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NAČRT NABAV MO KRANJ ZA L. 2003  
 
PROGRAM 10 – DELO MOK 
 
PODPROGRAM 1010 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 
 
POROČILO O REALIZACIJI 
 

Štev. kosov 
 

Cena za kos Vrednost SIT 
Zap. 
št. 

Konto 
Podkonto 

Naziv 
(pod)konta 

Vrsta 
Sredstva Spr. 

plan 
 

Real. 
 

 
Spr. plan 

 
Realizacija 

 
Spr. plan 

 
Realizacija 

1   4202 Nakup opreme     33.200.000,00 31.840.779,10 

  420200 Nakup pisarniškega pohištva        3.000.000,00 4.103.916,00 

      STOL LIFTOMAT 5  1 20.000,00 19.699,00 100.000,00 19.699,00

      STOL KONFERENČNI 20  0 40.000,00 0 800.000,00 0

      MIZA PISARNIŠKA 25 32 55.000,00 69.005,80 1.375.000,00 2.208.186,00 

      OMARA ZA REGISTRATORJE 10 19 48.000,00 54.135,10 480.000,00 1.028.568,00 

      OMARA GARDEROBNA 2 1 40.000,00 45.468,00 80.000,00 45.468,00 

   OMARICA NIZKA 0 15                 0 23.809,60 0 357.144,00 

   MIZA KLUBSKA 0 
 
        14                   0 18.968,60 0 265.560,00 

      OSTALO      165.000,00 179.291,00 

  420201 Nakup pisarniške opreme        2.000.000,00 114.000,00 

      FOTOKOPIRNI STROJ 2 0 800.000,00 0 1.600.000,00 0 



      KALKULATOR 2  0 40.000,00 0 80.000,00 0

      OSTALO      320.000,00 114.000,00 

  420202 
Nakup računalnikov in 
programske opreme     

 
  15.500.000,00 17.250.797,10 

   STREŽNIK (HW IN SW) 1 1 3.000.000,00 1.690.125,70 3.000.000,00 1.690.125,70 

      RAČUNALNIK 6 10 250.000,00 248.830,20 1.500.000,00 2.488.302,00 

      OPTIČNI ČITALEC 1 0 500.000,00 0 500.000,00 0 

      TISKALNIK 5 12 100.000,00 77.700,00 500.000,00 932.400,00 

      
VZPOSTAVITEV INFORM. SIST. 
(LICENCE, E-POSLOVANJE…)   

 
  10.000.000,00 12.139.969,40 

  420223 
Nakup opreme za hlajenje in 
ogrevanje       

 
  9.000.000,00 6.391.963,20 

      
KLIMATSKA NAPRAVA V 
SEJNIH DVORANAH 14 IN 15 2 KPL 

3 KPL
4.500.000,00 2.130.654,40 9.000.000,00 6.391.963,20 

  420238 
Nakup telekomunikacijske 
opreme in napeljav     

 
  700.000,00 17.393,00 

      TELEFAKS 2 0 130.000,00 0 260.000,00 0 

      OSTALO      440.000,00 17.393,00 

  420299 Nakup druge opreme in napeljav        3.000.000,00 3.962.709,80 

      ZAVESE V SEJNIH DVORANAH 2 KPL 3 KPL 1.500.000,00 817.758,80 3.000.000,00 2.453.276,40 

     OSTALO 0 1.509.433,40
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    Sašo Govekar 
                                                                                                                                                          Oddelek za tehnične zadeve 
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MESTNA OBČINA KRANJ 
Oddelek za družbene javne 
službe  
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
tel. 04/ 237 31 21, fax. 04/ 237 31 67 

 
  
Datum: 24. 02. 2004 
 
 
Zadeva : POROČILO o realizaciji načrta gradenj za leto 2003 za družbene javne službe. 
 
OSNOVNE ŠOLE 
Na področju osnovnošolskega prostora smo na področju načrtovanja investicij v glavnem 
izpolnili zastavljene cilje. Po načrtu nismo uspeli začeti z nadgraditvijo OŠ Stražišče, ker je 
prišlo do zapletov pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Precej več investicijskih sredstev smo 
namenili za pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje programa devetletne šole. Dodatna 
sredstva smo zagotavljali iz sredstev za nujno investicijsko vzdrževanje šol in s 
prerazporeditvijo sredstev, ki smo jih pridobili z ukinjanjem nekaterih nadstandardnih 
programov v osnovnih šolah in sredstev, ki so bila namenjena za štipendiranje. 
 
