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MESTNA OBČINA KRANJ 

 
Župan 
 
 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj T: 04 237 31 01 
 F: 04 237 31 06 
 E: mok@kranj.si 
 www.kranj.si 
 
 

Datum: 30.11.2015 

Zadeva: Merila za razdelitev  sredstev za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in za najemnine 
prostorov v krajevnih skupnostih iz Proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 – 1. obravnava 
 
Iz sredstev proračuna MOK se sofinancira osnovna dejavnost krajevnih skupnosti. Ta sredstva so 

namenjena za delno pokrivanje naslednjih izdatkov: komunalne storitve (upoštevaje vse okoljske takse 

in dajatve), ravnanje z odpadki, električna energija, telefon, zavarovanje nepremičnin in opreme, 

čiščenje prostorov in čistila, vzdrževanje prostorov, vzdrževanje pisarniške opreme, administrativni 

stroški: pisarniški material (papir, kuverte itd.), poštnina (znamke), nadomestilo za opravljanje tajniških 

del, izvajanje programov in prireditev na področju informiranja, kulture in športa ter druge storitve za 

opravljanje del sveta krajevnih skupnosti. 

Sredstva za osnovno dejavnost svetov krajevnih skupnostih se dodelijo po naslednjem ključu: 50 % 

celotnih sredstev si razdelijo krajevne skupnosti v enakem razmerju,  40 % sredstev se razdeli glede 

na število prebivalcev,  10 % glede na površino krajevne skupnosti. Podatki o številu prebivalcev se 

posodabljajo pred izračunom kvote ob vsakokratni pripravi proračuna, velikost krajevne skupnosti pa 

ob morebitnem referendumu. 

 
Nakazilo se izvede v dvanajstinah do 20. za tekoči mesec. 

   Naziv krajevne skupnosti  EUR 

141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 12.541,00  

141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 11.939,00  

141012 Transferi - KS Bratov Smuk (šifra PU 8122) 11.414,00  

141013 Transferi - KS Britof (šifra PU 8107) 9.593,00  

141021 Transferi – KS Center (šifra PU 8113) 10.809,00  

141014 Transferi - KS Čirče (šifra PU 8108) 8.550,00  

141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 7.844,00  

141015 Transferi - KS Gorenja Sava (šifra PU 8114) 6.381,00  

141017 Transferi - KS Goriče (šifra PU 8110) 8.356,00  

141036 Transferi – KS Hrastje (šifra PU 8371) 7.694,00  

141018 Transferi - KS Huje (šifra PU 8121) 11.245,00  

141019 Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126) 6.778,00  

141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 13.709,00  

141022 Transferi - KS Mavčiče (šifra PU 8123) 11.504,00  

141023 Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 8118) 11.401,00  

141027 Transferi – KS Planina (šifra PU 8116) 13.416,00  





407 

 

Proračun 2016, 2. obravnava  Merila in kriteriji KS 

MESTNA OBČINA KRANJ 

 
Župan 
 
 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj  T: 04 237 31 01 
  F: 04 237 31 06 
  E: mok@kranj.si 
  www.kranj.si 
  

Datum: 30.11.2015 

 

ZADEVA: Kriteriji za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje otroških in športnih 

igrišč, zelenih površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za 

proračunsko leto 2016 – 1. obravnava 

Kriteriji so pripravljeni na podlagi navodila za pripravo proračuna za leto 2016. Pri pripravi kriterijev so 

bile upoštevane evidence zelenih površin, otroških igrišč in športnih igrišč, ki so jih na MOK 

posredovale krajevne skupnosti in bile preverjene s strani MOK.  

Končne izračunane vrednosti so zaokrožene. Zneski pri posameznih krajevnih skupnostih, glede na 

pretekla leta odstopajo, saj so se ponekod spremenile količine in tudi naloge krajevnih skupnosti. 

Sredstva namenjena za redno vzdrževanje otroških igrišč in športnih igrišč so po posameznih 
krajevnih skupnostih sledeča: 
 

KOMUNALA – vzdrževanje otroških in 
športnih igrišč 

otroška igrišča in športna igrišča 
(kos) 

SKUPAJ  

  kos EUR 

BITNJE 2 200 

ČIRČE 3 300 

GOLNIK 1 100 

PREDOSLJE 2 200 

STRUŽEVO 2 200 

TENETIŠE 3 300 

TRSTENIK 1 100 

ŽABNICA 2 200 

SKUPAJ   1.600,00 

 

Po sprejemu proračuna ne bo več možno spreminjati obsega vzdrževanja infrastrukturnih objektov. 
 
V proračunu se prav tako namenijo sredstva za vzdrževanje zelenih površin - košnja trave (zelena 
športna igrišča, parki, zelenica ob domovih in podobno) za površine, ki so v lasti krajevne skupnosti ali 
Mestne občine Kranj in jih ima KS s sklepom v upravljanju ali kako drugače pravno urejeno razmerje z 
lastniki zemljišč in soglasjem Mestne občine Kranj. Za vsak kvadratni meter urejene zelene površine 
se nameni 0,22 EUR. 
 
Sredstva za vzdrževanje zelenih površin, otroških in športnih igrišč se krajevnim skupnostim nakažejo 
na podlagi zahtevka. 
V proračunu se namenijo tudi sredstva za vzdrževanje premičnin pridobljenih skozi projekte LAS – 
Gorenjska košarica in so bili s sklepom preneseni v upravljanje KS. 
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