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IV.4. Obrazložitve izvajanja  načrta razvojnih programov za leto 2009 
 

10000001 - Svetniške skupine - nakup opreme 1.807 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2010 so bili za svetniške skupine nabavljeni  3 prenosni telefonski aparati,  prenosni računalnik, scanner, 
navigacijska naprava, zunanji disk in zvočniki. 

40200001 - Nakup opreme - uprava 92.772 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2010 je bil v sklopu planiranih sredstev izveden nakup fotokopirnega stroja za potrebe fotokopirnice, kjer se 
med drugim pripravlja celotno gradivo za potrebe delovanja mestnega sveta. Prav tako smo izvedli zamenjavo 
nedelujočega agregata in s tem zagotovili nemoteno delovanje uprave v primeru izpada električne energije. V 
letošnjem letu bo potrebno urediti najmanj zasilno razsvetljavo, da bomo zadostili varnostnim predpisom. Planirana 
sredstva so bila porabljena za nakup oz. posodobitev računalniške strojne in telekomunikacijske opreme ter za 
zagotavljanje licenčne programske opreme. 

40200002 - E-mesto 2.405 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V tem letu se je izvedla produkcija KrPovej in e-glasila. Sredstva so se porabila za izdelavo promocijskega materiala 
in postavitev e-točke. 

40200003 - Obnova stavbe MO Kranj 88.640 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V preteklem letu smo izvedli več posegov v ogrevalni sistem, ki so omogočili ogrevalni sezoni 2010/11. Prav tako 
smo za potrebo pričetka prenove celotnega ogrevalnega sistema pridobili del projektne dokumentacije. Do celovite 
prenove ni prišlo saj v proračunu nismo imeli dovolj sredstev, potrebnih za izvedbo razpisa, predlog uprave o 
zagotovitvi dodatnih sredstev v proračunu pa je bil umaknjen iz obravnave na mestnem svetu.  V sklopu finančnih 
sredstev smo obnovili nekaj pisarn, uredili predelne stene in uredili nov arhiv, v katerega smo namestili regale. 

40200004 - Nakup pohištva - uprava 35.162 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V sklopu planiranih sredstev smo v preteklem letu obnovili pisarniško opremo v nekaterih pisarnah. 

40200005 - CZ - investicije, investicijski transferi 75.468 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Finančna sredstva so bila realizirana v skladu s sprejetim proračunom MOK. Sredstva so bila namenjena 
financiranju enot CZ MOK v obliki investicijskh transferov - pogodb v katerih so navedena določila za namen in 



 

Odlok o ZR 2010                                                                                                                                   Izvajanje NRP 

414 

način porabe to je za osebno in skupinsko opremo za zaščito in reševanje ljudi in materialnega premoženja ob  
naravnih in drugih nesrečah. 

40200006 - Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi 111.775 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Finančna sredstva so bila realizirana v skladu s sprejetim proračunom MOK za l. 2010 in to nabavi kombiniranega 
vozila za PGD Besnica in osebne zaščitne opreme za prostovoljna gasilska društva v primeru poplav.Sredstva 
požarne takse so bila namenjena nabavi opreme za potrebe PGD v GZ MOK. 

40200007 - Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi 165.100 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva požarne takse so bila v skladu s sprejetim proračunom in zakonodajo s tem v zvezi namenjena nabavi 
gasilske tehnike za reševanje pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami. 

40200009 - Počitniški objekti 23.243 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Finančna sredstva so bila realizirana v večji meri, glede na sprejeti proračun. Razlog je nakup zemljišča v Barbarigi, 
ki predstavlja parkirišče pred apartmajem v lasti MO Kranj. 

40200010 - Palača občine Kranj: Kongresni center Edvarda Ravnikarja8.486 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Del proračunskih sredstvev smo porabili za izdelavo konzervatorskega načrta in izvedeniškega mneja za 
preureditev-prenovo zavarovane stavbe Palače očine Kranj, ki smo ju potrebovali za potrebe razpisa za pridobitev 
evropskih sredstev.  Ker denarja nismo dobili se projekt ni nadaljeval. 

40200011 - Namenska sred.za invalide 9.844 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so namenska in so bila porabljena za invalide, ki so zaposleni v upravi. Namen sredstev je olajšati delo 
invalidom, zato smo v ta namen kupili opremo (pisarniška oprema in računalniška oprema). 

40300001 - Sejem bil je živ-Kranjska hiša 3.237 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v okviru NRP Sejem bil je živ - Kranjska hiša  so bila porabljena za sofinanciranje skupnih aktivnosti, ki 
jih je izvajal upravljavec celotnega projekta Sejem bil je živ. Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju partnerstva 
iz leta 2007 je bilo sofinanciranje skupnih aktivnosti enakovredno razdeljeno na vse vključene občine. Projekt je 
zaključen. 

40300004 - Državne pomoči v kmetijstvu 108.002 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 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 v višini 108.002  EUR predstavljajo dodeljene pomoči za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno proizvodnjo (87.938  EUR), plačilo zavarovalnih premij (323  EUR), naložbe za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (4.791 EUR) in za nove investicije za delo v gozdu (14.950 EUR). Na 
podlagi javnega razpisa ni bilo prejetih vlog za pomoči, ki bi se dodelile s kontov 412 in 413 – tekoči transferi.   
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40300005 - LAS Gorenjska košarica 7.711 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Predvidena sredstva v letošnjem proračunu niso bila porabljena v celoti, saj bo vzpostavitev  Učne poti Rovnik – 
slap Šum in Poti pod Storžcem v okviru projekta Odkrijmo skrite kotičke našega podeželja (36.000 EUR), izvedena 
v letu 2011, v letu 2010 pa je bila pridobljena projektna dokumentacija za omenjeni poti (7.200 EUR). Preostala 
sredstva v višini 511 EUR na kontu 4020 so bila porabljena za sofinanciranje manjšega dela projektov Mreža 
podeželskih tržnic (Predoslje) in  Mreža podeželskih informativno turističnih točk (Predoslje).  

 

V letu 2010 so bili doseženi prihodki z LEADER sredstvi za investicijske projekte (Mreže podeželskih tržnic, Mreže 
podeželskih informativno turističnih točk – Predoslje) v višini 5.685 EUR. 

40400001 - Nakup opreme - OMI 76.971 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

40400001        Nakup opreme - OMI 

Sredstva za nakup opreme so bila predvidena v višini 91.600 €. Porabljenih pa je bilo slabih 77.000 € oz. 84% 
sredstev. 

Največje odstopanje je bilo zabeleženo pri nakupu pisarniškega pohištva in strojne računalniške opreme. Do manjše 
realizacije je prišlo zaradi uvedebe varčevalnih ukrepov. 

Realiziran je bil nakup naprave za merjenje hitrosti. Nakup se je izkazal za pozitivnega v smislu realizacije obeh 
ciljev. Z njegovo uporabo se je predvsem dosegla večja varnost na cestah v Mestni občini Kranj saj vozniki sedaj 
vozijo občutno počasneje kot pred pričetkom uporabe. Prav tako pa se je nakup izkazal za finančno upravičenega. 

40400002 - Nakup redarskega vozila 11.135 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

40400002        Nakup redarskega vozila 

Sredstva so bila predvidena za nakup novega vozila za potrebe inšpekcijskega nadzora v ostalih občinah 
soustanoviteljicah Medobčinskega inšpektorata Kranj. Realizacija je bila 85,65%. Za nakup je bilo predvidenih 
13.000 €, porabljenih pa dobrih 11.000 €. 

40600001 - Gradnja manjših parkirišč 308.534 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Postavka 221002 Urejanje cestnega prometa 

Konto 420401 Novogradnje 

Na področju Župančičeve ulice na Hujah se je zgradilo 60 novih parkirnih mest v vrednosti 108.589,11 EUR, pri 
kulturnem domu na Kokrici so se obnovila stara parkirna mesta, pridobilo pa se je še osem novih v vrednosti 
20.415,72 EUR, v "Gradbinčevi jami" na Zlatem polju se je skupaj zgradilo in obnovilo 16 parkirnih mest v 
vrednosti 22.019,14 EUR, v stari stanovanski soseski na Planini I se je pridobilo 16 novih parkirnih mest ( 
32.621,53 EUR), na Jamniku pri cerkvici pa se je uredil dostop na bodoče novo parkirišče v znesku 1.476,00 EUR. 

Konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  

Zaradi velike frekventnosti prometa na parkirnem platoju pred nebotičnikom se je izvedla obnova površine v 
vrednosti 2.654,28 EUR. 

Konto 420801 Investicijski nadzor 

Pri vseh novogradnjah parkirnih mest je bil zagotovljen strokovni gradbeni nadzor (3.297,07 EUR). 

Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 

Za parkirišča na Župančičevi ulici (14.082,00 EUR) in na Jamniku pri cerkvici (2.916,00 EUR) je bila izdelana 
projektna dokumentacija. 

40600003 - Kolesarska mreža 6.737 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

PP 220205/PKT 402199 Drugi posebni materiali in storitve 
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  - 6.737,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo izdelave študije o širitvi kolesarske mreže v Mestni občini Kranj 

40600004 - Savska cesta 712.911 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda z rekonstrukcijo Savske ceste je bila v letu 2010 zaključena z izjemo ograj 
na zidovih in ob stopnišču. Investicija je obsegala izgradnjo kanalizacije komunalnih odpadnih voda od križišča 
Savske ceste z Ljubljansko cesto do mostu preko Kokre in od bivšega Ikosa do zadrževalnega bazena in črpališča pri 
brvi preko Save, črpališče pri stanovanjskem območju Sotočje in tlačni vod do mostu na Ljubljanski cesti, meteorni 
kanal in vodovod v trasi Savske ceste in rekonstrukcijo Savske ceste z gradnjo novih opornih zidov, temeljenja 
transformatorske postaje in gradnjo  stopnišča s Sejmišča do Savske ceste. Celotna investicija je bila izvajana 
sočasno z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji. Zaradi prevelikega obsega zaščitnih arheoloških izkopavanj in 
pomanjkanja sredstev del investicije na območju Sejmišča ni bi izveden. 

Sredstva proračuna za leto 2010 so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije ceste in dela kanalizacije, za izgradnjo 
nove javne razsvetljave, za spremembo projektne dokumentacije in gradbeni nadzor. Realizacija v preteklem letu je 
bila v višini 95,3 % od planirane, pri čemer edino sama rekonstrukcija ceste nekoliko odstopa od predvidene. 

40600005 - C.Drulovka-Breg 3.660 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Denar v znesku 3.660 EUR je bil porabljen za geodetsko odmero rekonstruiranega odseka Drulovka-Breg (PP 
220204/PKT 402113). Zaradi pripomb lastnikov zemljišč zapisnik o odmeri niso do konca leta podpisali vsi lastniki 
, zato tudi ni bilo možno zaključiti odkup zemljišč (PP 221004/PKT 420600).. 

40600009 - Bleiweisova c. 9.480 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

9.480 EUR je bilo porabljenih za dokončanje projektne dokumentacije rekonstrukcije križišča Bleiweisove ceste, 
Ceste Staneta Žagarja in Stošičeve ulice. Rekonstrukcija predvideva izgradnjo krožnega križišča (PP 221001/PKT 
420804). Zaradi zahtev stanovalcev stanovanjskih blokov Stošičeva ulica odkup zemljišč ni bil realiziran, razgovori 
še tečejo. 

40600012 - Sanacija posledic poplav - mostovi ceste 163.317 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Postavka 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Konto:  

420501 Obnove ; Pri obnovi mostu pri Žepku v Bitnjah, smo plačali sklenjeno podobo in aneks v skupni vrednosti 
124.200,01 EUR, pri strugi v Rakovici, je bilo potrebno v sodelovanju z ARSO plačati ureditev struge v vrednosti 
20.228,30 EUR. 

420801 Investicijski nadzor; Pri obnovi mostu na občinski cesti Letenice-Golnik se je vršil strokovni gradbeni 
nadzor (660,00 EUR),  pri obnovi mostu pri Žepku v Bitnjah, se je vršil strokovni nadzor (3105,01 EUR), pri obnovi 
struge v Rakovici se je vršil gradbeni nadzor (505,70 EUR) 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, za izdelavo projektne dokumentacije (PZI), pri obnovi mostu pri 
Žepku v Bitnjah, je bilo potrebno plačati strošek v višini 5.160,00 EUR. 