OŠ Franceta Prešerna 
Matična šola: 

Z rekonstrukcijo in nadzidavo matične šole so bile pridobljene tri nove učilnice in 
čitalnica, preurejena je bila kuhinja in jedilnica, pridobljene so bile nove garderobe s 
sanitarijami, zbornica, pisarna za ravnatelja in pomočnika, 2 kabineta in tajništvo. 
Izvajalec del je bil Gradis Jesenice. Nadzor nad gradbenimi deli je opravljalo podjetje 
Domplan. Nabavljena je bila nova oprema na hodniku H. 
Opravljeno je bilo tudi prekritje ravnega dela strehe, položena toplotna in hidro izolacija 
in obnovljen strelovod. 
Ureditev kanalizacije, to je ločitev meteorne in fekalne kanalizacije, ni bila opravljena in 
je v programu za leto 2004, ker so se zavlekla dela pri prekrivanju drugega dela strehe, ki 
je bilo bolj nujno. 
Zgrajena je bila nova plinska kotlovnica. 

Podružnica Kokrica 
Na podružnični šoli na Kokrici ni prišlo do obnove strehe. Šola si je kot prioritetno nalogo 
zadala postavitev ograje okrog šole. Za potrebe pouka je bilo preurejeno stanovanje. 

OŠ Simon Jenko: 
Matična šola: 

Predvidena dela na šoli niso bila izvedena, ker je bila prioriteta dana obnovi prostorov na 
podružnični šoli Center. 

Podružnica Goriče: 
V letu 2003 se je pričelo s popolno obnovo šole. Šola bo imela 5 učilnic (2 novi), 
zbornico, knjižnico in kabinet, nova bo kuhinja. 
Izvajalec del je GIP Gradbinec. V letu 2003 je bilo izvedenih polovica pogodbenih del. 
Nadzor nad gradbenimi deli izvaja podjetje Mega iz Suhe pri Kranju. 

Podružnica Primskovo: 
Na šoli so bile obnovljene sanitarije in postavljena ograja okoli šole. 
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Podružnica Center: 
Ekonomska šola je vrnila 5 učilnic, ki jih je bilo potrebno popolnoma obnoviti in opremiti. 
Ker se v vseh letih najema prostorov ni nič vlagalo v vzdrževanje in obnovo, so bile 
potrebne popolne obnove tudi sanitarije v zgornjem nadstropju. 
Projektna dokumentacija za usposobitev podružnične šole Center za 9-letko ni bila 
naročena, ker se še ni pričela gradnja nove Ekonomske gimnazije in še ni točno določena 
dolgoročna organizacija pouka na šoli. 

OŠ Stražišče 
Matična šola: 

Izdelana je bila projektna dokumentacija. Za projektanta je bilo izbrano podjetje Atelje 
Vasja iz Kranja in pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. 
Začetek rekonstrukcije in adaptacije je bil zaradi težav pri pridobivanju gradbenega 
dovoljenja preložen na leto 2004. Šola je bila razglašena za kulturni spomenik, kar je 
otežilo postopek pridobitve soglasja Zavoda za spomeniško varstvo. 

Stara šola: 
Zgradba je bila popolnoma obnovljena, pridobljena je bila tudi dodatna peta učilnica. 
Izvajalec del je bil GIP Gradbinec, nadzor nad gradbenimi deli je opravljalo podjetje 
Domplan. V vseh učilnicah, zbornici in kabinetu je bila nabavljena nova oprema. 

Podružnična šola Podblica: 
Zgrajeno je bilo novo igrišče na podružnični šoli in postavljena ograja okoli igrišča.  

Podružnična šola Besnica: 
Zaradi uvedbe 9-letke je bilo potrebno iz stanovanja preurediti dodatno, peto učilnico. 

Podružnična šola Žabnica: 
Zaradi uvedbe 9-letke je bilo potrebno iz stanovanja preurediti dodatno, peto učilnico. 

OŠ Stane Žagar: 
V avli šole so pridobili nov prostor za knjižnico in bivšo knjižnico preuredili v učilnico. 
OŠ Predoslje: 
Izdelana je bila projektna dokumentacija za dozidavo in nadzidavo šole. Za projektanta je bilo 
izbrano podjetje ABO d.o.o. iz Kranja. 
Pridobljena so bila potrebna soglasja kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
OŠ Orehek: 
Zaradi jesenskega neurja je bila poškodovana streha na šoli. Z obnovo smo sanirali tudi 
problem visokih temperatur v spomladanskih in jesenskih mesecih. Ta investicija je bila 
predvidena za leto 2004. Več kot polovico sredstev je poravnala zavarovalnica, ostalo MOK. 
Zasuta je bila troprekatna greznica in narejen priklop na kanalizacijsko omrežje. 
Obnovljene so bile sanitarije v starem delu šole. 
OŠ Helene Puhar: 

Na šoli je bila prekrita streha in izvedena toplotna izolacija. 
Zgrajena je bila nova plinska kotlovnica. 

Preko investicijskih transferov se je zagotavljalo sredstva za dodatno računalniško 
opremljanje in opremo za devetletko v vseh šolah, ki so uvajale devetletko.  
 
