izgradnjo ni začelo, saj država ni zagotovila 
sredstev za ta namen. 
 

40700053 Ljudska kuhinja 
Sredstva so bila porabljena za nakup omar, salamoreznice, mikrovalovne pečice. 
 

40700054 Sejmišče 4 
Sredstva so bila predvidena za obnovo in rekonstrukcijo projekta Sejmišča 4. Z objektom 
Sejmišče 4 bomo pokrili potrebe štirih programov, Centra za odvisnost, stanovanjsko skupino, 
zavetišče za brezdomce in ljudsko kuhinjo. V l. 2007 je bila pridobljena vsa potrebna 
dokumentacija (z dopolnitvijo vred) in na podlagi te izdano gradbeno dovoljenje, v l. 2008 se 
v prvi polovici leta predvideva realizacija projekta.  
 

40700055 Škrlovec 
Na objektu Škrlovec smo obnovili ravni del strehe,med Škrlovcem in Layerjevo hišo. Pri 
večjih nalivih je prihajalo do zamakanja in vlažnosti v prostorih.  Izvajalec gradbenih del je 
odpravil tudi še nekatere napake iz postopka reklamacije. 
 

40700056 Domačija Pr Primožk 
Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, ki skrbi 
za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. Donator, g. Vincenc Draksler, je domačijo 
podaril Fundaciji, ki že več let vlaga v njeno obnovo. Pripravlja se program Reintegracijskega 
centra, ki se bo odvijal v objektu, ki ga je potrebno preurediti glede na program novega 
projekta, ki se bo odvijal v njem. Tako se je sofinancirala obnova objekta Fundacije Vincenca 
Drakslerja za odvisnike. Sredstva so bila porabljena za obnovo spodnjega dela objekta in 
obnovo prvega nadstropja in so bila porabljena v celoti. 
 
 
0408  ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 
        1302 Cestni promet in infrastruktura 
                13029002 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 

40600002 LN Severna obvoznica 
Nerealizirana je naloga priprave občinskega lokacijskega načrta za severno mestno obvoznico 
v višini 33.383,41 EUR. Občina si že dolgo vrsto let prizadeva, da bi bila severna obvoznica 
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razvrščena med državne ceste, pobudo je Ministrstvo za promet sprejelo, zato bo zanjo sprejet 
državni lokacijski načrt. 
 
40600006 C. Njivica-občinska meja 
Za ta NRP, ki se je začel v letu 2007, je bilo porabljenih 6.888,00 EUR in sicer za pripravo 
osnutka Občinskega prostorskega načrta, ki ga je izdelalo podjetje Domplan d.d.  
 
 
Obrazložitve so pripravili: 
- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, vodja Oddelka za tehnične zadeve p.p. 
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec  
- BOŠTJAN COTIČ, vodja Oddelka za okolje in prostor, 
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za razvoj in investicije  
- UROŠ KORENČAN, vodja Oddelka za družbene javne službe 
- SAŠO GOVEKAR, sodelavec za zaščito in reševanje IV 
- ANA VIZOVIŠEK, vodja kabineta župana 
- MENDI KOKOT, svetovalec  
- JANEZ RAKAR, glavni inšpektor 
- TATJANA KOCIJANČIČ, sodelavec za KS 
- SVETLANA DRAKSLER, analitik IV 
 
                       Aleš Sladojević 
                  DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 
 