Postavka 221004 Cestna dejavnost-zemljišča 

Konto: 

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve; Po izdelavi mostu, je bila potrebna širitev 
cestnega telesa na ovinku pri mostu Žepek v Bitnjah, zato je bilo potrebno odkupiti del zemljišča od g. Valančiča, za 
plačilo odmere dela zemljišča je bilo potrebno plačati geodetsko storitev v višini 2.851,20 EUR. 

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih; Po izdelavi mostu, je 
bila potrebna širitev cestnega telesa na ovinku pri mostu Žepek v Bitnjah, zato je bilo potrebno odkupiti del 
zemljišča od g. Valančiča, za plačilo stroškov sklenitve pogodbe je bilo porabljenih 522.00 EUR. 

420600 Nakup Zemljišč; Po izdelavi mostu, je bila potrebna širitev cestnega telesa na ovinku pri mostu Žepek v 
Bitnjah, zato je bilo potrebno odkupiti del zemljišča od g. Valančiča, s katerim je bila sklenjena prodajna pogodba  v 
vrednosti 6.085,00 EUR. 
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40600014 - Kokrica - Mlaka/Grič 1.814 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

402920 Sodni stroški , stroški odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih; Sredstva v višini 1.814 
EUR so bila porabljena za plačilo izdelave kupoprodajnih pogodb za zemljišča, ki jih potrebujemo za širitev ceste.  

Razen pridobivanja zemljišč ne poteka nobena druga aktivnost na tem projektu. 

40600016 - Agromehanika-Hrastje 13.400 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

221004 Cestna dejavnost-zemljišča 

420600 Nakup zemljišč;  za nakup zemljišča od g.Omers Franca za ureditev ceste Agromehanika-Hrastje je bilo 
realiziranih 13.400 EUR. 

40600017 - Pot na Jošta 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Proračunskih sredstev nismo porabili, ker nismo pridobili zemljišč in služnosti, potrebnih za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za prestavitev ceste . 

40600018 - Gosposvetska ulica 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Zaradi blokade solastnika zemljišča ni bila možna delitev parcel, zato ni bilo možno izdelati PGD in pridobiti 
gradbenega dovoljenja, s tem pa ni bilo pogojev za izgradnjo povezovalne ceste med križiščem Gosposvetske in 
Levstikove ulice ter križiščem Bleiweisove ceste in Nazorjeve ulice. 

40600020 - C. Staneta Žagarja 33.820 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na Cesti Staneta Žagarja je na odseku od Bolteza do križišča pri Jaku predvidena obnova cestne infrastrukture ter 
komunalne infrastrukture, ki se nahaja v cesti. 

V letu 2010 so bili dokončani projekti za izvedbo (PZI) za rekonstrukcijo ceste ter za obnovo in posodobitev 
kanalizacije, vodovoda, javne trazsvetljave ter semaforizacije. 

Realizacija na tem NRP je bila 98% glede na finance, glede na obseg izvedenih del pa 100%.  

40600023 - Hafnarjeva pot 381.678 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na Hafnarjevi in Križnarjevi poti v Stražišču je bil zgrajen:  

-          nov kanal za odvajanje komunalnih odpadnih voda (oz. fekalni kanal): dolžina cevovoda 1.400 m, cevi in 
jaški iz umetnih mas, premer cevi  150 do 350 mm 

-           nov padavinski kanal: dolžina cevovoda 1.030 m, cevi in jaški delno betonski, delno  iz umetnih mas, premer 
cevi  600 do 1000 mm 

-          obnovljen vodovod: dolžina cevovoda 1.340 m, cevi iz nodularne litine, premer cevi  80 do 100 mm 

-          na območju posega je bilo obnovljeno cestišče. 

Izgradnjo je delno financirala MOK, delno Gradbinec  gip d.o.o. Kranj, v  okviru pogodbe o opremljanju za 
stanovanjske objekte »Vrtnarija«, delno pa so bila za ta namen pridobljena sredstva RS, iz naslova 23. člena Zakona 
o financiranju občin. 

V letu 2010 so bila sredstva porabljena za izgradnjo, gradbeni nadzor, zagotavljanje varsnosti in zdravja pri delu, za 
manjšo spremembo projektne dokumentacije ter za dopolnitev investicijske dokumentacije za namen pridobitev 
nepovratnih sredstev RS.  

Realizacija na NRP je bila 100%. 
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40600024 - Primskovo - sever 520 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda na območju Primskovo - sever (Tekstilna ulica, Kovačičeva ulica, Ulica 
Milene Korbarjeve, Šuceva ulica, odcepi Jezerske ceste) je bila zaključena v letu 2009, v preteklem letu pa so bili 
plačani stroški tehničnega pregleda v postopku izdaje uporabnega dovoljenja in stroški obnove parcelnih meja, ki so 
bile uničene v času gradnje. 

40600029 - LN Planina-jug 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Predvidena so bila sredstva za odkup zemljišč dela predvidenih javnih parkirnih prostorov in pločnikov v zahodnem 
delu območja lokacijskega načrta, vendar zaradi neizvedenih plačil investitorjev po sklenjenih pogodbah tudi ni bila 
sklenjena pogodba z GIP Gradbinec o odkupu navedenih zemljišč. 

40600031 - LN Britof - Voge 44.798 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V skladu s sklenjeno komasacijsko pogodbo je Mestna občina Kranj plačala kupnino za zemljišča , potrebna za ceste 
in komunalne naprave z investitorji, ki so v preteklem letu plačali komunalni prispevek. Poleg tega je plačala 
odškodnino za poseg v privatno zemljišče v času komunalnega opremljanja območja. 

40600033 - Trenča 65.052 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za ureditev potoka Trenča so bila odkupljena še manjkajoča zemljišča. 

Projektna dokumentacija za ureditev potoka na nivoju PGD in PZI je bila s strani izdelovalca oddana naročniku. 
Zaradi pripomb na izdelano dokumentacijo, ki še niso bile odpravljene, projekti še niso bili plačani.  

Urejen je bil zgornji del odseka struge Trenče, kar je bilo nujno zaradi odtoka novozgrajene padavinske kanalizacije 
na Hafnarjevi poti. 

Realizacija na tem NRP je bila 41%. Nižji od predvidenega je bil strošek pridobitve zemljišč. Zaradi neusklajenosti 
s pripombami še ni bila plačana projektna dokumentacija.  

40600041 - Vzhodna vpadnica 150.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

221004 Cestna dejavnost-zemljišča 

420600 Nakup zemljišč;  Sredstva v višini 150.000 EUR so bila porabljena za nakup zemljišča za izgradnjo vzhodne 
vpadnice. 

40600046 - Koroška cesta 42.910 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Skupaj 41.880 EUR jAe bilo porabljenih za plačilo izdelave projektne dokumentacije rekonstrukcije ceste in 
meteornega kanala od Koroške ceste do izliva v Savo (PP 221001/PKT 420804, PP231003/PKT 420804, PP 
231005/PKT 420804, PP 231007/PKT 420804), 1.030 EUR pa za vzpostavitev parcelne meje v območju Prahove 
vile (PP 220204/PKT 402113). Izvajalec del je bil izbran, do podpisa gradbene pogodbe pa do konca leta na predlog 
v.d. direktorja ni prišlo zaradi menjave župana. 

40600050 - Poslovni prostori 11.007 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na postavki POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE predstavljajo stroške investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 

Na kontu 4205 je bilo porabljenih 11.007 EUR oziroma 99,9 % proračunskih sredstev. Sredstva so bila porabljena 
za investicijsko vzdrževanje in izboljšava poslovnih objektov. 
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40600051 - Staro mestno jedro 209.284 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru NRP so bila sredstva v višini 23.843,00 EUR porabljena za namen obnove stavb v starem mestnem jedru 
Kranja z namenom urejenosti zunanjega videza mesta, oživljanja starega mestnega jedra in izpolnjevanja dolžnosti 
ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine starega mestnega jedra Kranja. Sredstva so bila dodeljena skladno z 
izvedenim javnim razpisom. 

40600060 - R1/210 Jezersko - Škofja Loka 6.066 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo DIIP-a za izvedbo projekta Ureditve prehoda za pešce v naselju Spodnje 
Bitnje in plačilu stroška Elektro Gorenjska za novo odjemno mesto. Zaradi kandidature MOK za povratna sredstva 
Ministrstva za kmetijstvo v okviru razpisa "Razvoj vasi in podeželja" se izvedba investicije prenese v leto 2011.    

40600068 - Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi 92.878 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

PP 221001/PKT 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

  - 16.812,57 EUR je bilo porabljenih za lokalne preplastitve na Delavski cesti 

  - 1.438,56 EUR je bilo porabljenih za plačilo asfaltiranja v Hrastjah 

  - 36.407,11 EUR je bilo porabljenih za plačilo prilagoditve obstoječe ceste na novo niveleto mostu Žepek v Bitnjah 

  - 19.803,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo ureditve makadamske poti okoli Brda 

PP 221001/PKT 420801 Investicijski nadzor 

  - 910,18 EUR je bilo porabljenih za plačilo nadzora nad prilagoditvijo obstoječe ceste na novo niveleto mostu 
Žepek v Bitnjah  

  - 1.080,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo nadzora nad deli pri preplastitvi Delavske ceste in ureditvi 
makadamske poti okoli Brda 

PP 221004/PKT 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 

  - 6.715,07 EUR je bilo porabljenih za odmero Ceste na Rupo na odseku od ceste Kokrica-Brdo-Britof do 
avtocestnega nadvoza  

  - 2.778,10 EUR je bilo porabljenih za plačilo geodetske določive meje na območju gradnje kanalizacije na 
Hafnarjevi poti 

PP 221004/PKT 402799 Druge odškodnine in kazni 

  - 1.680,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo odškodnine pri nakupu zemljišča ga. Benedik Danijele na Cesti 
Staneta Žagarja 

PP 221004/PKT 420600 Nakup zemljišča 

  - 4.320,00 EUR je bilo porabljenih za kupnino za zemljišče od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za potrebe 
izgradnje pločnika Mlaka-Kokrica 

  - 196,29 EUR je bilo porabljenih za plačilo kupnine g. Bratina Jankotu za širitev ceste v Britofu 

  - 98,15 EUR je bilo porabljenih za plačilo kupnine g. Rovtar Francu za širitev ceste v Britofu 

  - 640,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo kupnine ga. Benedik Danijeli za potrebe širitve Oldhamske ceste in 
Ceste Staneta Žagarja 

40600073 - Povezava šenčurski GZ - Sava 11.498 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt predstavlja gradnjo kanalizacije v ločeni izvedbi (fekalna, meteorna), na odseku od priključka 
kanalizacijskega zbiralnika iz Šenčurja na kanal, ki poteka od komunalne cone Primskovo II na južnem robu Planine 
vzhod do Save, oziroma do črpališča pri Zvezdi in vzporedno gradnjo vodovoda. Z izvedbo projekta bo 
zagotovljeno odvajanje meteornih voda iz komunalne cone Primskovo II, območja Planina jug in bivše mlekarne 
ločeno od komunalnih odpadnih voda in zanesljiva oskrba s pitno in požarno vodo na navedenih območjih in v 
območju »Koreje« in bivšega Inteksa. 



 

Odlok o ZR 2010                                                                                                                                   Izvajanje NRP 

420 

Del  navedenega projekta je že realiziran, in sicer na območju Planine jug ter vodovod na odseku od Planine jug do 
Planine vzhod. Za preostali del je potrebno dokončati postopke pridobitve služnosti, dokončati projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in pridobiti upravno dovoljenje, za kar so tudi planirana potrebna sredstva. V letu 2010 je 
bilo realiziranih 11.200EUR za investicijski transfer javnim podjetjem, ki so v lasti držav ali občin in 298 EUR na 
kontu 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, za plačilo 
pridobitve služnostne pogodbe. 