OTROŠKO VARSTVO 
 
Vrtec Mavčiče 
V vrtcu v Mavčičah smo preuredili sanitarije. Na novo je bila položena keramika in  
zamenjana celotna oprema. 
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Vrtec Čira Čara- gosp.pos. 
Do rušenja gospodarskega poslopja ni prišlo, saj potekajo postopki glede pridobitve enotnega 
gradbenega dovoljenja za rušenje in nadomestno gradnjo. Zadeve so zastale, ker še nismo 
uspeli pridobiti soglasja sosedov. 
 
KULTURA 
 
Knjižnica 
Izdelani so bili idejni projekti. Gradbena dokumentacija ni bila naročena, ker še nismo uspeli 
pridobiti lokacije, zato smo se odločili, da objavimo razpis za pridobitev lokacije in objekt 
knjižnice. 
Layerjev kompleks 
Do nadaljevanja gradbenih del ni prišlo, saj je za ureditev celotnega komleksa potrebno 
skupno načrtovanje z ureditvijo Škrlovca. 
Grad Khiselstein 
Kompleks gradu Khislstein je potreben popolne obnove. Projektna dokumentacija ni bila 
naročena, ker sredstva ne bi zadoščala za izdelavo projektne dokumentacije za celoten 
kompleks gradu.  
Prešernov gaj 
V gaju so se vršila tekoča vzdrževalna dela in sprotno odpravljala škoda, ki so jo povzročali 
vandali. 
 
ŠPORT 
 
Športni center Kranj 
Popolnoma je bil obnovljen letni olimpijski bazen, zgrajena dva otroška bazena in terase ter 
urejena okolica bazenov, vgrajena nova oprema, obnovljene naprave, delno obnovljene 
sanitarije ob velikem bazenu, izveden sistem za javljanje požara, postavljene nove ograje, 
izdelana nadstrešnica za prireditve, uredilo se je peščeno igrišče. Nadzor nad izgradnjo 
kompleksa letnih bazenov je opravilo podjetje Domplan. 
Vzroki za bistveno povečanje stroškov za investicijo v kompleks letnih bazenov so naslednji: 
1. Pri projektiranju kompleksa letnih bazenov še ni bilo znano kaj se bo zgodilo z odkupom 
stanovanjske hiše na zahodni strani, zaradi tega niso bile projektirane terase, katere pa so 
pomenile bistven funkcionalni prostor tako za kopanje kot za vse prireditve, katere bi se 
odvijale v kompleksu bazenov. Z nakupom tega objekta, vključno z zemljiščem v katero je 
globoko posegalo območje kompleksa bazenov, se je vzpostavila možnost, da se skoraj v 
celoti izvedejo prepotrebne terase – tribune na zahodni strani olimpijskega bazena. Le-te niso 
bile niti predmet predračunske vrednosti v osnovnem projektu. S tem posegom pa se je 
povečal tudi obseg območja okoli olimpijskega bazena kot tudi dostopi (stopnice) na 
posamezne terase. Ravno tako se je povečal tudi obseg ograje kot tudi hortikulturna ureditev 
(zatravitev) na tej strani bazena. 
2. Pri projektiranju splošne razsvetljave, projektirane na 500 luxov, je bilo mnenje, da ga je 
nujno povečati na 1000 luxov, kajti le tako dosežemo, da se na bazenskem kompleksu 
izvajajo vse prireditve ter da kasneje ne bi bilo potrebno dopolnjevati električnih zmogljivosti 
(tudi TV snemanja). 
3. Kineti tako v povezavi med novo strojnico (letnega bazena) do zimskega bazena kot med 
strojnico letnega bazena in kompenzacijskimi bazeni sta se povečali iz dimenzije 90 x 200 cm 
na dimenzije 200 x 200 zaradi lažjega dostopa vseh vitalnih delov bazenskega kompleksa. 
4. Povečala se je tudi postavka zemeljskih del, kajti po ocenah izdelovalca kalkulacij naj bi 
bilo v izgradnji bazenskega kompleksa približno 50 % izkopov III. kategorije in 50 %  V.  
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kategorije. Po porušitvi obstoječega letnega bazena pa se je izkazalo, da je bilo razmerje 80 % 
v V. kategoriji in samo 20 % v III. kategoriji. 
Pokriti olimpijski bazen 
Izdelane so bile nove garderobe za športnike,, narejena povezava z letnimi kopališči, 
nabavljena nova oprema, menjava keramike in fugiranje, postavljena varovalna ograja med 
pokritim in letnimi bazeni. 
Atletski in nogometni stadion 
Postavljena je bila nova varovalna ograja na glavni tribuni, menjana  je bila travna ruša na 
nogometnem igrišču, opravljeno zračenje glavnega in pomožnega igrišča, montiran je bil nov 
hidrant. 
Športna dvorana Planina 
Opravljena so bila vodnoinsterlaterska dela, obnovljen pod v dvorani, nabavljen stroj za 
čiščenje talnih površin, predelava sanitarij, predelava semaforja, nabavljena je bila nova 
oprema. 
Skakalnica Bauhenk 
Nadaljevalo se je z gradnjo skakalnice. V letu 2003 so bila opravljena nekatera zemeljska 
dela, zabetonirani betonski temelji za stebre žičnice, zgrajen sistem za namakanje in 
zasneževanje in nabavljena plastika za plastificiranje skakalnice. 
Pokrito drsališče 
Izdelana je bila projektna naloga in idejni projekti. 
Kegljišče 
Sofinancirala se je postavitev 8-steznega avtomatskega kegljišča na Savski cesti. 
Ostali športni objekti 
V športnem parku v Stražišču je bila zamenjana kritina, opravljena so bila tudi druga 
vzdrževalna dela. Na nogometnem igrišču v Tenetišah je bila postavljena nadstrešnica za 
garderobe in opravljena vzdrževalna dela. Redno so bile vzdrževane smučarske skakalnice na 
Gorenji Savi, na nogometnem igrišču v Britofu je bila nabavljena nova mivka ter novi goli in 
mreže, zamenjana strešna kritina na balinišču v Čirčah. Zamenjana je bila kritina na objektu v 
Kokrškem logu. 
 