Projekt je zastal, ker pričakujemo spremembo zakona, s katerim bodo preostala zemljišča avtomatično prešla v 
uporabo občine,  katero sedaj upravljajo na skladu kmetijskih zemljišč. Sprememba zakona naj bi stopila v veljavo 
sredi leta 2011. 

40600079 - Čirče 4.166 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda na območju Čirč je bilo v preteklem letu sklenjenih nekaj služnostnih 
pogodb in zanje plačana odškodnina ter stroški cenilcev in notarjev. Zadeva ni bila zaključena, zato tudi niso bila 
porabljena sredstva za plačilo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in sredstev za pričetek investicije. 

40600080 - Hrastje - desni breg Save 27.328 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V preteklem letu so se sklepale služnostne pravice za izgradnjo komunalne infrastrukture. Do dokončanja projektov 
manjka še približno 10%, kateri pa se ne morejo dokončati, dokler nam Občina Medvode ne sporoči dokončnega 
stališča glede lokacije čistilne naprave Smlednik. Občina Medvode ima prav tako resne pomisleke o vztrajanju v 
skupnem projektu, glede na to, da vloga za pridobitev kohezijskih sredstev ne ustreza, ker v projektu ne nastopa 
aglomeraicija večja od 2.000 PE. Izvedel se je tudi transfer preko Komunale Kranj za plačilo izdelave projektne 
dokumentacije PGD za vodovod. 

40600082 - Veliki hrib 25.253 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Predvidena je izgradnja kanala po Bleiweisovi cesti, ter pripadajočega sekundarnega kanala. Potrebno je pridobiti 
manjkajočo projektno dokumentacijo, del zemljišč za gradnjo in gradbeno dovoljenje. Del sredstev je bil namenjen 
pričetku gradnje. Delno je izdelana projektna dokumentacija. Delno je pridobljena pravica razpolaganja z zemljišči 
za gradnjo. V letu 2010 je bilo realiziranih 25.253 EUR, in sicer za investicijski transfer javnim podjetjem in 
družbam, ki so v lasti države ali občin. Projekt je v fazi pridobivanja preostalih manjkajočih služnosti, po zavrnitvi 
vloge za gradbeno dovoljenje. 

40600084 - Drulovka - Zarica 12.832 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2010 je bil zaključen projekt Drulovka - Zarica, ki obsega sledeča dela:  

-          zgrajen nov kanal za odvajanje komunalnih odpadnih voda (oz. fekalni kanal): dolžina cevovoda 473m, cevi 
in jaški iz umetnih mas, premer cevi  250 mm, 

-           zgrajen nov padavinski kanal: dolžina cevovoda 320m, cevi in jaški iz umetnih mas, premer cevi  315mm, 

-          obnovljen vodovod: dolžina cevovoda 125 m, cevi iz nodularne litine, premer cevi  100 mm in  

-          na območju posega obnovljena cesta. 

V juliju je bilo za nove objekte pridobljeno uporabno dovoljenje. 

V letu 2010 so bila sredstva porabljena za poplačilo gradnje, za dopolnitev projektne dokumentacije ter za stroške 
tehničnega pregleda. 

Realizacija na NRP je bila s stališča porabe sredstev 34%, ker je bil del stroškov gradnje plačan že konec leta 2009. 
Fizično je projekt realiziran 100% oz. je zaključen. 

40600089 - Vodovod Bašelj - Kranj 188.281 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V preteklem letu so bile pobrane služnostne pravice za izgradnjo magistralnega vodovoda in plačane odškodnine za 
le-te. Prav tako je bila dokončana PGD dokumentacija za magistralni vodovod in vodohran Zeleni hrib.Na projektno 
dokumentacijo PGD za magistralni vodovod je bila izvedena recenzija projekta. Za vodohran Zeleni hrib pa revizija 
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projekta. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za  magistralni vodovod je bila oddana v mesecu oktobru na 
UE Kranj, ki pa je zaradi sodelovanja več občin odstopila vlogo v reševanje Ministrstvu za okolje in prostor. Zaradi 
istočasne gradnje kanalizacije in hrati gradnje treh mostov v občini Preddvor (Bašelj) smo pristopili tudi k gradnji 
magistralnega vodovoda v okviru mostov. Na ta način smo se poleg kasnejšim visokim stroškom investicij v 
mostove izognili  tudi kasnejšim posegom v le-te.V okviru teh del je bil izveden tudi nadzor.Nakupi zemljišč na 
območju Rupe niso bili izvedeni. Problem je nastal, ko so želeli lastniki zemljišč iztržiti višjo ceno, kot jo lahko 
ponudi Mestna občina Kranj glede na razpoložljiva sredstva predvidena v proračunu in glede na odkupno ceno, ki je  
določena s strani Mestnega sveta za odkup kategoriziranih cest. Mestna občina Kranj je še vedno pripravljena 
odkupiti omenjana zemljišča za navedene izvedbe po odkupni ceni določeni s strani Mestnega sveta, vendar je na 
žalost realizacija odvisna tudi od pripravljenosti lastnikov. 

40600090 - Nakup obstoječih cest 141.762 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Proračunska sredstva namenjena za geodetskih storitev ter za plačilo sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih 
odkupov že obstoječih cest ter za odkup zemljišč, ki v naravi predstavljajo obstoječe ceste. 

Na postavki 101404 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere 
zemljišč, ki so predmet obravnave na Oddelku za splošne zadeve v postopkih odkupov obstoječih cest. Porabljenih 
je bilo 92,80 % sredstev. 

Na postavki 101403 je bilo za leto 2010 predvidnih 140.000 EUR. Za odkupe obstoječih cest in uveljavljanje 
predkupnih pravic je bilo porabljenih 104.635 EUR oziroma 74,70 % proračunskih sredstev. 

40600091 - Javna razsvetljava 212.377 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Po predhodnem planu in izraženih zahtevah iz posameznih KS se je izdelala dodatna ali nova javna razsvetljava na 
sledečih lokacijah: 

- Betonova ulica v celoti 

- Pot v Bitnje - dopolnitev 

- Zarica - dopolnitev 

- Britof - doponitev 

- Golnik pri novem bloku - dopolnitev 

- Savska loka - nova 

- Podblica - nova ob cestik OŠ 

- Nemilje - dopolnitev 

- Primskovo - za kulturnim domom - šolska pot 

- Predoslje - pri igrišču 

- Struževo - od igrišča do Zlatega polja - šolska pot 

- Letenice - dopolnitev 

- Besnica - pri OŠ - dopolnitev 

40600092 - Zelene površine, otroška igrišča 159.575 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na podlagi javnega naročila JNV-ORI-S-0011/2010-POG so bila izdelana ali dopolnjena z igrali sledeča otroška 
igrišča: 

- KS Vodovodni stolp - igrišče Zoisova 

- KS Žabnica - pri doku KS 

- KS Struževo - pri domu KS 

- KS Golnik - pri vrtcu 

- KS Bratov Smuk - vrtec OŠ Matija Čop 
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- KS Mavčiče - izpostava vrtca Orehek 

- Igrišče OŠ Simona Jenka 

- Primskovo - OŠ S. Jenko 

- Igrišče OŠ France Prešern 

- KS Kokrica - OŠ F. Prešeren - vrtec 

- KS Primskovo - Kokrški log 

- KS Predoslje - razgibala Brdo in pri domu KS 

40600093 - Energetska zasnova Kranja 12.796 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Finančna sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu, kot je to bilo prvotno načrtovano. Razlog je v omejitvi 
finančnih sredstev. 

40600096 - Avtobusna postajališča 9.990 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Postavka 231002 Avtobusna postajališča 

Konto 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov; V naselju Bobovek je bila v smeri Zg. Bela na levi strani občinske 
ceste postavljena nova avtobusna čakalnica ( 6.876,00 EUR ). 

Konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave; Zaradi vandalizma so bila zamenjana tri kaljena stekla na 
avtobusni čakalnici v Podreči in eno v Srakovljah (996,00 EUR), bilo pa je tudi obnovljeno ostrešje in kritina na 
leseni avtobusni čakalnici v Goričah (2.117,88 EUR). 

40600099 - Vodni viri 147.340 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za geodetske izmere zemljišč, na katerih se nahajajo vodovodni objekti (konto 4021), za 
plačilo vodnih povračil za vodna zajetja Stanič, Prla in Svarško (konto 4029) in ureditev novega vodnega vira, izvira 
Jošt (konto 4204 in 4208) Sredstva, ki so bila namenjena za ureditev vodovoda na Babnem vrtu, so bila z istim 
namenom razporejena na KS Trstenik. Odkupi zemljišč, na katerih se nahajajo vodovodni objekti, niso bili 
realizirani, ker cena za odkup še ni usklajena. 

40600100 - Urejanje pokopališč v KS-jih 93.655 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Postavka 231008 Urejanje pokopališč 

Konto 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 

Izvedla se je geodetska parcelacija na pokopališču na Trsteniku (1.040,64 EUR). 

Konto 420401 Novogradnje 

Izvedlo se je dokončanje del na poslovilnem objektu na pokopališču v Bitnjah (5.304,67 EUR). 

Konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

Dokončala se je prva etapa obnove ograje in površin na pokopališču v Predosljah (34.957,50 EUR, postavila se je 
nova ograja na pokopališču v Tenetišah (14.104,80 EUR), rušila in postavila se je nova betonska ograja na 
pokopališču na Kokrici (5.006,40 EUR), uredile so se pohodne poti in uredila nova javna razsvetljava na 
pokopališču v Goričah (33.064,19 EUR). 

Konto 420801 Investicijski nadzor 

Za dokončanje poslovilnega objekta na pokopališču v Bitnjah je bil naročen gradbeni nazor (175,38 EUR). 
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40600101 - Pokopališče Kranj 148.228 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Predvidena proračunska sredstva smo porabili za ureditev  in nadzora nad gradnjo glavnih poti na kranjskem 
pokopališču. S sivimi betonskimi tlakovci smo tlakovali  približno 900 tekočih metrov in  3m širokih prej 
makadamskih poti in jih osvetili z ličnimi ambientalnimi svetilkami. 

40600103 - Brežine 118.709 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Postavka 231010 KOMUNALNA DEJAVNOST-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER 

Konto 402799 Druge odškodnine in kazni 

Pri obnovi brežine nad Jelenovim klancem smo Ministrstvu za okolje in prostor RS plačali odškodnino izvedbe 
izvršbe  

po 2. osebi (517,18 EUR) in na podlagi pogodbe sodno poravnavo za ga. Romano in g. Vitomirja Grosa (97.000,00 
EUR). 

Konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

Intervencijsko se je zaradi povodnji uredila brežina pri stanovanjski hiši last ga. Marije Zelnik iz Predoselj (6.355,39 
EUR). 

Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 

V letu 2011 naj bi se gradbeno uredilo stopnišče Pot na kolodvor, zato je bila v letu 2010 izdelana projektna  

dokumentacija PGD/PZI (11.364,00 EUR). 

40600106 - Cestne brežine 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

PP 221001/PKT 420501 Obnove 

  - sredstva niso bila porabljena, ker na nobeni cestni brežini ni prišlo do udora zemljine 

40600108 - Deponija Tenetiše 19.499 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za izvajanje monitoringov na deponiji Tenetiše. Ker Ministrstvo za okolje in prostor še 
ni potrdilo projekta za zapiranje deponije, se ta dela niso izvajala in je bila poraba sredstev temu primerno nižja. 

40600109 - Zbirni centri, ekološki otoki 179.998 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so se porabila za urejanje ekoloških otokov in odjemnih mest odpadkov ter za nadgradnjo in medijsko 
kampanjo ločenega zbiranja odpadkov: 

-          Konto 402003 (oblikovanje in tisk letakov, nalepk in priročnika o ločenem zbiranju odpadkov 

-          Konto 402099 (reklamni material-zabojčki, biorazgradljive vrečke, nakupovalne vrečke, majice, itd; urejanje 
eko otokov…) 

-          Konto 402206: poštnina za pošiljanje letakov 

-          Konto 402903: plačilo študentov za delo na stojnici KrLočuj 

Okoljska dajatev v višini 42.952 EUR je bila na podlagi pogodbe prenesena na občine Jesenice, Kranjska Gora in 
Žirovnica, ki so lastnice odlagališča Mala Mežakla, komor so se v prvi polovici leta 2010 odvažali komunalni 
odpadki. 

40600110 - Prometna ureditev Slovenskega trga 2.616.464 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

PP 220203/PKT 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 
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  - Sredstva namenjena oglaševalskim storitvam in objavam niso bila porabljena, ker je bil projekt predstavljen preko 
novinarskih konferenc v občilih  

PP 220204/PKT 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 

  - 1.382 EUR je bilo porabljenih za odmero krožišča Beksl zaradi menjave zemljišča z Gorenjsko banko, ki pa v 
letu 2010 ni bila zaključena na željo banke, da se menjava realizira po odmeri.  

PP 221002/PKT 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

  - 214.541,51 EUR je bilo porabljenih za plačilo arheoloških raziskav na Jelenovem klancu 

  - 2.088.885,60 EUR je bilo porabljenih za plačilo izvedbe gradbenih del na Jelenovem klancu, Koroški cesti, 
Gregorčičevi ulici in Stritarjevi ulici 

PP 221002/PKT 420801 Investicijski nadzor 

  - 18.288,35 EUR je bilo porabljenih za plačilo strokovnega nadzora nad izvedbo gradbenih del na Jelenovem 
klancu, Koroški cesti, Gregorčičevi ulici in Stritarjevi ulici 

  - 5.859,60 EUR je bilo porabljenih za plačilo koordinacije za varstvo in zdravje pri delu 

PP 221002/PKT 420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije 

  - 5.703 EUR je bilo porabljenih za prestavitev visokonapetostnega električnega kabla na Koroški cesti 

PP 221004/420600 Nakup zemljišč 

  - nakup zemljišča pri Gorenjski banki še ni bil realiziran, ker še ni izvedena odmera po končanih delih 

PP 231003/ 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

  - 43.983,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo izvedenih gradbeno instalacijskih del pri postavitvi javne 
razsvetljave na Jelenovem klancu, Koroški cesti, Gregorčičevi ulici in Stritarjevi ulici 

PP 231003/PKT 420801 Investicijski nadzor 

  - 432,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo nadzora nad izvedbo gradbeno instalacijskih del pri postavitvi javne 
razsvetljave na Jelenovem klancu, Koroški cesti, Gregorčičevi ulici in Stritarjevi ulici 

PP 231005/PKT 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

  - 83.030,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo izvedenih gradbeno instalacijskih del pri izgradnji fekalne 
kanalizacije na Jelenovem klancu, Koroški cesti, Gregorčičevi ulici in Stritarjevi ulici 

PP 231005/PKT 420801 Investicijski nadzor 

  - 1.305,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo nadzora nad izvedbo gradbeno instalacijskih del pri izgradnji fekalne 
kanalizacije na Jelenovem klancu, Koroški cesti, Gregorčičevi ulici in Stritarjevi ulici 

PP 231007/PKT 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

  - 151.395,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo izvedenih gradbeno instalacijskih del pri izgradnji vodovoda na 
Jelenovem klancu, Koroški cesti, Gregorčičevi ulici in Stritarjevi ulici 

PP 231007/PKT 420801 Investicijski nadzor 

  - 1.659,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo nadzora nad izvedbo gradbeno instalacijskih del pri izgradnji 
vodovoda na Jelenovem klancu, Koroški cesti, Gregorčičevi ulici in Stritarjevi ulici 

40600111 - Kranjski rovi 331 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Proračunska sredstva nismo v celoti porabili, manši del smo  porabili za ureditev požarno varstvene razsvetljave. 
Ostali del pa se je z rebalasom prerazporedil na druge pomembnejše projekte 

40600122 - Obnova ulic mestnega jedra - 1. faza 59.100 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

PP 221001/PKT 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

 - 59.100,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo stroškov postizkopovalnih postopkov po končanih arheoloških 
raziskavah na Tavčarjevi in Tomšičevi ulici 

PP 221001/ PKT 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 
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  - 143,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo dodatnih del pri prestavitvi visokonapetostnega kabla na Tavčarjevi 
ulici 

40600126 - Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza 60.435 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

PP 131001/ PKT420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 

  - 21.900,00 EUR je bilo porabljenih za izdelavo načrtov rekonstrukcije kostnice   

PP 221001/PKT 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

  - 6.000,00 EUR je bilo porabljenih za izdelavo CBA analize in vloge na SVRL  

PP 221001/PKT 420801 Investicijski nadzor 

  - 8.651,46 EUR je bilo porabljenih za prvo tranšo plačila gardbenega nadzora nad Obnovo ulic mestnega jedra 2. 
faza 

  - 3.300,30 EUR je bilo porabljenih za plačilo izdelave načrta in koordinacije iz varstva iz zdravja pri delu 

PP 221001/PKT 420899 Načrti in druga projektna dokumentacija 

  - 5.760,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo dokončanja projektne dokumentacije za obnovo ulic mestnega jedra 
2. faza 

PP 221001/PKT 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 

  - 7.200,00 EUR je bilo porabljenih za  izdelavo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa 

  - 1.742,40 EUR je bilo porabljenih za geomehansko poročilo za potrebe izdelave PZI zunanje ureditve   

PP 231005/PKT 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 

  - 4.600,00 EUR je bilo porabljenih za dokončanje projektne dokumentacije za obnovo ulic mestnega jedra 2. faza 

PP 231010/PKT 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 

  - 1.281,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo izdelave geotehničnega elaborata brežine kanjona Kokre  

40600129 - Mlaka 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

PP 230205 Urejanje zemljišč - Komunalna dejavnost 

Konto 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 

Planirana sredstva v višini 45.000 EUR so bila v proračunu planirana kot donacija in niso bila porabljena. 

PP 231005 Ravnanje z odpadno vodo 

Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 

Planirana sredstva v višini 30.000 EUR so bila v proračunu planirana kot donacija in niso bila porabljena. 

Stanje projekta v proračunskem obdobju: Mirovanje 

Razlog: Planirana sredstva niso bila na razpolago. 

40600131 - Golnik 22.874 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na Golniku se je obnovil del vodovoda na odseku pod trgovino v dolžini 130 m. Plačale so se geodetske odmere za 
odkup zemljišč (konto 4021), na katerih se nahajajo vodovodni objekti. 

Sredstva se niso porabila v celoti, ker je zaradi uravnoteženega izvrševanja proračuna bilo potrebno omejiti porabo 
proračunskih sredstev 

40600135 - CČN Smlednik 4.952 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V preteklem letu se je plačala projektna dokumentacija. Do dokončanja omenjene dokumentacije manjka še 
približno 10%, katera pa se ne more dokončati, dokler nam Občina Medvode ne sporoči dokončnega stališča glede 



 

Odlok o ZR 2010                                                                                                                                   Izvajanje NRP 

426 

lokacije čistilne naprave Smlednik. Občina Medvode ima prav tako resne pomisleke o vztrajanju v skupnem 
projektu, glede na to, da vloga za pridobitev kohezijskih sredstev ne ustreza, ker v projektu ne nastopa aglomeraicija 
večja od 2.000 PE. 

40600137 - Vodovod Krvavec 2.037 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Mestna občina Kranj je v okviru projekta "Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec" 
Občini Cerklje na Gorenjskem nakazala transfer za plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za zgoraj 
navedeni projekt. 

40600147 - Mestna hiša 30.120 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Proračunska sredstva smo porabili za izdelavo  projektov PZI za preureditev drugega nadstropja Mestne hiše - 
Rotovža  v prostore županjstva Mestne občine Kranj. 

Omenjeni projekt vsebuje tudi načrte notranje opreme vseh prostorov drugega nadstropja. 

40600148 - Domovi KS 317.206 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Postavka 101003 Domovi KS 

Konto 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 

Za novogradnjo kolturnega doma v Besnici je bila opravljena parcelacija in odmera zemljišč katera bo potrebno še 
dokupiti. 

Konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

V kulturne domu v Goričah je bilo zamenjano stavbno pohištvo-okna (4.999,14 EUR), dokončana je bila obnova 
doma krajanov v Mavčičah (14.987,11 EUR), obnovile so se sanitarije in predverje z dostopno rampo za invalide v 
domu krajanov na Kokrici (45.935,62 EUR), ob domu v Predosljah se je uredil nov pločnik (1.134,00 EUR), 
montirala nova garažna vrata(1.909,19 EUR) in dobavilo in montiralo novo  

ozvočenje (11.114,69 EUR) 

Konto 420801 Investicijski nadzor 

Pri obnovi doma na Kokrici je bil naročen strokovni gradbeni nadzor( 985,20 EUR). 

Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 

Za prizidek doma krajanov na Golniku se je naročila izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI (19.320,00 EUR). 

40600149 - Obnove cest KS 590.680 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Po krajevnih skupnostih so se po prioriteti obnavljali odseki cest: preplastitve, krpanja, urejanje meteorne vode in 
izdelava propustov, podporni in oporni zidovi… 

Realizirana sredstva in nameni po KS so razvidni iz spodnje preglednice: 

INVESTICIJE PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V LETU 2010 

221001 420501 Obnove:    

KS Besnica: - Preplastitev ceste pod Rovnikom 29.742,04 EUR 

-  Preplastitev ceste v Novi vasi 21.295,80 EUR 

-  Preplastitev ceste pod Gozdom 23.961,96 EUR 

KS Bitnje:     - Ureditev ceste Košir-Vlahovič 9.516,36 EUR 

-  Ureditev ceste3 Hafner-Vilfan 13.494,59 EUR  

KS Center:    - Preplastitev Rotarjeve ulice 10.698,01 EUR  

KS Čirče:      - Asfaltiranje ceste na polje 40.005,96 EUR 
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KS Golnik:   - Preplastitev ceste pri Likarju 5.502,69 EUR  

KS Jošt:        - Preplastitev ceste Čepulje-Brdo 9.362,42 EUR  

- Preplastitev c. Lavtarski vrh-Križ.go. 7.992,44 EUR 

- Preplastitev c. Čepulje-Mohor 9.996,50 EUR  

KS Kokrica: - Preplastitev cest po KS 28.602,03 EUR  

- Razširitev ceste Brdo 70.608,71 EUR  

KS Orehek-Drulov.: - Ureditev ceste od PM do Save-Zaric 20.841,90 EUR 

KS Podblica: - Preplastitev ceste Kucelj 13188,37 EUR 

KS Predoslje: - Cesta na Suho 31.128,02 EUR 

KS Trstenik: - Preplastitev ceste J del Trstenika 20.344,10 EUR  

- Preplastitev Žablje-Trstenik 14.125,85 EUR  

KS Vodovod.stolp: - Preplastitev Kebetove ulice 50.319,71 EUR  

KS Zlato polje: - Dokončanje ograje pri šoli 2.618,24 EUR  

     - Asfalt. Mak. c.proti Struževu 16.005,56 EUR  

                          - Ograja na stopnicah pri ZZZS 5.470,85 EUR  

                          - Obnova sprehajalnih poti v naselju 19.117,42 EUR 

                          - Nadzor 11.175,28 EUR 

  221001 420401 Novogradnje    

KS Zlato polje: - Izgradnja pločnika Lidl-naselje 30.532,65 EUR 

KS Mavčiče:     - Dokonč.met.kanal. in preplast.c od šole do Save 49.442,87 EUR  

KS Struževo:    - Nadaljevanje ograje v drevoredu 8.772,00 EUR  

221001 420801 Investicijski nadzor    

Vse investicije NADZOR 11.175,28 EUR  

      221001 420804 Načrti in druga proj.dok.    

KS Predoslje: - Projektna dokumentacija PZI 5.424,00 EUR  

40600150 - Savska loka 54.681 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

221001 Invest.Vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Konto 

420501 Obnove; sredstva v višini 53.721 EUR so bila realizirana, za asfaltiranje ceste v Savski loki, pri 
stanovanjskih hišah 5,7,9,10. 

420801 Investicijski nadzor: Pri asfaltiranju ceste v Savski loki je bil naročen strokovni gradbeni nadzor v višini 
960,00EUR. 