SOCIALA 
 
Škrlovc MDC 
Začelo se je z obnovo zgradbe Škrovec 2 in Tomšičeva 34, kjer bodo prostori za dnevni center 
za mlade in družine. Zgradba je bila statično ojačana, položene so bile betonske plošče, 
zamenjano ostrešje in prekrito z novo kritino. Obnova se bo nadaljevala v letu 2004. 
Center za odvisnost 
Na objektu Planina 46 se izdeluje podstrešje, s čimer bo center pridobil dodatne prostore za 
svoje delovanje. 
Dom upokojencev Kranj 
Obnovljena je bila streha na domu. 
Dom starejših občanov Preddvor 
Mestna občina Kranj je sofinancirala izdelavo projektne dokumentacije za dograditev doma. 
AURIS 
Sofinancirali smo obnovo objekta. 
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ZDRAVSTVO 
 
Ambulanta NMP 
Izdelana je bila idejna zasnova prizidka k ZD Kranj in pridobljeni kupci prostorov v 1., 2. in 
3. nadstropju.  
ZD Kranj 
Mestna občina Kranj je sofinancirala izgradnjo dveh novih kotlovnic (ZD Kranj in ZD 
Stražišče) ter nekatera druga manjša investicijska dela. 
 
         Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.polit. 
      Vodja Oddelka za družbene javne službe 
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MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za družbene javne službe

 REALIZACIJA NAČRTA GRADENJ ZA  LETO 2003 ZA DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE

Zap.       Naziv investicije oz. Konto Naziv Plan REALIZACIJA
št.   investicijskega transfera 2003 da-ne OPOMBE

OSNOVNE ŠOLE
1 France Prešeren 154.400 da

Nadzidava nadomestne uč. 145.400 da
 - nadzor 4208 Študije o izv. proj. 2.500 da
 - gradbena dela 4204 Rekons. in adapt. 137.900 da
 - oprema 4202 Nakup opreme 5.000 da
sanacija sanitarij 4205 Invest. vzdrž. in obnove 3.000 ne preloženo v l.04
ureditev kanalizacije 4205 Invest. vzdrž. in obnove 6.000 ne obnova strehe

2 Stražišče I - stara šola 72.189 da
 - nadzor 4208 Študije o izv. proj. 2.000 da
 - gradbena dela 4204 Rekons. in adapt. 60.859 da
 - oprema 4202 Nakup opreme 9.330 da

3 Goriče - obnova 63.500 da
 - nadzor 4208 Študije o izv. proj. 1.500 da
 - gradbena dela 4204 Rekons. in adapt. 62.000 da
 - oprema 4202 Nakup opreme

4 Stražišče II 34.300 ne preloženo v l.04
Nadzidava nadomestne uč. 34.300 ne
 - proj.dok.in nadzor 4208 Študije o izv. proj. 9.000 da
 - gradbena dela 4204 Rekons. in adapt. 25.300 ne
 - oprema 4202 Nakup opreme

6 Predoslje 6.000 da
dodatne učilnice s streho 6.000 da
 - projektna dokumentacija 4208 Študije o izv. proj. 6.000 da

7 Simon Jenko 13.000 da
obnova sanitarij 4205 Invest. vzdrž. in obnove 5.000 ne PŠ Center
obnova sanitarij-pod. Prim. 4205 Invest. vzdrž. in obnove 5.000 da
Ograja-šola Primskovo 4205 Invest. vzdrž. in obnove 3.000 da