40600151 - Regijski center za ravnanje z odpadki 9.108 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev pravnega in strokovnega svetovanja ter koordinacije aktivnosti na 
področju ravnanja z odpadki za MO Kranj in konzorcij CERO. Plačilo se je nanašalo na storitve opravljene v 
mesecu novembru in decembru 2009. 

40600152 - Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza24.223 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

PP 221001/PKT 420501 Obnove 
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  - 23.041,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo izgradnje pločnika na Kokrici na odseku od mostu čez potok 
Rupovščica do odcepa za Bobovek 

PP 221001/PKT 420801 Investicijski nadzor 

  - 874,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo nadzora nad izgradnjo pločnika na Kokrici na odseku od mostu čez 
potok Rupovščica do odcepa za Bobovek 

PP 221004/PKT 402113 Geodstske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 

  - 307,85 EUR je bilo porabljenih za plačilo izdelave cenitve gospodarskega poslopja, ki bi ga bilo potrebno delno 
porušiti zaradi dokončanja pločnika na odseku od mostu čez Rupovščico do odcepa za Bobovek na Kokrici 

PP 221004/PKT 420600 Nakup zemljišč 

  - sredstva niso bila porabljena, ker za izdelavo pločnika niso bili potrebni dodatni odkupi zemljišč 

PP 231005/PKT 420501 Obnove 

  - sredstva niso bila porabljena, ker smo investicijo zaradi pozne pridobitve gradbenega dovoljenja prenesli v 
proračun za leto 2011 

PP 231005/PKT 420801 Investicijski nadzor 

 - sredstva niso bila porabljena, ker smo investicijo zaradi pozne pridobitve gradbenega dovoljenja prenesli v 
proračun za leto 2011 

40600153 - Križišča in Krožišča 75.773 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo dveh krožišč in sicer krožišča na Škofjeloški cesti v Stražišču in na Cesti 
Jaka Platiše na Planini. Polega tega je bila naročena in izdelana idejna zasnova ureditve križišča pri Supernovi 
(Regionalna cesta-Besnica) in idejna zasnova možnosti umestitve montažnega-začasnega krožišča na Kidričevi cesti 
ob Osnovni šoli France Prešeren.   

40600155 - Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 169.676 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva na predmetnem NRP so bila porabljena v sledeče namene:  

- Sredstva v višini 1.350 EUR so bila porabljena za izdelavo geodetskega posnetka struge ter mostu čez Savo pri 
Planiki. 

- Sredstva v višini 10.050 EUR so bila porabljena za izdelavo presoje ogroženosti mostu čez Savo pri Planiki ter 
določitvi ukrepov, z oceno stroškov.  

- DARS-u je bila plačano nadomestilo za služnost za izgradnjo kanalizacije Britof, v vrednosti 1.266 EUR .  

- Obnovljeno je bilo kanalizacijsko črpališče na Savski cesti (14.485 EUR), na ČCN Kranj je bil zamenjan merilnik 
plina ter oprema za čiščenje bioplina (53.341 EUR). 

- Obnovljena je bila kanalizacija v Stražišču in v Bitnjah (50.898 EUR), zgrajen kanal F na območju Savske ceste 
(7.007 EUR), sanirane okvare na kanalizaciji na Pševski cesti, C. Kokrškega odreda, na Zoisovi ulici ter izdelan 
odcep javne kanalizacije v Struževem (16.830 EUR),  ter izveden servis dveh turbin in obnovljeni linerji za spiralni 
transporter na CČN Kranj (9.471 EUR). 

- Plačilo nadzora obnove kanalizacije v Stražišču in v Bitnjah, v vrednosti 1.121 EUR. 

- Plačilo stroškov UE za izdajo uporabnega dovoljenja, v vrednosti 1.060 EUR. 

- Plačilo stroškov zagotavljanja varnosti pri delu ob gradnji kanalizacije v Stražišču, v vrednosti 2.160 EUR. 

Realizacija na NRP je bila zaradi omejitve porabe glede na uravnoteženost proračuna 68 %. 

40600156 - Investicijsko vzdrževanje vodovodov 202.552 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja. Obnovil se je  vodovod Brdo-Suha v 
dolžini 1060 m, za kar je bilo potrebno izdelati projekt za  izvedbo, urediti služnosti in zagotoviti gradbeni nadzor. 
Obnavljal se je vodovod v Stražišču in vodovod pri izgradnji mostu Žepek, za kar je bilo prav tako potrebno 
zagotoviti gradbeni nadzor. 
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Sredstva se niso porabila v celoti, ker je zaradi uravnoteženega izvrševanja proračuna bilo potrebno omejiti porabo 
proračunskih sredstev 

40600157 - Cesta v puškarno 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva niso bila porabljena, ker še ni zaključen postopek odmere zemljišč. 

40600158 - LEAG 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Planirana finančna sredstva niso bila realizirana v planiranem znesku, saj smo skupaj z zaposlenimi na Lokalni 
energetski agenciji našli nekaj potrebne opreme za njihovo delovanje znotraj občinske uprave. Ker je trenutna 
lokacija LEAGa začasna, ni bilo smiselno kupovati nove opreme. 

40600159 - Kanjon Kokre 33.852 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

NRP 40600159 Kanjon Kokre 

31.860 EUR je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije gradnje sprehajalnih poti v kanjonu Kokre (PP 
231010/PKT 420804). Izdelava projektne dokumentacije ni bila zaključena, ker je za to potrebo sprejeti OPPN. 

1.992 EUR je bilo porabljenih za sanacijo podora levega brega Kokre na območju jezu (PP 231010/PKT 402199). 

40600160 - Kranjska sivka 6.333 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Proračunska sredstva v višini 6.333 EUR so bila porabljena za  sofinanciranje izgradnje in delovanja Čebelarsko 
kulturno izobraževalnega središča Gorenjske "Centra kranjske sivke" v Lescah. Partnerji v tem projektu so Občina 
Radovljica, Čebelarsko društvo Radovljica in Čebelarska zveza Gorenjske, gorenjske občine pa se vključujejo v 
projekt kot sofinancerji in bodo postale lastnice glede na delež vloženih sredstev. S strani Službe Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je bil Občini Radovljica dne 4.5.2010 izdan sklep o 
sofinanciranju projekta. Investicija v objekt zajema izgradnjo centra v treh etažah in pilotni preizkus centra z 
izobraževalno animacijskimi vsebinami. Gradbeno dovoljenje za objekt, ki naj bi stal na zemljišču v lasti Občine 
Radovljica, je že pridobljeno, projekt pa naj bi se zaključil decembra 2011.   

40600172 - Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 310.777 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru Komunalne infrastrukture GORKI II. faza so sledeči podprojekti: Nadgradnja CČN Kranj- neupravičeni 
del, Komunalna infrastruktura Bitnje-Šutna-Žabnica, Kom.inf.Kokrica, Kom.inf. Britof-Predoslje, Kom.inf. Kokrški 
breg, Kom.inf. Kokrški log, Kom.inf. Huje, Kom.inf. Partizanska cesta, Kom.inf. Zlato polje-Sever. V okviru teh 
podprojektov so se pobirale služnostne pravice in plačevale odškodnine za izgradnjo komunalne infrastrukture. V 
okviru Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bili stroški z izdelavo projektne dokumetnacije PGD, v okviru kom.inf. 
Kokrica je bila izvedena IDZ in IDP za fekalno kanalizacijo, v okviru kom.inf. Britof-Predoslje je bil izveden IDP 
za fekalno kanalizacijo. Za podprojekt Nadgradnja CČN Kranj- neupravičeni del so bile izvedene geotehnične 
raziskave na območju Nadgradnje CČN Kranj, v letu 2010 je bilo plačano tudi stroške preureditve Poročila o vplivih 
na okolje za CČN Kranj. Izvedel se je prenos lastništva zemljišč iz RS na MOK, gre za zemljišča ki so v območju 
Nagdradnje CČN Kranj.V preteklem letu je bilo prav tako izvedeno strokovno mnenje o idejnem projektu za 
Nadgradnjo CČN Kranj, opravljene pa so bile tudi preverjanje obremenitve in dotoka ter preračun velikosti 
Nadgradnje CČN Kranj. 

40700001 - Investicijski transferi šolam 183.881 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Mestna občina Kranj javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom skladno z 82. členom Zakona o financiranju in 
organizaciji vzgoje in izobraževanja kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje  nepremičnin 
in opreme, ki se financirajo iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom. Sredstva so bila porabljena v 
višini planiranih, večje odstopanje je pri OŠ Franceta Prešerna, OŠ Matije Čopa in OŠ Jakoba Aljaža, kjer so bila s 
prerazporeditvijo zagotovljena sredstva za odpravo pomanjkljivosti na podlagi odločb požarne inšpekcije. 

Po posameznih šolah pa so bila sredstva porabljena za: 
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- OŠ Predoslje: S sredstvi v višini 10.200€ je bila v skladu s planom kupljena oprema za učilnice, prenovljene so 
bile sanitarije in  žaluzije in ventilacija v kuhinji, opravljena so bila tudi nekatera manjša vzdrževalna dela. 

- OŠ Helene Puhar: sredstva v višini 8.500€ so bila porabljena za popravilo zunanjih žaluzij, ureditev pisarn in 
šolske knjižnice. 

- OŠ Matija Čopa: sredstva v višini 16.200€ so bila porabljena za ureditev skladiščnega prostora pri telovadnici, 
popravilo stropa v učilnici biologije, alarmnih naprav in zunanjih žaluzij, za nakup opreme za dodaten oddelek 1. 
razreda, ki se je odprl v šolskem letu 2010/11 in za ureditev pomanjkljivosti, ki so izhajale iz odločbe požarne 
inšpekcije (senzorske luči). 

- OŠ Jakoba Aljaža: sredstva v višini 16.200€ so bila porabljena za prenovo predelnih stran in stenskih oblog v 12. 
učilnicah na predmetni stopnji, za nakup novih miz in stolov za šolsko jedilnico ter za odpravo napak po odločbi 
požarne inšpekcije – za sanacijo senzorskih luči. 

- OŠ Stražišče: sredstva v višini 21.600€ so bila porabljena nakup digitalnega fotokopirnega stroja in za obnovo 
sanitarij. 

- OŠ Franceta Prešerna: sredstva v višini 36.981€ (po sprejetem planu 19.300€) so bila porabljena za nakup 
projektorja, stolov, pohištva, ognejvarne omare in strežnika ter za ureditev metališča za disk, za stroške strokovnega 
nadzora pri izgradnji rolkarske steze ter za ureditev pomanjkljivosti na podlagi odločbe požarne inšpekcije (sanacije 
zasilne razsvetljave, sanacijo elektroinštalacij ter nabavo požarnih vrat) ter za ureditev klimatizacije in prezračevanja 
na PŠ Kokrica.  

- OŠ Simona Jenka: sredstva v višini 24.900€ so bila porabljena za nakup avdiovizualnih sredstev, učil, strežnika, 
žaluzij in ozvočenja ter za čistilni in brusilni stroj in nosilni disk. 

- OŠ Staneta Žagarja: sredstva v višini 12.600€ so bila porabljena za nabavo in montažo pohištva v jedilnici in 
drsnih vrat v kleti, za zamenjavo parketa v učilnicah, za nabavo stolov in miz ter lesene vrtne mize in klopi ter za 
redno vzdrževanje (pleskanje). 

- OŠ Orehek: sredstva v višini 14.900€ so bila porabljena za ureditev prehoda med knjižnico in medioteko, 
napeljavo vode v medioteko, napeljavo plina v kemijsko učilnico, za sanacijo stopnišča na podružnični šoli, 
vzdrževalna dela v kotlovnici, sanacijo in barvanje parketa ter oljni oplesk zunanje strani oken na podružnični šoli. 

- Glasbena šola Kranj: sredstva  v višini 13.800€ so bila namenjena za nakup opreme za pisarne, različna glasbila 
(čela, tube, flavte, violina) in digitalni fotokopirni stroj. 

- Ljudska univerza Kranj: Sredstva investicijskih transferov v višini 8.000€ so bila porabljena za nakup pisarniške 
opreme, učnih pripomočkov, strežnika in računalnika. 

40700003 - Obnova OŠ Stražišče - Žabnica s telovadnico 0 € 

Investicija se je izvajala v okviru KS Žabnica. 

40700015 - Vrtec Čira Čara 287.449 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V proračunskem letu 2009 je bilo izvedeno javno naročilo (postopek s pogajanji), za izdelavo projektne 
dokumentacije za VRTEC ČIRA ČARA,  pogodba je bila podpisana 16. 11. 2009, št. 351-309/2007-18-(46/19). 

V letu 2010 je bila izdelana celostna projektna dokumentacija (420804), za kar je bilo porabljenih skupaj 287.449 
EUR. Izdelani so bili naslednji projektni dokumenti: urbanistični del projekta in določitev pristojnih soglasodajalcev 
in pridobitev projektnih pogojev v postopku za izdelavo projektne dokumentacije, projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD), predinvesticijska zasnova (PIZ), investicijski program (IP),  projekt za izvedbo (PZI), projekt za 
razpis (PZR oz. popis del s projektantskim predračunom za GOI dela), dopolnitev posnetka obstoječega stanja, 
obvezni elaborati po ZGO-1B-PGD in drugi dodatni načrti (krajinska arhitektura, načrt tehnologije razdelilne 
kuhinje, načrt NN priključka oz. drugi nujno potrebni načrti),  načrt notranje opreme, projekt rušitvenih del,  ter 
projekt za varnost in zdravje pri delu na gradbišču objekta, tako, da so bila načrtovana proračunska sredstva v letu 
2010 v celoti porabljena skladno z načrtovanim. Projekt izvedenih del (PID) bo izdelan skladno s pogodbo s 
projektantom, projektantski nadzor pa se bo izvajal vzporedno z izvedbo same investicije, zato je določen del 
sredstev zadržanih za čas, ko se bo predmetna investicija začela izvajati. 

S strani Upravne enote Kranj je bilo 19. 05. 2010 izdano gradbeno dovoljenje za dozidavo in rekonstrukcijo objekta 
VRTEC ČIRA ČARA in nova gradnja spremljajočega objekta za sanitarije in hrambo opreme s požarnim bazenom, 
označba po enotni klasifikaciji vrst objektov je 12630-stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, ki je 
zahteven objekt. Namreč, pritožba strank na 1. stopnji, je nekoliko časovno zamaknilo pravnomočnost gradbenega 
dovoljenja, ki pa je vendarle postalo veljavno dne 11. 10. 2010. Gradbeno dovoljenje neha veljati po preteku treh let 
od dneva pravnomočnosti, če se z gradnjo ne začne, lahko pa se tudi podaljša in to skupaj za največ dve leti.  
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Cilji so bili v celoti doseženi skladno z načrtovano investicijsko namero, projektno vodenje pa je izvajal en (1) 
uradnik iz Oddelka za razvoj in investicije. 

Porabljenih je bilo nekaj več kot 68 % planiranih proračunskih sredstev. 

40700018 - Investicijski transferi - kultura 25.903 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V sklopu postavke 130402 Osrednja knjižnica Kranj - investicije smo v višini 5.000 EUR sofinancirali nakup 
barvnega fotokopirnega aparata. 

V sklopu postavke 1305020 Gorenjski muzej - investicije smo financirali priklop plina ter nakup projektorja, 
projekcijskega platna in alarmne naprave v višini 5.000 UER. 

V sklopu postavke 130302 Prešernovo gledališče Kranj - investicije smo v višini 10.000 EUR sofinancirali nakup 
tehnične opreme: mešalne mize in  projektorja. 

V sklopu postavke 130203 Umetniški programi v kulturi smo sofinancirali nakup mobilne akustične školjke za 
namen izvedbe koncertov pevskih zborov v višini 5.903 EUR. 

40700019 - Layerjeva hiša, hiša umetnikov 34.077 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2010 smo za izdelanih 524m2 površin namenjenih vizualnim umetnostim in trem garsonjeram za gostujoče 
umetnike Layerjeve hiše pridobili in plačali projekte za pridobitev uporabnega dovoljenja in pridobili uporabno 
dovoljenje. Plačali izvedencem pri izvedbi uporabnega dovoljenja, ter namestitev gasilni aparatov po stavbi. Prav 
tako smo plačali stroške tekočih komunalnih storitev, elektrike in plinskega ogrevanja, ter izvedbe obveznega 
letnega servisa kurilnih naprav. Del plačil svetovanja in inženiringa pa  izhaja še iz prevzetih  obveznosti iz leta 
2009 (60 dnevni plačilni rok ). 

Ker na razpisu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija za opremo hiše in stroške programa ter tekočega 
obratovanja sredstev nismo prejeli, je uporabnik hiše v skladu s pogodbo zavezan objekt tudi opremiti. Zato sredstva 
na postavki Investicije v nepremično kulturno dediščino niso bila v celoti porabljena. 

Mestna občina Kranj je v začetku julija 2010 na podlagi namere za oddajo nepremičnine Layerjeve hiše – hiše 
umetnikov na naslovu Tomšičeva ulica 32, Kranj omenjeni objekt oddala v brezplačno uporabo. 

40700021 - Nakup knjižnice 2.422.357 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dne 17. 06. 2009 je bil sklenjen Dodatek št. 2 k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj.  

Dne 26.5.2010 je bila podpisana pogodba za dobavo in montažo ter vzpostavitev RFID sistema z izbranim 
ponudnikom Businessmen's club d.o.o. v vrednosti 394.800,00 € (z vštetim DDV).  

Dne 30.7.2010 je bila podpisana pogodba za dobavo in montažo notranje opreme za novo Osrednjo knjižnico Kranj 
– sklop 2: regali – maloserijsko izdelani elementi opreme z izbranim ponudnikom Šenk trade d.o.o. v vrednosti 
215.491,92 € (z vštetim DDV).  

Dne 26.8.2010 je bila podpisana pogodba za dobavo in montažo notranje opreme za novo Osrednjo knjižnico Kranj 
– sklop 3: mizarsko izdelani elementi opreme z izbranim ponudnikom Lesnina inženiring d.d. v vrednosti 
139.566,78 € (z vštetim DDV). 

Sredstva so bila porabljena za kupnino prostorov nove Osrednje knjižnice Kranj, plačilo podjemnih pogodb, 
odvetniške storitve, stroške revizij, nakup duge opreme in napeljav. 

V letu 2010, je bilo porabljenih skupaj 2.422.357 EUR, in sicer za: 

– placila po podjemnih pogodbah (pogodbeno delo 4.697 EUR); 

– posebni davek na dolocene prejemke (1.174 EUR); 

– sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo (23.460 EUR); 

– druge operativne odhodke (286 EUR); 

– nakup drugih zgradb in prostorov (2.303.901 EUR) ter za  

– nakup druge opreme in napeljav (88.839 EUR).  
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V skladu s pogodbenimi določili o nakupu knjižnice smo izvajali vse predvidene aktivnosti za odkup novih 
knjižnicnih prostorov v stavbi Globusa ter javna naročila za notranjo opremo novih knjižničnih prostorov. 

40700024 - Spominska obeležja 9.588 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2010 so se obnovili spomeniki: 

- Restavriranje kipa Janeza Nepomuka 

- Plošča Šinkovec Janini 

- Plošča na ručigajevi hiši 

- Plošča na Vodopivčevi 10 in 15 

- Plošča na steni kavarne Evropa 

- Plošča na Smledniški 31 

- Plošča na vrtcu Tatjane Odar 

- Plošča na Klancu 1 

- Spomenik pri Planiki 

- Spomenik tekstilni stavki 

- Spomenik na Suhi 

- Plošča na KS Predoslje 

40700025 - Grad Kieselstein - kompleks 3.607.990 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izvedbo projekta Grad Kieselstein - kompleks v letu 2010 delimo na obdobje do uvedbe postopka prisilne poravnave 
(september) in po njej. 

Do sredine avgusta je izvajalec opravljal dela na gradbišču, pri čemer je smiselno izpostaviti probleme: 

1. konstantnega pomanjkanja delavcev različnih profilov, kar je bila posledica obremenjenosti kadra zaradi 
številčnosti istočasno odprtih gradbišč ter 

2. probleme pri dobavah materialov, nizke stopnje storilnosti zaradi neizplačanih plač ter občasne odsotnosti 
podizvajalcev zaradi neplačevanja opravljenih storitev, kar pa je bila posledica nelikvidnosti družbe. 

Oboje je rezultiralo prekoračevanje dogovorjenih terminskih planov. 

Kljub temu smo v juniju pričeli s kompletiranjem dokumentacije za tehnični pregled, prav tako pa smo zagotovili 
priprave večine PID-ov (do ravni izvedbe posameznih GOI del). 

V juliju je bil objekt priklopljen na Telekomovo omrežje, prav tako pa je bil izveden priklop na ekektrično omrežje. 

V avgustu so GOI dela zaradi že omenjenih problemov v celoti zastala, izvajalec pa je objavil insolventnost. 

Zaradi nasprotovanja vodstva Vegrada ni bila realizirana pobuda o prenosu pogodbenih obveznosti na enega izmed 
večjih podizvajalcev, kakor tudi pobuda o izločitvi izdelave in montaže jeklene konstrukcije prireditvenega prostora. 

Po septemberski uvedbi prisilne poravnave ter stavki zaposlenih, ki jo je prekinila uvedba postopka stečaja, je MOK 
unovčila Bančno Garancijo ter nadaljevala proces dogovarjanja o zaključevanju pogodbenega razmerja s stečajno 
upraviteljico. 

Istočasno smo v novembru pričeli s pripravo postopka javnega naročila za izbor novega izvajalca GOI del. 

Z namenom priprave Končne situacije smo organizirali celotni pregled Gradbenega dnevnika in Knjige obračunskih 
izmer ter izvedbo primerjave z realno opravljenimi deli. 

Zaradi nastale situacije, ki je nedvomno napovedovala nekajmesečni zamik aktivnosti smo izvedli sestanke z vsemi 
še aktivnimi podizvajalci GOI del. 

Na osnovi predvidevanj potencialne škode na objektu, ki bi lahko nastala zaradi vremenskih vplivov smo 
organizirali izvedbo njegovega "zapiranja" in vzpostavitve ogrevanja (decembra je bil opravljen priklop na 
plinovodno omrežje). 
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V zvezi z jekleno konstrukcijo prireditvenega prostora je potrebno posebej omeniti, da je bila zaradi rezultatov 
statičnega izračuna v veliki meri spremenjena projektantska dokumentacija, prav tako pa je bila s strani IMK 
Ljubljana opravljena njena revizija. 

Dela na področjih dobave in montaže notranje in muzejske opreme ter tehnološke opreme odra so v celoti sledila 
izvedenim GOI delom. 

Dobavitelji so dobavili vso pogodbeno dogovorjeno opremo, vendar je zaradi razmer na gradbišču niso predali 
investitorju. 

S predstavniki vseh dobaviteljev so bili konec leta 2010 opravljeni sestanki, na katerih jim je bilo pojasnjeno 
takratno aktualno stanje ter predikcije nadaljevanja izvedb pogodbenih obveznosti. 

40700028 - 3 stolpi 528.446 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru operacije "Trije stolpi" bodo revitalizirani sledeci stolpi: Škrlovc, Vovkov vrt in Pungert - sanirana in 
obnovljena bo tudi utrdbeno infrastruktura z okoliško brežino in pripadajocimi parcelami, simbolicno pa bo 
simulirana tudi pozicija cetrtega stolpa. Tako se bo smiselno zakljucil strateški projekt "kulturno prireditvena cetrt", 
ki se prostorsko razteza od Layerjeve hiše do Vovkovega vrta in "otroška cetrt" na Pungertu, obenem pa se bo s tem 
tudi zakljucila sanacija kranjskega utrdbenega sistema, saj se bo v okolici stolpov (kjer je to potrebno) saniralo in 
rekonstruiralo tudi obzidje. Gre za projekt, ki bo povecal vizualno privlacnost podobe kranjskega pomola, obenem 
pa bo pomembno prispeval k ponudbi in revitalizaciji mestnega jedra. 

V letu 2010 je bilo za izvedbo operacije 3 stolpi realizirano 528.446,00 EUR. 