8 Podblica 6.000 da dodatna dela
igrišče 4204 Rekons. in adapt. 6.000 da preseženo

9 Helene Puhar 5.000 da
streha 4205 Invest. vzdrž. in obnove 5.000 da

10 Orehek 1.100 da
sanacija sanitarij 4205 Invest. vzdrž. in obnove 1.100 da

SKUPAJ 355.489
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VRTCI
1 Vrtec Mavčiče - sanitarije 4205 Invest. vzdrž. in obnove 3.000 da
2 Čira Čara - gosp.posl. 9.000 ne preloženo

rušenje 4204 Rekons. in adapt. 4.000 ne
Gradnja nadomestne stavbe 5.000 ne
 - projektna dokumentacija 4208 Študije o izv. proj. 5.000 ne
 - gradbena dela
 - oprema

SKUPAJ 12.000

KULTURA
1 Layerjev kompleks 15.000 ne

Škrlovc (tlaki, ometi, inst. )
Layerjeva hiša 4205 Invest. vzdrž. in obnove 15.000 ne

2 Knjižnica 20.000 da
dokumentacija 4208 Študije o izv. proj. 20.000 da samo idejni proj.
gradnja

5 Galerija - Pavšlarjeva hiša 1.000 da
priprava prostorov 4205 Invest. vzdrž. in obnove 1.000 da

9 Arkade pred Prešernovim gl. 19.700 da
obnova arkad 4205 Invest. vzdrž. in obnove 19.700 da

11 Mladinski svet-kulturni center 4307 Inv. transf. v jav. zav. in gosp. 10.000 da
Obnova prostorov Črni baron 4307 Inv. transf. v jav. zav. in gosp. 10.000 da

13 Prešernov gaj 4205 Invest. vzdrž. in obnove 1.500 da
vzdrževanje in obnova 4205 Invest. vzdrž. in obnove 1.500 da

SKUPAJ 67.200

ŠPORTNI OBJEKTI
1 Letno kopališče 4307 Inv. transf. v jav. zav. in gosp. 150.000 da preseženo, 

dodatna dela
2 Skakalnica Bauhenk 4302 Inv. transf. neprof. org. 60.000 da

3 Pokrito drsališče 4307 Inv. transf. v jav. zav. in gosp. 20.000 da samo idejni proj.

SKUPAJ 230.000

SOCIALA
1 Škrlovc - MDC 4307 Inv. transf. v jav. zav. in gosp. 30.000 da
2 Dom upokojencev 4307 Inv. transf. v jav. zav. in gosp. 12.000 da
3 Auris 4307 Inv. transf. v jav. zav. in gosp. 1.500 da
5 Dom starejših obč.Preddvor 4307 Inv. transf. v jav. zav. in gosp. jav. dodatno

SKUPAJ 43.500
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ZDRAVSTVO
1 Ambulanta NMP 4204 Novogradnje 10.000 da

idejni projekti 10.000 da

SKUPAJ 10.000

SKUPAJ DJS 718.189

Oddelek za družbene javne službe:
Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.pol.
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NAČRT NABAV ZA POTREBE ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2003 
PROGRAM 19 – VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
PODPROGRAM 1910 – INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFERI 
POROČILO O REALIZACIJI 
 
Zap. 
št. 

Konto 
Podkonto 

Naziv (pod ) konta Vrsta sredstva Štev.kos.-pl. 
Realizacija 

Cena za kos – pl. 
Realizacija 

Vrednost SIT – pl. 
Realizacija 

1  4202 Nakup opreme  1.900.000,00
0

 420299 Nakup druge opreme napeljav  1.900.000,00
0

    agregat 3
0

400.000,00
0

1.200.000,00
0

    potopna črpalka 7
0

70.000,00
0

490.000,00
0

    hidrantna omara 1
0

210.000,00
0

210.000,00
0

2 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev  3.200.000,00
0

 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev  3.200.000.00
0

   USUS 2000 – 
javno alarmiranje 

1
0

355.000,00
0

3.200.000,00
0

3  SKUPAJ ( 1 + 2 )  5.100.000,00
0

                                                             
                                                                                                                            Sašo Govekar 
                                                                                                                             POVELJNIK  
                                                                                                            Mestnega štaba za civilno zaščito Kranj 
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CESTE 4   naročilo, pogodba x   dokončanje 2004

5   izvajanje del plan
Odgovorni vodja investicijskega projekta: Franc Markun 6   izvedeno-prevzem izvršeno
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Komunalna cona II-povezovalna cesta P Izvršeno 21.200.000 891.000

projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x proračun 2002 891.000
gradbeno dovoljenje
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe
izvedba del 21.200.000 0
Opombe:  izvršeno