Sredstva so bila porabljena za: 

Konto 402008: sodelovanje pri prijavi na razpis, sodelovanje pri izvedbi javnih naročil, svetovalne storitve ob 
vodenju projekta 

Konto 402099: pripravljalna dela zasaditve na Pungertu, demontažo in deponiranje igral na Pungertu. 

Konto 420299: dobava in montaža opreme za Stolpa Pungert in Škrlovec. 

Sredstva niso bila porabljena. Realizacija 0% je posledica podaljšanja izvedbe GOI del pri operaciji 3 Stolpi, saj je 
dobava in montaža opreme za Stolpa Pungert in Škrlovec izvedljiva šele po zaključku GOI del. Realizacija je 
prestavljena v leto 2011. 

Konto 420402: Izvedba GOI del in arheoloških del.  

Realizacija 22,17%. Razlika v realizaciji na kontu 4204 je posledica podaljšanja izvedbe GOI del na operaciji 3 
Stolpi. Zaradi nepredvidenih okoliščin se je rok zaključka GOI del podaljšal. Realizacija je prestavljena v leto 2011. 

Konto 420801: Gradbeni nadzor in koordinacija VZPD na gradbišču.  

Realizacija 6,5% je posledica zmanjšane vrednosti izvedbe GOI del na 3 Stolpih zaradi podaljšanja zaključka GOI 
del, namreč  gradbeni nadzor je procentualno vezan na gradbene situacije. Nadalje je vodenje in koordinacija 
projekta klasificirano kot svetovalna storitev in ne kot investicijski nadzor. 

Konto 420804:  meritve stolpov Pungert in Škrlovec,  izdelava graficnih in tekstualnih podlag za prijavo na razpis, 
izdelava idejnih rešitev za razgledni stolp in vrt Kieselstein – Vovkov vrt, IDZ, PGD, PZI za območje nadaljevanja 
vrta Kieselstein ter Pungart in PZR, PZI zunanje ureditve Škrlovca, PZR, PZI za stolp Škrlovec in Pungert,  Izdelava 
in posredovanje geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije osvetlitve mestnega obzidja,. 

Realizacija je 82,71% ker bo zaradi obsežnosti nujnih sprememb projektne dokumentacije del le teh realiziran v letu 
2011. 

40700030 - Drugi športni objekti 236.719 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Skupaj je bilo porabljenih 236.719 EUR 

Konto: 402099 Drugi splošni material in storitve. V športnem parku Zarica so se opravile geodetske storitve za 
nogometno igrišče (480 EUR) in oprema za novo odbojkarsko igrišče (497 EUR). 

Konto 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve. Na nogometnem igrišču v Hrastjah 
se je opravila parcelacija za funkcionalno ureditev (1.168 EUR). 

Konto 420401 Novogradnje. V športnem parku zarica se je zgradilo novo odbojkarsko igrišče (20.950 EUR),  
uredila zaščitna ograja in bankine za mivko (1.740 EUR),  ter položila nova umetna trava na malem nogometnem 
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igrišču (10.435 EUR). Izvedla se je izgradnja prve etape novega športnega objekta v Hrastjah (51.061 EUR), uredil 
nov priklop elektrike (300 EUR) in strojne instalacije-centralno ogrevanje (3.000 EUR). V športnem parku Britof so 
se asfaltirale poti med objekti (14.563 EUR) in dokončala II. etapa gradnje novega umetnega nogometnega igrišča 
(35.241 EUR). Nogometno igrišče v Tenetišah pa je pridobilo nove garderobe za igralce opremljene s tuši in 
sanitarijami (20.043 EUR). 

Konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izbolšave. V športnem parku v Bitnjah se je uredilo odvodnjavaje in 
spodnji ustroj na novem nogometnem igrišču (35.578 EUR), dobavil in vgradil humus (6.360 EUR) in izvedla 
zatravitev z ureditvijo okolice (6.476 EUR). V športnem parku v Tenetišah se je uredil priklop vode in elektrike na 
nove garderobe s celotnim odvodnjavanjem in izgradnjo greznice (11.807 EUR). 

Konto 420801 Investicijski nadzor. Pri gradnji športnega objekta v Hrastjah je bil prisoten strokovni gradbeni 
nadzor (899 EUR). 

Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija. Za novogradnjo športnega objekta v športnem parku Bitnje 
je bila izdelana projektna dokumentacija PGD/PZI (15.600 EUR). 

40700032 - ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje 70.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Skupaj je bilo porabljenih 70.000 EUR, od tega pa smo del proračunskih sredstev porabili za nakup: snežne freze, 
motornega pihalnika, valjarja, traktorskega parkovnega kosilnega mehanizma, motorne kose Stihl, krmilne omare, 
nogometnih golov, stolov in omare, za zidarska in pleskarska dela, vsip granulata na igrišče z umetno travo, odvoz 
zemljine, izdelava drenaže in ureditev travne ruše v ŠC Kranj.  

Na podlagi pogodbe z Nogometno zvezo Slovenije, smo sofinancirali tudi izgradnjo malonogometnega igrišča z 
umetno travo v ŠC Kranj. 

Porabljenih je bilo 100 % planiranih proračunskih sredstev. 

40700033 - Športna dvorana Planina 47.808 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V Športni dvorani Planina, je bilo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (420500) skupaj porabljenih 47.808 
EUR in sicer: za obnovo parketa 29.054 EUR, obnova klopi na tribunah 6.400 EUR, popravilo oz. menjava 
pogonskega mehanizma za pregradne zavese 11.736 EUR, ter za izpolnjevanje pogojev FIFA, je bila nujno potrebna 
predelava športnega semaforja / displaya / v višini 616 EUR. Zavod za šport Kranj se je prijavil na razpis Fundacije 
za šport kot upravičenec v kandidacijskem postopku zaradi pridobivanja dodatnih sredstev, vendar na razpisu ni bil 
uspešen, zato je bil bil načrtovani investicijski poseg izveden le v obsegu kot je naveden. 

Cilji so bili v celoti doseženi skladno z načrtovano investicijsko namero, za NRP pa je bil odgovoren en (1) uradnik 
iz Oddelka za razvoj in investicije. 

Porabljenih je bilo cca 96 % planiranih proračunskih sredstev. 

40700034 - REAAL - Pokriti olimpijski bazen 10.042 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

REAAL je Slovensko švicarski program sodelovanja za obdobje 2008-2012 in je opredmeten s podpisano pogodbo 
o izvajanju partnerstva med Regionalno razvojno agencijo Gorenjske (BSC) in Mestno občino Kranj, ki slednjo 
zavezuje, za sofinanciranje pripravljalnih aktivnosti projekta »Obnovljivi viri energije v Alpskem prostoru – projekt 
REAAL.  

Prednostna vsebina pogodbe je: Uvajanje obnovljivih virov v javnih stavbah (Pokriti olimpijski bazen), ki je bil kot 
evropski projekt v proračunskem letu 2010 prvenstveno usmerjen v pripravo in izvajanje pripravljalnih aktivnosti 
kot tudi v vodenje projekta, za kar je bilo v letu 2010 skupaj porabljenih 10.041 EUR.  

V projektu REAAl, se je v decembru 2010 izvedel prenos iz SVREZ na SVLR, projektni sporazum med Švicarsko 
vlado in SVLR, pogodba o izvajanju projekta REAAL med SVLR in BSC Kranj, ter ustanovitev projektnega sveta 
za izvedbo projekta med BSC Kranj in Mestno občino Kranj, pa je bil kot svečani podpis izveden na dan 28. 01. 
2011.  

Cilji v letu 2010 so bili v celoti doseženi skladno z načrtovano investicijsko namero, projektno vodenje pa je izvajal 
en (1) uradnik iz Oddelka za razvoj in investicije. 

Porabljenih je bilo le 20 % planiranih proračunskih sredstev, kar je bilo smiselno in smotrno glede na izvajanje 
pripravljalnih aktivnosti projekta. 



 

Odlok o ZR 2010                                                                                                                              Izvajanje NRP 

435 

40700038 - Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj 147.696 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Načrtovana izgradnja Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj (RVŠVC Kranj) je bila v 
proračunskem letu 2010 usmerjena predvsem v pridobivanje projektne dokumentacije s posebnim poudarkom na 
PGD in spremljajočih obveznih elaboratov po ZGO-1 B (predhodno je bilo izvedeno JN skladno z ZJN-2 / postopek 
s pogajanji brez predhodne objave /). Skupaj je bilo porabljenih 147.696 EUR, kar je presegalo načrtovana 
proračunska sredstva v letu 2010. Manjkajoča proračunska sredstva so bila predhodno ustrezno zagotovljena s 
prerazporeditvami znotraj proračunske postavke 141001 (Šport) ter v skladu s pravicami župana MOK. Izdelani so 
bili naslednji projektni dokumenti: PIZ in IP (7.800 EUR), PGD za gradbeno dovoljenje (101.760 EUR), obvezni 
elaborati po ZGO-1 B (21.816 EUR), izdelan je bil projekt rušitvenih del (4.320 EUR) ter izdelana je bila revizija  
PGD RVŠVC Kranj (12.000 EUR).  

Dne 23. 09. 2010 je bila vložena vloga PGD na Upravno enoto Kranj, kot zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, 
v decembru 2010 pa je bila izdelana tudi dokumentacija/prijava za objavljen javni razpis Fundacije za šport za 
sofinanciranje športnih objektov v letih 2011, 2012 in 2013.  

Cilji so bili v celoti doseženi skladno z načrtovano investicijsko namero, projekt RVŠVC Kranj pa je z vsemi 
pooblastili in odgovornostjo vodil, organiziral in izvajal en (1) uradnik iz Oddelka za razvoj in investicije. 

Glede na planirana sredstva, je bilo porabljenih za 34 % več sredstev, dodatna sredstva pa so bila zagotovljena z 
ustrezno prerazporeditvijo. 

40700039 - Pokriti olimpijski bazen 4.999 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V Pokritem olimpijskem bazenu smo zagotovili nujne posege oz. posege za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v 
višini 3.688 EUR (čiščenje in barvanje kovinske konstrukcije), prav tako pa je bil izveden tehnični pregled za 
pridobitev uporabnega dovoljenja v prostorih fitnes centra, ki so bili v celoti obnovljeni s strani Zavoda za šport, 
pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje (1.311 EUR). 

Cilji so bili v celoti doseženi skladno z načrtovano investicijsko namero, za NRP pa je bil odgovoren en (1) uradnik 
iz Oddelka za razvoj in investicije. 

Porabljenih je bilo 100 % planiranih proračunskih sredstev. 

40700040 - Letno kopališče 45.473 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na Letnem kopališču so bila izvedena nujna sanacijska dela za kar je bilo skupaj porabljenih 45.473 EUR. Od 
porabljenih sredstev je bilo za izdelavo projektne dokumentacije tretjega dela bazenov med Pokritim olimpijskim 
bazenom in Letnim kopališčem izdelan IDZ (12.000 EUR), 26.513 EUR pa je bilo porabljenih za sanacijo dela 
dovodnih in odvodnih cevi na otroških bazenih, za investicijski nadzor pa je bilo porabljenih 2.520 EUR. Za izvedbo 
sanacije prelivne vode na letnem kopališču, pa je bila izdelana projektna dokumentacija v višini 4.400 EUR.  

Cilji so bili v celoti doseženi skladno z načrtovano investicijsko namero, za NRP pa je bil odgovoren en (1) uradnik 
iz Oddelka za razvoj in investicije. 

Od celotnih plniranih 185.000 EUR proračunskih sredstev, je razlog za bistveno manjšo realizacijo (nekaj manj kot 
32 odstotna) v tem, da ni bilo mogoče pravočasno izvesti javnega naročila na eni strani in ob dejstvu, da bi pa 
morala biti sanacija izvedena do začetka kopalne sezone, na drugi, pa so bila na podlagi odločitve župana Mestne 
občine Kranj, proračunska sredstva prerazporejena na NRP 40700038 (RVŠVC Kranj). 

40700050 - Varna hiša 1.442 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru investicijskih transferov so se sredstva v višini 1.442  € porabila za vzdrževanje hiše, to je za obnovo 
nadstrešnice nad dvoriščem. Sredstva so zagotovile vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj je bil v višini 
26,7%. 