Odgovorni vodja investicijskega projekta:
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Vzhodna vpadnica proračun 2004/05 45.000.000 0

pridobivanje zemljišč in druge odškodnine x 45.000.000
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI
gradbeno dovoljenje
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe
Opombe: prerazporeditev sredstev za nakup zemljišča ob pošti  na Planini

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Franc Markun
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Jezerska cesta  proračun 2004 18.000.300 0

pridobivanje zemljišč in druge odškodnine x 15.000.000
gradbeno dovoljenje x
javno naročilo izvedbe x
izbira nadzornika x 300
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x 3.000.000
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta x
uporabno dovoljenje x
Opombe: 

jan feb mar apr nov decmaj jun jul avg

decjan feb mar apr sep okt novmaj jun jul avg

sep okt

nov decmar apr sep okt

REALIZACIJA PROGRAMOV GRADENJ - OGJS ZA LETO 2003

maj jun jul avgjan feb
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Odgovorni vodja investicijskega projekta: DRSC + Franc Markun
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

R2-410 Mlaka-Kokrica Prioriteta 95.600.000 63.669.441

idejni projekt RS-DDC
dokument identifikacije invest. projekta DIIP    RS-DDC
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine x RS-DDC 5.600.000
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x RS-DDC 18.000.000
gradbeno dovoljenje RS-DDC
javno naročilo izvedbe RS-DDC
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI RS-DDC
izbira nadzornika RS-DDC 8.000.000
sklenitev gradbene pogodbe RS-DDC
izvedba del x RS-DDC 64.000.000 63.669.441
tehnična dokumentacija PID, POV, PV RS-DDC
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta RS-DDC
uporabno dovoljenje RS-DDC
poročilo o izvajanju invest. projekta PIIP RS-DDC

Opombe: cesta odprta

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Boštjan Zavrl
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Savska cesta 1.000.000 0

pridobivanje zemljišč in druge odškodnine x
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 1.000.000
gradbeno dovoljenje
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe
izvedba del
Opombe: Pridobivanje zemljišč

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Bojan Leskovar
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Njivica-občinska meja (Rovte) 1.000.000 3.552.000

idejna zasnova x 1.000.000
idejni projekt x 3.552.000
dokument identifikacije invest. projekta DIIP    x
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine x
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x
gradbeno dovoljenje x
javno naročilo izvedbe x
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI x
izbira nadzornika x
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x
Opombe: idejna zasnova in idejni projekt izdelana, obravnava v KS

maj jun jul avgjan feb mar apr sep okt nov dec

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
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Odgovorni vodja investicijskega projekta: Bojan Leskovar
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Babni vrt-občinska meja 900.000 0

projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 900.000
gradbeno dovoljenje - most x
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe
izvedba del
Opombe:projektna dokumentacija izdelana

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Boštjan Zavrl
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Partizanska cesta Izvršeno 50.000.000 0

idejni projekt x
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 3.600.000
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI - parkirišča x
gradbeno dovoljenje - parkirišča x
javno naročilo izvedbe x
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI x
izbira nadzornika x 1.400.000
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del - cesta x 45.000.000
tehnična dokumentacija PID, POV, PV x
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta x
Opombe: izvršeno

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Darko Hrovat, Boštjan Zavrl
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Prešernova ulica Prioriteta 110.200.000 78.087.385

lokacijska informacija x
idejna zasnova
idejni projekt
dokument identifikacije invest. projekta DIIP    x
investicijski program x
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 7.200.000
gradbeno dovoljenje x
javno naročilo izvedbe x
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI x
izbira nadzornika x 3.000.000
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x 100.000.000 78.087.385
Opombe:  izvajanje del še v letu 2004 (tlakovanje).

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
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Odgovorni vodja investicijskega projekta:
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Koroška-Bleiweisova c. 1.000.000 0

lokacijska informacija x
idejna zasnova x 1.000.000
idejni projekt
dokument identifikacije invest. projekta DIIP    
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI
gradbeno dovoljenje
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe
izvedba del
tehnična dokumentacija PID, POV, PV
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta
uporabno dovoljenje
geodetska odmera 
poročilo o izvajanju invest. projekta PIIP

Opombe:

Odgovorni vodja investicijskega projekta:
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Tavčarjeva ulica 3.000.000 0

lokacijska informacija
idejna zasnova
idejni projekt
dokument identifikacije invest. projekta DIIP    
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 3.000.000
gradbeno dovoljenje
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe
izvedba del
tehnična dokumentacija PID, POV, PV
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta
uporabno dovoljenje
geodetska odmera 
poročilo o izvajanju invest. projekta PIIP

Opombe: projektiranje projektne dokumentacije

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
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Odgovorni vodja investicijskega projekta: Boštjan Zavrl
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Povezovalna pot ob železnici-Žabnica Izvršeno 22.400.000 23.164.000

gradbeno dovoljenje
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika 400.000
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x 22.000.000 23.164.000
Opombe: izvršeno

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Darko Hrovat
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Nazorjeva ulica-1. Faza Izvršeno 17.400.000 21.125.970

dokument identifikacije invest. projekta DIIP    x
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 5.100.000 5.100.000
javno naročilo izvedbe x
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI x
izbira nadzornika x 300.000
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x 12.000.000 16.025.970
tehnična dokumentacija PID, POV, PV x
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta x
Opombe: izvršeno

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Boštjan Zavrl, Bojan Leskovar
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Kokrica-Mlaka/Grič 2004 10.000.000 0

projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x
javno naročilo izvedbe x
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI x
izbira nadzornika x
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x 10.000.000
tehnična dokumentacija PID, POV, PV x
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta x
Opombe: pričetek postopkov za izdelave idejnga načrta

sep okt nov decmaj jun jul avgjan feb mar apr

sep okt nov decmaj jun jul avgjan feb mar apr

sep okt nov decmaj jun jul avgjan feb mar apr
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Odgovorni vodja investicijskega projekta: Franc Nadižar/
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Zazidalni načrt Britof-Voge Prioriteta 84.500.000 9.540.000

lokacijska informacija x
dokument identifikacije invest. projekta DIIP    x
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 9.500.000 9.540.000 situacije
gradbeno dovoljenje x
javno naročilo izvedbe x
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI x
izbira nadzornika x 2.500.000
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x 72.500.000
Opombe: projektna dokumentacija izdelana, komasacija še ni zaključena

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Bojan Leskovar
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Parkirišče vzhodna vpadnica II - Spar 5.000.000 0

projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 5.000.000
gradbeno dovoljenje
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe
izvedba del
Opomba: projektna dokumentacija izdelana in plačana, gradbeno dovoljenje pridobljeno

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Bojan Leskovar
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Parkirišče Ul. Jake Platiša 3.700.000 0

projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 3.700.000
gradbeno dovoljenje
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe
izvedba del
Opombe: projektna dokumentacija izdelana in plačana, gradbeno dovoljenje pridobljeno

PARKIRIŠČA

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

jan feb mar apr maj jun jul decavg sep okt nov

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
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Odgovorni vodja investicijskega projekta: Bojan Leskovar
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Nadgradnja parkirišča za eno etažo- 1.000.000 0

projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 1.000.000
gradbeno dovoljenje
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe
izvedba del
Opombe: urejanje lastniških zadev

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Bojan Leskovar
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Parkirišče Jelenov klanec Izvršeno 16.000.000 12.200.000

projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x
gradbeno dovoljenje
javno naročilo izvedbe x
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI x
izbira nadzornika x
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x 16.000.000 12.200.000
tehnična dokumentacija PID, POV, PV x
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta
Opombe: dela izvedena

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Bojan Leskovar
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Parkirišče Planina 5 0 0

projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI
gradbeno dovoljenje
javno naročilo izvedbe x
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x
Opombe: izdelani popisi del in pridobljena soglasja

sep okt nov decmaj jun jul avgjan feb mar apr

nov decmaj jun jul avg sep oktjan feb mar apr

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
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Odgovorni vodja investicijskega projekta:
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

izvedeno 0 5.282.134

lokacijska informacija x
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x
javno naročilo izvedbe
izbira nadzornika x
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x 5.282.134
Opombe:izvedeno

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Marjan Poljanec
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Stanovanjski blok Zlato polje 25.000.000 0

lokacijska informacija
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x
gradbeno dovoljenje x
javno naročilo izvedbe x
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI x
izbira nadzornika x
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x 25.000.000
Opombe: gradbeno dovoljenje zaradi pritožbe sosedov še ni pravnomočno

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Marjan Poljanec
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Gradbinčeva jama 3.000.000 0

lokacijska informacija x
idejna zasnova x
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 3.000.000
gradbeno dovoljenje x
Opombe: izdelava projektne dokumentacije za stolpič II in garaže, za stolpič I že pridobljeno gradbeno dovoljenje, prodano Alimexu

decsepjan feb mar apr maj jun jul avg

decjan feb apr maj jun jul avg sep

STANOVANJSKA GRADNJA

novokt

okt novmar

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
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Odgovorni vodja investicijskega projekta: Marjan Poljanec
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Stanovanjski blok Struževo 1.000.000 0

lokacijska informacija x
idejna zasnova x
idejni projekt x 1.000.000
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x
gradbeno dovoljenje x
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe
izvedba del
Opombe: idejni načrt izdelan