40700055 - Škrlovc 1.926 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Gre za objekt Škrlovec, kateri program je pokazal upravičenost obnove, saj je objekt polno zaseden in skupaj z 
usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Program za mlade 
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in družine v objektu Škrlovec 2 izvaja Center za socialno delo Kranj, ki ima objekt tudi v upravljanju. Sredstva so 
bila namenjena in porabljena v skladu s planiranimi za razvoj programa na Škrlovcu 2, in sicer za popravilo 
električne napeljave in nakup računalniške opreme, v višini 1.926 €. 

40700056 - Domačija Pr Primožk 80.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

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. Za potrebe programa Reintegracijskega centra, je bilo potrebno objekt Domačije pr'Primožk ustrezno 
preurediti in obnoviti glede na program novega projekta, ki se bo odvijal v njem. Reintegracijskega programa v 
gorenjskem prostoru še ni, zato obstaja velika nevarnost, da ozdravljeni odvisniki po vrnitvi iz komune ponovno 
zaidejo v težave, ker jih okolje ne sprejme. Izvajal se bo program vključevanja v socialno okolje za največ 12 
posameznikov, v obdobju od 8 do 12 mesecev. Da je program lahko začel z delom, pa je bilo potrebno objekt še 
obnoviti. Sredstva v višini 80.000 € so bila porabljena za plačilo: cevi, držal,…; vodovod, ogrevanje, prezračevanje; 
izdelava in montaža izolirnega dimnika; dobava in montaža: obrobe, toplotne izolacije,…; kamin; izdelava okenskih 
portalov iz zelenega mletega kamna; klet, kopalnice, stopnišče, kanalizacija, slikopleskarska dela; razsvetljava, 
svetilke, hišna govorilna naprava, antena, telefonska inštalacija, javljanje požara, strelovodna naprava, strukturno 
ožičenje. 

40700060 - PANGeA 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 so bila predvidena sredstva za projekt PANGeA, vendar do pisanja 
tega poročila še nismo prejeli odgovora o izbiri oziroma neizbiri projekta, prijavljenega na razpisu v okviru 
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013.  

Pri projektu PANGeA nastopamo kot partner vodilnega partnerja Univerza na Primorskem, Znanstveno 
raziskovalno središče Koper. 

Ključni cilj projekta za Mestno občino Kranj je postavitev gibalnega parka za starostnike v Mestni občini Kranj. 

40700099 - Investicijski transferi vrtcem 330.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru proračunske postavke 120301 Kranjski vrtci so se sredstva v višini 127.000 EUR namenila: za menjavo 
strehe na vrtcu in na pripadajočih objektih v enoti Živ Žav; za preureditev prostorov za potrebe treh oddelkov ter za 
delno ureditev igrišča v enoti Ježek in za nakup 8 klima naprav (7 klima naprav je nameščenih v posameznih 
oddelkih I. starostnega obdobja in 1 v prostorih likalnice).    

V okviru proračunske postavke 120401 VVE pri OŠ  so se sredstva v višini 50.000 EUR namenila: za preureditev 
prostorov v KS Mavčiče za potrebe novega kombiniranega oddelka v vrtcu pri OŠ Orehek, v skupni višini 30.910 
EUR; za namestitev strelovodov, zaščite za radiatorje, notranja igrala v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna, v skupni 
višini 4.091 EUR; za nakup zunanjih igral v vrtcu pri OŠ Simona Jenka, v skupni višini 5.455 EUR; za nakup 
hladilnika, za nakup senčil za zunanja igrala, za popravilo talnih oblog v vrtcu pri OŠ Stražišče, v skupni višini 
5.453 EUR; za nakup stolov, omar, odej in za sanacijo sanitarij v vrtcu pri OŠ Predoslje, v skupni višini 4.091 EUR. 

V okviru proračunske postavke 1210010 Investicije in investicijski transferi so se sredstva v višini 153.000 EUR 
namenila za plačilo dajatev na področju odmernih odločb DURSa (davek na nepremičnine) in za naku zemljišča. 
Mestna občina Kranj je za potrebe razširitve vrtca Biba v Zgornjih Bitnjah kupila zemljišče v približni izmeri 3000 
m2. 

40700103 - Vzdrževanje in obnove šol 473.438 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V proračunskem letu 2010, smo za vzdrževanje in obnove šol skupaj namenili 473.439 EUR.  

Od zgoraj navedenega zneska, je bilo za druge posebne materiale in storitve, porabljenih 81.067 EUR s posebnim 
poudarkom na izvajanju nujnih gradbenih del - prestavitvi komunalnih in drugih vodov za izgradnjo telovadnic po 
JZP in kar je bila kot obveznost javnega partnerja t.j. Mestne občine Kranj.  

Za nakup opreme za menze smo namenili 29.501 EUR, saj smo po pridobitvi veljavnega gradbenega dovoljenja za 
rekonstrukcijo in adaptacijo razdelilne kuhinje, med drugim tudi za rekonstrukcijo in adaptacijo le-te, porabili 
66.956 EUR ter tako v celoti zaključili načrtovano obnovo razdelilne kuhinje OŠ Simona Jenka - podružnična šola 
Primskovo.  
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Za nakup opreme in telovadnic smo za OŠ Jakoba Alajža uredili zunanjo športno igrišče, ki ga v nadaljevanju 
uporablja tudi BaseBall klub Kranj. V ta namen je bila izdelana in dobavljena jeklena konstrukcija za ulov žoge v 
znesku 7.320 EUR, prav tako so se opravila intervencijska dela po sklepu kolegiju direktorja (montaža kurilnega 
kotla v znesku 18.398 EUR na OŠ Orehek, med tem, ko je bila na OŠ Staneta Žagarja potrebna nujna menjava 
električnih kablov, saj šolski objekt ni bil več varen za izvajanje pouka. Na OŠ Helene Puhar je bila obnovljen en 
poslovni prostor v višini 5.737 EUR ter obnovljene so bil sanitarije v pritličju na OŠ Stražišče. 

Za nujno investicijsko vzdrževanje in izboljšave PKT 420500 je bilo porabljenih 221.227 EUR. 

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo so bili izdelani IDZ in strokovne podlage za prenovo starega prizidka 
na OŠ Orehek ter t.i. montažnega dela šolske stavbe pri OŠ Staneta Žagarja, saj sta ravno ta objekta še vedno z 
azbestnimi strehami, porabljenih je bilo 27.840 EUR.  

Večina proračunskih sredstev (46 odstotkov) je bilo porabljenih na PKT 420500 (investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave), v nadaljevanju navajamo le največje kot so: 

– dodatna dela na OŠ Matija Čopa 1.067 EUR kot prevzeta obveznost iz leta 2009; 

– obnova tovornega dvigala na OŠ Simona Jenka 4.126 EUR; 

– zamenjava stavbnih lupin na OŠ Stražišče 24.555 EUR; 

– dobava in montaža varovalne žične ograje (na podlagi sklepa kolegija direktorja OU) 19.054 EUR;  

– zamenjava stavbnih lupin na OŠ Predoslje 81.405 EUR; 

– obnova aluminijaste strehe z montažo nove - bakrene strehe na OŠ Stražišče 47.436 EU; 

– dobava in montaža žaluzij na OŠ Predoslje 7.947 EUR; 

– slikopleskarska dela na podružnični šoli OŠ Stražišče 5.031 EUR; 

– predelava plinske inštalacije na OŠ Matija Čopa 6.524 EUR; 

– ureditev odvodnavanja na OŠ Staneta Žagarja 2.992 EUR ter  

– plačilo računa za blago in montažo otroškega igrišča pri OŠ Stražišče - Podružnična šola v Žabnici, kot prevzeta 
obveznost iz preteklih let 21.086 EUR. 

Izvedeni so bili 4 razpisi javnih naročil in sicer za rekonstrukcijo razdelilne kuhinje, za opremo razdelilne kuhinje 
(oba za OŠ Simona Jenka - podružnična šola Primskovo), JN za zamenjavo stavbnih lupin na OŠ Predoslje in JN za 
prvo fazo prenove sanitarnih prostorov v OŠ France Prešeren, ki pa je bil zaradi občutnega preseganja razpoložljivih 
proračunskih sredstev, do nadaljnjega ustavljen (24. 05. 2010) oz. realizacije investicije ni mogoča, dokler se ne 
doseže racionalizacija nujne prenove sanitarnih prostorov. 

Cilji so bili v celoti doseženi skladno z načrtovano investicijsko namero, za NRP pa je bil odgovoren en (1) uradnik 
iz Oddelka za razvoj in investicije. 

Realiziranih je bilo nekaj manj kot 95 % predvidenih proračunskih sredstev. 

40700105 - Skakalnica 35.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Proračunska sredstva v višini 35.000 EUR so bila porabljena kot investicijski transfer Smučarskemu klubu Triglav 
(za dokončanje investicije), za kar je bila ustrezna podlaga v sklenjeni  pogodbi. 

40700106 - Otroška četrt 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Proračunskih sredstev nismo porabili, saj se bo pretežna večina dejavnosti otroške četrti odvijala v sklopu 
evropskega projekta Trije stolpi. Prav tako so se spraznili trije prostori na Tomšičevi ulici, ki je primernejša za 
vsebino dejavnosti, kakršna je bila predvidena za delovanje otroške četrti. 

40800001 - SNR: nakup opreme, vozil 2.075 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so vezana na NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev. Porabljena so bila za nakup računalnika in pisarniškega drobnega inventarja ter za vsakoletno nabavo 
programskih licenc. 
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50000001 - Investicije KS 74.972 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V tem projektu so združeni vsi investicijski odhodki, ki so jih v svojih finančnih načrtih realizirale krajevne 
skupnosti in niso uvrščeni v posebne projekte, oziroma projekt Investicije KS predstavlja 19,9 % vseh investicijskih 
odhodkov vseh krajevnih skupnosti. Projekt Investicije KS je bil v letu 2010 realiziran odstotkovno v višini 27 % 
glede na sprejeti plan in v nominalnem znesku znaša skoraj 75 tisoč EUR. Iz tega naslova se je največ realiziralo na 
proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe v višini skoraj 54  tisoč EUR (finančna sredstva so se porabila 
predvsem za investicijsko vzdrževanje in izboljšave) ter Športna igrišča – investicijsko vzdrževanje v višini dobrih 
15  tisoč EUR (finančna sredstva so se porabila predvsem za načrte in drugo projektno dokumentacijo). Nižjo 
realizacijo od 5 tisoč EUR pa je zaznati na proračunskih postavkah; Ceste, mostovi in kanalizacija – inv. 
vzdrževanje ter Pokopališča, mrliške vežice – inv.vzdrževanje. 

Najvišjo realizacijo na projektu Investicije KS izkazujeta krajevni skupnosti Primskovo (slabih 17 tisoč EUR) in 
Planina (dobrih 12 tisoč EUR). Ostale krajevne skupnosti izkazujejo realizacijo nižjo od 10 tisoč EUR. 

 

Obrazložitve so pripravili: 

- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za razvoj in investicije  
- UROŠ KORENČAN, vodja Oddelka za tehnične zadeve  
- MIRKO TAVČAR, vodja Oddelka za finance 
- NADA BOGATAJ KRŽAN, vodja Oddelka za družbene zadeve 
- SAŠO GOVEKAR, višji svetovalec za zaščito in reševanje – vodja službe  
- ANA VIZOVIŠEK, vodja kabineta župana 
- BIDA ŠPRAJC DANIJELA, podsekretar 
- MIRA STARC, vodja službe  
- TATJANA HUDOBIVNIK, vodja oddelka za splošne zadeve 
- JANEZ RAKAR, podsekretar 
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec  
- MIHAELA ŠUŠTAR GRUBER, višji svetovalec, 
- MENDI KOKOT, višji svetovalec  
- TATJANA KOCIJANČIČ, analitik V za krajevne skupnosti 
- SVETLANA DRAKSLER, analitik VI 
- MARTINA ŽEROVNIK, računovodja VII/2-II 

 

                                Mitja Herak, spec. 

                                   DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 

 