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Marjan Poljanec
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Gasilska c. 17 in 19, Stražišče Miruje 3.000.000 0

lokacijska informacija x
idejna zasnova x
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 3.000.000
gradbeno dovoljenje x
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe
izvedba del
Opombe: tožba za izselitev, nakup sosednje stavbe št. 19 za zaokrožitev stanovanjskega kompleksa

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Marjan Poljanec
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Glavni trg 17-Hlebš Prioriteta 46.500.000 92.290.108

projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x dopolnitev 4.532.220
gradbeno dovoljenje x
javno naročilo izvedbe x izvajalec izbran
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI x
izbira nadzornika x 1.500.000
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x 45.000.000 87.757.888
Opombe: izvajanje del    

dec

okt nov dec

avgjan feb mar apr sep okt novmaj jun jul

dec

maj jun jul avg sep

avg sep okt nov

jan feb mar apr

jan feb mar apr maj jun jul
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Odgovorni vodja investicijskega projekta: Marjan Poljanec
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Trubarjev trg 2 1.000.000 0

projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 1.000.000
gradbeno dovoljenje x
javno naročilo izvedbe
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI
izbira nadzornika
sklenitev gradbene pogodbe
izvedba del
Ppombe: dražba

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Marjan Poljanec
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Tomšičeva 21 Izvršeno 38.800.000 70.025.203

projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 2.373.684
gradbeno dovoljenje x
javno naročilo izvedbe x
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI x
izbira nadzornika x 800.000 1.151.273
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x 38.000.000 66.500.246
tehnična dokumentacija PID, POV, PV
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta
uporabno dovoljenje
Opombe: uporabno dovoljenje izdano

Odgovorni vodja investicijskega projekta: Marjan Poljanec
LOKACIJA Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

Kopališka 17 Izvršeno 23.600.000 18.478.391

pridobivanje zemljišč in druge odškodnine x
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI x 8.000.000 930.520
gradbeno dovoljenje
javno naročilo izvedbe x
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI x
izbira nadzornika x 600.000
sklenitev gradbene pogodbe x
izvedba del x 15.000.000 17.547.871
Opombe: izvršeno

avg sep okt nov

okt nov dec

decjan feb mar apr maj jun jul

dec

maj jun jul avg sep

avg

jan feb mar apr

sep okt novjan feb mar apr maj jun jul
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Nosilec projekta: Boštjan Zavrl
Investicijsko vzdrževanje cest Faza Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

LOKACIJA 6.200.000 38.809.000

Odvodnjavanje Kokrica 2 nepredvideno 2.500.000
Asfalt Vidmarjeva 4 nepredvideno 700.000
Golnik-odcep k Bolnici 2 1.500.000
Asfalt Pot v puškarno 6 nepredvideno 1.000.000
Ponikovalnice čirče 6 nepredvideno 900.000
Usad Zabukovje 6 nepredvideno 990.000
Most čez Savo pri Planiki 6 2.000.000 300.000
Razširitev Savske ceste na odseku Trenča-Zvezda 6 2.700.000 3.200.000
Asfalt cesta Bobove Brdo 5 nepredvideno 14.000.000
Protizdrsne preplastitve 6 4 kom nepredvideno 3.974.000
Makadamska pot okoli Brda 6 nepredvideno 1.661.000
Brežina Zg. Besnica 6 nepredvideno 9.584.000

Nosilec projekta: Stanislav Koren
JR-vzdrževalna dela Faza Dodatni opis Proračun 2003 Vrednost Valuta

LOKACIJA 82.524.000 0

Kajuhova ulica                      KS Huje 6 10 svetilk 4.000.000
Cesta na Klanec                     KS Planina 6 6 svetilk 3.000.000
Tomšičeva ulica                     KS Center 6 3 svetilke 1.000.000
Ulica mladinskih brigad     KS Vodovodni stolp x 4 svetilke 2.000.000
Gasilska ulica                        KS Stražišče x 3 svetilke 1.000.000
Drolčevo naselje                   KS Orehek 6 10 svetilk 4.000.000
Dolenčeva ulica                    KS Orehek x 5 svetilk 3.000.000
Zasavska cesta                       KS Drulovka x 5 svetilk 3.000.000
Kurirska pot                          KS Primskovo 6 4 svetilke 2.000.000
Smledniška cesta                  KS Čirče x 8 svetilk 4.000.000
Grmičeva ulica                      KS Čirče 3 10 svetilk nepredvideno
Oprešnikova ulica 6 6 svetilk 1.500.000
Kalinškovo naselje 6 24 svetilk 4.000.000
Prižigališča    narejeno 5 kom 5 6 kom. 12.000.000
Ostalo redno vzdrževanje, pretekle obveznosti 38.024.000

                   Marko Hočevar, dipl.inž.stroj.
VODJA ODDELKA ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

nov dec

                                                 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt

jul avg sep okt nov dec

JAVNA     RAZSVETLJAVA

jan feb mar apr maj jun
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